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  عمليات نظامي درعراق،  "پايان"
  !فريبكاري جديد دولت آمريكا

سال پيش، در شرايط شدت يابي رقابت هاي امپرياليستي در سطح جهان،  7 ...
قدرت برتر نظامي خود، حضور نظامي اش امپرياليسم آمريكا تالش نمود با تكيه بر 

در چهار گوشه جهان را هر چه بيشتر گسترش بخشيده و با استقرار نيرو هاي نظامي 
در چهارچوب .  اش در اين يا آن منطقه، خود را براي نبرد هاي آينده آماده سازد

تي پيشبرد اين استراتژي بود كه دولت آمريكا با دستاويز قرار دادن رويداد تروريس
امپرياليسم . سپتامبر به افغانستان و عراق حمله نموده و اين كشور ها را اشغال نمود11

آمريكا با توجه به بحران عميقي كه اقتصادش را فراگرفته بود و هم اكنون نيز در آن 
غوطه ور است، تالش نمود با پيشبرد اين استراتژي، بازارها و منابع طبيعي موجود در 

ائي كه مي تواند به ضرر رقباي امپرياليست خود به زير سلطه در سطح جهان را تا ج
2صفحه         ...گرفتتجاوز به عراق در چهارچوب پاسخ به اين نياز صورت . آورد

 انقالبي مردم خيزش به نگاهي و سياست كدام بستر در سياسي زندانيان جمعي دسته كشتار

 )تاب آمستردامكسخنراني رفيق چنگيز قبادي فر در ميز ( !سال يك از پس يرانا

خيزش اخير توده ها به مانند هر مساله عظيم اجتماعی دیگر، اپوزیسيون جمهوری اسالمی را نيز بطور طبيعی تکان داد و باعث ...
از طيف سلطنت طلبان و سبزهای وابسته به . دایجاد سواالت جدید و پاسخها و تحليل های متفاوتی در ميان طيف اپوزیسيون ش

نظام ارتجاعی حاکم و مجاهدین که بگذریم، این خيزش مسایل مبرمی همچون تعریف و تحليل از جنبش عظيم توده ها و به این 
داد اعتبار چگونگی برخورد و حد شرکت نيروهای طيف مدعی سرنگونی جمهوری اسالمی در این جنبش را در مقابل همگان قرار 
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رگيری شدیدی بين رژیم و تظاهر کنندگان د...
بوجود آمده بود که ما وقتی داشتيم از آن 
مسير می گذشتيم مثل این بود که از یک 
ميدان مين گذاری شده یا خط مقدم یک جبهه 

تمام بانکها را به آتش . جنگ رد می شدیم
کشيده بودند، موتورهای ماموران رژیم همه 

آنطرف افتاده روی پل سوخته بود و اینطرف و 
یک دیوار آجری بزرگ که قبل از تظاهرات . بود

وجود داشت، دیگه وجود نداشت، چون سالح 
من با یک مامور  .ما فقط سنگ بود و آجر

. برخورد کردم که واقعا مثل دیوانه ها شده بود
جلوی من یک زن بود با گوشی موبایل و در 

من هم پشت او عکس . حال فيلم برداری بود
آن مأمور به حدی وحشيانه با اون . ممی گرفت
کرد و دیوانه وار به او حمله برد که  زن برخورد

گوشی من ناخودآگاه و از ترس از دستم افتاد 
  .که با پا به زیر صندلی ماشين پرت اش کردم

  ٩ صفحه        

  )3( مصاحبه با يك فعال كارگري

  
  جامعه  در ایران عيدی و پاداش مربوط به

ها و  در سفرنامه. داری نيست مایهسر
های زیادی  خاطرات قدیمی نمونه

وران و صنعتکاران شب  پيشه  هست که
  و به  شاگردشان عيدی داده  عيد به
اما در زمان . اند او سر ميزده  خانواده
داری در ایران عيدی و  سرمایه  توسعه

  .گردد پاداش بخشی از دستمزد می
يم شدن تا قبل از اجرای قانون سه 

  ، کارگران هر ساله کارگران در کارخانه
عنوان عيدی دریافت   مبلغی ناچيزی به

اما بعد از اجرای این طرح . کردند می
کارگران هم   دارها گفتند که سرمایه

هستند دیگر عيدی   صاحب کارخانه
  دهد، چون آنان سود ویژه معنی نمی
  .کنند دریافت می
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آگوست طي سخناني در  31رئيس جمهور آمريكا روز  
سراسر  كاخ سفيد كه از طريق رسانه هاي مختلف در

آمريكا پخش مي شد ، پايان رسمي عمليات نظامي در 
البته او  توضيح نداد كه چرا .  عراق را اعالم نمود

، رئيس جمهور سابق )1(جورج بوش عليرغم ادعاي
در ماه مه سال  "پايان جنگ با عراق"مبني بر  آمريكا
سال است كه ادامه يافته و در اين  7، اين جنگ  2003

سرباز  4400حدود  ارتش آمريكا فاصله به گزارش
  . آمريكايي در آن كشته شده اند

اوباما رئيس جمهور آمريكا در شرايطي ادعاي پايان 
رسمي عمليات نظامي آمريكا در عراق را اعالم مي كند 

هزار  50كه بنا به گفته وزارت دفاع آمريكا قرار است 
 50يك ارتش . باقي بمانند آن جاسرباز آمريكائي در 

 50دستگاه هاي تبليغاتي آمريكا اين ارتش ! ر نفرههزا
تنها در صورت "هزار نفره را كه قرار است از اين به بعد 

همراه با "و صد البته   "درخواست و در صورت لزوم
در عمليات نظامي شركت كنند آن قدر  "نيروهاي عراقي
مي دهند كه كسي نتواند با تكيه بر  كوچك  جلوه

از تداوم اشغال عراق و جنگ  حضور آن ها در عراق
به .  آمريكا در اين كشور صحبت كند "غير قانوني"

همين منظور هم تبليغات دولت آمريكا تاكيد مي كند كه 
نقش نيرو هاي نظامي آمريكا در عراق عمدتا آموزش به 

  . خواهد بود "جنگ"نيروهاي عراقي و مشاوره در باره 
ين واقعيت كه خود ا،  اما صرف نظر از همه تبليغات

هزار سرباز آمريكائي در عراق باقي مي مانند  50هنوز 
نشان مي دهد كه تبليغات دولت آمريكا مبني بر خروج از 

از طرف ديگر اين امر . اي بيش نيست عراق، فريبكاري
پوشيده اي نيست كه شركت هاي بزرگي كه كارشان  

تا  100سرويس دادن به ارتش آمريكا مي باشد، خود بين 
آن ها مزدوراني هستند . هزار مزدور در عراق دارند 150

كه كارشان پيشبرد برنامه هائي است كه ارتش آمريكا در 
.  چهارچوب اشغال عراق به آن ها ارجاع نموده است

كه  "داين كورپ"و  "بلك واترز "شركت هائي مثل 
با استخدام مزدور، به كار كثيف كشتن مردم بي دفاع 

هزار سرباز  50ين در شرايط باقي ماندن بنابرا.  مشغولند
آمريكائي در عراق و در شرايطي كه دو و يا سه برابر 
اين تعداد هم از طريق شركت هاي خصوصي هم اكنون 

پايان "براي ارتش آمريكا در عراق كار مي كنند، ادعاي 
حرف پوچي  "رسمي عمليات نظامي آمريكا در عراق
است كه دولت  است كه تنها به اين دليل طرح شده

آمريكا جهت فريب افكار عمومي به اشاعه چنين دروغي 
در اين جا بايد به اين نكته هم توجه .  نيازمند مي باشد

كرد كه توسل به چنين دروغي خود نشان مي دهد كه 
افكار عمومي شديدا مخالف اين جنگ تجاوزگرانه 

كه در طي آن بنا به  آمريكا بر عليه مردم عراق مي باشد
بيش  از  صد هزار " ارش صداي آمريكا  تاكنونگز

  ).2(كشته شده اند "غيرنظامي عراقي
با تكيه بر واقعيات فوق ميتوان ديد كه اگر رئيس جمهور 
آمريكا خروج بخشي از سربازان اين كشور از عراق را با 

اين كشور  "پايان عمليات نظامي"فريب كاري به حساب 
كه "ار وعده دهد در عراق بگذارد و يا روزي صد ب

از عراق  2011تمامي نيرو هاي اين كشور را تا پايان سال 
، و اگر ماشين تبليغاتي اين كشور "خارج خواهد ساخت

هر روز و به شكل هاي مختلف چنين دروغ هاي مردم 
فريبي را پخش كند، باز هم هيچ تغييري در واقعيت 
م موجود داده نخواهد شد؛ در اين واقعيت كه امپرياليس

آمريكا عراق را اشغال نموده تا آن جا را به پايگاهي 
استراتژيك براي گسترش سلطه اش در منطقه تبديل 

سال پيش  7اگر به دالئلي كه باعث شد كه . نمايد
امپرياليسم آمريكا به عراق لشكر كشي كرده و در تمام 

اين سال ها با اشغال اين كشور بر عليه مردم آن بجنگد 
ر در نظر بگيريم كه در اين فاصله به توجه كنيم و اگ

بيش از "گفته جو بايدن، معاون رئيس جمهور آمريكا، 
به عراق اعزام شده اند آن  "يك ميليون سرباز آمريكايي

گاه مي توانيم متوجه شويم كه مصالح و منافعي كه 
 –آمريكا را به جنگ عراق و اشغال اين كشور واداشت 

گر حتي نيك كلگ، جنگ ناعادالنه اي كه اكنون دي
 "غير قانوني"معاون نخست وزير انگلستان هم آن را 

آن قدر پابرجاست كه به دولت آمريكا  -اعالم مي كند
اجازه نخواهد داد كه به اين زودي ها از اين كشور خارج 

  .شود
سال پيش، در شرايط شدت يابي رقابت هاي  7

مود امپرياليستي در سطح جهان، امپرياليسم آمريكا تالش ن
با تكيه بر قدرت برتر نظامي خود، حضور نظامي اش در 
چهار گوشه جهان را هر چه بيشتر گسترش بخشيده و با 
استقرار نيرو هاي نظامي اش در اين يا آن منطقه، خود را 

در چهارچوب پيشبرد .  براي نبرد هاي آينده آماده سازد
ن اين استراتژي بود كه دولت آمريكا با دستاويز قرار داد

كه همان طور كه  - سپتامبر 11رويداد تروريستي 
بدون "چريكهاي فدائي خلق در همان زمان نشان دادند 
امكان  "پوشش امنيتي محافل قدرتمندي در خود آمريكا

به افغانستان و عراق حمله نموده و اين كشور  -پذير نبود
  . ها را اشغال نمود

اقتصادش  امپرياليسم آمريكا با توجه به بحران عميقي كه
را فراگرفته بود و هم اكنون نيز در آن غوطه ور است، 
تالش نمود با پيشبرد اين استراتژي، بازارها و منابع طبيعي 
موجود در سطح جهان را تا جائي كه مي تواند به ضرر 
. رقباي امپرياليست خود به زير سلطه خود در آورد

تجاوز به عراق در چهارچوب پاسخ به اين نياز صورت 
توجه به نقش انحصاري اي كه آمريكا پس از . گرفت

اشغال عراق در به اصطالح بازسازي اين كشور براي خود 
بدست آورد و چگونگي تاراج منابع نفت و گاز عراق از 
سوي شركت هاي آمريكائي، خود مويد اين نظر مي 

  . باشد
بنابراين در شرايطي كه آمريكا جهت مقابله با بحران هاي 

ادي اش و در اين رابطه در صحنه رقابت با بزرگ اقتص
رقبايش در سطح جهاني چاره اي جز گسترش بازار ها و 
كسب مواد خام هر چه بيشتر و ارزان تر در مقابل خود 
نمي ببيند و به هر وسيله اي متوسل مي شود تا با گسترش 
سلطه امپرياليستي خود در جهت فائق آمدن بر بحران هاي 

ود را در رقابت با رقبايش در صحنه اقتصاديش موقعيت خ
ذيرش تبليغات واهي مبني بر ايد، پجهاني مستحكم تر نم

از طرف دولت آمريكا، ساده انديشي  "خروج از عراق"

 عمليات نظامي "پايان"

  درعراق، فريبكاري  

  !جديد دولت آمريكا
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محض بوده و هر كس كه چنين دروغي را بپذيرد تنها 
سال پس از اشغال عراق هنوز قادر به  7نشان مي دهد كه 

  . ه استدرك دالئل واقعي اين اشغال نشد
اگر دالئل واقعي اشغال عراق مورد توجه قرار گيرند آن 
گاه روشن مي شود كه آن منافع و مصالحي كه عليرغم 
مخالفت آشكار افكار عمومي، هيئت حاكمه آمريكا را بر 

سال يك ميليون سرباز آمريكائي  7آن داشت تا در طي 
را به جنگ عراق گسيل نمايد ، منافع و مصالحي نيستند 

ه اكنون ديگر براي آمريكا مطرح نباشند و همين ك
واقعيت اجازه نخواهد داد كه ارتش آمريكا عراق را 

در جهاني كه به قول لنين، انديشمند . حقيقتا ترك نمايد
سياست استعماري كشور هاي "و رهبر كبير كارگران، 

سرمايه داري تصرف اراضي اشغال نشده را در سياره ما به 
و كل مناطق دنيا بين  انحصارات  "تپايان رسانده اس

بزرگ سرمايه داري تقسيم شده و به همين دليل هم  
دولت هاي بزرگ براي "امپرياليسم يعني مبارزه بي وقفه 
، اگر شاهد سياست هاي "تقسيم و تجديد تقسيم جهان

اشغالگرانه قدرت هاي بزرگ و از جمله آمريكا نباشيم 
اين است كه تا سلطه واقعيت . تعجب برانگيز خواهد بود

بر قرار است، هر روز شاهد تجاوز  امپرياليستي در جهان

نظامي به اين يا آن كشور خو اهيم بود، و داستان جنگ 
  .در عراق و افغانستان به شكل ديگري تكرار خواهد شد

بر اساس آن چه كه گفته شد، واقعيات كنوني، در مقابل 
هد كه نه تنها نيرو هاي پيشرو اين وظيفه را قرار مي د

دروغ هاي بيشرمانه ماشين تبليغاتي قدرت هاي بزرگ 
امپرياليستي از جمله دولت آمريكا مبني بر پايان جنگ 
در عراق و خروج از اين كشور را بطور همه جانبه افشاء 
نمايند بلكه به توضيح دالئل واقعي اشغال عراق به توده 

اين دو هاي ستمديده در آمريكا و عراق و نه تنها در 
هر چه آگاهي .  كشور بلكه در سراسر جهان بپردازند

انقالبي توده ها افزايش يابد آن ها هر چه بيشتر آماده 
خواهند شد تا در صفي واحد بر عليه سلطه جهاني 

سيستم جهاني ستمگري "امپرياليسم مبارزه نموده و اين 
بر اكثريت  "پيشرو"مستعمراتي مشتي كشور هاي 

را ) 3("روي زمين و اختناق مالي آنان عظيمي از سكنه 
تنها با نابودي اين سيستم . در آتش انقالب خود بسوزانند

ظالمانه است كه كارگران و توده هاي ستمديده به آزادي 
دست يافته و امكان مي يابند جهاني آزاد و عاري از ستم 

  .بر پا سازند
جورج بوش در سخنراني اي كه بر روي عرشه ناو   - 1

تحت عنوان   2003در ماه مه  لينكلن ابراهامجنگي 
انجام داد، ادعا كرد كه  جنگ  "ماموريت انجام گرفت"

  .با عراق پايان يافته است
 
وزارت بهداشت و پزشكي قانوني عراق تعداد كشته  - 2

  .نفر گزارش داده است شدگان عراقي را دو و نيم ميليون
حله سرمايه امپرياليسم به مثابه باالترين مر"رساله  - 3

  .اثر لنين "داري

  19از صفحه    .....گزارشي از تظاهرات عليه  احمدي نژاد 
با وجود این که تمام خيابان ها در کنترل پليس بود .  کردن دو کاميون بزرگ در روبروی هم خيابان را کامال مسدود کرده بودند

متری هتل قرار داشتيم که ناگهان پليس  ٢٠٠در سر یک چهار راه ، در فاصله کمتر از .  نطقه هتل نزدیک شویمسعی کردیم به م
یکی از رفقا را متوقف کرد و او را در انظار عمومی با خشونت مورد بازرسی بدنی قرار داد ولی چون دليلی برای دستگيری وی 

اما لحظه ای نگذشته بود که ما خود را دوباره در محاصره ده ها .  ا رها کردپيدا نکرد بعد از گرفتن مشخصات کامل او ، وی ر
نفر از رفقا را با خشونت تمام هل داده و در کنار دیوار قرار  ٩پليس یافتيم که از هر طرف به رفقا حمله کردند و این بار حدود 

که بفهمند ما در منطقه هتل چه کار داریم و چه برنامه تمام تالششان آن بود .   دادند و به بازرسی بدنی همگی آن ها پرداختند
عده زیادی از کسانی که در طول روز در تظاهرات بودند و به طرف هتل آمده بودند ، در یک طرف !   ای را قرار است به پيش ببریم

راض ما ، یکی از مسئولين در پاسخ به اعت. دیگر چهار راه مضطربانه شاهد این صحنه ها بودند و محل خود را ترک نمی کردند
پليس هائی که ما را متوقف و بازرسی کرده بود توضيح داد که در مقابل حفاظت از احمدی نژاد و ایادیش مسئوليت دارد و دارد 

این .   را این بار دستگير نموده و با خود ببرد) همان رفيق اولی(پليس قصد داشت تا یکی از رفقا !  خود عمل ميکند" وظيفه"به 
موضوع با اعتراض بقيه روبرو شد و در نهایت بدون ارائه هيچگونه  دليلی رفيق مذکور را جریمه کرده و قرار شد وی چند روز بعد 

  .   در دادگاه حاضر شود و گر نه حکم جلب و دستگيری او صادر خواهد شد
گيری موقت و بازرسی بدنی در جریان بود در عين حالی که این دست. آزادی همه رفقا باعث شور و شوق حاضرین در خيابان شد

.  ، سه تن دیگر از رفقای ما توانسته بودند از حصار حفاظتی پليس عبور کرده و خودشان را تا به جلوی درب ورودی هتل برسانند
جائی که هيچ تظاهر کننده دیگری وجود نداشت و فقط مامورین لباس شخصی پليس نيویورک و محافظين ريش رها کرده 

تصميم این سه رفيق این بود که به محض ورود احمدی نژاد و .  مدی نژاد در گوشه و کنار در های بزرگ هتل ایستاده بودنداح
ایادی اش به محل هتل ، در حضور خبرنگاران ، بر عليه او شعار بدهند و به این ترتيب نفرت مردم ایران از رژیم دارو شکنجه حاکم 

اما خيلی زود معلوم شد که محافظين اصلی احمدی نژاد از ترس عکس العمل .  نمایش بگذارندبر ایران را هر چه بيشتر به 
تظاهر کنندگان مستقر در آن طرف خيابان ، وی را از درب آشپزخانه که در پشت ساختمان قرار داشت به داخل هتل برده بودند 

این سه رفيق با مشاهده ایرانيان خود .  پيش عيان کردکه این خود فضاحت و هراس احمدی نژاد مزدور و همراهانش را بيش از 
، " ای مزدور ، ننگت باد"فروخته ای که به ضيافت شام ننگين احمدی نژادی ميرفتند شروع به شعار دادن کرده و فریاد می زدند 

شان را از جالدان این خود فروختگان با پذیرش دعوت به شام جمهوری اسالمی در واقع حمایت ".  مرگ بر جمهوری اسالمی"
با باال رفتن صدای . صدای شعار های آن رفقا از آن طرف خيابان به گوش ما ميرسيد. حاکم بر کشور به نمایش می گذاشتند

شعار رفقا ، پليس که نهایت تالش خود را برای جلوگيری از نزدیک شدن معترضين به هتل انجام داده بود متوجه شد که غافل 
  . به رفقای جلوی هتل حمله کرد و آن ها را از محوطه هتل دور نمودگير شده و در نتيجه 

  
تظاهرات در اعتراض به حضور احمدی نژاد در نيویورک حرکت بسيار موفقيت آميزی بود که دستاوردهای بسيار پر ارزشی 

اسالمی و ضرورت اتحاد  این آکسيون مبارزاتی ، نمادی از گستردگی نفرت مردم در بند ایران از کليت رژیم جمهوری.  داشت
عمل هر چه بيشتر نيروهای انقالبی بود و نشان داد که  همه نيروهای انقالبی و مبارز باید با تمام  قوا در جهت ارتقای مبارزات 

  . جاری و افشای هر چه بيشتر چهره کریه رژیم جمهوری اسالمی تاثير گذار تر باشند
  

   کافعالين چریکهای فدایی خلق ایران در آمری
  فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در کانادا

  ٢٠١٠سپتامبر  ٢۴

در شرايطی که آمريکا جهت مقابله 
با بحران های بزرگ اقتصادی اش و 
در اين رابطه در صحنه رقابت با 

در سطح جهانی چاره ای جز رقبایش 
گسترش بازار ها و کسب مواد خام 
هر چه بيشتر و ارزان تر در مقابل خود 
نمی ببيند و به هر وسيله ای متوسل 
می شود تا با گسترش سلطه 
امپرياليستی خود در جهت فائق آمدن 
بر بحران های اقتصاديش موقعيت 
خود را در رقابت با رقبايش در صحنه 

ذيرش ايد، پتر نمجهانی مستحکم 
خروج از "تبليغات واهی مبنی بر 

از طرف دولت آمريکا، ساده " عراق
انديشی محض بوده و هر کس که 
چنين دروغی را بپذيرد تنها نشان می 

سال پس از اشغال عراق  ٧دهد که 
هنوز قادر به درک دالئل واقعی اين 

  . اشغال نشده است
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با درود به همه دوستان و رفقای حاضر در جلسه، و با تشکر از  
رفقای ميز کتاب برای این که با زحماتشون امکان برگزاری چنين 
جلسه ای رو فراهم کردند اجازه بدین در ابتدا یاد و خاطره سترگ 

یی رو که هزاران تن از زندانيان سياسی مبارز و بویژه کمونيستها
توسط رژیم جنایتکار جمهوری  ۶٧در جریان قتل عام تابستان سال 

اسالمی اعدام شدند و جانشون رو در راه آزادی و بهروزی مردم 
و بر تداوم راه و حقانيت . ایران فدا کردند یکبار دیگر گرامی داریم
بدون شک درخت تنومند . تاریخی آرمانهای آن عزیزان تاکيد کنيم

یی بخش مردم ما بدون مبارزات و فداکاریهای های انقالب رها
عزیزان آن نسل خونين به پاخاسته هيچگاه از چنين طراوت و 

  .هيبتی که در جریان خيزش توده ای اخير دیدیم برخوردار نبود
  

بدون شک تاریخ حيات رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری 
و خلقهای اسالمی مشحون از جنایات گوناگون بر عليه کارگران 

اما قتل عام هزاران تن از زنان و مردان ما در . تحت ستم ماست
یک فاصله کوتاه در آن تابستان خونين یکی از برجسته ترین آن 

در جریان این جنایت از پيش سازماندهی . جنایات ضد خلقی ست
هيات "شده به فرمان خمينی جالد، کاربدستان حکومت با گسيل 

با قاطعيت وشقاوت تمام، یک حمام به سياهچالها " های مرگ
در این کشتار نه تنها هزاران تن از جوانان . خون بزرگ براه انداختند

اسير و دربند، حتی آنها که دوره محکوميتشان تمام شده بود به 
تيغ جالد سپرده شدند، بلکه دامنه قتل عام به خارج از زندانها هم 

يز که ظاهرا آزاد شده تعداد زیادی از زندانيان سابق ن. کشيده شد
بودند، پيشمرگانی که با دریافت امان نامه به زندگی عادی خود 
مشغول بودند، از خانه و خيابان و محل های کار ربوده شده و به 

دژخيمان جمهوری اسالمی حتی جایی . کام مرگ فرستاده شدند
که جوخه های اعدام و چوبه های دار پاسخگوی انبوه زندانيان 

و ) زندان رشت(آتش زدن زندان و سوزاندن زندانيان نبود، با 
بکارگيری شيوه های غير قابل تصور دیگر چنان جنایاتی را آفریدند 

گورستانها چندان بی مرز شيار کردند که بازماندگان را هنوز از "و 
به قول شاعر مردم، زنده ياد احمد ....." (چشم خونابه روان است

در آن زمان با سکوت بيشرمانه و این جنایات وحشيانه ). شاملو
کامل رسانه های امپریا ليستی و مرتجعين رنگارنگ روبرو شد و 
نشان داده شد که شعارهای سرمایه داران جهانی در باصطالح 

تاچه حد فریبکارانه است و " دمکراسی"و " حقوق بشر"دفاع از 
آنها برای حفظ نظام وابسته و ارتجاعی خویش در ایران از هيچ 

  .التی فروگزاری نمی کنندرذ
  

بربستر (سال از آن جنایت تاریخی، ٢٢اکنون با وجود گذشت 
مبارزات و افشاگریهای خانواده های آن جان باختگان و نيروهای 

برغم تصور حاکمين، ننگ آن جنایت از حافظه تاریخی ) انقالبی
برعکس  سردمداران رژیم جمهوری . توده ها پاک نشده است

ژه اصالح طلبان حکومتی  به طور فزاینده با اسالمی و بوی
پرسشهای نسل جوان مبارزی روبرو هستند که در زمان ارتکاب 

در . این جنایت یا کودکی بيش نبوده اند و یا هنوز بدنيا نيامده بودند

من که زندانبان "نتيجه مجبورند با دروغگویی و دنائت تمام به حربه 
چنگ بزنند، و می کوشند ... و  "بوده!!! دولت بی اطالع"و " نبودم

تا با کمک جيره خوارانی نظير دار و دسته فرخ نگهدار و اصالح 
طلبان حکومتی تقصير این جنایت فاشيستی را صرفا به گردن آمر 
رسمی جنایت یعنی خمينی جالد بياندازند ودستان خون آلود و 

را  تصميم گيرندگان و عامالن این فاجعهنقش خود به مثابه یکی از 
در این رابطه نظر رفقا و دوستان رو به . (در انظار توده ها بپوشانند

پاسخ موسوی تبهکار در دانشگاه بابل به سوال یکی از 
دانشجویان جلب می کنم که هنگامی که از او در مورد قتل عام 

در زمان نخست وزیریش پرسيد بيشرمانه مدعی شد که  ۶٧سال 
نباید در مورد این جنایت  ین ترتيبنبوده و  و به ا" زندانبان"او 

 و به این ترتيب! تاریخی در زمان صدارتش مورد سوال قرار بگيرد
درست به همين ) به نمایش گذارد ماهيت ضد خلقی خود رااوج 

دهه از این جنایت، پاسخ  ٢دليل است که با وجود گذشت بيش از 
و چه  اقتصادی -به این سوال که کدام دالیل مشخص سياسی 

يازی حکومت را به ارتکاب به چنين جنایتی واداشت و اصوال ن
فاجعه قتل عام زندانيان سياسی در خدمت به پيشبرد چه اهداف 
مادی و منافع مشخص طبقاتی صورت گرفت از یک اهميت خاص 
مبارزاتی بویژه در نزد نسل جوانی برخوردار است که در ادامه راه و 

در یکسال اخير زمين را  ۶٧ آرمانهای بخون خفتگان قتل عام سال
در زیر پای سران جنایتکار جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته 

  . ای لرزاندند و ناقوس مرگ محتوم آنها را به صدا درآوردند
  

واقعيت این است که در مقطع قتل عام زندانيان سياسی در سال 
سال مردم ما  ٨رژیم جمهوری اسالمی که تا آن زمان به مدت  ۶٧
گوشت دم توپ یک جنگ امپریاليستی و ارتجاعی با عراق کرده را 

بود، بدليل رشد انفجار آميز نارضایتی توده ها بر عليه جنگ و 
نابسامانيهای موجود و آگاهی به عدم قدرت بسيج ماشين جنگی 

را نوشيده و " جام زهر"اش برای تداوم جنگ، مجبور شده بود تا 
در آن شرایط، . رضایت دهدبه شکل فضاحت باری به پایان جنگ 

دیکتاتوری حاکم که تمامی مطالبات توده ها و اداره امور جامعه را 
و مسایل آن سازمان داده بود به شدت از اوج گيری " جنگ"با 

 -خشم توده ها و سرریز شدن آن بخاطر مصایب اقتصادی 
اجتماعی هالکت بار ناشی از جنگ و بالنتيجه تعميق و رادیکاليزه 

از سوی دیگر سران حکومت . بش توده ای بيمناک بودشدن جن
پس " دوره بازسازی"همانطور که خود اعتراف می کردند با اعالم 

از جنگ در صدد ایجاد تسهيالت هر چه بيشتر برای تامين امنيت 
به منظور سرمایه گذاری انحصارات و کمپانيهای امپریاليستی ای 

ان و خلقهای تحت ستم و بودند که برای غارت هر چه فزونتر کارگر
 –زندانها " پاکسازی "در نتيجه، . منابع آنان دندان تيز کرده بودند

بویژه در شرایط رشد مقاومت زنان و مردان دربند که پس از پایان 
دوره تواب سازی هر روز بر ابعاد مبارزات و مقاومتهای آنها در 

از یکی از گامهای اساسی مورد ني -سياهچالها افزوده می شد
نظام ارتجاعی سرمایه داری در شرایط " بازسازی"رژیم به منظور 

با توجه به این نياز نظام ارتجاعی بود که .پس از جنگ بود

  سياست، كدام بستر در سياسي زندانيان جمعي دسته كشتار
 !سال يك از پس ايران انقالبي مردم خيزش به نگاهي 

با عنوان فوق، در محل ميز کتاب برگزار  جلسه سخنرانی و بحث آزاد ، يکآمستردام" ميز کتاب"به دعوت  ٢٠١٠سپتامبر  ١٢و  ١١در تاريخ 
، اتحاد فداييان کمونيست، حزب کار )راه کارگر(، سازمان کارگران انقالبی ايران ايران نمايندگان چريکهای فدايی خلقنشست، ن ايدر  .شد

روز ضمن طرح ديدگاه های خود به پرسشهای حاضرين در  ٢و سخنرانان در مدت  سياليستهای مسلمان شرکت داشتندو شورای سو) توفان(ايران
آنچه که در زير می آيد متن سخنرانی رفيق چنگيز قبادی فر از طرف چريکهای فدايی خلق ايران در اين جلسه می باشد که .  جلسه نيز پاسخ دادند

 .گردددرج می در اينجا " دايیپيام ف"برای اطالع خوانندگان 
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 گردانندگان رژیم از هر دو جناح باصطالح محافظه کار و معتدل،
چاره را در قتل عام مبارزین در بند یافتند و کوشيدند تا با ایجاد 

ت در جامعه در جلوی مبارزات رشد فضای مرگ و رعب و وحش
یابنده توده ها سد بزرگی را ایجاد کرده و زمينه را برای پيشبرد 
برنامه های استثمار گرانه و ظالمانه نظام سرمایه داری حاکم بر 

سران جمهوری اسالمی با این . ایران هر چه بيشتر آماده کنند
مبارز  شقاوت کوشيدند تا با نابودی فيزیکی نسلی از جوانان

پرورده شده در جریان قيام و حل مساله زندانيان سياسی به 
خيال خام خود به جنبش توده ها پایان دهند و سکوت گورستان را 

قتل عام زندانيان سياسی . در جامعه تحت سلطه ما برقرار سازند
  . با چنين اهدافی صورت گرفت ۶٧در تابستان سال 

  
محکم به جنبش انقالبی بدون شک این جنایت دولتی یک ضربه 

اما واقعيت این است که تصور سران . توده های مبارز ما بود
جمهوری اسالمی مبنی بر درهم شکستن مبارزات توده ها و 

از طریق کشتار و سرکوب مردم " جزیره ثبات"رویای برقراری 
این درست است که اعمال دیکتاتوری و . تصوری بی پایه و پوچ بود
ش توسط طبقات استثمارگر حاکم ممکن سرکوب طبقات ستمک

است مبارزه حق خواهانه استثمارشوندگان را کند و یا تضعيف 
سازد اما از آنجا که نيروی محرکه مبارزات توده ها همانا رشد دائم 
التزاید تضادهای طبقاتی در جامعه تحت سلطه ما ست چيزی 
نگذشت که سياهچالهای خالی رژیم جمهوری اسالمی از نسل 

یدی از زندانيان سياسی پر شد و موج نوینی از شورشها و جد
شورشهای توده . مبارزات توده ای گریبان دیکتاتوری حاکم را گرفت

ای زحمتکشان  در اسالمشهر، اراک، قزوین، مشهد و شيراز و 
به ... اعتصابات دليرانه کارگران شرکت نفت و کفش ملی و 

رانجام تداوم مبارزات تشدید مبارزه در سطح جامعه منجر شد و س
 ۶٧مردم بویژه نسل جوانی که جای مبارزین قتل عام شده سال 

سياسی -را گرفته بود، بر بستر بحرانهای دائم التزاید اقتصادی
نظام سرمایه داری حاکم بر ایران و مصالح این نظام چه در صحنه 
بين المللی و چه در صحنه داخلی منجر به ایجاد تغييراتی در 

ت حاکم جمهوری اسالمی و روی کار آوردن خاتمی سطح هيا
در ایران شد که " اصالح طلبان"فریبکار و دار و دسته اش زیر نام 

می کوشيدند با حمایت آشکار و وسيع امپریاليستها عمر نظام 
اما قيام . ارتجاعی جمهوری اسالمی را هر چه درازتر سازند

خونين آن  و سرکوب وحشيانه و ١٣٧٨مردمی سال  -دانشجویی 
توسط دولت خاتمی فریبکار، شکست این پروژه و رسوایی افسانه 
اصالح طلبی در چارچوب یک دیکتاتوری مطلق العنان به مثابه 
روبنای ذاتی نظام سرمایه داری ایران را به نمایش گذارد و بار دیگر 
پژواک گر آرمانهای حق طلبانه  و راه انقالبی بخون خفتگان جاوید 

ی سرنگونی رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی و برا ۶٧سال 
 .برقراری آزادی و دمکراسی در جامعه تحت سلطه ما شد

  
دهه از این جنایت خونين می  ٢اکنون در شرایطی که بيش از 

گذرد ما شاهدیم که در یکسال گذشته موج نوین ولی بزرگتری از 
تی که انفجار مبارزات حق خواهانه توده ها، با استفاده از فرص

فضای انتخاباتی جمهوری اسالمی در سطح جامعه موجد آن شد  
این جنبش عظيم باعث . جامعه تحت سلطه ما را درنوردید

سال گذشته بی  ٣٠تکانهای عظيم در جامعه ما شد که در طول 
ميليونها تن از مردم تحت ستم به خيابانها ریختند و با . سابقه بود

امات مبارزاتی رادیکال خود در طول مارچ شور انگيز و شعارها و اقد
قریب به یکسال  خواب خوش را از سران حکومت ربودند و صدای 
خرد شدن استخوانهای فرتوت این رژیم استثمارگر و سرکوبگر را 

این خيزش عظيم قبل ازهرچيز تحوالت . به گوش همگان رساندند
جاری در اعماق جامعه تحت سلطه ما را به نمایش گذارد و یک 

سل جدید از جوانان مبارز و انقالبی که به تدریج پس از قتل عام ن

در چارچوب خود نظام حاکم آفریده شده بودند را به لحاظ  ۶٧سال 
دختران و پسران جوانی . مبارزاتی پروراند  و به جلوی صحنه راند

که با دالوریها و فداکاریهایشان قدرقدرتی دیکتاتوری حاکم را به 

ی که بخش کوچکی از فداکاریها و نسل. سخره گرفتند
به . دالوریهایشان در برخورد با مزدوران رژیم را در خيابانها  دیدیم

جرات می توان گفت که اگر نسل کشی وحشيانه نسل انقالبی 
به منظور پایان دادن به یک دوره از مصافهای انقالبی بين  ۶٧سال 

ان خلق و ضد خلق صورت نگرفته بود، عروج نسل جدید جوان
انقالبی در صحنه جامعه نویدگر آغاز یک دوران پر تالطم تر و 

نسل انقالبی ای که با ترنم . اميدوار کننده تر مبارزاتی می شد
خود پيش از هر چيز ناقوس مرگ " سر اومد زمستون"دوباره آهنگ 

تمامی تالشهای دستگاه های گفتمان سازی و توليد اندیشه 
همان دستگاه هائی که در . دندمرتجعين حاکم را به صدا درآور

در نزد این " فقدان آرمان"و " نااميدی"سالهای اخير از باصطالح 
و به مبارزه برای تغيير " انقالب"آنان به " بی عالقگی"نسل و 

  .انقالبی جامعه داد سخن می دادند
  

خيزش اخير توده ها به مانند هر مساله عظيم اجتماعی 
ی را نيز بطور طبيعی دیگر، اپوزیسيون جمهوری اسالم

تکان داد و باعث ایجاد سواالت جدید و پاسخها و تحليل 
از طيف . های متفاوتی در ميان طيف اپوزیسيون شد

سلطنت طلبان و سبزهای وابسته به نظام ارتجاعی حاکم 
و مجاهدین که بگذریم، این خيزش مسایل مبرمی همچون 

اعتبار  تعریف و تحليل از جنبش عظيم توده ها و به این
چگونگی برخورد و حد شرکت نيروهای طيف مدعی 
سرنگونی جمهوری اسالمی در این جنبش را در مقابل 
همگان قرار داد و به این ترتيب ما شاهد شکل گيری و 

در ارتباط با تحليل از  دو شيوه و متد برخوردنضج یابی 
  .خيزش اخير بودیم

  
الح طلبان ازيک سو جریانات و افرادی هستند که رهبری اص

يعنی کارشان را از آنجا .حکومتی بر جنبش توده ها را می پذیرند
بخشی . شروع ميکنند که تبليغات رژيم و حاميانش تمام کرده اند

از نيروهای این طيف خيزش ميليونی توده ها را زائده صف بندی دو 
جناح مختلف هيات حاکمه جمهوری اسالمی جلوه داده و با تاکيد 

در . خواندند" ارتجاعی"ژوایی هر دو این جناح ها آن را بر ماهيت بور
حقيقت، آنها مدعی شدند که يکی از عظيم ترین خيزش های 
اجتماعی در طول حيات جمهوری اسالمی ربطی به منافع توده ها 

مدافعين این تفکر، با استناد به برخی صداهایی که از درون . ندارد
تی به استدالالت این خود جامعه تحت سلطه ما بلند می شد، ح

چنينی نيز متوسل می شدند که گویا تحوالت جاری انعکاس نبرد 
وابسته به جناح های مختلف و بطور مشخص " آقا زاده های"بين 

وابستگان خامنه ای و رفسنجانی ست که برای تعيين جانشين 

بربستر (سال از آن جنایت تاریخی، ٢٢اکنون با وجود گذشت 
مبارزات و افشاگریهای خانواده های آن جان باختگان و 

برغم تصور حاکمين، ننگ آن جنایت از ) البینيروهای انق
برعکس  . حافظه تاریخی توده ها پاک نشده است

سردمداران رژیم جمهوری اسالمی و بویژه اصالح طلبان 
حکومتی  به طور فزاینده با پرسشهای نسل جوان مبارزی 
روبرو هستند که در زمان ارتکاب این جنایت یا کودکی بيش 

در نتيجه مجبورند با . نيا نيامده بودندنبوده اند و یا هنوز بد
و " من که زندانبان نبودم"دروغگویی و دنائت تمام به حربه 

چنگ بزنند، و می کوشند تا با ... و " بوده!!! دولت بی اطالع"
کمک جيره خوارانی نظير دار و دسته فرخ نگهدار و اصالح 
طلبان حکومتی تقصير این جنایت فاشيستی را صرفا به 

آمر رسمی جنایت یعنی خمينی جالد بياندازند ودستان گردن 
خون آلود و نقش خود به مثابه یکی از تصميم گيرندگان و 

 .عامالن این فاجعه را در انظار توده ها بپوشانند
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یکی از تاکيدات این گروه ! پس از خامنه ای به جان هم افتاده اند
طبقه کارگر ایران هم آگاهانه با فهم ماهيت ارتجاعی  این بود که

این جنبش برای آن که همچون دوران قيام به بورژوازی سواری 
 ! ندهد اصوال در این جنبش ارتجاعی شرکت نکرده است

  
در واقع نيروهایی که به این شيوه با جنبش توده ای اخير برخورد 

های تبليغاتی می کنند، نقطه عزیمت خود را بر ادعاهای بوق
جمهوری اسالمی و امپریاليستها قرار داده اند و با قبول تبليغاتی، 
که رهبری اصالح طلبان حکومتی بر این خيزش را تبليغ می کرد 

بدیهی ست که با قبول چنين تحليلی . کارشان را پيش می بردند 
دیگر نه تنها ضرورتی برای شرکت نيروهای متعلق به تفکر فوق در 

که ارتجاعی خوانده می شد وجود نداشت بلکه تالش  این جنبش
مدافعين این تفکر بر تحریم جنبش انقالبی و هر حرکت مبارزاتی 
ای استوار می شد که در حمایت از خيزش توده ها  در خارج 

  .      کشور سازمان می یافت
  

همواره  در این ميان نيروهای دیگری هم موجود می باشند که
در اینجا نيز آنها . ب و ضد انقالب حرکت کرده اندروی مرز بين انقال

در حالی که خود را متعلق به سبزها نمی دانند و حتی ادعای 
درست مانند گروه اول ادعای رهبری دار و  چپ بودن دارند ولی

این نيروها با . دسته موسوی بر جنبش توده ای را پذیرفته اند
طلبان حکومتی،  توجيهاتی نظير این که حرکت تحت رهبری اصالح

جنبش توده هاست و مردم تحت رهبری موسوی و کروبی بر عليه 
دیکتاتوری به ميدان آمده اند، دنباله روی خود از اصالح طلبان 
حکومتی را تئوریزه کرده و به بهانه های مختلف زیر پرچم  کروبی 

این دسته هرچند شعارها ی متفاوت از . و موسوی سينه می زنند
ی کنند، ولی به انحاء مختلف با شعار نابودی سبزها مطرح م

جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته که خواست قلبی اصلی 
ویژگی مشترک همه این جریانات .  توده هاست مخالفت می کنند

همانا این نکته اساسی ست که آنها موضع گيری خود را نه بر 
و اساس بررسی و توجه به واقعيت بلکه با حسابگری های ذهنی 

 .تحت تاثير تبليغات فریبکارانه دشمنان مردم اتخاذ کرده اند
در مقابل شيوه برخورد اول  که یک شيوه برخورد غير واقعی با 
جنبش توده ها ست طيف دیگری وجود دارد که رسيدن به حقيقت 

مدافعان این شيوه . را از بررسی واقعيات عينی شروع می کنند
ای ميليونی یک جنبش برخورد معتقدند که  خيزش توده ه

خودبخودی توده ای با شرکت تمامی اقشار و طبقات تحت ستم 
این . ایران بود که نيروهای ضد خلقی امکان نفوذ در آن را یافتند

سال  ٣٠یک جنبش فاقد رهبری بود که تحت فشارهای ناشی از 
ظلم و جور و سرکوب مداوم رژیم جمهوری اسالمی در یک 

و در جریان خویش چه با سردادن موقعيت خاص سرباز کرد 
شعارهای ضد نظام و رژیم ارتجاعی حاکم و چه با توسل به شيوه 
های قهرآميز و رادیکال مبارزاتی در روزهای اوج،  خواست دیرینه 

و باالخره با فروکش . مردم ما برای آزادی و دمکراسی را فریاد زد
ی را از خود کردن امواج این جنبش، دستاوردهای مبارزاتی گرانبهای

. بجای گذارد که توجه به آن ضامن پيشرویهای آینده است
چریکهای فدایی خلق ایران از ابتدای طغيان خيزش توده ای، 
مدافع چنين نظرگاهی بوده و هستند و من در ادامه بحث زوایای 

 .بيشتری از این نظر را باز خواهم کرد

ا ماهيت حال که مشخصه های اصلی تفکرات مختلف در ارتباط ب
جنبش توده ها را برشمردم با اجازه شما می خواهم تا به برخی 
از داده ها و استدالالتی که مدافعين تفکر ذهنی گروه اول دستگاه 
تحليلی خود را بر پایه آنها استوار کرده اند بپردازم و نادرستی و 

  عدم انطباق اونها رو با استناد به خود واقعيات عينی نشون بدم
  

اله قایل شدن رهبری اصالح طلبان حکومتی و مس) الف
  .بطور مشخص دار و دسته موسوی برجنبش توده ها

یکی از تمهای تبليغاتی بلندگوهای تبليغاتی امپریاليستی بویژه در 
خارج کشور اشاعه این توهم بوده که جنبش عظيم توده ها که به 

کل بهانه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد به طور متش
و یک پارچه تحت رهبری اصالح طلبان حکومتی یعنی دار ودسته 

کروبی و با خواست حداکثر ابطال نتایج انتخابات تقلبی - موسوی
این ادعا در شرایطی مطرح . ریاست جمهوری حرکت کرده است

می شه که اوال حتی خود اصالح طلبان از خاتمی و موسوی 
بارها در جریان این گرفته تا سایر احزاب باصطالح اصالح طلب 

و ما " خود جوشه"خيزش با استيصال فریاد زده اند که این جنبش 
جدا از موسوی و خاتمی، محسن . این جنبش نيستيم" رهبر"

آرمين از رهبران سازمان مجاهدین انقالب اسالمی با صراحت در 
خرداد  ٢٢اعتراضات بعد از انتخابات اين زمينه گفته است که 

بوده است و نبايد  "سازماندهی"و بدون  " خود جوش" حرکاتی
اصالح " تصميمات و طراحی های این یا آن حزب"آنها را به حساب 
نه در " او  در مصاحبه با نشريه اعتماد می گويد. طلب گذاشت

مورد شعار ها و نه در مورد حضور مردم در خيابان ها احزاب اصالح 
مين ادعا رو در ثانی اگر ه " طلب هيچ نقش جدی نداشته اند

بخوایم بر بستر پراتيک اتفاق افتاده در جریان خيزش اخير بررسی 
کنيم آیا نباید از کسانی که چه بخاطر تعلق خاطر و طرفداری از  

کروبی بر جنبش توده ها و چه بخاطر ضدیت با  -موسوی" رهبری"
آنها و ارتجاعی خوندن جنبش این ادعا را پایه حرکت خودشون قرار 

سيم که مگر شرط اصلی رابطه بين رهبران یک جنبش با دادن بپر
رهبری شوندگان،همانا تبعيت رهبری شوندگان از شعارها و 
رهنمودهای رهبری و از آن مهمتر اجرای آن رهنمودها در صحنه 
عمل نيست؟ اگر این واقعيت بدیهی رو بپذیریم اون موقع باید 

با استيصال به  پرسيد این چه جور رهبری است که بار ها و بارها
جمهوری "دنبال توده ها می دود و اطالعيه صادر می کند که 

و خود را پيرو و " اسالمی نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بيشتر
و بازگشت به دوران طالیی خمينی جالد " والیت فقيه"متعهد به 

معرفی می کند و از آنها می خواهد که شعارهای ساختار 
ای تحت رهبری او با فریادهای مرگ بر شکنانه ندهند ولی توده ه

رژیم جمهوری اسالمی ، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور و 
مرگ بر اصل والیت فقيه پاسخ این رهنمود را می دهند و با هلهله 
و شادی عکسهای خمينی و خامنه ای را می سوزانند؟ این چه 

،  "بسيجی"نيروهای " رهبری ایست که رهنمود می دهد 
قهر و "ما هستند و در مذمت " برادران"، "ارتشی"و " دارپاس"

اطالعيه صادر می کند در حالی که توده ها با حمله و " خشونت
خلع سالح آنها و آتش زدن قرارگاه های این مزدوران به ندای 

می گویند؟ و باالخره این چه رهبری " لبيک"باصطالح رهبری خود 

این خيزش عظيم قبل ازهرچيز یک نسل جدید از جوانان مبارز و 
در چارچوب خود  ۶٧ه تدریج پس از قتل عام سال انقالبی که ب

نظام حاکم آفریده شده بودند را به لحاظ مبارزاتی پروراند  و به 
دختران و پسران جوانی که با دالوریها و . جلوی صحنه راند

. فداکاریهایشان قدرقدرتی دیکتاتوری حاکم را به سخره گرفتند
یشان در برخورد با نسلی که بخش کوچکی از فداکاریها و دالوریها

به جرات می توان گفت که اگر . مزدوران رژیم را در خيابانها  دیدیم
به منظور پایان دادن  ۶٧نسل کشی وحشيانه نسل انقالبی سال 

به یک دوره از مصافهای انقالبی بين خلق و ضد خلق صورت 
نگرفته بود، عروج نسل جدید جوانان انقالبی در صحنه جامعه 

ک دوران پر تالطم تر و اميدوار کننده تر مبارزاتی می نویدگر آغاز ی
سر اومد "نسل انقالبی ای که با ترنم دوباره آهنگ . شد

خود پيش از هر چيز ناقوس مرگ تمامی تالشهای " زمستون
دستگاه های گفتمان سازی و توليد اندیشه مرتجعين حاکم را به 

ر از همان دستگاه هائی که در سالهای اخي. صدا درآوردند
بی "در نزد این نسل و " فقدان آرمان"و " نااميدی"باصطالح 
و به مبارزه برای تغيير انقالبی جامعه " انقالب"آنان به " عالقگی

  .داد سخن می دادند
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وده های تحت ای است که هر چه می گفت و می گوید ت
باصطالح رهبری او درست برخالفش را انجام می دهند؟ اتفاقا بر 
خالف این القائات، رجوع به خود روند عينی جنبش در طول قریب 
به یکسال و بررسی فعاليتها، شعارها و اشکال مبارزاتی ای که 
مردم ما به آنها دست یازیدند کامال در تخالف با شعارها و 

  . سوی و کروبی بودخواستهای امثال مو
  

از طرف دیگه ما می دونيم که شرط اعمال رهبری بر یک جنبش 
توده ای برخورداری  از درجه معينی از تشکل و سازماندهی 

ولی در جامعه تحت سلطه ما اصوال نظام سرمایه داری . است
با اعمال ) چه در زمان شاه و چه جمهوری اسالمی(حاکم تاریخا 

به مثابه روبنای ذاتی خود نه تنها اجازه ایجاد یک دیکتاتوری عریان 
تشکل به هيچ نيروی مردمی ای رو نمی ده، بلکه این  کمترین

به شکلی که (نظام حتی تحمل تحزب اقشار مختلف طبقه حاکم 
رو هم نداره، خوب ) در یک نظام سرمایه داری متروپل شاهدیم

ی کننده چگونه با توجه به این واقعيت، عده ای چنين نقش رهبر
و متشکل کننده ای برای اصالح طلبان حکومتی قایل می شوند؟ 
اصوال با رجوع به خود واقعيات جامعه ما می توان دید که کسانی 
که برای جنبش توده ها تشکل و رهبری قایل می شوند یکی از 

با در . سوبژکتيویستی ترین برخوردها را به نمایش می گذارند
ده ها فاکت مشابه دیگر آیا می نظر گرفتن این واقعيات و 

توان ادعای رهبری موسوی بر جنبش توده ها را در طول 
این جنبش پذیرفت و از آن بدتر تحليلها و تاکتيک های 

  مبارزاتی خود را بر اساس این دروغ استوار ساخت؟ 
  
ایده عدم شرکت طبقه کارگر در خيزش عمومی ) ب

  . یکسال گذشته
خی از نيروها و جریانات سياسی برای همونطور که اشاره کردم بر

توجيه پاسيفيسم سياسی خود جنبش عظيم مردمی یکسال 
اخير رو ارتجاعی خواندند و یکی از دالیل مهم چنين تحليل 

در این جنبش " عدم شرکت طبقه کارگر"مشعشعانه ای رو هم 
  .معرفی کردند

در اما آیا طبقه کارگر ما در این اعتراضات گسترده شرکت نکرد؟ 
اثبات عدم صحت چنين ایده ای مراجعه به برخی از اسناد و 

البته در اینجا تأکيد کنم که طبقه کارگر . شواهد موجود الزم است
نيز مثل بقيه نيروهای خلقی با تشکل و صف مستقل خود 
نتوانست در این جنبش شرکت کند؛ و بحث در اینجا بر سر 

نبش توده ای اخير شرکت کارکران یعنی افراد طبقه کارگر در ج
  :است 

در روزهای اول خيزش یک شرکت آلمانی فعال در تهران با 
مشاهده ابعاد خيزش توده ها و شرکت کارگران در تظاهرات و 
خطری که این کار بر کارکرد شرکت داشت، کارگران خود را تهدید 

  .خواهند شد" اخراج"کرد که در صورت شرکت در تظاهرات 
  

ست شهدا و جانباختگان خيزش توده ها مورد دیگر مشاهده لي
ست که در آنها نشان داده می شود که بطور مشخص تعدادی از 
آنها کارگر و یا بيکارانی بوده اند که علی االصول جزء ارتش ذخيره 
کار محسوب شده و به این اعتبار بخشی از طبقه کارگر را تشکيل 

جمهوری  مورد دیگر اسناد منتشره از سوی خود رژیم. می دهند
اسالمی در هنگام تعطيلی بازداشتگاه مخوف کهریزک در اثر 
رسوایی ناشی از افشای بخشی از جنایات شنيع مزدوران در حق 

در مصاحبه ای که خبرگزاری جمهوری . بازداشت شدگان است
اسالمی با یکی از افسران مسئول رسيدگی به وضع بازداشت 

ی کند افسر نامبرده شدگان تظاهرات های ضد رژیم در کهریزک م
در جریان نقش آفرینی به عنوان دایه دلسوزتر از مادر اعتراف می 

نفر بازداشتی کهریزک بخش قابل توجهی  ١٨۵کند که از تعداد 

کارگر وجود داشته اند که بدنبال دستگيری در جریان تظاهرات و 
انتقال به کهریزک شغل خود در کارخانه ها را از دست داده اند و 

تن از کارگران بازداشت شده در  ٣٠ن دولت با بررسی شکایت اکنو
او اضافه می کند . صدد بازگرداندن آنها به کارخانه هایشان است

که عالوه بر کارگران شاغل بازداشتی اکنون در صدد یافتن شغل 
برای بخش دیگری از بازداشت شدگان کهریزک می باشد که بيکار 

نی شدن بحث فعال به همين من برای جلوگيری از طوال. هستند
مثالها بسنده می کنم و وارد این بحث نمی شم که اصوال در 

درصد  ۴٠جامعه ایران جایی که نرخ بيکاری در بعضی استانها به 
نيروی کار می رسه جایی که پدیده حاشيه نشينی و غوطه 

و بيکاری ابعادی وحشتناک پيدا کرده و طبق  و ادبارخوردن در فقر 
ی بيش از نيمی از جامعه در زیر خط فقر به سر می برند آمار دولت

باید کور بود تا مدعی شد که اصوال  کارگران و زحمتکشان، و 
حاشيه نشينان و بيکاران در شرایط بروز یک جنبش عظيم 

  .ميليونی در شهرهای بزرگ در آن شرکت نکرده اند
واقعيت اینه که خيزش توده ای اخير، یک جنبش توده ای 

خودی و فاقد رهبری بود که در اثر فشار و رشد تضادهای خودب
طبقاتی ناشی از سه دهه اعمال دیکتاتوری خشن نظام سرمایه 
داری حاکم در همه عرصه های اقتصادی، سياسی، اجتماعی و 
فرهنگی توده ها به بهانه تقلب در انتخابات منفجر و در جامعه 

استه اخير، یک جنبش توده های به پاخ. تحت سلطه ما جاری شد
جنبش عمومی بود که همه اقشار و طبقات و ازجمله طبقه کارگر 

باز تأکيد کنم که به علت سلطه یک . در آن شرکت داشتند
دیکتاتوری عریان که تمامی تشکلهای صنفی و سياسی را در هم 
شکسته است در این جنبش نه تنها طبقه کارگر بلکه هيچيک از 

در نبودند تا به طور متشکل و با صف اقشار و طبقات  دیگر هم قا
مستقل طبقاتی و شعارهای مشخص خود شرکت کنند و در 
شرایط خالء رهبری، نيروهای ضد خلقی و ازجمله اصالح طلبان 
حکومتی کوشيدند تا با استفاده از حمایتهای همه جانبه دستگاه 
های تبليغاتی امپریاليستها و مرتجعين که از رشد این جنبش و 

و رادیکاليزه شدن آن در هراس بودند این جنبش را تحت  تعميق
. اما آنها در این هدف شکست خوردند. سيطره و نفوذ خود درآورند

شدت خشم و نفرت انباشته شده از نظام ارتجاعی حاکم در قلب 
توده های بجان آمده و بویژه زنان و جوانان انقالبی موجب بروز آن 

شعارهای رادیکالی شد که خواب  چنان روحيات انقالبی و اعمال و
را از چشم گردانندگان نظام  از هر جناح و دسته آن ربود و آنان را 
واداشت تا برای سرکوب این خيزش و حفظ نظام ارتجاعی شان از 
وحشيانه ترین شيوه های سرکوب از شکنجه و تجاوز گرفته تا 
شليک به سوی مردم بيگناه و زیر گرفتن تظاهر کنندگان با 

سرانجام بر بستر خالء . ستفاده از خودروهایشان استفاده کنندا

مورد دیگر مشاهده ليست شهدا و جانباختگان خيزش توده ها 
ا نشان داده می شود که بطور مشخص تعدادی از ست که در آنه

آنها کارگر و یا بيکارانی بوده اند که علی االصول جزء ارتش ذخيره 
کار محسوب شده و به این اعتبار بخشی از طبقه کارگر را تشکيل 

مورد دیگر اسناد منتشره از سوی خود رژیم جمهوری . می دهند
کهریزک در اثر  اسالمی در هنگام تعطيلی بازداشتگاه مخوف

رسوایی ناشی از افشای بخشی از جنایات شنيع مزدوران در حق 
در مصاحبه ای که خبرگزاری جمهوری . بازداشت شدگان است

اسالمی با یکی از افسران مسئول رسيدگی به وضع بازداشت 
شدگان تظاهرات های ضد رژیم در کهریزک می کند افسر نامبرده 

ن دایه دلسوزتر از مادر اعتراف می در جریان نقش آفرینی به عنوا
نفر بازداشتی کهریزک بخش قابل توجهی  ١٨۵کند که از تعداد 

کارگر وجود داشته اند که بدنبال دستگيری در جریان تظاهرات و 
انتقال به کهریزک شغل خود در کارخانه ها را از دست داده اند و 

شده در  تن از کارگران بازداشت ٣٠اکنون دولت با بررسی شکایت 
او اضافه می کند . صدد بازگرداندن آنها به کارخانه هایشان است

که عالوه بر کارگران شاغل بازداشتی اکنون در صدد یافتن شغل 
برای بخش دیگری از بازداشت شدگان کهریزک می باشد که بيکار 

.هستند
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یک رهبری متشکل و انقالبی در راس جنبش و سرکوب وحشيانه 
و جنون آسای رژیم جمهوری اسالمی امواج این خيزش عظيم 

اما جمهوری اسالمی رسوا تر و بی پایه تر . توده ای فرو نشست
اوضاع را به حالت  و بحرانی تر از هميشه به هيچ رو نتوانست

  . پيش از وقوع این جنبش بازگرداند
در اثر این جنبش نسيم مبارزاتی و فضای سياسی جدیدی در 
سطح جامعه ما آغازیدن گرفت و روحيات جوانان ما را بسرعت 

این خيزش مطابق اصل حاکم بر دوره های انقالبی . عوض کرد
ين رژیم بدنيا بسرعت نسلی جدید از جوانان مبارز که در دوران هم

آمده اند را آموزش داد و در جریان عمل به مجموعه ای از روابط 
مبارزاتی و ابتکارات انقالبی در ميان آنها شکل داد، تا با استفاده از 
تجارب این خيزش خود را برای نبردهای بزرگتر و خونين تر آینده بر 

جاد در اثر فضایی که این جنبش ای. عليه دشمنانشان آماده کنند
کرد برغم دیوار اختناق حاکم بر جامعه بر گرایش عمومی توده 
های تحت ستم به طرف نيروهای انقالبی و سرنگونی طلب 

خيزش ميليونی مردم تحت ستم ما که قریب به . افزوده شد
یکسال طول کشيد نشان داد که تضادهای عميق طبقاتی در 

ه پرورانده و تنها جامعه ما چگونه زمينه های انقالب را در قعر جامع
اعمال یک دیکتاتوری سيستماتيک و وحشيانه است که در مقابل 

به همين . این امواج انقالبی و نياز به تغيير مقاومت می کند
اعتبار، این جنبش بر ضرورت مبارزه ای قهر آميز برای شکستن 

این جنبش برغم عدم بهره بردن از . سد این دیکتاتوری تاکيد کرد
قالبی، چهره خون آشام رژیم سرکوبگر جمهوری یک رهبری ان

اسالمی را چه در سطح داخلی و چه در افکار بين المللی هر چه 
بيشتر و روشنتر به نمایش گذارد و تضادهای بين غارتگران حاکم را 

تشدید نمود و توده های ما صدای خرد شدن استخوانهای فرتوت 
. را شنيدند نيروهای ضد خلقی در مقابل قدرت دورانساز خود

وباالخره این جنبش سریعتر و بهتر از هرگونه تحليل و تئوری 
پردازی نيروهای سازشکار و راست، راه اصلی مبارزه با دیکتاتوری 
حاکم را در مقابل مردم نهاد و عوامفریبی پنهان شده در پشت 
دستگاه های  گفتمان سازی و نهادهای اطالعاتی را در ستایش 

پته . را افشا کرد" قهر"و " انقالب"نکوهش  و" اصالح طلبی"از 
اصالح طلبان حکومتی را بر آب ریخت و اوج رسوایی آنان و اهداف 

.  بهمن به نمایش گذارد ٢٢اهرات ضد مردمی شان را در جریان تظ
 ۶٠بدون شک بدون مبارزات قهرمانانه نسل انقالبی دهه 

وتجارب بجا مانده از آن ، جنبش توده ای اخير نمی 
وانست بوجود بياید و بدون این خيزش دالورانه و تجارب ت

ناشی از آن، راه برای پيشروی و سرانجام پيروزی نهایی 
  .مبارزات آتی کارگران و زحمتکشان ما نيز هموار نمی شد

  
با سپاس از حوصله ای که در شنيدن حرفهای من به خرج دادید 

ران و خواهران و اجازه بدهيد یکبار دیگر  یاد تمامی عزیزان، براد
مادران و پدران و رفقای گرانقدر خود را یاد داریم که با سری 
افراشته در آن تابستان خونين در مقابل جالد ایستادند و در سخت 

  :ترین شرایط با تحقير مرگ این ترانه را سرودند که
 !ای جالد

............................  
  این ذره ذره گرمی خاموش وار ما "

  وز بی گمانیک ر
  !!"سر می زند زجایی و خورشيد می شود

 !نمايشگاه عكس در بزرگداشت ياد زندانيان سياسي
  

   با فرارسيدن بيست و دومين سالگرد قتل عام هزاران تن از زندانيان
  میسياسی قهرمان به دست رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسال 
  ، به همت نيروهای سياسی مختلف در لندن، يک ٦٧سال در تابستان  

  نمایشگاه عکس در مرکز شهر لندن برای بزرگداشت راه و یاد جانباختگان
  فعالين چریکهای فدایی خلق ایران و سازمان . برگزار شد  این فاجعه 

  از دمکراتيک ضد امپریاليستی ایرانيان در انگلستان با انتشار فراخوانی 
  در فراخوان مشترک این . این حرکت مبارزاتی بودند  سازمان دهندگان

  در بيست و : "نيروها برای برگزاری این تظاهرات از جمله آمده بود که
  قتل عام هزاران زندانی سياسی مبارز و کمونيست،   دومين سالگرد
   مرگ بر امپریاليسم و«آنها را زنده داریم و با شعارهای   خاطره سترگ

  و » !گردد  جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید«   ،»!ارتجاع
پژواک گر صدای حق طلبانه و آرمانهای واالی مبارزاتی آنان یعنی آزادی و دمکراسی برای » !آزاد باید گردد  زندانی سياسی«

 ٦تا  ٢این حرکت مبارزاتی از ساعت ." باشيمزحمتکش، زنان، دانشجویان و خلقهای تحت ستم  توده های ميليونها تن از کارگران،
لندن برگزارشد و در جریان آن صد ها اعالميه به زبان انگليسی در " ترافلگار اسکوئر"سپتامبر در ميدان  ١٨بعد ازظهر روز شنبه 
ضمن توضيح  ٦٧سال  در این اطالعيه با اشاره به ابعاد باور نکردنی قتل عام زندانيان سياسی در تابستان. بين عابران پخش شد

  .دالیل این جنايت بزرگ بر نقش تمام جناحهای رژیم در سازماندهی و اجرای این کشتار هولناک تاکيد گشته بود
  

عکسها و بنر های بزرگی که محل نمايشگاه نصب شده بود حاوی تصاویری از وحشيگری های  نيرو های انتظامی جمهوری 
ردم و بر پایی چوبه های دار و شکنجه در ایران در طول سالهای مختلف زمامداری اسالمی در سرکوب بيرحمانه مبارزات م

جناحهای مختلف رژیم از جناح محافظه کار تا اصالح طلبان حکومتی يعنی از خامنه ای و احمدی نژاد تا خاتمی و دارو دسته 
  . موسوی در دوره های مختلف زمامداری آنان بود

  
گير عابرین مواجه شده و آنها ضمن عکس گرفتن از صحنه های جنایات جمهوری اسالمی با این نمایشگاه با استقبال چشم

رفقای . برگزارکنندگان اين حرکت افشاگرانه  به گفتگو پرداخته و اطالعات خود را از اوضاع سياسی ایران فزونی می بخشيدند
جمهوری اسالمی و جنایات آن در حق مردم ایران بر برگزارکننده نيز ضمن افشاگری در باره ماهيت و عملکرد رژیم جنایتکار 

ضرورت حمایت هر چه گسترده تر افکار عمومی از مبارزات حق خواهانه کارگران و زحمتکشان ايران برای رسيدن به آزادی و 
وری های بخش بزرگی از عکسهای به نمایش درآمده در این حرکت به تصاویر مقاومتها و دال. دمکراسی واقعی تاکيد می کردند

مردم فداکار و زحمتکش به پاخاسته و بویژه زنان و جوانان در جریان خيزش توده ای یکسال گذشته بر عليه رژیم ضد خلقی 
این تصاویر . جنبش اعتراضی توسط نيروهای سرکوب حکومت اختصاص داشتجمهوری اسالمی و چگونگی سرکوب وحشيانه 

در طول آکسيون باعث جلب توجه قابل توجه بازدید کنندگان و بویژه زنان شده بود، که از ديدن صحنه های فجيع جنايات پاسداران 
آکسيون اعتراضی روز شنبه یک حرکت موفق مبارزاتی بود که با گرامی داشت خاطره هزاران .  جکومتی دچار حيرت گشته بودند

، چهره جنایتکار رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی را هر چه بيشتر در افکار عمومی  ٦٧رسيده در سال  زندانی سياسی به قتل
  .افشا کرد

  فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در لندن
  ٢٠١٠سپتامبر  ١٩
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با تشکر از اينکه اين گفتگو را : سوال
لطفا هر طور که مايليد خودتان . پذيرفتيد

  را معرفی کنيد؟
  

اجازه بدهيد . من هم از شما ممنونم :پاسخ
که خودم را صرفا فردی معرفی کنم که در 
تعدادی از اعتراضات يک سال گذشته با 

  .حار شرکت داشته امافت
  

همانطور که می دانيد اعتراضات :سوال
يک سال گذشته در تعدادی از شهر ها 

  رخ داد شما در کدام شهر بوديد؟
  

  .تهران :پاسخ
  

در کداميک از تظاهرات ها : سوال 
  شرکت داشتی؟

  
می توانم  بگم که تقریبا دربيشتر  :پاسخ

تظاهراتهایی که از بعد از انتخابات صورت 
ت و تا مدتها هم ادامه داشت شرکت گرف

خرداد، در تظاهراتی  ٢٦در تظاهرات . داشتم
که روز جمعه صورت گرفت و قرار بود که 
رفسنجانی امام جمعه باشد که به تظاهرات 
فراموش نشدنی تبديل شد ، تظاهرات  
سوگواری ندا و همچنين در تظاهرات روز 

   .بهمن ٢٢و اعتراضات ) ماه محرم(عاشورا 
  
اين حرکات در کدام مناطق شهر : والس

رخ داد و خودت مشخصا در کجا ها 
  بودی؟

  
. تظاهرات ها بيشتردر مرکز شهر بود  :پاسخ

خيلی مواقع مبدا حرکت  ميدان هفت تير، 
ميدان توپخانه و ونک بود و مقصد بيشتر اوقات 

بزرگترین   .ميدان انقالب و ميدان  آزادی بود
ان انقالب تا آزادی تظاهراتی که ديدم از ميد

تظاهرات ونک تا تجریش هم بيشتر به . بود
منظور تحصن جلوی صدا و سيما بود که 
. ساعتها جلوی اون نشستيم و شعار دادیم
. چند بار هم تظاهرات توی کوی دانشگاه بود

معموال مسيرهای انتخاب شده باید از جاهای 
مثل جلوی . اصلی و خاصی می گذشت

دانشگاه، صدا و سيما،  دانشگاه تهران، کوی
و بعد از مرگ ندا، چون ) مادر(ميدان محسنی 

تنها کسی بود که بعد از مرگش، تا آن موقع، 
آرامگاه اش مشخص بود، چندین بار در 

  .بهشت زهرا برسر مزار ندا

البته ما شب ها هم با ماشين تو خيابانها 
می گشتيم و چون تعداد ماشين ها زیاد بود و 

ايجاد می کرد جاهای دور ترافيک سنگين 
به همين دليل تا جایی . نمی توانستيم برویم

که امکان داشت و خطری به اون صورت 
تهدیدمان نمی کرد می رفتيم و راننده ها با 
به صدا درآوردن بوقهای ماشينهای خود 

  .مخالفت شان را با رژیم اعالم می کردند
  

برخورد رژیم با اعتراضات مردم : سوال
  ؟چگونه بود

  
برخورد رژیم با مردم، وحشيانه و  :پاسخ

نيرو های سرکوب رژيم مثل . ناجوانمردانه بود
رباتهایی که هيچ احساسی نداشتند و فقط 

آنها . برنامه ریزی شده بودند، عمل می کردند
هر کسی غير از خودشان را به طرز فجيعی 
می زدند و شکنجه می کردند و يا می 

ه لغاتی می اصال نمی دانم با چ. کشتند
مردم . انسان نبودند. شود آنها را توضيح داد

هيچ سالحی در دست نداشتند فقط شعار 
می دادند و حتی بعضی وقتها سکوت می 

اما آنها حتی از . کردند و در حرکت بودند
دیوانه وار   .سکوت مردم هم هراس داشتند

به هرکسی از کوچک و بزرگ حمله می 
ن هم واهمه اصًال از سایه خودشا. کردند

داشتند و بارها و بارها شده بود که با جمعی 
از خواهران و برادارنم کناری نشسته بودیم، 

از . می آمدند و متفرقمان می کردند
نفر می ترسيدند که  ١٠اجتماعات بيش از 

هر . این ترس آنها به ما بيشتر قدرت می داد
روز از طریق رسانه های عمومی هشدار می 

يرون بيایيد و تجمع کنيد می دادند که اگر ب
مثل اینکه تا قبل از این هشدارها . کشيم

نکشته بودند که حاال هشدار قتل و کشتار 
  .می دادند

حتی وقتيکه مردم سعی داشتند که در 
سکوت تظاهرات کنند، و اگر چيزی برای گفتن 
بود در ورق می نوشتند و باالی سرشان نگه 

يم حمله می می داشتند، باز هم نيرو های رژ
چون نمی خواستيم بی خودی . کردند

درگيری پيش بياید، شعارهای مستقيم مربوط 
به رژیم و خامنه ای را زمانهایی می داديم که 
همه آمادگی درگيری را داشتند و راه های 

به اين معنا تظاهراتها قانونمند . فرار باز بود
البته رژیم کسانی را بين تظاهر . بودند

رستاد تا اغتشاش کنند، کنندگان می ف
خرابکاری کنند و به اموال عمومی آسيب 

برسانند که ما بارها خودمان در ماهواره دیدیم 
که عناصری از خود رژیم و با لباس فرم بودند 
که ماشينهای شخصی مردم را خراب می 

حتی لباس شخصی هایی بودند که . کردند
به سالح سرد مجهز بودند و مردم را با چاقو و 

هدفشان از این . مه می زدند ومی کشتندق
خراب کاری ها متشنج کردن اوضاع بود، برای 
اينکه دليلی برای کشتار وحشيانه بوجود 
آورند، چون مردم سعی می کردند بهانه 

اما در مقابل سرکوبگری های  . بهشان ندهند
مرگ : " آنها در نهایت جواب ما به آنها اين بود 

و بعد شعار می " بر این جمهوری اسالمی
" ، "وای بر آن روز که مسلح شویم"داديم 

  ."می کشم، می کشم آنکه برادرم کشت 
  

البته به نظر من آنها رسوا تر از : سوال
آن هستند که برای کشتن مردم و از بين 
بردن تظاهرات دنبال بهانه بگردند، البته 
باید جنایاتشان را توجيه بکنند و به قول 

آب بکشند، ولی مثل معروف جانماز 
مردم هيچ کاری هم نکنند آنها توجيه 

در واقع، . خودشان را درست می کنند
به دستور مقامات باالی رژیم، 
مأمورانشان کارهای وحشيانه را می 
کردند که جلوی حرکت مبارزاتی مردم را 

به نظر من اصًال یک جنگ در ميان . بگيرند
بود، هر چند مردم مسلح نبودند ولی  

مردم درست به صورتی که در  دشمنان
یک جنگ مطرح است به قصد مغلوب 
کردن مردم  به هر جنایتی متوسل می 

آيا در . حاال این سئوال را بکنم.  شدند
مدتی که در تظاهرات ها شرکت می 
کردی خودت شاهد کشت و کشتار 
مردم بودی؟ اگرشاهد بوده ای در کجا و 

   در چه زمانی؟
  

قتيکه کسی پاسداران رژيم و  :پاسخ
گيرشان می افتاد تا حد مرگ وی را می زدند 

ولی یکبار وقتی . اين قاعده عمومی بود
تظاهرات به ميدان آزادی ختم شد و قرار بود 
( تا قبل از تاریک شدن هوا همه متفرق شوند

چون نيرو های رژیم مانند گرگ ها تو تاریکی 
، يک دفعه یکی )فعاليت شون بيشتر می شد

ای بسيح که نزديک ميدان آزادی از پایگاه ه
می دانيد که آنها در . قرار داشت لو رفت

اين . شهر، پایگاه بسيجی مخفی زياد دارند
يکی هم چون یک نفر با اسلحه روی پشت 

وقتيکه . بام ساختمان راه می رفت، لو رفت
مردم فهميدند آن ساختمان پايگاه بسيح 

ما . است به طرف اش سنگ پرتاب کردند
روه جلوی پایگاه می ایستادیم، شعار گروه گ

می دادیم و سنگ به طرف آنها پرتاپ می 
پایگاه کنار خيابان اصلی نبود پشت . کردیم

وقتی ما حرکت کردیم و گروه . یک آپارتمان بود
بعدی رسيد صدای تيراندازی شنيدم و بعد 

ساله که به  ٢٦- ٢٥دیدم که یک جوان تقریبا 
ی شدید داشت را پاش تير خورده بود و خونریز

راه را باز . پشت صندوق یک تاکسی گذاشتند
  .کردیم و از بين جمعيت بردنش

نفر به داخل یک  ٢٠یا  ١٥یکبار هم که تقریبا  
خانه فرار کرده بودیم، یک پسر جوانی بين ما 

هر کاری می کردند به هيچ . از هوش رفته بود
عجيب بود که جای . عنوان به هوش نمی آمد

ولی ما نفهميدیم با او چکار کرده  تير نداشت
بودند که تحت هيچ شرایطی به هوش نمی 

ما هيچ کاری نمی توانستيم برایش . آمد

 

  
  

   
 

  مصاحبه با يكي از جواناني كه در خيزش
 !يك سال اخير شركت داشته است
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بکنيم، چون بيرون خانه مآموران رژیم بودند و 
  .نقس کشيدنمان هم نباید صدا می داشت

  
آيا خودت و يا افراد خانواده ات با : سوال

قيم مزدوران رژيم برخورد رودر رو و مست
  داشتند؟
یکبار با مادر و برادرم و چندین نفر  :پاسخ

دیگر گوشه ای ایستاده بودیم که چند مامور 
رژیم آمدند و یکدفعه به طور مستقيم در 
چشم های ما گاز فلفل زدند که مادرم از 
عصبانيت شروع به فحش دادن به آنها کرد و 

مادرم آنقدر خشمگين بود و . دنبالشان رفت
من هيچوقت تا به حال او را به  طوری بود که

صدای فریادش که  با . این شکل ندیده بودم
خشم و کينه غير قابل توصيف همراه بود، 

در اين . برای اولين بار تن خود من را لرزاند
جريان  مادرم و برادرم کتک خوردند ولی من 

  .نه
یکبار دیگر، با مادرم بعد از تمام شدن  

از (می گشتيم  تظاهرات داشتيم به خانه بر
یک گروه مامور رژیم در ). کنار دانشگاه تهران

انگار که (حال خوردن ساندیس و ميوه 
من ایستادم و . بودند) سيزده بدر آمده بودند

با آنها شروع به بحث کردم و چون بحث ها 
داشت خيلی شدت می گرفت و ما تنها 
بودیم، مادرم من را به طرف خودش کشيد و 

يکی از مامورها در . را نداد اجازه ادامه بحث
توجيه خشونتی که نشان می دادند می 
گفت شما سنگ زده ايد به سريکی از 
. دوستان من که وی هنوز در حال کما است

ماموره اینقدر عصبانی بود که هر لحظه 
می گفت . ممکن بود خود من را هم بزند

خودش هم دو ماه است که خانواده اش را 
طلبکار بود، واز اینکه خالصه حسابی . ندیده

همکار جنایتکارش یک سنگ به سرش خورده 
داشت ساندیس می . بود خيلی ناراحت بود

خورد که تجدید قوا کنه تا بتونه بهتر بزنه و 
او يک سنگ که به سر . بهتر قتل و غارت کنه

دوستش خورده بود را می ديد، اما نمی ديد 
مثل اينکه . که چه به سر مردم می آورند

شان به سر ما گل می ریختند، آنهمه خود
. جنایت و ریخته شدن خون مردم را نمی دید

این مأموران نمی خواستند ببينند که با 
برخوردهائی که با جوانان می کردند هر روز 
. تن و بدن خانواده های آنان را می لرزاندند

آنها را چنان بار آورده اند که نمی ببينند که 
ه با آرامش در دانشگاه جوانان ما به جای اينک

ها درس بخوانند بر اثر اعمال آنها در 
  .بيمارستانها خوابيده اند

  
آيا شبها روی پشت بام می : سوال

  رفتيد و شعار می داديد؟
  

چون . من اینکار را نمی کردم :پاسخ
همسایه ها مان را نمی شناختيم، ولی در 
کوچه و خيابانها شب ها صدای شعار می 

شب به بعد  ١٠از ساعت  و معموال. آمد
  .شروع ميشد

  
  روحيه مردم را چطور ديدی؟: سوال

  
زن و مرد، . مردم بمبی از انرژی بودند :پاسخ 

پير و جوان، دوش به دوش هم، دست در 
 .دست هم کمر به نابودی رژیم بسته بودند

مردم کوچکترین وحشتی در چشمانشان 
حتی زمانی که از دست . دیده نمی شد

فرارمی کردند فرارشان نه از روی  پاسدار ها 

ترس بلکه برای زنده موندن و مبارزه کردن 
در وجودشان تنفر و کينه زبانه می کشيد . بود

 .و هر روز هم تعدادشان بيشتر می شد
وقتيکه برای تظاهرات در جائی جمع می 
شديم و هنگامی که به طرف محل مورد نظر 
حرکت می کردیم، سيلی از جمعيت از کوچه 

واقعًا . های اطراف آن منطقه سرازیر می شد
حيرت آور بود، تا جائی که گاه چشمانت را 

  .باور نمی کردی

جالب است که در مسير تظاهرات، اکثر خانه 
یعنی همدردی و . ها درهايشان باز بود

اگر . همکاری مردم با همدیگر بی نظير بود
کسی با خود آب آورده بود با اطرافيان خود 

اگر کسی گير سربازهای . کردتقسيم می 
رژیم می افتاد همه با تمام وجود هجوم می 

همه . بردند تا او را از دست آنها رهایش کنند
همه می خواستند این . از خود گذشته بودند

. رژیم نابود شود و به آزادی دست پيدا کنند
مردم فقط به یک چيز ایمان داشتند، آنهم 

کردند، آزادی بود  و برایش همه کار می 
روی این موضوع تأکيد می . یکپارچه و همدل

نترسيد، "کنم که وقتيکه مردم فرياد می زدند 
، این فقط یک "نلرزید، ما همه با هم هستيم

شعار نبود بلکه انعکاسی از شرايط آن زمان 
بود، واقعيت آن روزها بود، انعکاسی از روحيه 

   .مردم در آن زمان بود
  

عتراضات پير و گفتی که در اين ا: سوال
حضور . جوان و زن ومرد شرکت داشتند

دختران در چه حدی بود و چه تاثيری در 
  جمعيت داشت؟

  
در این تظاهراتها من احساس می  :پاسخ

کردم که جنسيت به اون صورت معنی نداره، 
. انسانيت بود که بين مردم موج می زد

دختران و زنان مانند پسران و مردان یا 
ند زنان در این تظاهراتها برعکس مردان مان

حضور فعال زنهای . شرکت فعال داشتند
سلحشورمان در این تظاهرات ها مشت 
محکمی بر دهان افرادی بود که آنها را 

   .خطاب می کردند" ضعيفه"
اگر به برخی از حرفهائی که دختران وزنان در 
جريان اين تظاهرات ها می زدند و يا در 

می گرفتند،  نوشته هائی که باالی سرشان
توجه کنيم بهتر متوجه روحيه مبارزاتی آنها 

بی خود می : "مثل این حرف ها. می شويم

آره می "، "گی ضعيفم من شيرم تو کجایی
نگاه "، "جنگم واسه هر چيزی که مال منه

نکن روسری تو سرمه، این جبره، من معتقد 
صدايم بلند " ، " نيستم که راه حل صبره

نمی خوام واسم " ، " ميشه چون حق منه
این حرفها و ". نقش دلسوز را بازی کنی

هزاران هزار گفته های دیگه مثل اینها، هم 
حضور وسيع زنان را نشان می دادند و هم 

    .روحيه باالی آنها را
تبليغات رژیم در مورد موسوی  -سوال

  و اصالح طلبان چه بود؟
  

البته آنها فکر نمی کردند ممکنه با  :پاسخ 
توی رای گيری یک همچنين موج  دستکاری

.  عظيمی از جمعيت سرازیر خيابانها بشود
خود موسوی هم فکر نمی کرد که يکباره 
چنين موقعيتی پيدا کند که نامش سر زبان 

یا موضوع يکسری از شعارها و . مردم بيفتد
از همه مهمتر برگرداندن او بر سر پست 

البته آنها ابتدا به او . رئيس جمهوری شود
ریک گفتند و بعد گفتند اشتباه شده است تب
در هر صورت دولت عامل تمام این اتفاقات . 

و حوادث را موسوی و اصالح طلبان قلمداد 
به همين دليل رژیم وحشت زده . می کرد

ابتدا به بستن سایت اینترنتی موسوی 
مبادرت کرد و بعد هم به تهدید او و خانواده 

اما . زد اش و يا حتی ترور اطرافيانش دست
موسوی عمال از صحنه تظاهرات نه به 
دست رژیم بلکه توسط مردم خارج شد و از 
. بازی ای که درست کرده بود بيرون افتاد

مسئله . چون هدف مردم چيز دیگری بود
هدفشان . مردم رای گيری و رفراندم نبود

برکناری رژیم، خامنه ایی، جمهوری اسالمی 
ردم انقالب با تمام دست اندرکارانش بود، م

  .می خواستند
  

اصالح طلبان می گويند مردم به : سوال 
خاطر تقلب در انتخابات به خيابانها 

بر اساس آنچه خودت شاهد . آمدند
بودی چه دالیلی باعث شد که آنها به 
خيابان بيایند و مبادرت به  تظاهرات 
بکنند؟ یعنی در ارتباط با شرایط زندگی 

  مردم چه دالیلی وجود داشت؟
  

مردم ایران دالیل زیادی داشتند که به : پاسخ
خاطرش تظاهرات کنند، اما هيچ وقت 
نتوانستند هم صدا شوند چون دليلها متفاوت 

اختالف طبقاتی، گرسنگی، فقر، گرانی، : بود
بيکاری، پوشش اجباری، نابرابری زن و مرد، 
مردساالری، اسالم زوری، نداشتن آزادی 

یران حکمفرما است بيان، قوانين جنگل که تو ا
مثل قصاس، سنگسار، اعدام، شالق، 

، گرفتن )چه جسمی و چه روحی(شکنجه 
حق انتخاب ازمردم، گرفتن تمام مدارس و 
دانشگاه ها و شستشوی مغزی، ترویج 
خرافات و ترساندن مردم از همه چی حتی از 

اما تقلب در . خدای ساختگيشون تا خودشون
بهانه شد،  خرداد برای همه یک ٢٢انتخابات 

تا به خاطر تمام دالیل اصلی شون به خيابانها 
بریزند و حق طبيعی خودشونو بخواهند، حق 
هر انسانی که زنده هست و نفس می 

  .کشه، یعنی یک زندگی برابر از همه نظر
  

گفتی در تظاهرات  عاشورا هم : سوال
شرکت داشتی چه اتفاقاتی در اين روز 

  بودی؟افتاد و خودت شاهد چه حوادثی 
  

مردم ایران دالیل زیادی داشتند که به 
خاطرش تظاهرات کنند، اما هيچ وقت 
نتوانستند هم صدا شوند چون دليلها متفاوت 

اختالف طبقاتی، گرسنگی، فقر، گرانی، : بود
بيکاری، پوشش اجباری، نابرابری زن و مرد، 

نداشتن آزادی  مردساالری، اسالم زوری،
بيان، قوانين جنگل که تو ایران حکمفرما 
است مثل قصاس، سنگسار، اعدام، شالق، 

، گرفتن )چه جسمی و چه روحی(شکنجه 
حق انتخاب ازمردم، گرفتن تمام مدارس و 
دانشگاه ها و شستشوی مغزی، ترویج 
خرافات و ترساندن مردم از همه چی حتی 

ا تقلب ام. از خدای ساختگيشون تا خودشون
خرداد برای همه یک بهانه  ٢٢در انتخابات 

شد، تا به خاطر تمام دالیل اصلی شون به 
خيابانها بریزند و حق طبيعی خودشونو 
بخواهند، حق هر انسانی که زنده هست و 
نفس می کشه، یعنی یک زندگی برابر از 

  .همه نظر
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در این تظاهراتها من احساس می کردم که 
جنسيت به اون صورت معنی نداره، 
. انسانيت بود که بين مردم موج می زد

و مردان یا  دختران و زنان مانند پسران
برعکس مردان مانند زنان در این تظاهراتها 

حضور فعال زنهای . شرکت فعال داشتند
سلحشورمان در این تظاهرات ها مشت 
محکمی بر دهان افرادی بود که آنها را 

اگر به برخی از   .خطاب می کردند" ضعيفه"
حرفهائی که دختران وزنان در جريان اين 

نوشته هائی  تظاهرات ها می زدند و يا در
که باالی سرشان می گرفتند، توجه کنيم 
. بهتر متوجه روحيه مبارزاتی آنها می شويم

بی خود می گی ضعيفم : "مثل این حرف ها
آره می جنگم واسه "، "من شيرم تو کجایی

نگاه نکن روسری " ،"هر چيزی که مال منه
تو سرمه، این جبره، من معتقد نيستم که 

م بلند ميشه چون صداي" ، " راه حل صبره
نمی خوام واسم نقش دلسوز " ، " حق منه

این حرفها و هزاران هزار ". را بازی کنی
گفته های دیگه مثل اینها، هم حضور وسيع 
زنان را نشان می دادند و هم روحيه باالی 

 .آنها را

در آن روز من و دو تا از دوستانم . بله  :پاسخ
تصميم گرفتيم که به طرف ميدان فردوسی 

قبل از رسيدن به . برویم، البته با ماشين
ميدان فردوسی ماشين را پارک کرده و داخل 

ما با بقيه مردم که تعدادشان . جمعيت شديم
اون موقع زیاد نبود به طرف پل کالج حرکت 

راف ميدان به طور وحشتناکی در اط. کردیم
مامور ویژه، بسيجی، لباس شخصی ها 
ایستاده بودند، طوری که ما مجبور شدیم 

جرات نفس . تقریبا از وسط ميدان حرکت کنيم
کشيدن نداشتيم فقط به طور پراکنده در 

کمی که از ميدان دور شدیم . حرکت بودیم
فرار مردم از روبرو ما را به وحشت انداخت، و 

عداد ما زياد نبود باعث شد ما هم فرار چون ت
تصميم . کنيم و به طرف ماشين برگردیم

. گرفتيم که با ماشين به طرف پل کالج بریم
بعد که نزدیک شدیم، آن موقع تازه متوجه 

درگيری . شدیم که علت فرار مردم چه بوده
شدیدی بين رژیم و تظاهر کنندگان بوجود 

ن مسير می آمده بود که ما وقتی داشتيم از آ
گذشتيم مثل این بود که از یک ميدان مين 
گذاری شده یا خط مقدم یک جبهه جنگ رد 

تمام بانکها را به آتش کشيده . می شدیم
بودند، موتورهای ماموران رژیم همه روی پل 

یک . سوخته بود و اینطرف و آنطرف افتاده بود
دیوار آجری بزرگ که قبل از تظاهرات وجود 

د نداشت، چون سالح ما داشت، دیگه وجو
  .فقط سنگ بود و آجر

من با یک مامور برخورد کردم که واقعا مثل 
جلوی من یک زن بود با . دیوانه ها شده بود

من . گوشی موبایل و در حال فيلم برداری بود
آن مأمور به . هم پشت او عکس می گرفتم

حدی وحشيانه با اون زن برخورد کرد و دیوانه 
د که گوشی من ناخودآگاه و وار به او حمله بر

از ترس از دستم افتاد که با پا به زیر صندلی 
  .ماشين پرت اش کردم

روز عاشورا از نظر سرکوبگری رژيم، روز 
. اما مردم هم شاهکار کردند. دلخراشی بود

تعداد مردم آنقدر زياد بود که شعار می دادند 
    ."این همه لشگر آمده، عليه رهبر آمده"
  

انی که در جريان اين می د: سوال
حوادث تعداد زيادی دستگير شدند و 

خود اين امر باعث تجمعات اعتراضی  
خانواده ها شد آيا در اين تجمعات 
شرکت داشتی و يا از آنها اطالع 

  داشتی؟
  

در تجمعات خانواده های دستگير  :پاسخ
شدگان شرکت نداشتم ولی خبر داشتم، 

. ن بودخيلی از این تجمعات جلوی زندان اوی
تجمعات زنان و مادرانی که از فرزندان و 

  .بستگان خود مدتها بی خبر بودند
  

رژیم با دستگيری هائی که در : سوال
جریان تظاهرات کرده بود، بعضی از 
دستگير شدگان را به پشت تلویزیون 
آورد و آنها اعترافاتی بر عليه 
تظاهرکنندگان و به نفع رژیم می کردند، 

بر روی مردم و بطور  تاثير اين نمايش
  مشخص خودت چه بود ؟

بله، خيلی از این جوانها را در تلویزیون  :پاسخ
نشان دادند که جلوی دوربين خود را عضو 
گروه خاصی معرفی می کردند، در حاليکه 

برخی . همه می دانستند که داره دروغ ميگه
از آنها اصال در تظاهرات ها هم حضورنداشتند 

ن محل رد می شدند که و بطور اتفاقی از آ

. یکدفعه اشتباهی دستگير شده بودند
صدا و "وقتيکه مردم شعار می دادند که 

و اين يکی از " سيمای ما، ننگ ما ننگ ما

شعار های معمول بود، خوب به خاطر همين 
یعنی دليل این شعار آن بود . دروغ پردازيها بود

که رژيم از اين صدا وسيما سالهاست که دارد 
البته اين را هم بگم که . خش می کنددروغ پ

برای . اين تبليغات نمی تونه بی تاثير باشه
کسانی که فقط کانالهای تلویزیون ایران را 
دارند و مدام از طریق این کانالها شستشوی 
مغزی می شن، واضح است که با دیدن 
تصاویر نمايش داده شده چه احساسی پيدا 

تلفی خوب مردم از دسته های مخ. می کنند
آنهائی که حتی یکبار هم . تشکيل شده اند

این تظاهرات ها را از نزدیک با چشم 
خودشون ندیده بودند و اطالعاتشون تنها از 
طریق خبرهای رژیم که از صدا و سيما پخش 
می شد بود، ممکن است تحت تاثير سم 
پاشی های صدا و سيمای جمهوری اسالمی 

ت را که قرار بگيرند، و نا دانسته سيل جمعي
در خيابانها روان بودند را نوکران دولتهای 
امپریاليستی خطاب کنند، بدون اينکه حتی 
حداقل یکبار به شعارهای اونا بدقت گوش 

  .کرده باشند
در ضمن بايد دانست که خيلی از اين  

بسيجی ها اهل مناطق فقير نشين جنوب 
شهر و حومه تهران هستند  که از سر ناچاری 

ت به دام رژيم افتاده اند و رژیم و فقر و فالک
آنها را طوری تربيت کرده که فکر کنند که 
دارند از ناموس و دینشان دفاع می کنند و 

البته من . خون امثال من برای آنها حالل است
کسی را که به خاطر فقر و يک لقمه نان اين 

چون مقصر . طور شده را مقصر نمی دانم
ن طور کرده اصلی شرايطی است که آنها را اي

چون اگر این آدمها در محيط دیگری و . است
با شرایط بهتری بزرگ می شدند و با اطالعات 
درست آموزش می دیدند، حتما واقعيت ها را 
بهتر می دیدند و آن وقت با قوانينی مثل 
قانون سنگسار و رژيم حافظ آن مخالفت می 

  .کردند
ولی . بله تقصير خود آنها نيست: سوال

ال االن اونها به دشمنان مردم به هر ح
خدمت می کنند و تا وقتی در خدمت 
رژیم هستند مردم هم به ناچار باید با 

سئوال دیگر این است . آنها مقابله بکنند
که به دنبال اين دستگيری ها مسئله  
تجاوز در زندانها خيلی منعکس شد اين 
امر چه تاثيری روی مردم داشت آيا 

ند يا کينه شان را بيشتر آنها را می ترسا
فزونی می بخشيد؟ احساس خودت در 

  اين زمينه چه بود؟
  

بحث تجاوز در ایران برای ما تازگی   :پاسخ
قبل از این درگيریها هم، در ایران تجاوز . ندارد

از طرف مأموران رژیم به مردم، به وفور دیده 
همه می دانستند که آنها به بهانه . می شد

راد می گرفتند که های مختلف به دخترها ای
بتوانند آنها را مثال برای گرفتن تعهد با خود به 

تا قبل از این درگيریها، در مورد . پاسگاه ببرند
تجاوز کارشان کمی مشکل بود چون باید یک 
دليل قویتری برای بردن جوانان نشان می 

ولی این حرکتها و تظاهرات دست آنها . دادند
  .درا برای این عمل وقيح، بازتر کر

خوب، یک تعدادی در اثر اين تجاوزها شدیدا 
اما تعدادی هم انگيزه . دچار افسردگی شدند

يک مورد که خودم . مبارزه شان بيشتر شد
شاهد بودم  یکی از دوستان برادرم  بود که 

که (به او . در يکی از تظاهرات ها دستگير شد
تجاوز کرده بودند و بعد رهایش ) یک پسر بود

حاال دیگر کاری که : درم گفته بودبه برا. کردند
بنابراين از حاال به . نباید با من می شد، شده

پس . بعد من چيزی برای از دست دادن ندارم
اگر تا دیروز یک روز درميان می رفتم به 
تظاهرات، از امروز هر روز می روم تظاهرات، و 

او گفته .  تا جایی که بتوانم از آنها می کشم
این چيزها را از نزدیک با  بود که من حاال که

چشم خودم دیدم، هيچوقت آنها را فراموش 
دیگه هيچ فيلمی از اون موقع، . نمی کنم

هيچ متنی و هيچ چيز دیگری الزم ندارم که 
چون تمام . این وحشی گری رژیم یادم بياد

اون لحظه ها ثانيه به ثانيه اش با منه، و 
 هميشه وجودم از خشم و نفرت پره، و اونقدر
دليل کافی دارم که دونه به دونه شون را 
  .بدون هيچ عذاب وجدانی از روی زمين بردارم

   
همانطور که می دانيم در ابتدا : سوال

تظاهرات به خاطر اعتراض به تقلب در 
آیا مردم واقعًا . انتخابات شروع شد

موسوی وکروبی را قبول داشتند؟ بر 
اساس مشاهدات تو سير رويداد ها 

  بود؟ بيانگر چه
  

در ابتدا برخی واقعا خواستار رای  :پاسخ
گيری مجدد بودند و برگرداندن رای دزديده 

به همين دليل هم در ابتدا به .  شده شان
سایت های اینترنتی وابسته به موسوی 
مراجعه می شد و کارها از آن طریق پيش 

مثل دانستن مکان تظاهرات ها، یا . می رفت
تشون با یک بار آن سيل جمعيت و حرک
به نظر . رهنمود موسوی در سکوت برگزار شد

می آمد که یکجا شعار دادن، به موقع درگير 
بعد . شدن، همه و همه حساب شده بود

مردم خودشان کار جمعی و گروهی رو یاد 
طوری که بعد از یک مدت دیگه . گرفتند

خودشون همدیگر رو کمک می کردند و به 
. کردند درست بر پا کردن تظاهرات کمک می

طوری شد که بعدا دیگه کسی حرفی از 
دیگه کسی خواستار پس . موسوی نمی زد

مردم بيرون . گرفتن رای دزدیده شده اش نبود
دن، ولی خواستار می آمدند، جمع می ش

ی و تمام اطرافيانش و برکناری خامنه ا
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خامنه ای "شعار هائی مثل  . حکومت بودند
بر اصل  مرگ" و يا "حيا کن، مملکتو رها کن

توپ، تانک، بسيجی، دیگر اثر "و" واليت فقيه
نشان می داد که موسوی ديگه کاره " ندارد

   .ای نيست
  

آيآ در جريان اين اعتراضات : سوال
روابطی بين جوانان محل شکل گرفت 
که به آنها در مبارزه با مزدوران جمهوری 

  اسالمی ياری برساند؟
  

. خيرتا جایی که من در جریان بودم،  :پاسخ
در ایران وقتی از خانه بيرون می آیی به 

چون . چشمانت هم با شک نگاه می کنی
نمی دانی کی خودی است و کی غير 

خيلی ها بودند که در دهانشان . خودی
موسوی بود ولی در درونشان احمدی نژادی 

یا در روز دستش در دست ما بود و . بودند
ميان ما و با ما . شبها باتوم در دست داشت

دم بر می داشت ولی فردای آن روز می ق
ريختند خانه های برادران و خواهرانمان و آنها 

خالصه که آفتاب . را از خانه هاشان می بردند
به همين دليل . پرست زیاد بين مردم بود

سخت می شه با هم محلی هایت همکاری 
  .کنی

  
با توجه به سرکوبهای وحشيانه : سوال

ن جمهوری اسالمی و فرو کش کرد
اعتراضات خيابانی برداشت و احساس 
مردم از جريانات چه بود و آينده را چگونه 

   می ديدند؟
  

اين جريانات یک چيز مهم را به مردم  :پاسخ
ایران ثابت کرد، البته نه تنها به مردم ایران 

بلکه به تمام دنيا، این که اگر بخواهند می 
حدود سی سال ! توانند چه قدرتی بشوند

. مچين چيزی را به خود ندیده بودایران یک ه
حتی مردم هم فکر نمی کردند که اگر با هم 
باشند، همصدا شوند تمام ایران را به لرزه در 

دیدیم که بعد از تظاهرات های پی . می آورند
در پی ای که در ایران شکل گرفت با وجود 
تمام کشتارها، تجاوزها، کتک ها، دستگيریها، 

  .م بيشتر و بيشتر شدهر روز تعداد مرد... و 
از اینکه این اعتراضات به یکدفعه خاموش شد 
کسی خوشحال نشد چون همه خواهان 
ادامه تظاهراتها بودند تا به خواسته خود 
برسند ولی سرکوبگری های رژیم به حدی 
زیاد و وحشيانه بود که جلوی این تظاهرات را 
گرفت ولی مردم دیگه متوجه شدند که چه 

رژیم هم این را خوب فهميده  قدرتی هستند و
دیگه حداقل این است که نمی توانند مردم را 
به راحتی گول بزنند مردم راهش را یاد گرفته 
اند و مطمئن هستم که برای رسيدن به 
آزادی منتظر یک موقعيت دیگر هستند من 
فکر کنم همه آینده را روشن می بينند با 

از وجود اینکه در حال حاضر شرایط در ایران 
. قبل هم بدتر شده و سختگيریها بيشتر

خالصه مردم می دانند که تا جمهوری 
اسالمی سر کار است از آزادی خبری 

  .نيست
  

آیا اخبار تظاهرات مردم را از : سئوال
ماهوار ها هم می گرفتی؟ تا چه حد 
شعار هائی که مردم می دادند را 

   درست منعکس می کردند؟
  

مرگ بر دیکتاتور شعار مردم در ابتدا  :پاسخ
بود و تا جایی که من یادم هست ماهواره ها 

اما کم کم . هيچ تغييری در آن نمی دادند
مردم شروع به گفتن مرگ بر خامنه ای 

البته شعار مرگ بر خامنه ای با گفتن . کردند
شروع شد و بعد به ) مرگ بر تو، مرگ بر تو(

  ).مرگ بر خامنه ای. (اسمش ختم شد
  

ایت امکان دارد تا جائی که اگر بر: سوال 
به یاد داری برخی از شعار ها و حرف 
هائی که مردم روی کاغذی می نوشتند 

   .و باالی سرشان می گرفتند را بگو
  

تعدادی از شعار های مردم به شرح  :پاسخ
خس و خاشاک تویی، دشمن "  :زير بود

توپ، تانگ، بسيجی "،"این خاک تویی
مرگ  -تاتورمرگ بر دیک"،"دیگر اثر ندارد
خامنه ای حيا کن، "،"بر خامنه ای
زندانی سياسی آزاد "،"مملکتو رها کن

می "،"بسيجی برو گمشو"،"باید گردد
کشم، می کشم، آنکه برادرم 

نترسيد، نترسيد ما همه با هم "،"کشت
مرگ بر این دولت مردم "،"هستيم
ایرانی می ميرد ذلت نمی "،"فریب
ایرانی با غيرت حمایت "،"پذیرد
ایران شده فلسطين، مردم "،"مایتح

صدا و سيما، ننگ ما "،"چرا نشستين
  ."ننگ ما

  
با تشکر از وقتی که گذاشتی و : سوال

به اميد اينکه در آينده بازهم در باره 
  .رويداد های مزبور با ما سخن بگوئی

  
  .من هم از شما ممنونم :پاسخ

  !به حضور احمدي نژاد در سازمان ملل در سيدني استراليااعتراض 
  سپتامبر در اعتراض به حضور احمدی نژاد در مجمع  ٢۴در روز جمعه 

  عمومی سازمان ملل در نيويورک به فراخوان ميز کتاب سيدنی اکسيون
  استراليا برگزار  -اعتراضی ای در مقابل کنسولگری آمريکا در سيدنی 

  تراضی همچنين اعالم همبستگی با تظاهراتاين حرکت اع. گرديد
  نيرو های راديکال و مبارز آمريکا و کانادا در نيويورک بود که با تجمع  

  اعتراضی خود در مقابل دفتر سازمان ملل در اين شهر سياستهای 
  سرکوبگرانه رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی را هر چه

  کسيون اعتراضی در مقابل کنسولگریدر جريان آ. بيشتر افشاء نمودند 
  مرگ بر"آمريکا در سيدنی تظاهرکنندگان با فرياد شعارهائی همچون  
  " جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود بايد گردد" ، " امپریاليسم 

  کارگران ، زحمتکشان و خلقهای تحت ستم ايران را پژواک خواست قلبی
  از يک سو . سو مورد توجه قرار گرفتاين حرکت افشاگرانه از دو . دادند 
  تعدادی از نيروهای فعال استراليایی از جمله نماینده هایی از حزب  

    و حزب کمونيست استراليا) آر اس پی ( سوسياليستهای انقالبی 
  با حضور خود در محل اکسيون  با خواستهای مردم ايران) سی پی ا ( 
مانها بویژه پس از دیدن عکسهائی که به مثابه اسنادی، افشاگر جنایات جمهوری اسالمی در فعاالن اين ساز. اعالم همبستگی نمودند 

که به زبان انگليسی تهيه " تظاهرات در همبستگی با مبارزات مردم ایران " حق مردم ایران می باشند و نيز بنرها ، شعارها و بيانيه 
ائی خلق ايران در امریکا و کانادا توزيع شده بود ، این بيانيه را مورد تأئيد قرار شده ودر تظاهرات نيويورک نيز از طرف فعالين چریکهای فد

همين همبستگی ها و تالشها باعث موفقيت بر چه بيشتر اين حرکت . داده و حتی خواستار کمک به ما برای پخش آن بيانيه ها شدند
از طرف دیگر دو دسته در آن  .ردم استراليا ما را ياری نمودشده و در رساندن صدای حق طلبانه توده های ستمديده ايران به گوش م

دسته اول رفرميست های وطنی بودند که از این امر شاکی بودند که چرا . محل بودند که از حرکت رفقای ما ناخشنود و عصبانی بودند
ولگری بودند که با دیدن شعارهای و دسته دوم محافظان کنس!! این آکسيون در جلوی کنسولگری آمریکا در سيدنی برگزار ميگردد

قصد داشتند با توسل به توهين به "  مرگ بر رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی"، " مرگ بر امپریاليسم"رزمنده ای همچون 
ا با درگير رفق. تظاهرکنندگان زمينه بر هم زدن این آکسيون را فراهم نمايند که با هوشياری تظاهرکنندگان تالش شان شکست خورد

  .کردن مردم رهگذردر بحثها ی افشاگرانه خود، باعث هر چه رسواتر شدن سياستهای امپرياليستها و مزدورانشان گشتند 
  

استراليا، در  -آکسيون اعتراض به حضور محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در مقابل کنسولگری آمريکا در سيدنی
فق بود که جنایات تمامی دار و دسته های رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی را افشاء نموده و بر کل حرکتی پر بار و مو

اين حرکت با فراخوان رفقای ميز کتاب سيدنی که با همکاری نيرو های . ضرورت اتحاد عمل هر چه بيشتر نيروهای انقالبی تاکيد داشت
موفقيت این حرکت  بار ديگر بر ضرورت . ق ایران  شکل گرفته است، سازمان داده شده بودانقالبی از جمله فعالين چریکهای فدایی خل

اتحاد عمل نيروهای انقالبی تأکيد نموده و نشان داد که باید با تمام قوا در جهت ارتقای مبارزات جاری و افشای هرچه بيشتر چهره کریه 
  .جمهوری اسالمی و مزدوران رفرميست رنگارنگش اقدام نمود

 
 ٢٠١٠سپتامبر  ٢۵ -  فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در سيدنی
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آيا به جز دستمزد رسمی، از : سوال
برخوردار بوديد؟ دیگر  مزايای ديگری هم

کارگران چطور، مثل حق اوالد، حق 
  مسکن ،عيدی و غيره؟

  در ایران عيدی و پاداش مربوط به :پاسخ
ها و  در سفرنامه. داری نيست سرمایه  جامعه

  های زیادی هست که خاطرات قدیمی نمونه
  وران و صنعتکاران شب عيد به پيشه

او سر   خانواده  و به  شاگردشان عيدی داده
داری در  سرمایه  اما در زمان توسعه. اند ميزده

ایران عيدی و پاداش بخشی از دستمزد 
تا قبل از اجرای قانون سهيم شدن . گردد می

مبلغی   ، کارگران هر ساله کارگران در کارخانه
اما . کردند عنوان عيدی دریافت می  ناچيزی به

  دارها گفتند که بعد از اجرای این طرح سرمایه
هستند دیگر   کارگران هم صاحب کارخانه

  دهد، چون آنان سود ویژه عيدی معنی نمی
  .کنند دریافت می

  
داران برای ایجاد  سرمایه: اما در مورد پاداش

نفع خود از دادن پاداش   رقابت بين کارگران به
این   به  بخشی از کارگران که. کردند دریغ نمی

  هکردند ک آگاهی داشتند سعی نمی  حربه
همکاران   برای مبلغ بسيار ناچيزی به

  کردند که بزنند و کاری نمی  خودشان ضربه
  .کارشان شامل پاداش شود

  
ای را تعریف  در این مورد خاطره  خوب است که

استارالیت   من در کارخانه  زمانيکه. کنم
من ابالغ   تومان به ۶استخدام شدم، مزدم را 

در   سایلی کهکار بودم و از م  من تازه. کردند
کار . بين کارگران جریان داشت اطالع نداشتم

من اتو کاری بود و هر چند تا سبد جوراب 
را جلو دستم ميریختند اتو   ساق بلند زنانه

  ها به بعد از اتو کردن، جوراب. کردم می
کارگران آن . بندی ميرفت  قسمت بسته

  ها را بسته  جوراب  تا دختر بودند که ۶بخش 
من   آنها با اتو کار قبلی که. کردند بندی می

  توافق رسيده  کردم به جای او کار می  به
بندها کار   یواش کار کند تا بسته  بودند که

  به  روی دستشان نماند و مسئول کارخانه
اما من از این موضوع بيخبر بودم . آنها غر نزند

  اول که  هفته. کردم و تند و تند کار می
شد و   مزد من اضافه  تومان به ٢گذشت 
 ١٠گذشت مزد من شد   سوم که  هفته
  .تومان

  
آنها را   شدند و جریمه می  بندها جریمه  بسته

گرفتم و من هم از آن اطالعی  من می
داشتم ميرفتم در کنجی   یک روز که. نداشتم

  یکی از دخترها آمد و هر چه. نهارم را بخورم
هم من . من توهين کرد  از دهنش در آمد به

چکار   دانستم که و اصال نمی  سکوت کرده
یکی دیگر از آنها آمد و او را کنار . ام کرده

کشيد و پيشم نشست و تمام ماجرا را 
. ام چکار کرده  من فهميدم که  تازه. تعریف کرد
حدی پائين   بعد سقف کارم را به  از آن به
  بندها در آمد که  صدای خود بسته  آوردم که

ایم و این  ر کن ما بيکار نشستهکمی تندتر کا
. حق مسکن در قانون کار بود. خوب نيست
اصال نميشد   حدی کم بود که  اما مبلغش به

  من یادم مياید به  تا آنجایيکه. حساب آورد  به
خود من بعد از ازدواج حق مسکن تعلق 

  .   تومان بود ١۵گرفت و حدود ماهی 
  

يه آيا کارگران توسط کارفرما تنب: سوال 
می شدند و اگر پاسخ مثبت است، 
شيوه های تنبيه چه بودند؟ آیا کارفرما 
جهت تنبيه کارگر از روش جريمه 
استفاده می کرد؟ و آيا روشهای ديگر 

) کتک زدن(تنبيه مثل برخورد فيزيکی 
  هم مرسوم بود؟

  
کارگری روی آوردم   من به  از زمانيکه :پاسخ
اوین مختلفی عن  بدنی رایج نبود، اما به  تنيبه

  مثال به. فيزیکی ميکرد  بيهکارفرما کارگر را تن
در خارج از   ل و اوباشش دستور ميداد کهذارا

حتی خود رضا شکر . کارگر را بزنند  کارخانه
بود بيخ گوش   چيان چند بار با سيلی زده

ولی بسيار کمتر از دورهای قدیم . کارگران
کم  برای غيبت کردن، دیر آمدن،  جریمه. بود

خيلی کم روی ميداد   های که کاری، تخلف
و فکر کنم االن   بوده  هميشه) مانند دزدی(

  ما صاحب کارخانه  در کارخانه. هم هست
ای  سعی داشت به هر بهانه) رضا شکرچيان(

معموال . کند  است کارگران را جریمه  شده
تنهایی از خود دفاع   به  شده یا  کارگر جریمه

جائی نميرسيد و یا اصوال   به  کرد، که می
  جریمه  ای موارد که در پاره.کرد سکوت می

کارگران اعتراضاتی   جمعی بوده  دسته
  است که  نتوانسته  اند و صاحب کارخانه کرده

  .کند  کارگران را جریمه
  

نفر  ٩تعدادشان   یکبار کارگران مخلوط کن که
کردند  نفر کار می  بود و در هر شيفتی سه

  طوری که  کنند به واد را خراب میمقداری م
عنوان ضایعات هم قلمدادش   شود به نمی
ميان آشغالها ميریزند   آن را به  در نتيجه. کرد

هنگام بردن . نشود  کسی متوجه  طوری که
ها را ميبرند مواد  آشغال  ها کارگرانيکه آشغال
  اند که کرده فکر می  بينند و از آنجائيکه را می

باشد   باهی صورت گرفتهممکن است اشت
چون هيچ کسی . کنند کسی را با خبر می

کارگر  ٩زیر بار مسئوليت نرفت شکرچيان 
  سه. کرد  روز جریمه  مخلوط کن را نفری سه

بسيار زیاد بود و  ۴۶-۴۵ها  روز مزد در آن سال
. گذاشت روی زندگی کارگران تأثير می

کارگران با یک همبستگی و اتحاد توانستند 

یک   را به  شکر چيان را وادار کنند جریمه  که
  .روز کاهش بدهد

  
آیا همبستگی کارگران در خارج : سوال

از محيط کار، مثال برای امور شخصی با 
  باشند؟  هم همبستگی داشته

  

  همبستگی کارگران در واقع همه :پاسخ
از قبيل قرض بهم دادن، دعوت . بود  جانبه

 عروسی، شرکت در  کردن همدیگر به
مجالس ترحيم و خيلی چيزهای دیگر، اما من 

ما اتفاق   در کارخانه  عينی را که  یک نمونه
هوا  ١٣٤٧زمستان . افتاد در اینجا نقل ميکنم

احمد يکی از کارگران . بود  بسيار سرد شده
رفتم و . آمد  نظرم گرفته  خيلی به  را دیدم که

  با او کمی شوخی کردم اما او سر حال به
شد سر پرست   نهار که. سيدنظر نمير

  احمد گفت که  شيفت که نامش اصغر بود به
با حيدر یکی دیگر از کارگران بروند نهار 

من نهار : احمد در جواب اصغر گفت. بخورند
جای   من به. نميروم حالم خوش  نيست

  او برود نهار بخورد، به  بود که  اصغر ایستاده
ردیم ک این ترتيب من و احمد با هم کار می

. توانستيم بيشتر با هم صحبت کنيم می
من و احمد ضمن . داشت  توليد کماکان ادامه
با اصرار از او . صحبت کردیم  مراقبت شروع به

  . مشکلش را  مطرح کند  خواستم که

حرف آمد و گفت سقف یکی از   نهایتا او به
  کار بوده  پائين، گویا بنا تازه  هایش آمده اتاق

درست حسابی سقف را است و احتماال 
بود تا   احمد در گرمدره  خانه. است  نزده

اش  اتاق و آشپزخانه ٢تابستان قبل سقف 
 ١٠٠٠مقداری پس انداز کرد و . چوبی بود

او داد و چوبهای   تومان هم شرکت تعاونی به
را آجری   سقف را هم فروخت و سقف خانه

اما حاال بر عکس . کرد و کلی خوشحال بود
بود و نمی دانست   اش پایين آمده سقف خانه
  .چه کار کند

پول بود و   جای نميرسيد، مسئله  عقلم به
احمد   به  کارگران مشکالتی شبيه  همه

. کسی نميتوانستم رو بيدازم  به. داشتند
او دویست تومان بدهم،   خودم ميتوانستم به

این   تازه. اما این مشکل او را حل نميکرد
نميتوانست پس ميشد قرض و اگر احمد 

. کشيد با دیدن من عذاب می  بدهد هميشه
کسی   به  بود که  با اينکه احمد مرا قسم داده
ای نداشتم مگر  اين موضوع را نگویم اما چاره

با داداشی يکی از کارگران با سابقه که   اینکه
را در ميان   ام مسئله قبال در باره اش گفته

  .بگذارم

این : فتم او گفتداداشی گ  وقتی ماجرا را به
ها  بچه  این احمد خودش اگر به  کاری ندارد  که

 )3( كارگري فعال يك با مصاحبه
 که است قدیمی کارگران از یکی مظفر، رفيق با گفتگویی متن کنيد، می مشاهده زیر در که ای مصاحبه :فدایی پيام

 کارگری مبارز فعال یک عنوان به و گذرانده یرانا کارگران ميان در و کارخانه در را خود زندگی از ای طوالنی سالهای
 کننده منعکس گرفته، صورت ٢٠١٠ جون ماه در که مصاحبه این .است زده سياسی مبارزه به دست آنان همراه
 حاکميت زمان در ایران زحمتکش کارگران مبارزات و زیست شرایط با ارتباط در مظفر رفيق تجارب از ای گوشه

 آشنا هدف با فدایی پيام و است ١٣۶٠ تا ١٣۴۴ سالهای بين فاصله در اسالمی جمهوری و هشا کارگری ضد رژیمهای
 .ورزد می اقدام آن درج به کارگری فعالين تجارب انتقال و کارگر طبقه شرایط با خوانندگان بيشتر چه هر نمودن
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حلی برایش پيدا   گفت راه می
برو یک قلم و کاغذ بياور . کردند می

از تمام . کار کنيم  تا بهت بگویم چه
پيشنهاد من   های قدیمی و به بچه

  چندتائی از جدیدها ليستی تهيه
داداشی نسبت   با دیدی که. کردیم

ها داشت جلو  مالی بچه وضع  به
جمع . اسم هرکدام مبلغی نوشتيم

. تومان شد ١٥٠٠زدیم   که
از نعمت   من گفت که  داداشی به

بپرسم ) او بنائی بلد بود(چوپانی 
چيز   تا اتاق با همه  سقف سه  که

نعمت کمی حساب . چقدر ميشود
. تومان ميشود ٢٥٠٠و گفت   کرده
بنابراين . تومان کم داشتيم١٠٠٠

  . از ارقام را بردیم باالب

برو   من ماموریت داد که  داداشی به
توضيح اگر کسی . خودت پولها را جمع کن

  خواست بهش بگو برو از داداشی بپرس و به
در . ميخواهيد  هيچکس نگو پول را برای چه

بودند فقط   در کارخانه  ميان تمام کسانی که
یکی خود احمد . پول ندارند   نفر گفتند که ٢
به این کار ما اعتراض نکند   برای اینکه. (بود

) بودیم  اسم خودش را در ليست هم نوشته
سهم او را من   من خواست که احمد از

نفر دوم . من پس ميدهد  بگذارم او بعدا به
ایوب از کارگران (کارگری به نام ایوب بود 

کارها   از زیر بار همه  قدیمی بود اما هميشه
در ميرفت ولی روز بعد با پشيمانی همرنگ 

 ٢٠  ايوب روز بعد در حاليکه). جماعت ميشد
ان تو شب ج"   :من ميداد گفت  تومان به

این   خودم گفتم خره  اش به خوابم نبرد، همه
بی دليل این کار را نميکند حتما نيت   مظفر

تومان من اما  ٢٠بيا این . خيری توش هست
جان خودت بگوئی برای چی هست؟   ميشه

  "  ؟ مگر نه  عروسيه

  غير از من و داداشی کسی نميدانست که
در حاليکه هر کسی . پولها برای چی هست

تا   البته. جوری ميخواست سر در بياورد  به
پول که . روز طول کشيد ٣پولها جمع شد 

شد نعمت را صدا زدیم دادیم دستش   آماده
  آینده  خودش اقدام کند و در عرض هفته  که

پول   قرار شد که. احمد را بزند  سقف خانه
کارگر هم ندهد اگر احمد خودش کافی 

  . ک بگيردکم  های کارخانه نيست از بچه

خود   گاهی کسانيکه. موارد زیاد بود  از اینگونه
وام تعاونی نداشتند، برای کسان   نيازی به

گرفتند این هم یک نوع تعاونی و  دیگر وام می
  .همبستگی بود

آيا برای رسيدن به محل کار : سوال
سرويس خاصی وجود داشت و آيا شما 
برای استفاده از آن مجبور بوديد که 

دستمزدتان را به اين امر بخشی از 
اختصاص دهيد ؟ يا کارفرما مسئوليت 

  اين امر را بر عهده گرفته بود؟

  شدم قرقره  من وارد کارخانه  زمانيکه: پاسخ
  چهار دستگاه  زیبا و درخشان روی هم رفته

کارگرها بابت این سرویس . اتوبوس داشتند
. کردند و مجانی بود پولی پرداخت نمی

ها در آنزمان بسيار افتضاح  سرویس کارخانه
در   های اتوبوس دبه گاهی راننده. بود

علت خواب ماندن دیر   مياوردند و اگر خود به
ای  بودند از ميان برها ميرفتند و عده  آمده

اما کارگران اگر . ازکارگران جا ميماندند
اند با اتوبوس  جا مانده  ميدانستند که

ه ما قرار های ديگر که نزديک کارخان  کارخانه
  کردند و خود را به داشتند استفاده می

کارگران   همه  ها چون راننده. ميرساند  کارخانه
ما از   هائی که کارخانه .را نميشناختند

ميکرديم و یا کارگران   ها استفاده سرویس آن
ما  استفاده می   آنها از سرویس کارخانه

کردند عبارت بودند از کفش بال، زامياد، 
زیبا، چون سرویس ما هم   ن و قرقرهعالالدی
کارگران   این امر به. زیبا فرق داشت  با قرقره

بود تا با هم دوست شوند و در   امکان داده
 ٥٧یک پارچگی و اتحاد کارگران در سال 

  . بسيار مفيد و مؤثر بود

  
آيا در کارخانه مزبورسالن غذا : سوال 

خوری وجود داشت ؟ و آيا به کارگران 
می دادند؟ و اگر ميدادند آيا غذا هم 

  غذای گرم بود؟
  

سالن غذا خوری یکی از   مسئله :پاسخ
  درخشان و قرقره  تجربيات مبارزاتی کارخانه

برای همين من آن را مفصل تر . زبيا است
  . کنم بود برای شما نقل می  وهمانطور که

تشکيالتی   چون ما کارگران در کارخانه
تا برای ارتباط  سياسی و یا کارگری نداشتيم

ریزی کنيم، اکثر   با جاهای دیگر برنامه
ها یا تصادفی بود یا نزدیکی فاميلی  ارتباط

از   گاهی که. همدیگر  کارگران چند بخش به
ماندیم و با سرویس  جا می  سرویس کارخانه

دیگری می آمدیم با کارگران   کارخانه
  . شدیم های دیگر آشنا می کارخانه

  

بعد از تمام شدن کار، . بود یک روز زمستان
يکی از همکارانم به نام مش حيدر گفت بيا 

در . نذری داریم  ما ما امشب سفره  بریم خانه
بریم و   پياده  شرطی که  ادامه مطرح کرد به

عالالدین که پسرش در   کارخانه  سری هم به
بعد گفت چون  قرار .  آنجا کار می کرد بزنيم

غ زمستانی چرا  پسرم سهميه  است به
  ٢بود با خودمان ببریم چون   بدهند اگر گرفته

نگهبانهای کار . تا از اتاقها خيلی سرد هستند
  همه. عالالدین مش حيدر را ميشناختند  خانه

کمی با او   از یک آبادی بودند بعد از اینکه
برویم   دادند که  ما اجازه  شوخی کردند به

شت پسرش کار دا. پسر مش حيدر را ببينيم
و ميبایست ما صبر کنيم تا فرصتی پيش بياید 

. ها را بگيرد چراغ  دفتر برود و حواله  و او به
رد   که  گشتيم از جلوی آشپزخانه  کمی که

شدیم بوی خورشت و خوراکی عجيبی 

از مش حيدر پرسيدم اینجا . ميامد
  . بوی مياید  خبر است چه  چه

  ن بهیدءالعال  کارخانهاو توضيح داد 
غذای   ها یک وعده ام شيفتتم

اما در مقابل ماهی . کامل ميدهد
بيست و هشت تومان از مزد آنها 

کارگران هم راضی . کم ميشود
دانستم  من تا آنوقت نمی. هستند

سالن   ای وجود دارد که کارخانه  که
کارگران غذا   نهار خوری دارد و به

  . ميدهند

يکی از   آنروز من جریان را به
. نام حسين گفتمدوستانم به 

همينجا اين را هم بگويم که 
حسين یکی از دوستان بسيار 
با   صميمی من بود و در آموزشگاه

او یکسال بعد از من در . او آشنا شدم
و روز بعد . درخشان استخدام شد  کارخانه

. اسالميان در ميان گذاشتيم  موضوع را با
چند سال پيش کارگران در   اسالميان گفت که

شکرچيان ترتيب نهار   اند که ردهخواست ک
. است  خوری را بدهد اما وی موافقت نکرده

من هم گفتم که ولی آن وقت آنها تنها در 
بگوئيم که   ما ميتوانيم . اند خواست داده

اسالميان موافق بود اما . اعتصاب ميکنيم
ما نميتوانيم موفق شویم چون   معتقد بود که

آنهم سر  قانع کردن کارگران برای اعتصاب
زیاد برایشان مهم نبود مشکل   موضوعی که

سالن غذا خوری   بی اهميتی مسئله. است
چيزی برای   از خانه  همه  این علت بود که  به

خوردن مياوردند و خرج چندانی هم برایشان 
  .نداشت

  همان روز من و اسالميان تصميم گرفتيم که
تحقيق کنيم تا ببينيم چند   با هم و جداگانه

برای اینکار . ها نهار ميدهند ر صد از کارخانهد
های  از سرویس کارخانه  ما مجبور بودیم که

در داخل . کنيم  کرج استفاده  دیگر جاده
اش  کارخانه  اتوبوس از کارگری ميپرسيدیم که

  طولی نکشيد که.  نهارخوری دارد یا نه
  های جاده از کارخانه% ٦٥فهميدی حدود 

  دیگری هم که  مسئله. دکرج نهار خوری دارن
این نهار   شدیم اين بود که همه  متوجه

  ای طوالنی بدست آمده خوریها بعد از مبارزه
در قانون   همچنين اسالميان پيدا کرد که. اند

کار جائی از غذای گرم برای کارگر صحبت 
  .است  شده

بعد از کسب اين اطالعات تبليغات سر این 
روز بيشتر   روز بهآغاز شد و تعداد ما   مسئله

اکثر کارگران قدیمی سر این . می شد
کارگران فصلی دو . توافق داشتند  مسئله
ها موافق بودند و  بودند، بخشی از آن  جانبه

ما موفق شدیم تنها . تفاوت بخشی هم بی
ميان کارگران ببریم اما موفق   را به  مسئله

. اعتصاب بکشيم  کارگران را به  نشدیم که
ز فعاليت سر این مسئله بر ولی دست ا

  از کارگران ميخواستيم که  نداشتيم و فعاالنه
درست یادم . جهت نهار خوری اعتصاب کنند

بر اثر   بود که ١٣٤٦یا  ١٣٤٥نيست سال 
زیبا و   قرقره  اعتصاب هر دو کارخانه  تهدید به

اما . درخشان دارای سالن نهار خوری شدند
وز غذا یک برای هر ر. اعتصابی صورت نگرفت

 .شد تومان و نيم از مزد کارگران کم می
        
  )ادامه دارد(   

بدنی رایج نبود،   کارگری روی آوردم تنيبه  من به  از زمانيکه
. فيزیکی ميکرد  عناوین مختلفی کارفرما کارگر را تنبيه  اما به

در خارج از   ل و اوباشش دستور ميداد کهذارا  مثال به
حتی خود رضا شکر چيان چند بار با . کارگر را بزنند  کارخانه

ولی بسيار کمتر از . بود بيخ گوش کارگران  سيلی زده
برای غيبت کردن، دیر آمدن، کم   جریمه. دورهای قدیم بود

) مانند دزدی(خيلی کم روی ميداد   های که کاری، تخلف
ما   در کارخانه. و فکر کنم االن هم هست  بوده  هميشه

سعی داشت به هر ) رضا شکرچيان(  صاحب کارخانه
معموال کارگر . کند  ارگران را جریمهاست ک  ای شده بهانه
جائی   به  کرد، که تنهایی از خود دفاع می  به  شده یا  جریمه

  ای موارد که در پاره.کرد نميرسيد و یا اصوال سکوت می
اند و  کارگران اعتراضاتی کرده  جمعی بوده  دسته  جریمه

  .کند  کارگران را جریمه  است که  نتوانسته  صاحب کارخانه
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 !معدنچيان به دام افتاده در شيلي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تن از کارگران  ٣٣مردم سراسر دنيا حاال دیگر از خبر داغ گرفتار شدن 
خواست این . متری زیرزمين مطلع هستند٧٠٠معدن شيلی در غمق 

معدنچيان برای زنده ماندن و کوششهائی که برای نجات آنهاصورت 
  .ال می شودميگيرد،توسط مردم، با تحسين دنب

  
اما در مطبوعات، راجع به شرایط زندگی دشوار و غم انگيز کارگران 
معدن در امریکای التين و در همه دنيا، یعنی کارگرانی که قربانی 
وحشيگری سرمایه دارنی هستند که سود  خود را به قيمت زندگی و 

مطبوعات . سالمتی آنها بدست می آورند، چيزی نوشته نمی شود
تن از معدنچيان شيلی چرا و تحت  ٣٣مورد این که همين  همچنين در

چه شرایطی اکنون در زیر زمين گرفتار شده اند هم چيزی نمی 
  .گویند

  
، که صاحب معدن مورد بحث در )San Esteban(کمپانی سن استين

شيلی است، در ارتباط با بی اعتنائی و نادیده گرفتن وضعيت رفاهی 
رویداد ناگوار در این  ٨٠تا کنون بيش از  .کارگرانش ، ید طوالئی دارد
اما شواهدی در دست نيست که نشان . معدن اتفاق افتاده است

دهد که این کمپانی آن رویدادها را بطور کامل و دقيق مورد بررسی 
قرار داده و یا اقداماتی برای جکوگيری از رویدادهای مشابه در آینده 

ک اخير در جریان پيش از واقعه دردنا. به عمل آورده است
انفجارهائی که قابل جلوگيری بودند، دوتن از کارگران معدن جان خود 

  .را از دست دادند
  

از کمپانی مزبور خواسته شده بود که نردبانی را از ته معدن تا روی 
زمين بنا بکند، اما کمپانی در این کار تعلل کرده و تنها یک سوم نردبان 

کارگران از طریق تونل هواکش تالش در نتيجه وقتی . را ساخته بود
کردند معدن را تخليه کنند و از نردبان باال رفتند، در نيمه راه متوجه 

  .شدند که نردبان هنوز به  طور کامل ساخته نشده است
  

کارگر معدن، جان خود را در زیر زمين از  ٣٣احتمال زیادی دارد که این 
ر کم غذائی که با خود آنها تا کنون با جيره بندی مقدا. دست بدهند

البته از طریق سوراخ کوچکی هم از . داشتند، توانسته اند زنده بمانند
اما گزارش ها حاکی . بيرون به آنها غذا و دارو فرستاده می شود

است که بيرون آوردن این کارگران از معدن تا مدتها طول خواهد 
می  برای این کار تونلی از سطح زمين به طرف پائين حفر. کشيد

تن سنگ و خاک که  ٣٠٠٠شود و این معدنچيان باید سخت کار کنند تا 
آنها در شرایطی برای نجات خود . به ته معدن می ریزد را تخليه بکنند

مجبور به چنين کاری هستند که به خاطر بی غذائی خيلی ضعيف 
شده و وزن کم کرده ند؛ و خيلی از آنها با توجه به فضائی که در آن 

ند، دچار دلهره و ناراحتی های روحی شده و ترس از حبس شده ا
 . وضعيت اسفناکی که در آن گرفتار آمده اند، آنها را فرا گرفته است

    
واضح است که این کمپانی با در آمدی چندین ميليون دالری، قبل از 
این که به فکر سالمتی و زندگی کارگرانش باشد به فکر افزودن 

راین، این کمپانی چه در مورد این تراژدی بناب. برسود خود بوده است
و چه در مورد رویدادهای ناگوار دیگری که در گذشته برای کارگران 

چرا که آگاهانه و . این معدن بوجود آمده ، مستقيمًا مسئول می باشد
عمدًا از انجام اقدامات امنيتی الزم برای حفظ سالمتی آن ها  اجتناب 

دشان را هم، عليرغم همه اتفاقاتی آنها حتی قوانين خو. کرده است
  .که برای کارگران این معدن بوجود آمده، زیر پا گذاشته اند

  
واقعًا چقدر باید زندگی ها از بين برود تا این سيستم که کسب سود 

  ؟!را باالتر از هر چيزی قرار داده ، تغيير بکند
 بهاره

گزارش آكسيون افشاگرانه و 
  استراليا –نمايشگاه عكس در سيدني 

  
  
  
  
  
  
  

الگرد قتل در بيست و دومين س ٢٩/٠٨/٢٠١٠در تاریخ  
و در اعتراض به  ۶٧عام زندانيان سياسی در سال 

دستگيری و شکنجه و اعدام دستگير شدگان جنبش 
اخير مردمی توسط جنایتکاران رژیم جمهوری 
اسالمی، نمایشگاه عکس و آکسيون افشاگرانه ای به 
فراخوان ميز کتاب سيدنی که هواداران چریکهای 

د ، در تاون هال فدایی خلق هم از فعالين آن ميباشن
  .مرکزی شهر سيدنی برگزار گشت

  
در این حرکت افشاگرانه که تنی چند از هموطنان 
ایرانی نيز حضور داشتند، اطالعيه های ميز کتاب 
سيدنی ، پيام افشاگرانه چریکهای فدایی خلق به 
مناسبت بيست و دومين سالگرد قتل عام زندانيان 

ر فعالين در و اطالعيه های دیگ ۶٧سياسی در سال  
ميز کتاب، به زبان انگليسی در سطح گسترده ای در 
ميان رهگذران توزیع شد که موجب افشای هر چه 
  .بيشتر جنایات هر دو جناح رژیم جمهوری اسالمی شد

  
در این آکسيون دو ساعته افرادی با بافت و مليتهای 
مختلف و دیدگاه های متفاوت، سئوالها و نظراتشان را 

از آن جمله فردی ميانسال . ندمطرح می کرد
استراليایی با تاکيد به داشتن آمار و خبرهای روز ایران 
به ما پيشنهاد ميکرد که در حمایت از این حرکت 
افشاگرانه و عليه قاتلين مردم مبارز ایران اقدام به 

احتماأل لبنانی (فرد ديگری  .جمع آوری امضاء کنيم
که ما از او  به دفاع از احمدی نژاد پرداخت) تبار

. خواستيم که نمونه ای مثبت از اعمال او را مثال بزند
ما با نشان دادن تصاویر و عکس های متعددی از 
سرکوب ها و جنايات هر دو جناح رژيم در رابطه با 
ماهيت ضدخلقی کليت رژيم افشاگری کرديم که با 
فحاشی اين شخص مرتجع روبرو شديم که از آنجا که 

ت منطقی ما پاسخی نداشت محل را در مقابل توضيحا
  .ترک کرد

  
خانم جوانی در ارتباط با سنگسار در ایران به طرح 

رفقای ما توضيحاتی در . نظراتی فمنيستی پرداخت
رابطه با نظرات مارکسيستی در زمينه شيوه درست 
مبارزه برای کسب آزادی و برابری واقعی زن و مرد و 

آنها توضيح . ندرهایی زنان کارگر از ستم مضاعف داد
دادند که مبارزه برای کسب آزادی زنان جدا از مبارزه 
طبقاتی و تالش برای ایجاد جهانی نوین و تغيير 

  . بنيادین نظام استثمارگرانه موجود نيست
  

شرکت مردم در اينگونه بحث و گفتگوها و استقبال 
آنان از نمايشگاه عکس يکی از جنبه های مثبت اين 

  .بود حرکت موفقيت آميز
  

  هواداران چریکهای فدایی خلق ایران
  )فعال در ميز کتاب سيدنی (  

  ٢٠١٠آگوست  ٢٩
 

 
 



16 صفحه          135شماره                                      پيام فدايي 
 

  

 "ويکی ليکس"سايت  ٢٠١٠جوالی  ٢۵در 
) عددهزار  ٩٢(مبادرت به انتشار تعدادی

هزار  ٢٠٠مريکا در آاسناد محرمانه ارتش از
 "خاطرات جنگ افغانستان"صفحه به اسم 

نمود و مدعی شد که اين اسناد از طريق 
) ١.(معلومی به دست اش رسيده استنا

سناد حاوی گزارش های عمليات نظامی اين ا
و درواقع (مريکا آو حوادث روزمره قرارگاه های 

از ) بخشی ازجنايات روزانه نيروهای اشغالگر
است که  ٢٠٠٩تا دسامبر  ٢٠٠٤ژانويه 

فرماندهان اطالع سربازان و افسران برای 
به موارد د در اين اسنا .خود تهيه کرده اند

بسياری از کشته شدن مردم بی گناه در 
توسط بمباران شهرها و روستاها 

اشاره مريکايی آبدون سرنشين هواپيماهای 
کيلومتری بدون هيچ  ١۵از ارتفاع شده، که 

را هدف قرار داده و به مردم بيگناه اخطاری 
  . کام مرگ و نيستی فرستاده اند

  
رنوشت به ساسناد در تعداد زيادی از اين 
اشاره شده که در ای  خانواده های افغانی

اتومبيل ها و موتورسيکلت های خود در حال 
عبور از کنار ايستگاه های بازرسی با گلوله 

به . مريکايی کشته شده اندآهای سربازان 
شده که نوشته عنوان مثال در يکی از اسناد 

 مريکايی در يکی از روزهای سالآنيروهای 
که از کنار قرارگاه آنها عبور  اتومبيلی را ٢٠٠٨

نفر  ١۵ ه و در نتيجهميکرد مورد حمله قرار داد
در اين اسناد همچنين به . را به قتل رساندند

جنايات نيروهای کشور های ديگر هم اشاره 
 برای نمونه در سندی آمده که. شده است

يک اتوبوس  ٢٠٠٨نيروهای فرانسوی در سال 
ها نزديک بين شهری را که به قرارگاه آن

ميشده به رگبار بستند و هشت نفر را 
 .زخمی کردند

  
موارد متعددی از به خاک و در اسناد مزبور، 

خون کشيده شدن تظاهرات ضدجنگ مردم 
افغانستان و کشته شدن آنها توسط سربازان 

به عنوان . مريکايی نيز گزارش شده استآ
ماه مه  ١١مثال در يکی از اسناد مربوط به 

ی از سرکوب خونين تظاهرات گزارش ٢٠٠۵
مريکايی آمردم جالل آباد توسط نيروهای 

در آن روز يک واحد از . نوشته شده است
مريکا که در محل مستقر آنيروی دريايی 

مردمی که برعليه آمريکا بوده، برای سرکوب 
از نيروی هوايی به تظاهرات دست زده بودند، 

مريکا و نيروهای دولت دست نشانده آ

سربازان نيروی . خواستن کمک افغانستا
دين (مريکا و سربازان حکومت محلی آدريايی 
مريکايی آدر پناه رگبار هليکوپترهای ) محمد

نفر را کشته و  ٣٧به تظاهرات حمله کردند و 
نيروهای اما . تعداد زيادی را زخمی کردند

مريکا برای سرپوش نهادن به اين نظامی آ
ادث طبيعی حو"جنايت، آن را در گروه عمليات 

 .نددسته بندی و ثبت کرده ا" و غير جنگی
اين يکی از شيوه های متعدد اشغالگران 

  .برای سرپوش نهادن بر جناياتشان است
  

اسناد يکی از واقعيت هايی که ميتوان در اين 
نيروهای اشغالگر مشاهده کرد، بی تفاوتی 

در مقابل کشته شدن غيرنظاميان و خانواده 
اشغالگران . در جنگ است های بيگناه افغانی
برای جلوگيری از کشته جنايتکار نه تنها 
از بلکه تالشی نمی کنند، شدن غيرنظاميان 

به قتل رساندن مردم بيگناه به عنوان حربه 
ای برای ايجاد جو رعب و وحشت و بازداشتن 
مردم افغانستان از ميارزه برعليه جنگ و 
 اشغالگران، استفاده می کنند و آنگاه تالش
می کنند که به شيوه های مختلف اين 

با . جناياتشان را از ديد جهانيان پنهان کنند
ميتوان به اسناد منتشره کنار هم قرار دادن 

بسياری از واقعيات موجود در افغانستان پی 
که گزارشات (اين اسناد با مقايسه . برد

با گزارش های ) هستندآمريکادرونی ارتش 
 ا به افکاریعنی آنچه که رسم(بيرونی 

ميتوان هر چه روشنتر ) عمومی اعالم شده
نيروهای جنايات  د که چگونهمشاهده کر

از شده و سانسور اشغالگر در افغانستان 
جهان پنهان نگاه داشته آمريکا و چشم مردم 

   .ميشوند
  

به عنوان مثال در يکی از اسناد مزبور، حمله 
به  ٢٠٠٧مارس  ٢٨نيروهای هلندی در 

 .قندهار شرح داده شده است دهکده ای در
افسری که نويسنده گزارش بوده نوشته 

 ٤است که اين حمله منجر به کشته شدن 
می "نفر شده و  ٧روستايی و زخمی شدن 

تواند به تنفر سربازان هلندی از جنگ و 
عمليات آينده در  خودداری آنها از شرکت

ا درنتيجه دولت هلند بايد ب. منجر شود
سربازان را به ادامه جنگ  اتتبليغاستفاده از 

از بروز بحران سياسی در ميان تشويق کند و 
سربازان مستقر در افغانستان جلوگيری 

  ."کند
    

مريکا که در آيکی از اسرار جنايت بار ارتش 
يگان ويژه "مربوط به فاش شده، مزبور اسناد 
يگان "يا " يگان مرگ"است که به " ٣٧٣
ز يگان های يکی او  نيز مشهور است" سياه

کار . می باشدمريکا آمحرمانه ارتش تبهکار 
شکار و ترور کسانی است که با " يگان مرگ"

اشغال کشورشان مخالفند و با نيروهای 
يگان . "مريکا مبارزه می کنندآاشغالگر ناتو و 

قربانيان خود را از ميان ليست های " مرگ
تحت عنوان ليست (ا -آی-پنتاگون و سی

خاب ميکند که شامل نام انت") نون هاظم"
وجود هزاران نفر از کسانی است که بدون 

همکاری با تروريسم و به هيچ نوع مدرکی 
متهم و يا مخالفت با آمريکا القاعده و طالبان 

محکوم بدون تشکيل هيچ دادگاهی و شده 
مسئول " يگان مرگ. "به اعدام شده اند

اجرای اين احکام بوده و تاکنون هزاران انسان 
اين يگان . گناه را ترور و اعدام کرده استبی 

در برخی از عمليات محرمانه خود نيروهای 
خودی و محلی را نيز به اشتباه به قتل 

ژوئن  ١١به عنوان مثال در . رسانده است
محلی تاريکی شب در در  ٣٧٣يگان  ٢٠٠٧

نزديک جالل آباد به اشتباه به پليس های 
نفر  ٧ را زخمی وپليس  ٤محلی حمله کرد و 

  . ه استرا کشتاز آنها 
  

قتل عام در " يگان مرگ"يکی ديگر از جنايات 
يگان  ٢٠٠٧آگوست ١۶در . است" نانگارخل"

يکی از سران طالبان در  هکبا اين ادعا  ٣٧٣
 پکتيکادر استان " نانگارخل"يی به نام روستا

 مخفی شده، اين روستا را موشک باران کرد
 ٧منجمله ( نفر ١٣ که در نتيج اين اقدام

وقتی که اين . به قتل رسيدند) کودک
تبهکاران امريکايی نتوانستند چيزی جز 

خانواده های روستايی زخمی و اعضای 
را در روستای ويران شده بيابند،  کشته شده

ادعا کردند که روستائيان اعضای طالبان را 
  . فراری داده بودند

  
 بهانهبه نيز  ٢٠٠٧اکتبر  ٤ در" يگان مرگ"اين 

تالش برای دستگيری يکی از اعضای طالبان 
حمله در همان منطقه روستای ديگری به 
نه تنها دستش به طالبان اين بار نيز . کرد

مرد روستايی، يک زن  ٤ نفر  ٩ نرسيد، بلکه
. و سه دختر و يک پسر بچه را به قتل رساند

در گزارشی که ارتش امريکا در آن زمان از 
، ادعا شده بود طريق رسانه ها منتشر کرد

مريکايی چندين عضو طالبان را آکه نيروهای 
وقتی که پس از . در اين حمله کشته اند

مريکا مجبور شد به کشته آمدتی ارتش 
شدن غيرنظاميان در اين عمليات اعتراف کند، 

که ادعا ميشد به نيروهای (روستائيان را 
در به قتل رساندن ) طالبان کمک کرده اند

  .                     ر دانستغيرنظاميان مقص
  

ی که با استناد به يکی از واقعيات انکارناپذير
است که امراين اين اسناد اثبات می شود 

نيروهای اشغالگر به شيوه های مختلف بر 
جنايات و اعمال تبهکارانه خود در افغانستان 

به عنوان مثال اخبار . سرپوش نهاده اند
هرها و مربوط به بمباران کورکورانه ش
مريکا، و آروستاهای افغانستان توسط ارتش 

يا شبانه به خانه های مردم يورش بردن و 
کشتار آنها و برچسب طالبان و القاعده زدن 
به کشته شدگان، و يا تيراندازی به مردم و 
کشتار ساديسم گونه آنها توسط سربازان و 

مريکايی که در ايست های بازرسی آافسران 

 !اسناد جنايات ارتش آمريكا در افغانستان
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دفاع می نشينند، هيچگاه به کمين مردم بی 
در رسانه ها درج نشده و به گوش مردم 

هر گاه نيز که اشغالگران با . نرسيده است
انتشار اخبار اين جنايات از طرق ديگر مواجه 
شده اند، قربانيان جنايات خود را به دروغ 

اين . نيروهای طالبان و القاعده ناميده اند
ان موضوع يک روز پس از درج اسناد افغانست

در رابطه با خبر " ويکی ليکس"در سايت 
مريکايی به استان آحمله موشکی نيروهای 

خبرگزاری های متعدد . هيلمند نيز تکرار شد
در جهان اعالم کردند که در اين حمله که 
يکی از وحشيانه ترين عمليات اشغالگران 

پس از کشتار در منطقه فرآه در ماه مه (
افغانستان سال گذشته در  ٩در طول ) ٢٠٠٩
نفر زن و مرد و کودک  ۵٢بيش از ) ٢(بود 

با اينکه عکس های زيادی از . کشته شدند
اجساد غيرنظاميان کشته شده در اين حمله 
و مصاحبه های متعددی با بازماندگان آنها 

مريکا ادعا آمنتشر شد، اما سخنگوی ارتش 
مدرکی مبنی بر کشته شدن "کرد که 

  ." غيرنظاميان وجود ندارد
  

منتشر شده در اين سايت در با اينکه اسناد 
جنگ افغانستان تنها بخش کوچکی از باره 

واقعيات موجود را شامل ميشوند و هنوز در 
رابطه با هويت افشاء کنندگان اين اسناد و 
اهداف واقعی آنان از انتشار آنها ابهاماتی 
وجود دارد، اما هزاران نمونه از عمليات 

اشغالگر که در اين اسناد جنايتکارانه نيروهای 
گزارش داده شده اند به روشنی افشاء 
کننده ماهيت تبهکارانه اين جنگ و دروغين 
بودن تبليغات و ادعاهای آنها مبنی بر 

گسترش دمکراسی و آزادی و برابری زن و "
  .در افغانستان هستند" مرد

مريکا آفاش شدن اينگونه اسرار نه تنها دولت 
مپرياليستی که در حمله بلکه ديگر دولتهای ا

نظامی به افغانستان شرکت داشتند را نيز 
به عنوان مثال از آنجا . خشمگين کرده است

" مرمل"که نيروهای مستقر در پايگاه آلمانی 
و " نون هاظم"در مزارشريف در تهيه ليست 

شکار و به قتل رساندن آنها نقش فعالی 
داشته اند، دولت آلمان از افشای اين اسرار 

سيار خشمگين شده و تالش زيادی کرده ب
بسته شود و " ويکی ليکس"است که سايت 

. دست اندرکاران آن به مجازات برسند
مقامات دولت آلمان که نمی توانند واقعيات 
موجود در اسناد مزبور را کتمان کنند، به 
عوامفريبی روی آورده و اعالم کرده اند که 

 نون ها توسط سربازان آلمانیظشايد م"
کشته شده باشند، اما اين عمليات در 
 ."چهارچوب قوانين بين الملل انجام شده اند

يکی ديگر از مسائلی که با انتشار اسناد 
مجددأ در سطح " ويکی ليکس"مزبور در 

مريکا مطرح شد، زير پا گذاشتن آجامعه 
مريکا توسط آحقوق دمکراتيک شهروندان 

  .دولت اين کشور است
  

يک کنفرانس مطبوعاتی آگوست  ۵در تاريخ 
توسط پنتاگون در مورد اسناد افشاء شده 

سخنگوی " جف مورل"برگزار شد و در آنجا 
نفره مشغول  ٨٠پنتاگون اقرار کرد که يک تيم 

زير و رو کردن اين مدارک برای کشف افرادی 
ويکی "هستند که اين اسناد را برای سايت 

" مورل"سپس . فرستاده اند" ليکس
را متهم به " ويکی ليکس" مسئولين سايت

کرد و با گستاخی " زير پا گذاشتن قانون"
از آنها "بسيار به تهديد آنها پرداخت و گفت 

می خواهيم که آنچه را که دزديده شده به ما 
اگر دوست نداشته باشند که اين . برگردانند

کار را انجام دهند، آنوقت ما تصميم خواهيم 
را برای گرفت که قدرت انجام چه کارهايی 

  ." مجبور کردن آنها داريم
  

رسانه ها و سناتورها و نمايندگان دست 
همصدا " مورل"مريکا نيز با آراستی سنای 

ويکی "شده و از دولت خواستند که سايت 
را ببندد و مسئولين آن را به مجازات " ليکس
مأمور " مايک راجرز" به عنوان مثال .برساند

نگره آی و نماينده فعلی ک- بی-سابق اف
مريکا در يک برنامه راديويی در اول آگوست آ

) ٣(" منينگبردلی "برعليه سربازی به نام 
من فکر می کنم که "صحبت کرد وگفت 

اعدام مجازات مناسبی برای منينگ باشد اگر 
ثابت شود که اسناد محرمانه را به ويکی 

بجز اعدام هيچ مجازات . ليکس داده است
   ."ديگری را کافی نميدانم

   
با توجه به اصول آزادی بيان و مطبوعات در 
قانون اساسی اين کشور، برخی از 

مريکا از خود می پرسند که به آشهروندان 
چه دليل پنتاگون و وکالی مجلس اين کشور 
به خود حق می دهند که يک سايت اينترنتی 
را به جرم اطالع رسانی به مردم تهديد کنند؟ 

اری نيست واقعيت اين است که اين اولين ب
مريکا قانون اساسی اين کشور و آکه دولت 

قوانين بين الملل را زير پا گذاشته و حقوق 
مريکا و جهان را ناديده گرفته آدمکراتيک مردم 

و به ظلم و ستم و ترور و جنايت برعليه 
مخالفين خود در سراسر جهان دست زده 

مريکا اينترنت و ديگر رسانه ها آدولت . است
رتباطات را کامأل در کنترل خود و تکنولوژی ا

دارد و هر زمان که اراده کند می تواند 
مکالمات تلفنی و ايميل و ديگر اطالعات 
خصوصی مردم را با دور زدن موانع قانونی 

مريکا در اواسط ماه آدولت . بدست آورد
برای اينکه بتواند بطور قانونی  ٢٠١٠جوالی 

مه يورش خود به حقوق دمکراتيک مردم را ادا
دهد و دامنه کنترل خود بر روی ارتباطات 
الکترونيکی مردم را هر چه گسترده تر سازد، 
اليحه ای را برای تصويب به کنگره فرستاد که 

آی ميتواند بدون اجازه - بی-بر اساس آن اف
قانونی به ايميل افراد دسترسی پيدا کند و 
محتوای آنها و ليست ارتباطات و صفحه فيس 

ديگر منابع اينترنتی اشخاص  بوک و پالتاک و
مورد نظر خود را کنترل کند و کليه اطالعات 

  . شخصی آنها را بدست آورد
  

بايد توجه داشت که با اينکه هنوز چنين 
قانونی تصويب نشده، اما اين بدان معنا 

آی تاکنون اين نوع - بی-نيست که اف
مريکا و آجاسوسی ها را برعليه شهروندان 

مريکا آدولت . نداده استديگر کشورها انجام 
که (از زمانی که بخشی از تکنوژی اينترنت را 

در دسترس عموم ) در انحصار خود داشت
قرار داد، هميشه با استفاده از تقاضانامه ای 

رسمأ " نامه امنيت ملی"قانونی به اسم 
اطالعات اينترنتی مخالفين خود را بدست 

به اخيرأ نيز اداره ای در پنتاگون . آورده است
دفتر فرماندهی مبارزه با تروريسم "نام 

تأسيس شده است که به بهانه " اينترنتی
ارتباطات " تروريسم اينترنتی"مبارزه با 

اين تالشهای . خصوصی افراد را کنترل ميکند
مريکا برای گسترش هرچه بيشتر آدولت 

کنترل خود بر زندگی خصوصی مردم نشان 

- یدر شرايط اجتماعاين دولت ميدهد که 
سياسی کنونی تا چه حد از رشد آگاهی و 
افزايش توانايی های ارتباطاتی توده ها در 

و ارتباطات و سانسور و کنترل  بودههراس 
مردم را امری حياتی برای کانالهای اطالعاتی 

که به دروغ تبليغ مريکا آدولت . خود می داند
می کند که برای اشاعه صلح و تمدن و 

اين کشور حمله  پيشرفت در افغانستان به
عوامفريبی اين که  یسندهر کرده، از انتشار 

 دولت. ستبه هراس افتاده ا را افشاء کندها 
آمريکا درحاليکه اسناد افشاء شده را 
ساختگی و بی اهميت جلوه می دهد در 

انتشار اين اسناد همان حال با اين ادعا که 
نيروهای امريکا به بار خطرات امنيتی برای 

تسلط "خطر منجر به افزايش می آورد و 
خواهد شد در تالش " تروريسم بر اينترنت

سانسور است تا کنترل خود روی اينترنت و 
رسانه ها را گسترش بخشيده وافزايش 

  . دهد

در شرايطی که اشغالگران در کشورهای 
خودشان نيز با مخالفت عظيم افکار عمومی 

همه سرشماری های رسمی روبرو هستندو 
شان می دهند که اکثريت نغيررسمی و 

جوامع اروپايی و امريکا با جنگ در مردم در
عراق و افغانستان و اشغال اين کشورها 

؛ اما دولت آمريکا و متحدينش مخالف هستند
در حال بر اشغال افغانستان تاکيد داشته و

مريکا در آحاضر تعداد نيروهای نظامی 
رسيده هزار نفر  ١٠٠ بيش ازبه افغانستان 

حمالت جديدی را برای با اين نيرو هااست و 
دومين شهر بزرگ (خاک يکسان کردن قندهار 

طبقات  با اينکه)۴( .آغاز کرده اند) افغانستان
حاکم بر اين کشورها به طرق مختلف 
توانسته اند از بروز علنی مخالفت مردم با 

جنبش توده ای جنگ جلوگيری کنند و درواقع 
ت  با جنگ ضديرا خاموش کنند، اما ضد جنگ 
طبقه کارگر اجتماعی ق وجدان اعماهنوز در 

  . و ديگر زحمتکشان تحت ستم وجود دارد

اسناد افشاء شده در ويکی ليکس که تنها 
و آن (بخشی از واقعيات موجود در افغانستان 

را بيان می ) هم از ديد سربازان آمريکايی
کنند، به وضوح نشان می دهند که چگونه 

" دمکراسی"بهانه صدور دولت آمريکا که به 
به افغانستان و مبارزه با تروريسم به اين 
کشور حمله کرده، دولتی دست نشانده و 

که اخيرأ اسنادی مبنی بر (فاسد و مزدور را 
ا بودن تعدادی ازآنها نيز -آی-حقوق بگير سی

به عنوان الگوی دمکراسی ) فاش شد
اهدايی آمريکا به مردم محروم افغانستان 

مبارزه با "دولت آمريکا که دم از . تحميل کرد
می زند خود به کشتار و ترور مردم " تروريسم

محرومی پرداخته که برای آزادی کشورشان 
و در آرزوی دمکراسی واقعی، در مقابل 

و دولت . نيروهای اشغالگر مقاومت می کنند
آمريکا دقيقأ برای سرپوش نهادن بر اين 
واقعيات است که از افشای کوچکترين 

واقعيت اين است که . مدارکی وحشت دارد
ما امروز با طبقه سرمايه دار جهانی روبرو 
هستيم که در مواجهه با بحرانهای عميق و 
بنيادی سرمايه داری، از ارتکاب به هيچ 
جنايتی برای پيشبرد منافع خود خودداری 

های برای مجبور کردن امپرياليست. نمی کند
ايان دادن به ترک افغانستان و پ به جنايتکار

اين جنگ امپرياليستی، تنها افزايش آگاهی 
در مورد جنايات جنگی امپرياليست ها و 
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به سمت مخالفت افکار عمومی کشاندن 
کافی جنبش ضد جنگ قاطع با جنگ و تقويت 

اينها گرچه الزم است اما بايد تالش  .نيست
ای در توده و جنبشهای مبارزات  نمود تا همه

و طبقه کارگر تحت رهبری  پيوند با يکديگر و
در راستای نابود نظام گنديده سرمايه داری 

   .قرار گيرد

  مريم

  :زيرنويس

در  Wikileaks" ویکی ليکس"سايت  -١
حاضر ادعا  در حالايجاد شد و  ٢٠٠٦دسامبر 

می کند که بيش از یک ميليون سند و مدرک 
اسناد  هر کسی می تواند. در اختيار دارد

ورت ناشناس به این به ص خود را  موثق
اما تيمی متشکل از . سایت ارائه دهد

خبرنگاران داوطلب و کارکنان سایت درباره 
اينکه کدام مطالبی را منتشر کنند تصميم 

این سایت توسط سازمانی موسوم . ميگيرند
اداره می شود و گفته " سان شاین پرس"به 

آن از سوی فعالين حقوق  شده که بودجه
تلف خبرنگاران و برخی بشر و گروه های مخ

اين . ديگر از فعالين اجتماعی تامين می شود
سايت تاکنون به چندين افشاگری تاثير گذار 

عنوان مثال در آوریل  به. دست زده است
ویدئویی از طريق این سایت  ٢٠١٠سال 

منتشر شد که یک هليکوپتر آپاچی ارتش 
آمریکا را در حال تيراندازی به گروهی از مردم 

 فر غيرنظامی منجمله دو خبرنگارن ١٢(
 ٢٠٠٧و به قتل رساندن آنها در سال ) رویترز

از جمله مدارک . در بغداد نشان می داد
دیگری که از طريق این سایت  جنجالی

منتشر شده، نسخه ای از دستورالعمل 
مريکا در رابطه با شيوه آعملياتی ارتش 

. بازجويی و شکنجه زندانيان گوانتانامو است
- اسط مارس سال جاری سندی از سیدر او
ا در اين سايت درج شد که در آن ادعا - آی

تهدیدی "شده بود که سایت ویکی ليکس 
تاکنون تالش های ". برای ارتش آمریکاست

زیادی از طرف دولتهای مختلف و همه جناح 
مريکا از دمکرات ها آهای سيستم سياسی 

گرفته تا جمهوری خواهان و ليبرال ها و 
 کاران، برای متوقف کردن این سایتمحافظه 

صورت گرفته که هيچکدام موثر واقع نشده 
اينگونه تالشها يورشی به حقوق . اند

مريکا و تالشی مذبوحانه آدمکراتيک مردم 
برای ايجاد فضای ترس و خودسانسوری 
است که ديگر کسی جرئت انتقاد از جنگهای 

مريکا در عراق و آامپرياليستی و جنايات 
 .تان را نداشته باشدافغانس

نيروهای اشغالگر  ٢٠٠٩در ماه مه  -٢
" فرآه"افغانستان در حمله هوايی به استان 

 ٢٨کودک و  ٩٣نفر غيرنظامی منجمله  ١٤٠
  .  زن را به قتل رساندند

سربازی است که به " بردلی منينگ" -٣
در رابطه با " ويکی ليکس"اتهام همکاری با 

 ٢٨ت از يکی از گزارشات قبلی اين ساي
در " کوانتيکو"جوالی تاکنون در زندان انفرادی 

يک او . پايگاه نظامی ويرجينيا به سر می برد
فيلم ويدئويی را که در آن صحنه کشتار مردم 
در يکی از محالت بغداد توسط يک هليکوپتر 

ديده ميشود را به ) ٢٠٠٧در سال (عراقی 
سخنگوی ارتش . فرستاده بود" ويکی ليکس"

ه که او در افشای اسناد اخير نيز ادعا کرد
" هکر"مدتی پيش يک . دست داشته است

توسط " ادرين المو"رمز شکن کامپيوتر به نام 
دستگير شد و به همکاری با " آی- بی-اف"

بردلی "گفته می شود که وی آنها پرداخت 
او طی همکاری . ه استرا لو داد" منينگ

آی موجب بازجويی ها و -بی- بيشتر با اف
يری های متعدد ديگری در دانشگاه دستگ
و دانشگاه های " بوستون"و " MIT "های 

جرم برخی از . شد" بوستون"ديگر در 
دستگير شدگان ايميل زدن و پرسيدن 

. بوده است" منينگ"سوالهای کامپيوتری از 
به " بوستون"يکی از متخصصين کامپيوتر در 

- بی- اف"خبرنگاران اطالع داد که مؤمورين 
و خواستند که در ازای پول نقد به از ا" آی

اما . بپردازد" ويکی ليکس"جاسوسی برعليه 
  .او نپذيرفت

دولت آمريکا درصدد است که دو هزار نفر  -۴
ديگر به سربازان خود در افغانستان اضافه کند 

در ) آمريکا و ناتو(و مجموع نيروهای نظامی 
هزار نفر  ١۵٠افغانستان را به بيش از 

مانند (ا دولتهای خارج از ناتو آمريک. برساند
را نيز تحت فشار گذاشته که ) استراليا

. نيروهای خود در افغانستان را افزايش دهند
هزار نيروهای نظامی  ۵٠در روزهای اخير نيز 

آمريکا و ناتو و دولت محلی در حال محاصره 
قندهار . کامل قندهار و حمله به آن هستند
دارد، در که حدود نيم ميليون نفر جمعيت 

در طول چهار . حکومت نظامی به سر می برد
ماه گذشته اين شهر پر از نيروهای نظامی 
شده و همه مناطق شهر با ديوارهای بلند 
سيمانی و سنگر ها و پايگاه های اشغالگران 
پوشيده شده و روزانه هزاران نفر توسط 
سربازان خارجی در خيابانها مورد بازرسی و 

گيرند و برای هزاران نفر  يا بازجويی قرار می
  . کارت شناسايی جديد صادر شده است

  !طريشاعتراض به دعوت پاسدار اكبر گنجي به ا

های سياسی و ضد رژيمی نيروهای انقالبی  اخيرا برخی از محافل به اصطالح فرهنگی وين که مدتهاست برای مقابله با فعاليت
بر طبل کار صرفا فرهنگی می کوبيدند با فراموش کردن همه ادعا های قبلی خود در زمينه عدم دخالت در سياست، در حرکتی 

ها اندر  دم ستمديده ايران، پاسدار سابق، اکبر گنجی  را به وين دعوت کرده بودند تا برای آنکامال سياسی اما بر ضد منافع مر
اين .  که منظور همان تاريخ مملو از جنايت جمهوری اسالمی است، سخنرانی نمايد" ضرورت گفت و گو پيرامون گذشته"

در جهت افشای چهره ضد مردمی اکبر . ار گرديدهای دانشگاه وين برگز سپتامبر در يکی از سالن١٠سخنرانی در روز جمعه 
ها اقامت در خارج از کشور حاضر نيست واقعيت همکاری های خود با سپاه پاسداران  گنجی، پاسداری که هنوز هم پس از سال

 را بازگو و اين گذشته ننگين را محکوم نمايد ولی در عوض برای تقویت ماشين سرکوب جمهوری اسالمی همچنان به تحریف
کسيون آتاریخ سراسر جنایت جمهوری اسالمی می پردازد، فعالين چريکهای فدائی خلق ايران در وين مبادرت به برگزاری يک 

های ضد مردمی  اعتراضی در مقابل محل برگزاری اين جلسه نموده و با پخش مطالبی که ماهيت اين پاسدار سابق و سياست
در نوشته های پخش شده در محل آکسيون، بطور مشخص ضمن اشاره  .رداختندکنونی وی را افشاء می نمايد، به روشنگری پ

های او در جریان خيزش ضد حکومتی یکسال اخير  به گوشه ای از جنایات و خدمات گنجی به نظام جمهوری اسالمی، فریبکاری
   .ه بوداین مهره ارتجاعی و سرکوبگر افشا شد" آزادیخوانه"نيز مورد اشاره قرار گرفته و ادعاهای 

نفر از ايرانيان ساکن وين جهت شرکت در اين مراسم به سالن مزبور آمدند در  ٧٠تا  ۶٠نوشته های مزبور در حالی که حدود 
جالب است که برخی از کسانی که برای شرکت در اين جلسه آمده بودند پس از مطالعه مطالبی .  اختيار این تعداد گذاشته شد

 واالت را داريم و اگر فرصت دهند آنئها می گفتند که ما هم همين س با مواضع اتخاذ شده در آنکه توزيع می شد ضمن موافقت 
   .طرح خواهيم کردمرا  ها

های مهره های هنوز تا مغز  در شرايطی که يکی از وظايف نيرو های انقالبی در خارج از کشور افشاء تبليغات و فريبکاري
می باشد، اين حرکت افشاگرانه در حد خود گامی بود در اين راستا که اميدواريم با استخوان وابسته به نظام ظالمانه حاکم 

  .همکاری همه نيروهای مبارز هر روز گسترش بيشتری يابد

  !مرگ بر پاسداران و همه نيروهای مسلح رژیم جمهوری اسالمی

  !جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود بايد گردد

  وين –ايران فعالين چريکهای فدائی خلق 
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گزارشي از تظاهرات عليه  
  20از صفحه    .....احمدي نژاد 

در طول این هشت ساعت تظاهرات 
ایستاده ، پليس نيویورک که از استقبال 
مردم و حتی افراد یونيفورم پوش خود که 
مدت ها با ناباوری به تماشای بنر های 

گی که حاوی عکس های رنگی از بزر
جنایات بی شمار سی و یک سال رژیم 
منفور جمهوری اسالمی بود ، می 

و به انواع و  ایستادند به خشم آمده بود
اقسام حيله های مختلف و با بهانه های 
مضحک و یا با توسل به قوانين غير 
متعارف ، برای رفقا ایجاد مزاحمت ميکرد تا 

مبارزاتی ایجاد  از شدت تاثير گزاری جو
شده توسط رفقا در مقایسه با گروه ها و 
نيرو های دیگر ایرانی که با رقص و 
موسيقی و یا تکان دادن پرچم های کوچک 
کاغذی سه رنگ که در دست داشتند به 
تظاهرات خود ادامه ميدادند ، کم کرده 

  .       باشد
در ابتدای شروع آکسيون ، بعد از برپائی 

ها به جمع آوری لوله های بنر ها ، پليس 
بعد از   .باریک پالستيکی بنر ها پرداختند

آن که بنر ها را با نخ به ميله های آهنی 
بستيم ، پليس با تيغ به بریدن نخ های بنر 
ها پرداخت و در اعتراض رفقا اظهار داشت 
که محل تظاهرات جزو پارک محسوب 
ميشود و استفاده از نخ برای گره زدن بنر 

.  ميله های آهنی غير قانونی استها به 
هر بار .  این موضوع چندین بار تکرار شد

بعد از تذکر پليس ، نخ های بنر ها پاره و 
بنر های بزرگ و سنگين پائين آورده 
ميشدند و بعد از خروج آن ها از محوطه 
تظاهرات ، دوباره بنر ها با سرعت و با 
پشتکاری و همکاری رفقا باال برده 

یک بار هم هنگام پخش سرود .  ميشدند
ها و آهنگ های رزمی انقالبی ، پليس به 

برای " دو ساعت مجوز"بهانه اتمام وقت 
استفاده از بلندگو های دستی ، به یکی از 
رفقا اخطار داد تا دیگر از بلندگوی خود 
استفاده نکند که رفيق با قرار دادن دست 
های خود بدور دهان ، با فریاد به همه 

اعالم کرد که ما خواهان حاضرین 
سرنگونی رژیم منفور جمهوری اسالمی 
هستيم و پليس اجازه استفاده از بلندگوی 

با وجود اخطار مکرر .  دستی به ما نميدهد
روئسای پليس و التيماتوم آن ها در رابطه 
با دستگيری رفقا ، همه رفقا بر حق خود 
در نصب بنر های شان و استفاده از بلندگو 

ی ميکردند و در اولين فرصت ، بعد ، پافشار
از خروج روئسای پليس از محوطه 
تظاهرات ، شعار های رسای خود را بر 
عليه رژیم ددمنش جمهوری اسالمی از 

  .بلندگو ها از سر می گرفتند

رفقا با سر دادن شعار هائی چون 
جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته "

م جمهوری اسالمی، رژی"، " نابود باید گردد
خمينی، " و " ارتجاعی ، مرگت فرا رسيده

خامنه ای ، رفسنجانی ، خاتمی ، 
موسوی، احمدی نژاد ، ننگ به نيرنگتان ، 

هم " خون جوانان ما ، ميچکد از چنگتان
صدای کارگران و زحمتکشان دردمند ایران 
را پژواک می دادند و هم این که  بار دیگر 
بر ضرورت سرنگونی کليت جمهوری 

جهت رسيدن مردم ما به آزادی اسالمی 
  .  تاکيد می نمودند

در جریان این حرکت ، خبرگزاری های 
در یکی از .  زیادی با رفقا مصاحبه کردند

این مصاحبه ها یک گزارشگر ایرانی با 
اشاره به ادعای احمدی نژاد مبی بر دروغ 
بودن حکم سنگسار سکينه آشتيانی ، 
ه جویای نظر سازمان در این مورد شد ک

فریبکاری ، : "رفيقمان در جواب توضيح داد
دروغ و ریا جزء ذاتی رژیم جمهوری 

بنابراین امر غير منتظره ای . اسالمی است
نيست که احمدی نژاد در آستانه سفر خود 
به نيویورک ، صدور حکم سنگسار شدن 

چرا که هدف . سکينه را مزورانه انکار کرد
جمهوری اسالمی همچون سی و یک 

ته فریب افکار عمومی و جلب سال گذش
نظر آن ها بسوی سياست های ضد 

سپس توضيح ."  مردمی خودش می باشد
داده شد که آن چه اهميت دارد این 
واقعيت است که افکار عمومی باید متوجه 
شود که سکينه که حاال نامش به دليل 
مصالح دولت های غربی در رسانه ها 
برجسته شده است فقط یکی از قربانيان 

در . نظام زن ستيز جمهوری اسالمی است
سال است که جمهوری  ٣١حقيقت 

اسالمی زنان ایران را مورد انواع و اقسام 
سپس به .  ستم ها قرار داده و ميدهد

خبرنگار مزبور توضيح داده شد اگر واقعا 
ميخواهيم به سنگسار و اعدام پایان دهيم 
پس باید به نابودی کامل رژیم برخيزیم و 

ا دنبال کنيم که برای هميشه سایه راهی ر
منحوس زندان و شکنجه و سنگسار و 

  .اعدام  را از سر کشورمان محو نماید

خبرنگار دیگری از یکی از روزنامه های پر 
تيراژ رومانی با یکی از رفقا در رابطه با 
چگونگی رابطه ایران و آمریکا و این که 
عده ای احمدی نژاد را ضد آمریکایی 

سئوال کرد که رفيق هم در جواب  ميبينند ،
، تنيدگی روابط ایران و آمریکا و چگونگی 
حمایت امپریاليست ها از جمهوری 
اسالمی را توضيح داد و با ارائه فاکت های 
گوناگون نشان داد که جمهوری اسالمی 
تا مغز استخوان وابسته به سرمایه داری 
انحصاری جهانی است و چنين تبليغاتی از 

  .ایه استاساس بی پ

در جریان این حرکت مبارزاتی از طریق ميز 
کتاب برپا شده ، صدها نشریه پيام فدایی 

بهمن و تعداد زیادی از کتاب های  ١٩و 

منتشر شده چریکهای فدائی خلق در ميان 
مردم پخش شد و مردم با کمک های مالی 
خود حمایت شان را از تشکيالت نشان 

ت امری که گستردگی حمای.  ميدادند
عمومی از حرکت رفقای ما و مواضع 
انقالبی و مردمی چریکهای فدایی خلق را 

در این تظاهرات تقریبا .  منعکس می کرد
همه نشریات و کتاب های ارائه شده در 

به کسانی هم که .   ميز کتاب فروخته شد
به دنبال کتاب های خاصی که تمام شده 
بودند ميگشتند گفته شد که آن کتاب ها را 

وانند از طریق سایت چریکهای فدائی ميت
در اینترنت تهيه ) سياهکل(خلق ایران 

  . کنند

در بخشی از این حرکت موفق مبارزاتی 
جمعی از بوميان شيلی که در اعتراض به 
سياست های تبعيض آميز دولت شيلی در 
مقابل سازمان ملل گرد آمده بودند ، به 
جمع ما پيوستند و با این کار خود شور و 

.  جان زیادی در بين رفقا به وجود آوردندهي
رفقا هم با سر دادن شعار از حضور آن ها 

مردم متحد شده "استقبال نمودند و شعار 
را به زبان " ، هرگز شکست نخواهند خورد

  .انگليسی در کنار آن ها تکرار ميکردند

از نکات دیگر در این تظاهرات عدم 
مشاهده حتی یک عکس در جانب داری از 

به واقع در این .   سوی جنایتکار بودمو
تظاهرات هيچ اثری از جریانات مدعی 
.   طرفدار موسوی به چشم نمی خورد

عکس هائی هم که از موسوی وجود 
داشتند همه در بنر های فعالين چریکهای 
فدائی خلق بودند که نقش موسوی به 
عنوان نخست وزیر جنایتکار را در کشتار 

این تظاهرات .  نشان ميداد ۶٠های دهه 
ایستاده با موفقيت و در محيط گرم 
دوستانه ای در حدود ساعت شش بعد از 

  .        ظهر به پایان رسيد

بعد از ترک محل تظاهرات ، به طرف هتلی 
که احمدی نژاد مزدور در آن جا اقامت 

این عنصر  جنایتکار .  داشت حرکت کردیم
در یکی از گرانترین هتل های نيویورک 

با خرج هزینه های سنگين ، ) هيلتون هتل(
تعدادی از مفتخوران خود فروخته ایرانی 
ساکن در خارج از کشور را به دور خود 

فضای محوطه اطراف هتل .  جمع کرده بود
به شکل غير قابل تصوری پليسی و تحت 

صدها پليس در جلوی خيابان .  کنترل بود
  ده بودند و با پارک شورودی هتل مستقر 

  

 

 ٣صفحه 
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  !!برقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگربرقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگر
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راخوان های نيرو های سياسی مختلف در اعتراض به حضور احمدی سپتامبر ، با ف ٢٣در روز پنجشنبه 
نژاد این مهره منفور رژیم  وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی در مجمع عمومی سازمان ملل ، 

فعالين چریکهای فدایی .  تظاهرات عظيمی در مقابل ساختمان سازمان ملل در نيویورک صورت گرفت
دا با انتشار فراخوانی ، یکی از سازمان دهندگان این حرکت اعتراضی بودند خلق ایران در آمریکا و کانا

عليرغم دوری راه ، رفقای بسياری از اقصی .  که از ساعت ده صبح تا شش بعد از ظهر ادامه داشت
نقاط کانادا و آمریکا به نيویورک آمده و در کنار رفقای مبارزی که در این شهر زندگی ميکنند در این 

شرکت نمودند و با تالش های بی وقفه خود باعث هر چه پر بارتر شدن این حرکت موفق  آکسيون
حرکتی که در افشای چهره ضد خلقی رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی و حمایت از . مبارزاتی گردیدند

سيع مبارزات مردم ایران شکل گرفته بود و همه در تالش بودند تا صدای مردم آزادیخواه ایران را هر چه و
  . تر به گوش جهانيان برسانند

طبق معمول هميشگی ، پليس نيویورک محوطه مشخصی در مقابل سازمان ملل را با کشيدن ميله 
فعالين چریکهای فدایی خلق ایران ، به .  های آهنی برای برگزاری این تظاهرات اختصاص داده بود

وطه با نصب شعار ها و بنرهای بزرگ و همراه سایر رفقای مبارز و رادیکال ، در قسمت ورودی این مح
پخش سرودهای انقالبی و بنرهائی که .  چشم گيری ، فضای مبارزاتی رزمنده ای را بوجود آورده بودند

صحنه های مختلفی از جنایات رژیم را به نمایش می گذاشت و ادعاهای فریبکارانه سردمداران 
همچنين .  شور مبارزاتی ای را سبب شده بودجمهوری اسالمی را افشاء می نمود ، فضای بسيار پر 

ميز کتاب سازمان، محلی شده بود برای جلب ایرانيانی که برای شرکت در تظاهرات به آن جا آمده 
بودند و با عالقه بسياری به بحث و گفتگو پيرامون مسائل سياسی و تحليل های انقالبی ارائه شده در 

    .رداختندکتاب های چریکهای فدائی خلق ایران می پ

  ١٩صفحه 

 كمك مالي
  

  استراليا
  

  دالر استراليا 200  رفيق صمد بهرنگي
  

 آمريكا

  نيويورك
  

كمك مالي و ميز كتاب در تظاهرات در 
  دالر 430مقابل سازمان ملل         

  دالر 150رفيق محمد حرمتي پور      
  دالر 100            رفيق نسترن آل آقا 

  
  انگلستان

  
  پوند 50             رفيق همايون كتيرايي

  پوند 60           رفيق احمد خرم آبادي
  پوند 10               رفيق هوشنگ تره گل 

  پوند 10                  رفيق ناصر كريمي
  پوند 10                  رفيق حسين كريمي

  پوند 10              رفيق بهرام طاهر زاده
  پوند 10                       رفيق ناصر مدني

  

  ندهل
  

  كمك مالي و ميز كتاب در آمستردام
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