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 سرمقالهسرمقاله

  !88باز هم در باره خيزش انقالبي سال 
نيز در فراز و فرود خود، در عمل اجتماعي، موثر تر  88جنبش انقالبي سال  ...

واقعيت هاي نهفته در جامعه ايران را با آشكاري هر از هر گونه تئوري پردازي، 
نه اي ات مغرضچه تمامتري در مقابل ديد همگان قرار داد؛ و خط بطالن بر تبليغا

كشيد كه آگاهي و روحيه مبارزه جويانه توده هاي ستمديده و به خصوص 
جوانان انقالبي ايران را درست صدو هشتاد درجه مغاير با آنچه در واقعيت بود، 

آتشي بر خرمن در درجه اول، شعله هاي گرما بخش اين جنبش،  .جلوه مي دادند
و تحميلي دستگاه هاي گفتمان  فريبكاريهاي ناشي از محصوالت ضد انقالبي

ايران  "نسل جوان"سازي ارتجاع در سالهاي اخير زد كه مطابق آنها گويا 
نمي باشند و حاضر  "تغيير وضع موجود"نيستند؛ آنها خواهان  "آرمان گرا"

 60و يا نسل پر شور و مبارز دهه  1357نيستند تا نظير نسل جوان سالهاي انقالب 
نمي  "انقالب"بدهند و در يك كلمه  "هزينه"براي رسيدن به آزادي 

    2صفحه                                                                    …خواهند

   60گفتگوي تلويزيون كومه له با رفيق فريبرز سنجري در باره  قتل عام زندانيان سياسي در دهه 
. برنامه و نقشه کل رژيم جمهوری اسالمی برای سرکوب انقالب  بود ۶٧ياسی در سال و چه قتل عام زندانيان س ۶٠چه کشتار دهه .. .

اين حاال يک واقعيت غير قابل . همه جناح های اين رژيم، اين برنامه را قبول داشتند و در راه اجراش و در راه تحقق اش هم  کار می کردند
سالها بچه های مردم را حکم اعدام بشون می دادند و حااللباس اصالح کتمانه که اصالح طلبان امروزی يعنی همان دژخيمانی که آن 

 طلبی پوشيدند يک تبليغات فريبکارانه ای راه انداختند تا اين جور جلوه بدهند که آن سالهای خونين، کار افراد مشخصی در اين رژيم بوده
ی هم روبروهستيم که آن سالها را نديده و در آن سالها و نه کار همشون در حاليکه در واقعيت چون به خصوص که ما با يک نسل جوان

ببينيد اين جنايتی که جمهوری اسالمی .  زندگی نکرده و آن جنايتها را به چشم خودش نديده، پس بايد اين واقعيت را به آنها تاکيد کرد
ا که خود سردمداران جمهوری اسالمی، در ماشين تبليغاتی جمهوری اسالی امور مخفی نبودند چر وکرده عليرغم تبليغات اصالح طلبها 

و واقعا ليست های طوالنی از اعدامی ها چاپ می کردند در نتيجه هيچ کس ... روز نامه های رسمی اين کشور آن را تبليغ می کردند
  ٦ه صفح      ... نمی تواند تو جمهوری اسالمی بوده باشه در آن سالها و ادعا کنه که من اين اعدامها را نمی دونستم
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در  60جانباختگان قتل عام دهه ياد 
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تظاهرات بر عليه حضور : آمريكا ●
  20 ...احمدي نژاد در سازمان ملل 
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  در باره شورش جوانان انگليس
  )با رفيق چنگيز قبادي "همراه"مصاحبه راديو (

  
اساسا اینجا به هيچ وجه نمی شه  ...

نقطه انگليس  ٢١حرکتهایی رو که گفتم در 
شد رو بخواهيد براش باصطالح چارچوبهای 

ذهبی و یا چپ و غير چپ مذهبی یا غير م
اساسا این . براش چنين مارکهایی رو بزنيم

یه حرکت خودانگيخته بود که در نتيجه یک 
شرایط خاصی یعنی شدت تضادها رشد 
کرد، در اثر یه جرقه ای که حتی اگر اون 

روز دیگه، یک جای دیگه  ۴اتفاق نمی افتاد 
و یک جور دیگه ميزد بيرون، اون جرقه کليد 

بيرون و کسانی هم که توی اون  زد و آمد
شرکت کردند، اساسا هيچ گونه مرزبندی و 
یا چهارچوبی که شما بگين اسالمی بود و 
یا اینکه فقط مال سياه پوستان بود یعنی 
اینطور که برخی از اقشار فاشيستی طبقه 
حاکم اینجا تبليغ می کنن یا ادعا بشه که 
حرکت اقليتهای قومی بود یا مهاجرین و 

  ...". اصال چنين نبود دن،وجی ها بخار
١٠صفحه

جلسه بزرگداشت ياد زندانيان قتل عام 
  !60شده در دهه 

در بخش دیگری از بحثها به دالیل واقعی و .. .
می برای نيازهای ضد خلقی جمهوری اسال

 ۶٠سازمان دادن این جنایت دهشتناک در دهه 
پرداخته شد و تاکيد گشت که رژیم جمهوری 

منافع به مثابه رژیم تأمين کننده  اسالمی
از آنجا  سرمایه داران زالو صفت جهانی در ایران

که توسط امپریاليستها برای سرکوب انقالب به 
قدرت رسانده شده بود، با این نسل کشی در 

که برای حفظ عمل کرد در جهت وظایفی  واقع
نظام ضد خلقی موجود بر عهده وی گذاشته 

در جریان این جلسه مزدوران رژیم . شده بود
ضد خلقی جمهوری اسالمی و از جمله 

که تحمل برگزاری " سربازان گمنام امام زمان"
جلسات افشاگرانه بر عليه جنایات ضد خلقی 

رند، کوشيدند تا این حکومت و اربابان آنها را ندا
با حک کردن اتاق در کار جلسه اختالل بوجود 

ند که با عکس انکشبآورند و آنرا به تعطيلی 
این اقدام  ،رفقای گرداننده اتاقسریع العمل 

١٧صفحه                  . ...کثيف آنان خنثی شد
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كه طي  88خيزش مردمي عظيم در سال دو سال از  
ران با آن ميليونها تن از توده هاي تحت ستم اي

شجاعت و جسارت تمام در مقابل جمهوري اسالمي تا 
 ،بن دندان مسلح به خيابانها ريختند و در طول ماه ها

خواست بر حق خود يعني نابودي اين رژيم ضد خلقي 
مي و بر قراري آزادي و دمكراسي را فرياد كردند، 

در طي اين مدت نظرات و تحليل هاي مختلفي . گذرد
انجام به دليل سركوب وحشيانه سر از اين جنبش كه 

با . ، ارائه شده استديكتاتوري حاكم به خون نشست
توجه به اهميت عظيم اين جنبش و ضرورت برخورد 
به نظرات مطرح در مورد آن كه در خدمت هر چه 
شفاف تر گشتن نظري خواهد شد كه متكي بر 
واقعيتها و مسايل واقعي توده هاي انقالبي و جنبش 

ينجا سعي مي شود بعضي از  آن نظرات آنهاست، در ا
  .مورد توجه و برخورد قرار گيرند

سركوب جنايتكارانه و خونين  واقعيت اين است كه
بر عكس، . پايان همه چيز نبود 88بزرگ سال جنبش 

طليعه يك حركت عظيمتر توده ها و  اين جنبش
انقالب براي تغيير وضع ظالمانه موجود بود تا آنجا 

متفكران خود طبقه حاكم نيز با پي  كه حتي بخشي از
بردن به عمق خشم مبارزاتي توده ها، مجبور شدند تا 

سال گذشته را  32اين بزرگترين جنبش مردمي در 
اين . جمهوري اسالمي بنامند "پايان"ي بر "آغاز"

جنبش بر بستر فداكاريهاي عظيم توده ها و بويژه 
ر پاي زحمتكش ترين توده هاي در بند، زمين را در زي

رژيم جمهوري اسالمي به لرزه درآورد و در قلعه هاي 
ظاهرا نفوذ ناپذيرسرمايه داران زالو صفت و 
امپرياليستهاي حامي آنان سايه سنگين مرگ و 

  . سرنگوني رژيم حاكمشان را به حركت درآورد

اكنون بيش از يك سال از فروكش كردن شعله هاي 
ل دورانسازي اما مساي. اين خيزش انقالبي مي گذرد

كه در جريان اين حركت بزرگ مطرح شدند همچنان 
موضوعات مهمي براي آموزش انقالبي توده هاي 
. تحت ستم و بويژه جوانان انقالبي را تشكيل مي دهند

مسايلي كه پاسخ واقعي و درست به آنها شرط 
 88جنبش انقالبي سال . پيشروي مبارزات توده هاست
ر عمل اجتماعي، موثر تر نيز در فراز و فرود خود، د

واقعيت هاي نهفته در از هر گونه تئوري پردازي، 
جامعه ايران را با آشكاري هر چه تمامتري در مقابل 
ديد همگان قرار داد؛ و خط بطالن بر تبليغات مغرضانه 
اي كشيد كه آگاهي و روحيه مبارزه جويانه توده 
هاي ستمديده و به خصوص جوانان انقالبي ايران را 
درست صدو هشتاد درجه مغاير با آنچه در واقعيت 

شعله هاي گرما بخش اين  .بود، جلوه مي دادند
آتشي بر خرمن فريبكاريهاي در درجه اول، جنبش، 

ناشي از محصوالت ضد انقالبي و تحميلي دستگاه هاي 
گفتمان سازي ارتجاع در سالهاي اخير زد كه مطابق 

نيستند؛  "گرا آرمان"ايران  "نسل جوان"آنها گويا 
نمي باشند و  "تغيير وضع موجود"آنها خواهان 

 1357حاضر نيستند تا نظير نسل جوان سالهاي انقالب 
براي رسيدن به  60و يا نسل پر شور و مبارز دهه 

 "انقالب"بدهند و در يك كلمه  "هزينه"آزادي 
مبارزات مردمي اي كه ماه ها به طول . نمي خواهند

سراييها اين بار در قامت يك  انجاميد به اين ياوه
خون . جنبش توده اي بسيار عظيم اجتماعي پاسخ گفت

نداها، كيانوش ها ،اشكان ها، بهمن ها  و ده ها شهيد 
ديگر اين جنبش انقالبي و همچنين صحنه هايي كه 

 - مملو از دالوري و شجاعت و روحيه تعرضي جوانان 

جمهوري در مقابله با گله هاي مزدور  - و بويژه زنان 
اسالمي بود، نشان داد كه بر عكس، در هر گوشه اين 
سرزمين تحت سلطه، گشوده شدن كوچكترين منفذي 
در سد ديكتاتوري حاكم فريادهاي خفه شده براي 
تغيير وضع موجود را هر بار قوي تر از سابق طنين 

اين بار نيز پديد آمدن چنين موقعيتي . انداز مي كند
وط به انتخابات تقلبي، پس از نمايش رسوايي مرب

جوانان  "آوازهاي سرخ وبلند"فرصتي شد تا پژواك 
، تصوير "سر اومد زمستون"مبارز و انقالبي با ترنم 

و مصاف خلق و  57-56زنده جنبش انقالبي سالهاي 
را ديگر بار در خيابانهاي  60ضد خلق در سالهاي 

براستي كسي بايد بلحاظ .  شهرهاي بزرگ جاري سازد
كور مي بود تا نمي ديد كه در صورت و سينه سياسي 

هاي سوراخ سوراخ شده بهنود رمضاني ها و در گلوي 
پاره شده شهرام فرج زاده تراني ها و در جسد سوخته 
و مورد تجاوز قرار گرفته ترانه ها، اين پژواك فرياد 
براي خواست دگرگوني عميق در بنيادهاي پوسيده 

ب بود كه به هزار نظام و رژيم حاكم و خواست انقال
سيل و طوفاني كه در آن روزها . زبان طنين انداز شد

از جنبش و فرياد ميليونها تن از مردم ما بويژه از 
گلوي خونين جوانان ما براه افتاد، برغم تمامي 
نارساييها و كمبودهايش، صداي سهمگين انقالب براي 
برافكندن وضع ستمگرانه موجود، صداي نابودي 

و ستم و اسارت و نابرابري و بردگي و شرايط فقر 
با وجود  .ديكتاتوري را قوي تر از قبل منعكس نمود

آن كه در طول اين جنبش، تالش هاي آگاهانه و 
سازمان يافته اي توسط دستگاه هاي تبليغاتي 
امپرياليستي، براي سانسور و جهت دادن شعار هاي 
سرداده شده مردم  در اعتراضاتشان انجام گرفت، 

 "، "مرگ بر جمهوري اسالمي"ارهاي روشن شع
مرگ بر اصل واليت "،"مرگ بر ديكتاتور

مي كشم، مي كشم، "،"مرگ بر خامنه اي"،"فقيه
ما زن و مرد جنگيم، بجنگ تا "، "آنكه برادرم كشت

در جامعه طنين انداز شد و همراه با ... و "بجنگيم
اعمال شجاعانه مردمي در سوزاندن عكس ولي فقيه و 

به مراكز بسيج و مزدوران رژيم حاكم، پيش از  حمله
هر چيز، گفتمان رواج يافته توسط مرتجعين حاكم در 

كه تا اين مقطع هم با تمسخر  - جامعه بر عليه انقالب
سپرد  "تاريكخانه اشباح"را به  -مردم روبرو مي شد

  . و بطالن آن ايده هاي ارتجاعي را اثبات كرد

 
  باز هم در باره 

  
  خيزش انقالبي 

  
  !88سال     
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كه خيزش خودبخودي يكي ديگر از مهمترين مسايلي 
در عمل خود نشان داد،  88توده هاي انقالبي در سال 

موضع قاطعانه توده هاي آگاه در ارتباط با  تالشهاي 
فريبكارانه دوباره جمهوري اسالمي بود كه مي 

كروبي در  - كوشيد با علم كردن دار و دسته موسوي 
نمايشات انتخاباتي، اميد به يك  تغيير بنيادي را در 

بويژه آنكه نبايد فراموش . توده ها ايجاد كند ميان
كرد كه تئوريسينهاي جمهوري اسالمي بويژه پس از 
روي كار آمدن خاتمي فريبكار، با صرف هزينه هاي 
فراوان مي كوشيدند تا مساله خط اصالح طلبي و 
افسانه اصالح پذيري رژيم جمهوري اسالمي در جامعه 

- جنبش توده اي اما همانطور كه.  را جا بياندازند
اين افسانه اصالحات خاتمي را، افشاء  تير، 18مردمي 

نيز پاسخي به پرده  88كرد، خيزش توده اي سال 
اين جنبش، . جديدي از فريبكاريهاي حكومت بود

تشنگي مردم ما براي سرنگوني  يكبار ديگر از
ديكتاتوري حاكم با تمام دار و دسته هاي ارتجاعي 

پرده  "اصالح طلب"و  "محافظه كار"موسوم به 
  . برداشت

ه مردم محروم ما در تجارب تاريخي خودشان ديد
كه حاكميت، از دوره خاتمي فريبكار به بعد در  بودند

احترام به حقوق "و  "اصالحات"شرايطي دم از 
مي زد ... و  "حقوق زنان"و  "دمكراسي"و  "مدني

كه درست در همان حال در هر كوي و برزن چوبه 
ه و شالق و دار بر پا مي كرد، خواستهاي هاي شكنج

صنفي كارگران، دانشجويان و زنان و معلمان را 
وحشيانه تر از هر دوره اي سركوب مي نمود، بر 

آفتابه مي انداخت، دست و پا قطع مي  انگردن جوان
كرد و فعالين صنفي و مدني خلقهاي تحت ستم را به 

ال طبيعي ست كه بر بستر اين اعم. بند مي كشيد
روشن و قاطعانه حاكميت، پروژه كالن اصالحات و 

زدايي و تقديس مبارزه  "قهر"گفتمان فريبكارانه 
. آميز، جز با تمسخر آنان روبرو نمي شد "مسالمت"

البته بعضي از تئوريسنهاي جيره خوار جمهوري 
اسالمي نظير حجاريان با مشاهده رسوايي حكومت در 

تيصال گاه به گاه باز نزد توده ها از روي ناچاري و اس
اصالحات مرد، زنده باد "هم مي كوشيدند با شعار 

براي طفل مرده شان، جاني تازه خلق  "اصالحات
در ادامه چنين روندي در مقطع انتخابات قالبي . كنند

، مرتجعين حاكم تالش كردند تا گفتمان  88خرداد 
فريبكارانه دوره خاتمي را براي جذب توده ها به 

، اما طفل .نتخاباتي خود، دوباره زنده كنندنمايشات ا
با اين كه گردانندگان رژيم، . مرده، زنده شدني نبود

چنان نمايشات پيش انتخاباتي بي سابقه اي به راه 
يك بار ديگر خيلي وسيعتر از  88انداختند، اما جنبش 

آن خاتمي مرده بودن دوره همه تير و  18مقطع 
از اين جنبش، با  پس. اعالم كرد را )اصالحات(طفل

برمال شدن سياه چالهايي نظيركهريزك و رجايي شهر، 
با افشا شدن گسترده تجاوزات گروهي به زنان و 
مردان دستگير شده، با مشاهده زير گرفتن مردم بي 
دفاع توسط خودروهاي مزدوران و هزاران جنايتي كه 

مرتكب  88دژخيمان جمهوري اسالمي در جنبش سال 
جعين فريبكار قادر نيستند حتي در شدند، ديگر مرت

ميان خودي هاي ناراضي و ابلهان سياسي نيز از امكان 
آن دم  "اصالح"حكومت و  "تغيير مسالمت آميز"

به پشتوانه خون پاك  88جنبش توده اي سال . بزنند
جانباختگان آن، روحي تازه در كالبد جامعه تحت 
ي سلطه سركوب و اختناق ما دميد و روحيه مبارزات

نسل جديدي از جوانان مبارز و بي . نويني خلق كرد
باك از بطن اين جنبش پا به صحنه مبارزه سياسي 

اين جنبش انقالبي با نمايش دوباره ماهيت .  گذاشتند
واقعي دژخيمان حاكم، و نياز حياتي آنها به ارتكاب 
به جنايات ، يكبار ديگر  بر اين اصل بنيادين مبارزاتي 

طه ما مهر تاييد زد كه در شرايط در جامعه تحت سل
حاكميت طبقه بورژوازي وابسته به امپرياليسم، 
ديكتاتوري، روبناي ذاتي و گسست ناپذير نظام 
اقتصادي حاكم بوده و اعمال قهر عريان، ضرورت 

يك  88جنبش . تداوم عمر كثيف طبقه حاكم است
بار ديگر در وسيعترين سطوح اجتماعي بي پايگي 

با برجستگي را به نمايش گذارد و  جمهوري اسالمي
نشان داد كه جمهوري اسالمي رژيمي هر چه بيشتري 

سراپا ضد مردمي بوده و هيچ يك از دار و دسته هاي 
آن كمترين ظرفيت اصالح و دمكراسي را نداشته و 

  .ندارند
. اينها برخي از دستاوردهاي مبارزاتي اين جنبش بودند

د جنبش توده ها اما به موازات وقوع و گسترش رون
ما شاهد ارائه تحليل هايي  در ميان  88در سال 

نيروهاي اپوزيسيون شديم كه  از اولين روزهاي 
انفجار خيزش توده ها سعي در اشاعه ايده هاي غير 

يكي از برجسته . داشتندواقعي در ارتباط با اين جنبش 
يكي از ترين آن ايده ها كه به خصوص از طرف 

اهري چپ مطرح شد اين بود كه راست با ظ اتجريان

آنها اين جنبش عظيم را برآمد تضاد در بين جناح هاي 
مختلف حاكميت جمهوري اسالمي ناميدند و يا مدعي 
شدند كه طبقه كارگر ايران در اين جنبش مشاركت 

در تئوري پردازيهاي اين دستگاه تحليلي . نداشته است
ب با اشاره بر اين اصل درست كه در شرايط انقال

بدون رهبري طبقه كارگر انقالب به پيروزي  "ايران 
اين با نفي حضور كارگران در اين جنبش،  "نمي رسد

نتيجه گيري پاسيفيستي حاصل مي شد كه پس اين 
خيزش ربطي به كارگران نداشته و نبايد در آن 

در حسابگري . شركت كرد و يا از آن حمايت نمود
مان يافته و يا هاي اين تفكر، ظاهرا فقدان حضور ساز

عدم حضور طبقه كارگر نشانگر بي حاصلي خيزش 
اين شيوه برخورد تا آن جا پيش . بود 88ميليوني سال 

مي رفت كه حتي  جنبش مردم را ارتجاعي قلمداد مي 
نمود، و گاه براي رنگ و لعاب دادن به چنين انديشه 
هاي نادرستي عالوه بر تكيه به برخي شعارهاي 

كه  "يا حسين، مير حسين"نظير  نادرست وارتجاعي
اصالح طلبان حكومتي در تالش بودند تا بر جنبش 

هم متوسل مي شدند كه  لنينمردم تحميل كنند، به 
خطاب به اكونوميست هاي شيفته جنبش هاي زماني 

بدون تئوري انقالبي، جنبش "نوشت كه  خودبخودي
با چنين تئوري پردازيهايي، . "انقالبي نيز وجود ندارد

جنگ "را  88نها جنبش توده اي و خودبخودي سال آ
آن مدعي مي شدند كه ناميده و  "قدرت بين باالييها

حركت مترقي نبوده و در خدمت سرنگوني جمهوري 
نيروهاي مدافع چنين تئوري . اسالمي قرار ندارد

پردازي ها در عمل نيز هيچگاه به دفاع از جنبش توده 
در واقعيت، خود را  هاي به ميدان آمده  بر نخاستند و

نسبت به اين عظيم ترين حركت توده هاي تحت ستم 
  .بي وظيفه ساختند
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تحليل فوق به لحاظ عيني فاقد پايه هاي واقعي بود و  
به لحاظ عملي نيز نتايج زيانبار و خطرناكي را بر جا 

از نقطه نظر تاريخي نيز، واقعيات نشان دادند . گذارد
ايش بي اعتقادي به نقش كه مدافعين اين نظرات با نم

توده ها به مثابه سازندگان تاريخ، يك ديدگاه غير 
علمي، مكانيكي و با توجه به نتايجش، نهايتا ارتجاعي 

چرا كه در ذهن آنان اين . را نمايندگي مي كنند
طبقات حاكم و فعل و انفعاالت و عملكردهاي آنان 
 هستند كه تاريخ را مي سازند و به همين اعتبار وجود

ميليونها تن از توده هاي تحت ستم در خيابانها، براي 
براي اثبات اين حقيقت در زير ! آنها مساله مهمي نبود

كوشش مي گردد تا بطور خالصه، اين دو جنبه فوق، 
با توجه به آنچه كه در واقعيت عيني اتفاق افتاد، 

  . شكافته شود
، يك جنبش 88واقعيت اين است كه جنبش سال 

همگاني بود كه شعله هاي آن پس از  خودبخودي و
با   88آشكار شدن رسوايي تقلبات انتخاباتي خرداد 

استفاده از فضائي كه در اين رابطه بوجود آمد، زبانه 
كشيد و ميليونها تن از  كارگران و اقشار مختلف 
خرده بورژوازي را براي مصاف با رژيم حاكم به 

از نيروهاي در اين جنبش البته بخشي . خيابانها آورد
وابسته به طبقه حاكم نيز با انگيزه هاي خاص خود 
شركت داشتند كه مي كوشيدند تا بر موج هاي آن  

در نفي برخي القائات متاثر از تبليغات . سوار شوند
ارتجاعي بلندگوهاي جيره خوار بورژوايي بايد تأكيد 
كرد كه طبقه كارگر ايران با توجه به شديدترين 

موجود متحمل مي شود، در سطحي ستمي كه از وضع 
وسيع در اين جنبش بر عليه حكومت شركت كرد و 
اتفاقا بدليل موقعيت طبقاتي خويش، نقش برجسته اي 

اين واقعيت را . در راديكاليزم اين جنبش ايفا نمود
فاكت هاي زيادي تأئيد مي كند از جمله در همان 
روزهاي اول بروز خيزش توده اي در تهران، صاحبان 

رمايه دار شركتها و از جمله يك شركت آلماني با س
مشاهده شركت كارگران در تظاهرات رسما اعالم 

كه كارگرانش در صورت مشاركت در  كرد
نمونه هاي . اعتراضات از كار اخراج خواهند شد

ديگري كه دال بر شركت وسيع كارگران در اين 
اعتراضات بود را همچنين مي توان در آمار شهدا و 

. ر شدگان اين خيزش توده اي مشاهده كرددستگي
اسمي كه بعنوان جان  100حداقل از ميان حدود 

باختگان اين جنبش مطرح شده تعداد قابل مالحظه اي 

كارگر و يا از ارتش ذخيره كار بودند كه علي 
االصول جزء طبقه كارگر محسوب مي گردند؛ و تا 

تن از آنها روشن شده   8- 10 كنون حداقل اسامي
مضافا آن كه تا آنجا كه به شمار اسراي اين . تاس

خيزش بر مي گردد نيز تنها در يك نمونه در جريان 
شكنجه گاه كهريزك، رسما از طرف ) ظاهري(تعطيلي

 185مقامات نيروي انتظامي اعالم شد كه از مجموع 
 30زنداني آزاد شده از اين سياهچال، آنها حدودا 

رده اند كه پس شكايت از سوي كارگراني دريافت ك
از دستگيري، كار خود را از دست داده اند و براي 

شده  "اقدام"بازگردانيدن آنان به سركارهايشان 
  . است

هستند نيروهايي  ،در ميان مروجين اين تفكر نادرست
كه با تبختري ناشي از سطحي نگري مطرح مي كنند 
كه در اين جنبش نه تنها طبقه كارگر با شعارهاي 

ميدان نيامد، بلكه اصوال شعارها و  خاص خود به
آنها با چنين . خواسته هاي مشخص طبقاتي مطرح نشد
را نفي مي  88سطحي نگري اي خيزش توده اي سال 

  . كنند
اما نيروهاي فوق اوال عامدانه اين واقعيت كه طبقه 
كارگر به صورت فردي در سطحي وسيع در اين 

مهمتر  ثانيا و. جنبش شركت كرد را پنهان مي كنند
اين كه حتي بخود زحمت نمي دهند كه با بررسي 
شرايط عيني موجود دريابند كه اصوال چه الزاماتي 

نگاهي به جنبش . براي تحقق چنين وضعي الزم است
نشان مي دهد كه نه تنها طبقه كارگر، بلكه  88سال 

هيچ يك از اقشار و طبقات شركت كننده در اين 
و يا پرچم و  جنبش ميليوني نيز با صف مستقل

اما . شعارهاي مستقل خود در اين حركت ظاهر نشدند
چرا؟ پاسخ به اين سوال امري ست كه تنها با درك 
قانونبنديهاي تاريخي حاكم بر جامعه تحت سلطه ما 

در جامعه اي  88خيزش سال . قابل توضيح است
حادث شد كه ديكتاتوري بورژوازي وابسته حاكم بر 

ادي تاريخا اجازه كمترين آن در طول دهه هاي متم
تشكل صنفي و سياسي و يا تحزب را به هيچ يك از 

طبقه حاكم به و حتي تا حدي  - طبقات تحت ستم 
قدرت دولتي با اتكا به ماشين . نداده است - هم

سركوب خود نه تنها كمترين تشكلهاي صنفي نظير 
سنديكاها واتحاديه هاي كارگري، تشكالت زنان، 

و يا تشكلهاي صنفي خلقهاي تحت  دانشجويان، جوانان
ستم را برنتابيده، بلكه حتي تحمل احزاب دست ساز 

را  "حزب جمهوري اسالمي"بورژوازي حاكم نظير 
بنابر اين روشن است كه در چنين جامعه . نكرده است

اي حتي در شرايط انفجار، انتظار ظاهر شدن اقشار و 
عار طبقات اجتماعي به صورت متشكل و  با پرچم  و ش

و خواسته هاي تدوين شده، يك انتظار غير واقعي و 
تحت سيطره ديكتاتوري حاكم بر جامعه . بيهوده است

ما اصوال هيچ تشكيالت مستقلي امكان بقا و رشد نمي 
يابد و به همين خاطر هم تمام اقشار و طبقات شركت 

به استثناي نيروهاي وابسته به (  88كننده در خيزش 
بدون تشكيالت بودند و بي ) طبقه حاكم تا حدي 

بنابراين . تشكلي يكي از ويژگي هاي اين جنبش بود
انتظار طرح شعارها و خواسته هاي خاص طبقه كارگر 
در جنبش خود بخودي و بدون رهبري انقالبي سال 

، خود، انتظار نا بجائي است؛ و اين ادعا هم كه  88
گويا كارگران در آن جنبش شركت نكردند، يك 

  . ي ربط، كاذب و غير مستدل استادعاي ب
مضافا، نگاهي به واقعيت نشان مي دهد كه خيزش سال 

نتيجه فرآيندي بود كه با حضور وسيعترين آحاد  88
بر بستر چنين واقعيتي بخشهايي از . جامعه شكل گرفت

 - بورژوازي وابسته حاكم يعني دار و دسته موسوي
نظير ( ودكروبي، كوشيدند تا با استفاده از تشكلهاي خ

و ....) مجاهدين انقالب اسالمي، جبهه مشاركت و 
بلندگوها، تبليغات و فضاي ايجاد شده برايشان، 

بر اين جنبش  "جنبش سبز"رهبري خويش را زير نام 
همگاني اعمال كرده و آن را از مسير انقالبي خويش 
.  يعني چالش با نظام استثمارگرانه حاكم خارج كنند

يل آگاهي توده ها و بويژه ستمكش اما اين نقشه به دل
ترين اقشار شركت كننده در اين جنبش يعني 
كارگران و تهي دستان نسبت به ماهيت موسوي و 
كروبي كه در اعمال خشمگينانه آنها بر عليه كليت 
رژيم جمهوري اسالمي و در شعارهاي آنها منعكس 

  

  موسوي بهانه ست
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شد، بدليل راديكاليزمي كه اين جنبش در شعارها و 
روزهاي اوج خود به  "ساختار شكنانه"اقدامات 

نمايش گذارد و پتانسيل انقالبي اي كه در برخورد 
قاطعانه با حافظان نظام استثمارگرانه حاكم از خود 

در واقع، . نشان داد، عقيم مانده و شكست خورد
جنبش توده هاي آگاه و مبارز ايران، عمق 
 ورشكستگي اصالح طلبان حكومتي را در جريان

انعكاس اين واقعيت . ، به نمايش گذاشتندجنبش خود
موسوي بهانه "را بروشني مي شد در شعارهايي نظير 

كشته نداديم كه "و يا  "ست كل نظام نشانه ست
و  "سازش كنيم، صندوق دست خورده شمارش كنيم

اتفاقاً در طول اين جنبش، خود . مشاهده نمود... 
 اصالح طلبان حكومتي از موسوي و كروبي و خاتمي

بارها .... گرفته تا رهبران مجاهدين انقالب اسالمي و 
به ناكامي خويش در كشيدن توده هاي معترض به زير 

اين حقيقت بيانگر آن . پرچم شان اعتراف كردند
آگاهي انقالبي توده هاي به پاخاسته ما به آن است كه 

حد بود كه آنها هيچگاه به حرفها و شعار ها و برنامه 
وسط اين رهبران دروغين وقعي هاي ارائه شده ت

ننهادند و درست بر خالف رهنمودهاي آنها عمل 
  . كردند

نيروهاي با توجه به واقعيات فوق، توجيه عدم دخالت  
به بهانه عدم  88در جنبش توده اي سال كمونيستي 

حضور كارگران تنها به معناي باز گذاردن دست 
وسعه نيروهاي غير پرولتري و حتي غير انقالبي در ت

جنبش عمومي  يك دامنه تاثير گذاري هاي شان در
چنين رفتاري در تعارض با تمام آموزشهاي . مي باشد

انقالبي قرار دارد كه ماركسيستها را ملزم به شركت 
در حركات توده اي و تاثير گذاري بر آنها و تالش 

در واقع اين تئوري . براي باال بردن سطح آنها مي كند
توجيه روحيه شكست طلبي و پردازيها در خدمت 

انفعالي بود كه به جنبش توده ها اعتقادي نداشت و 
بنابراين هيچ حمايت جدي اي از آن به عمل نياورد و 
نخواست بفهمد كه اتفاقا براي كساني كه به ضرورت 
رهبري طبقه كارگر پي برده اند، اين يك الزام 
انقالبي بود كه با انرژي دو چندان در اين جنبشها 

ركت كرده و از فضاي حاصل از آنها جهت سازمان ش
دهي طبقه  كارگر و ايجاد يك رهبري انقالبي 

در واقع اين تئوريها براي توجيه بي . استفاده كنند
عملي و بي وظيفه ساختن نيروهاي انقالبي در مقابل 

سال اخير به كار  32بزرگترين جوشش اجتماعي 

ه نام طبقه گرفته شد؛ مروجان اين نظرات در ظاهر ب
كارگر چسبيدند ولي در عمل نشان دادند كه نسبت به 
مفهوم رزمنده و راديكال اين اصل كه بدون رهبري 
طبقه كارگر جنبش به پيروزي نمي رسد و وظايف 
سنگيني كه فهم دقيق و واقعي اصل فوق بر دوش 

طبيعي بود كه اين . انقالبيون مي گذارد وفادار نيستند
بجاي ديدن بارقه هاي اميدي كه موعظه گران پاسيف، 

از حضور درياي توده ها بر عليه ديكتاتوري حاكم 
ايجاد شده بود و تالش براي تقويت و رشد آن و 
تاكيد بر قدرت تاريخ ساز توده ها، در تمام دوره اين 

  .  جنبش مبلغ نااميدي، ياس و پاسيفيسم شدند
يك نمونه ديگر از برخورد پاسيفيستي نسبت به 

بزرگ توده هاي انقالبي بر عليه رژيم حاكم و خيزش 
وضع موجود را مي توان در استنتاجاتي مشاهده كرد 
كه در ارتباط با خصلت خودجوش و خودبخودي اين 

ديدگاهي با تكيه بر تجارب تاريخي . جنبش مطرح شد
كه همه جنبشهايي كه به پيروزي رسيدند بهر حال با 

ودجوشي و تشكل و رهبري همراه بودند، خصلت خ
خودبخودي بودن مبارزات مردم را دال بر بي فايده 
بودن آن جنبش دانسته و حتي با عاريه گرفتن جمالتي 

، صرف "جنبشهاي خودبخودي"از لنين در مورد نقد 
نظر از ميزان صراحت و يا تفاوت در لهجه هايشان، 
اين نتيجه ارتجاعي را مي گرفتند كه نبايد به اين 

در آن فعاالنه شركت نمود و يا جنبش دل بست، يا 
  . حتي از آن دفاع كرد

واضح است كه هيچ نيروي آگاه و انقالبي نمي تواند 
بر اين اعتقاد باشد كه جنبش خودبخودي و فاقد 
تئوري انقالبي برغم هر درجه از فداكاري اي مي 

اما . توانست و يا مي تواند في نفسه به پيروزي برسد
ي واقعاً كمونيست اين بوده مسأله هميشه براي نيروها

است كه در مقابل جنبش هاي خودبخودي توده ها چه 
وظايفي به عهده دارند و چگونه بايد عمل كنند تا 
بتوان از اين جنبش هاي خودبخودي براي رسيدن به 

اما اين ديدگاه كه خود را . پيروزي نهايت بهره را برد
رنامه به اصطالح مدافع دو آتشه حركت آگاهانه و با ب

در مقابل حركت هاي خودبخودي مي ناميد، اساساً 
خود جنبش خودبخودي را نفي كرده و خود را در 

به اين ترتيب، آنها نشان . مقابل آن بي وظيفه ساخت
دادند كه با نفي زندگي واقعي و تجارب انقالبات 
موجود، پيچيدگيهاي قوانين علم انقالب را نمي 

يچ انقالب واقعي و فهميدند و درك نمي كردند كه ه

سته داراي رهبري انقالبي در طول تاريخ به صورت شُ
. و ُرفته و در يك خط مستقيم اتفاق نيافتاده است

واقعيت اين است كه هر جنبش خودبخودي تجارب 
مبارزاتي از خود به جاي گذاشته و موجب رشد 
آگاهي توده ها مي شود؛ و كمونيستها هم وظيفه 

مايتشان از توده هاي به پاخاسته دارند تا با شركت و ح
در اين جنبشها، آن ها را به مثابه بستري براي رشد 
راديكاليزم توده ها و ارتقاي سطح آن مبارزات مورد 

بيهوده نيست كه  ماركس و . توجه قرار دهند
ماركسيستهاي صديق برغم آگاهي از نارسايي تاريخي 
و شكست محتوم جنبش كموناردهاي پاريس، هنگام 

قوع اين جنبش، پيگيرانه و تا به آخر از كمون و
پاريس  حمايت كردند و يا بلشويكهاي انقالبي، برغم 
آگاهي از بي سرانجامي حركت توده هايي كه در 

براه افتاده  "گاپون"ژانويه بدنبال كشيش  9جنبش 
كنند، بجاي رها  "عدالت"بودند تا از تزار تقاضاي 

تان رهبري آن ساختن توده هاي بجان آمده در دس
حركت، دوش بدوش آنها ايستادند و در آن روز 
خونين با نثار جانشان پيوند كمونيستها با توده ها را 

  .مستحكم ساختند
اينها تنها برخي از درسهاي مبارزاتي حاصل از خيزش 

. بودند 88عظيم و فراموش نشدني مردم ما در سال 
 با تجارب و 88بدون شك جنبش بزرگ توده اي سال 

درسهاي خود، منبع بزرگي از آموزشهاي مبارزاتي را 
براي نسل جواني بجاي گذارده كه موتور اين خيزش 

زنان و مردان جوان و مبارزي كه لرزه . انقالبي بودند
بر اندام دژخيم پير انداختند و هم اكنون نيز با كوله 
باري از تجارب عيني، آگاه تر و مصمم تر از پيش 

ن را هنگام شمارش لحظه ها در خنجرهاي انتقام شا
   . انتظار طغيان محتوم دوباره، صيقل مي دهند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 88از شعارهاي خيزش انقالبي سال 
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درود بر شما بينندگان و شنوندگان برنامه چشم : گوينده
عزيزان همچنان که مطلع ايد برگ برگ روز شمار . انداز

تاريخ جمهوری اسالمی ماالمال از بی 
حقوقی،استبداد،دستگيری و زندان و شکنجه و اعدام 

الفان سياسی خويش می باشد؛ رژيمی که در ادامه مخ
مردم ايران در سالهای اول به حکومت  ۵٧سرکوب قيام 

رسيدن خويش از هيچ اقدام جنايتکارانه ای بر عليه 
مخالفان سياسی خويش خصوصا کمونيستهای انقالبی و 

 ۶٧تا  ١٣۶٠اين رژيم در سالهای . کارگران آگاه دريغ نورزيد
تناک ترين جنايت بشری را بر عليه شديد ترين و وحش

اقدامی که تا به . زندانيان سياسی جامعه عمل پوشانيد
امروز هم ادامه دارد برای بررسی اين موضوع به لحاظ 
تاريخی و سياسی و اجتماعی از رفيق فريبرز سنجری از 
مسئولين چريکهای فدائی خلق ايران در اين برنامه از راه 

. تا به سواالت ما جواب بدهند  تلفن دعوت به عمل آورديم
 .رفيق فريبرز به برنامه چشم اندار خوش آمديد

  
با سالم به بينندگان عزيز تلويزيون کومله و  :فريبرز سنجری

تشکر از شما و همه مسئولين تلويزيون که امکان چنين گفتگونی 
اجازه بدهيد که قبل از هر چيز با توجه به اينکه . را فراهم کردند 

و به خصوص قتل عام  ۶٠گفتگو در باره کشتار های دهه موضوع 
است، از طرف خودم و  ۶٧رندانيان سياسی در تابستان سال 

چريکهای فدائی خلق  ياد همه آن کمونيستها و آزاديخواهانی را 
گرامی بدارم که در جريان کشتار های آن سالها و به خصوص قتل 

مان جمهوری به دست دژخي ۶٧عام زندانيان سياسی در سال 
کمونيستها و آزاديخواهانی که با رزمشان . اسالمی جان باختند 

بر عليه رژيم سرکوبگر جمهوری اسالمی  و پايداری و ايستادگی 
شان در اين رزم راه رسيدن به آزادی و سوسياليسم را هموار 
کردند و اندوخته مبارزاتی کارگران و زحمتکشان ما را  غنا 

  .بخشيدند
م به سوال بپردازم فکر می کنم که برای درک اهداف اگر بخواه

سياسی جمهوری اسالمی در اين کشتار ها قبل از هر چيز بايد 
به آن شرايطی توجه کنيم که جمهوری اسالمی در آن سالها در 

و اگر چنين کنيم می بينيم که جمهوری اسالمی .  آن قرار داشت
الب بزرگی در شرايطی به قدرت رسيد که مردم ما برای انق

انقالبی بر عليه .  برخاسته و دست به انقالب بزرگی زده بودند
سال در قدرت  ٣٧رژيمی که . رژيم وابسته به امپرياليسم شاه 

بود و در همه اين سالها هم لحظه ای از غارت و چپاول و استثمار 
رژيمی . و به هر حال به يغما بردن دسترنج مردم باز نايستاده بود

منافع سرمايه داران  و قدرتهای بزرگ سرمايه داری  که برای حفظ
و هموار کردن راه  استثمار و غارت آنها، يک ديکتاتوری وحشيانه را 
بر کشور حاکم کرده بود و  هر صدای اعتراضی را در گلو خفه می 

بنابراين . کرد و  هر تجمع و تشکل مبارزاتی را سرکوب می کرد
و  ۵۶انقالب سالهای . برخاستند مردم بر عليه اين وضع به انقالب

در واقع پاسخ مردم ما بود به  اين وضعی که رژيم شاه شکل  ۵٧
که خوب با توجه به تنيدگی نظام اقتصادی حاکم بر ايران . داده بود

با نظام سرمايه  داری جهانی و وابستگی رژيم شاه به 
امپرياليستها  اين انقالب و اين خيزش بزرگ توده ای، جهان 

و به همين دليل هم .  رياليستی را هم به لرزه انداخته بودامپ
همه قدرتها به تکاپو افتاده بودند تا با فريب مردم بپاخاسته و 
سرکوب انقالب آنها، نظام حاکم را از زير ضرب مبارزات مردم خارج 

در واقع خمينی و دارو دسته اش پاسخ اين نيرو ها به .   کنند
جود آورده بود و به همين دليل هم شرايطی بود که انقالب بو

انقالبی . وظيفه اصلی آنها قبل از هر چيز  سرکوب اين  انقالب بود
بهمن  از اوج خودش افتاده بود، ٢٢و  ٢١که گر چه با شکست قيام

اما هنوز نيروی بسياری داشت و به خصوص دستاوردهای بزرگی 
اوردها مسلح يکی از اين دست. را در اختيار مردم ما قرار داده بود

مردمی که به نيروی خودشان در . شدن نسبی مردم بود
سرنگونی شاه شرکت کرده بودند و آنرا با چشم خودشان ديده 
بودند و در صورتيکه سازمان پيدا می کردند  سلطه دشمنان مردم 

و آن طور که ما در مبارزات . را خيلی شديد به خطر می انداختند
يديم  هر کجا که اين مردم تا حدی خلق کرد و ترکمن  صحرا هم د

 ٢٢به واقع از .  تشکل پيدا کردند همين راه را هم در پيش گرفتند
که يورش سراسری جمهوری   ۶٠تا تابستان سال  ۵٧بهمن سال 

اسالمی آغاز شد  روز ی نبود که ما شاهد جنايت جديدی از 
از هجوم به مردم  .سوی پاسداران  جمهوری اسالمی نباشيم

  ...سنندج
  

شما اشاره به مردم مسلح و يا مردم متشکل : گوينده
آيا جمهوری اسالمی در مقابل خودش فقط  .مسلح کرديد

مردم مسلح و متشکل را داشت و يا نه  نيرویهای ديگر مثال 
طبقه کارگر، زنان معترض و آزاديخواه که مسلح هم نبودند 

رژيم  در محيط کار حمله به دانشگاه ها آيا اينها در مقابل
صف مقابل رژيم  فقط نيرو های مسلح بود، مردم . نبودند

  مسلح و آگاه  يا نه؟
  

نه، من در ادامه صحبتم بدون شک به اين مساله هم  :پاسخ
بحث من نه در رابطه با اين بود که صرفا نيرو . اشاره می کردم

های مسلح در مقابل  جمهوری اسالمی قرار داشتند بحث من در 
ای قيام مردم بود که يکی از اين دستاوردها را مورد دستاورده

مسلح شدن نسبی مردم و جنبش خلق کرد و جنبش خلق 
بدون شک بعد از هجوم آنها به سنندج،  .ترکمن اسم بردم

نوروزمعروف خونين سنندج و بعد قتل رهبران  ترکمن صحرا و بعد 
فيقيان صيادان بندر انزلی، کارگران بيکار مثال ما در اصفهان ناصر تو

را که با گلوله همين پاسدارها به شهادت رسيد ويا سرکوب زنان 
انقالب فرهنگی را اين رژيم بهش دست زد و .  را داشتيم

خالصه در همه اين . دانشجوها را کشت و دانشگاه ها را بست
سالها و در همه اين دوران ما شاهد اجرای يک وظيفه اصلی 

شتم اين بودکه وظيفه آن چيزی که من روش تاکيد دا. هستيم
اصلی جمهوری اسالمی سرکوب انقالب بود؛ در نتيجه اگر به آن 
شرايط بر گرديم برای پاسخ به اين سوالی که مطرح شده می 
بينيم که اين انقالبی که رخ داده بود يک روحيه ،فرهنگ و يک 

  

  60قتل عام زندانيان سياسي در دهه 
  )گفتگوي تلويزيون كومه له با رفيق فريبرز سنجري(     

  

  به مناسبت سالگرد كشتار زندانيان سياسي بدست رژيم جنايتكار جمهوري: پيام فدايي
  يل تاريخي و سياسي اين اسالمي ،  تلويزيون كومه له گفتگويي در باره زمينه ها و دال 

  شهريور ماه   10اين گفتگو در تاريخ  . جنايت بزرگ  با رفيق فريبرز سنجري انجام داد
  پيام فدايي براي اطالع  خوانندگان . اين تلويزيون پخش شد   "چشم انداز"در برنامه  

   متن گفتگوي ضبط شده را  از روي  فايل صوتي  پياده  كرده و بابرخيعالقه مند، 
 . چاپ مي رساند هبتغييرات  جزئي از حالت گفتار به نوشتار درآورده  و به اين وسيله 
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روحيه فرهنگ و . انتظارات جديدی را در مردم بوجود آورده بود
را دگرگون کرده بود و آنها ديگه قدرت خودشان را در  انتظارات آنها

عمل ديده بودند و حاضر نبودند به آسانی تن به ظلم و به سلطه 
ظالم بدهند و خوب در حاليکه يک چنين فرهنگ، يک چنين روحيه 
و يک چنين مبارزاتی جريان داشت نظام سرمايه داری هم باقی 

ش باشد از قدرت ساقط مانده بود و ابزار اصلی هم که همان ارت
  . نشده بود

بنابراين در شرايطی که آن نظام پا بر جا بود و جمهوری اسالمی 
هم وظيفه داشت که شرايط حرکت عادی اش را مهيا کند، چاره 

کاری که . ای نبود جز اينکه انقالب را به اسم انقالب سرکوب کنند
قتی جمهوری اسالمی از آغاز شروع کرد و در همين راستا هم و

سازشکاريهای برخی از سازمانهای سياسی در آن دوره فرصت 
الزم را بهش داد تا بر آن موج توهم مردم سوار بشه و خودش را 

هجوم سراسری اش را آغاز  ۶٠سازمان بده  در تابستان سال 
بيکار نشسته  ۶٠بهمن تا خرداد سال  ٢٢نه اينکه درفاصله .  کرد

يده بود با مردم جنگيده بود بود؛ این رژیم هر جا که دستش رس
کشتار های خلق کرد نمونه مشخصی . وآنها را سرکوب کرده بود

خرداد  با وحشيگری شروع کردند به  ٣٠از اين واقعيته ولی از 
اعدام زندانيان سياسی و خوب مساله هم اين بود که آن انقالب 
را بايد با قاطعيت سرکوب می کردند و دستاوردهای قيام را از 

م پس می گرفتند و چنان رعب و وحشتی بر قرار می کردند مرد
که ديگه کسی به ياد انقالب که واقعا تنها راه رهائی مردم از اين 

خوب يک هدف جمهوری اسالمی از اين . شرايط  نکبت باره نيفته
کشتار ها بر قراری سکوت  قبرستانی بود بر کشور و برای چنين 

بدون يک .  تار ها الزم بودسکوتی هم آن نسل کشی ها و آن کش
چنين سرکوب گسترده ای و يک چنين سرکوب ددمنشانه ای 

بنابراين اگر به سوال .  نمی شد مردم را به تمکين واداشت
اهداف سياسی جمهوری اسالمی از کشتارهای برگرديم 

سرکوب انقالب و آماده کردن  ٦٧و سال  ٦٠جمعی دهه  سته د
چه بيشتر کارگران و زحمتکشان  شرايط برای غارت و استثمار هر

امری  که سردمداران جمهوری اسالمی آنرا با وحشيگری . بود
کامل و در لفافه های مذهبی با کشتن هزاران کمونيست و 

  .آزاديخواه  و در واقع يک نسل کشی تمام پيش بردند
  

  .بله: گوينده 
  

مرداد قرار داريم  ٢٨اجازه بدهيد من چون ما در محدوده  :پاسخ
در ادامه اين . که روز  اعالم جهاد خمينی  بر عليه خلق کرد است

که اين خمينی ای . صحبت يک اشاره ای هم به اين موضوع  بکنم
و در شرايط قيام بهمن  ۵٧و  ۵۶که در آن شرايط انقالب سالهای 

بر عليه رژيم شاه حاضرنشد اعالم جهاد کنه و همه آن کسانی 
ينه می ديدند که مزدورهای که در قيام شرکت داشتند به ع

خمينی مثل هادی غفاری در ميدان فوزيه و يا در جا های ديگر 
فرياد می زنند که امام دستور جهاد نداده، چقدر زود چهره خودش 
را نشان داد  و بر عليه خلق کرد که فقط آزادی می خواست و 

و اما اين تاکيد را از اين . دمکراسی می خواست اعالم جهاد کرد
ويه الزم می دانم بکنم که مبارزات مردم کرد و پيشمرگان خلق زا

کردهم البته  تو دهنی بزرگی به او زد و خيلی زود بعد از آن جهاد، 
به اصطالح جهاد، مجبور شد با هيات نمايندگی خلق کرد  به 

اين را ياد آوری می کنم که چون امروزدر رابطه با . مذاکره بنشينه
نايتها داريم صحبت می کنيم نسل جديد، اين کشتار ها و اين ج

نسل جوان ما بدانند که اين نسل کشی جمهوری اسالمی بدون 
مقاومت هم پيش نرفت و اساسا مردم ما در مقابله با اين تعرض 
ددمنشانه ای که جمهوری اسالمی راه انداخته بود يکی از پر 
شکوه ترين واقعا مقاومتهای تاريخ کشور ما را شکل دادند و 
حماسه هائی از مقاومت خلق کردند که در تاريخ مبارزات ما 

  .فراموش نشدنی است
  

درور بر شما رفيق فريبرز سوال ديگری که اينجا : گوينده
مطرحه شما دقيقا تا آنجائی که  وقت هست به گوشه و 

تاثيرات اين  زاويای اين موضوع و آن شرايط اشاره کرديد
لحاظ سياسی و  کشتار دسته جمعی در آن سالها به

اجتماعی در جامعه ايران آيا رژيم جمهوری اسالمی آنچه 

که می خواست از اين کشتار به دست بياورد به دست 
  کنيد؟آورد و تاثيرات آن دوران را چگونه ارزیابی می

  
ببينيد روشنه وقتيکه در يک فاصله چند ساله هزاران   :پاسخ

اعدام ها در مالء  زندانی سياسی اعدام می شوندو حتی گاه اين
عام به نمايش گذاشته می شه و يا اسامی کسانی که اعدام 

هر روز تو روز نامه ها درج ميشه و   ۶٠شده اند  به ويژه در سال 
مردم از آن مطلع ميشند  خوب اين روشنه که مجريان يک چنين 

مردمی  که خوب .  برنامه می خواهند از مردم زهر چشم بگيرند
با انقالب شان خواب را به چشم دشمنانشان  انقالب کردند و

حاال در يک  شرايطی قرار گرفتند که اينها می . حرام کردند
خواهند از آنها زهر چشم بگيرند وهر روز که مردم  روزنامه می 
. خرند می بينند اسامی يک تعداد از فرزندانشان اون تو درج شده

وزنامه های نفره وجود داشت در ر ١٠٠تا  ۵٠واقعا ليست های 
خوب روشنه که هدف سردمداران جمهوری اسالمی .   اون دوره 

اين بود که می خواستند اون روحيه انقالبی مردم را در هم 
بشکنند و فضای رعب و وحشت ايجاد کنند و خوب در کنار  اين 
کشتار ها هم،  شو های مشمئز کننده تلويزيونی و نمايش اون  

ه واقع اين فعاليتها برای ايجاد اون رعب ب. ابراز ندامتها هم  بودش 
و وحشت در جامعه انتقامی بود که طبقه حاکمه از کارگران و 

مردمی که به . زحمتکشان و کل مردم ستمديده ايران می گرفت  
و تو آن . خودشون  جرات داده بودند و دست به انقالب زده بودند

داده   انقالب، خوب کارگران شوراهای صنفی خودشون  را شکل
بودند و خلق ترکمن ستاد  شورا های خودش را تشکيل داد و 
. خلق کرد ، خلق قهرمان کرد هم پيشمرگان اش را سازمان داد

خوب اين  دستاوردهای آن مبارزات بود و اينها می خواستند اون 
روحيه را با از بين بردن اون دستاوردها از بين ببرند تا ديگه کسی 

اين تعرض فضای جامعه را تغيير می داد و   .به فکر انقالب نيفته
ديگر نه از روزنامه ها و نشريات بعد از قيام . همان طورهم که داد 

خبری بود و نه امکانی هم برای اعتراضات و مبارزات علنی  مثل 
آن متينگ ها و تجمع های مبارزاتی  هم .  گذشته وجود داشت
خوب بطور  سازمانهای سياسی  هم که.  همه بر چيده شدند

طبيعی چون يکی از آماج های اصلی اين تعرض بودند روابط 
تشکيالتی شون زير ضرب رفت و خيلی از کادر ها و رهبران شان 
را از دست دادند  و به هرحال برخی از آنها حتی از صحنه 

  .   سياسی جامعه حذف شدند

صحبت می  ٦٠به خصوص وقتيکه ما راجع به کشتار های دهه 
توجه کنيم که جمهوری اسالمی در ادامه اين کشتار ها،  کنيم بايد

که در طی آن اکثريت  ٦٧با قتل عام زندانيان سياسی در سال 
زندانيان سياسی ايران زندانيانی که در بيدادگاه های خود اين 
رژيم محکوميت گرفته بودند و خوب به هر حال سالها زندان 

ژيم و تجربه پيدا کرده کشيده بودند، مبارزه کرده بودند با اين ر
بودند، همه را از دم تيغ گذراند و يک ضربه اساسی به اين طريق 
به جنبش انقالبی مردم ما زد؛ يک نسل کشی را که واقعا چند 
سال پيش شروع کرده بود، کامل کرد و خوب حاالمن قبل از اينکه  
تاثير اين را در جامعه ببينيم مثال يک مثال بزنم؛ اگر به خاطر 

مثال سازمان مجاهدين در عمل  ٥٧در شرايط انقالب سال  ياوريمب
وجود ند اشت ولی اين زندانيان سياسی مجاهد بودند که وقتی 
که آزاد شدن دو باره اين سازمان را شکل دادند و به هر حال با آن 

وقتيکه در يک فاصله چند ساله هزاران زندانی سياسی اعدام 
می شوندو حتی گاه اين اعدام ها در مالء عام به نمايش 
گذاشته می شه و يا اسامی کسانی که اعدام شده اند  به 

درج ميشه و مردم از آن هر روز تو روز نامه ها   ۶٠ويژه در سال 
مطلع ميشند  خوب اين روشنه که مجريان يک چنين برنامه می 

مردمی  که خوب انقالب .  خواهند از مردم زهر چشم بگيرند
کردند و با انقالب شان خواب را به چشم دشمنانشان حرام 

حاال در يک  شرايطی قرار گرفتند که اينها می خواهند از . کردند
يرند وهر روز که مردم  روزنامه می خرند می آنها زهر چشم بگ

واقعا . بينند اسامی يک تعداد از فرزندانشان اون تو درج شده
نفره وجود داشت در روزنامه های اون  ١٠٠تا  ۵٠ليست های 

خوب روشنه که هدف سردمداران جمهوری اسالمی اين  .دوره 
نند بود که می خواستند اون روحيه انقالبی مردم را در هم بشک

 .و فضای رعب و وحشت ايجاد کنند



8 صفحه          147شماره                                      پيام فدايي 
 

  

زمينه ای هم که داشت دو باره يک حدی رشد کرد و يا سازمان 
همين زندانی ها بود که صفوف فدائی هم همين طور؛ از طريق 

در نتيجه  بدون شک يکی از تاثيرات . اش را گسترش داد و اينها
بزرگ اين کشتار ها اين بود که به جنبش انقالبی يک ضربه بزرگی 
زد تشکل های انقالبی را تا حدی نابود کرد و حوزه نفوذشان را 

انات تضعيف کرد، روحيات مردم را تغيير داد و به هر حال آن امک
مبارزاتی را از آنها سلب کرد ولی اين را هم بايد تاکيد کرد همه 
اين تالشها را و همه اين سرکوب ها را جمهوری اسالمی در 
شرايطی کرد که هيچ روزی هم اين مردم نبوده که در مقابلش 
بلند نشوند و مقاومت نکنند و نجنگند و به هرحال به نوعی و به 

را و اعتراض خودشون را به  شکلی صدای مطالبات خودشون
گوش جهانيان نرسانند؛ مثال اينها فکر می کردن که با کشتار های 

و قتل عام زندانيان سياسی ديگه می توانند سکوت  ٦٠دهه 
قبرستانی  در جامعه حاکم کنند ولی ما می بينيم که در همين 
آغاز دوران رياست جمهوری  رفسنجانی مردم مشهد،اراک ، 

ن به چه شکل وسيعی به خيابانها ريختند و شيرازو قزوي
 خواستهای خودشون را فرياد زدند 

 
رفيق فريبرز شما اسم رفسنجانی را تو صحبت : گوينده

هايتان آورديد می خواستم اين سوال را بکنم  در آن دوران 
رژيم جمهوری اسالمی ظاهرا البته يک دست با انقالب 

ب در واقع مردم ايران برخورد کرد با سرکوب انقال
ميرحسين موسوی، حجاریان ،خود رفسنجانی ،سازگارا و 
گنجی اينها اسم هائی هستند که در ذهن مردم ايران 

به چه عنوان؟ به اين عنوان . بدون شک باقی خواهند ماند
که در آن دوران اينان کارگزاران و عوامل اين قتل عام و 

اصالح طلب  اما امروز به عنوان. جنايتها ی ديگر رژيم بودند
و مخالف رژيم در مقابل رژيم قرار گرفته اند اين را چطوری 

  ارزيابی می کنيد شما؟ 
  

همانطور که خودتان هم تاکيد کرديد و به درستی، چه  :پاسخ
 ۶٧و چه قتل عام زندانيان سياسی در سال  ۶٠کشتار دهه 

برنامه و نقشه کل رژيم جمهوری اسالمی برای سرکوب انقالب  
مه جناح های اين رژيم، اين برنامه را قبول داشتند و در راه ه. بود

اين حاال يک . اجراش و در راه تحقق اش هم  کار می کردند
واقعيت غير قابل کتمانه که اصالح طلبان امروزی يعنی همان 
دژخيمانی که آن سالها بچه های مردم را حکم اعدام بشون می 

يک تبليغات فريبکارانه ای دادند و حااللباس اصالح طلبی پوشيدند 
راه انداختند تا به قول معروف اين جور جلوه بدهند که آن سالهای 
خونين، کار افراد مشخصی در اين رژيم بوده و نه کار همشون در 
حاليکه در واقعيت وقتيکه ما می خواهيم چون به خصوص که ما با 
ن يک نسل جوانی هم روبروهستيم که آن سالها را نديده و در آ

سالها زندگی نکرده و آن جنايتها را به چشم خودش نديده، پس 
ببينيد اين جنايتی که .  بايد   اين واقعيت را به آنها تاکيد کرد

جمهوری اسالمی کرده عليرغم تبليغات اصالح طلبها و عليرغم 
تبليغات ماشين تبليغاتی جمهوری اسالی امور مخفی نبودند چرا 

اسالمی، مسئولين اين مملکت در که خود سردمداران جمهوری 
و . روز نامه های رسمی اين کشور آن را تبليغ می کردند

روز  ۶٠همانطورهم  که در پاسخ به سوال های قبلی گفتم سال 
نامه های رژيم  هر روز اسم اعدامی ها را می نوشت و واقعا 
ليست های طوالنی از اعدامی ها چاپ می کردند در نتيجه هيچ 

د تو جمهوری اسالمی بوده باشه در آن سالها و کس نمی توان
ادعا کنه که من اين اعدامها را نمی دونستم اين جنايتها را نمی 
دونستم چون خود رژيم تبليغ اش می کرد تو روزنامه هاش تبليغ 
اش می کرد همين روزنامه هائی که زير نظر وزارت ارشاد که آن 

حاال اصالح طلب موقع خاتمی مسئولش بود؛ خاتمی ای که  که 
شده و ناجی مردم خودش را جا می زنه؛ جدا از اين،  تو نامه 
نگاری هائی که اين سردمداران جمهوری اسالمی با هم می 

مثال همين نامه . کردن اصال اين جنايتها بهش اشاره  ميشه
کروبی برای اينکه هجوم به منتظری را سازمان بدهند برای خلع 

يکی از جرمهای منتظری را کروبی اين خوب در آن نامه . يد اون
می داند که شما با اعدام های اعضای گروهک ها می رويد اين ور 

پس در نتيجه يک چيز . و آن ور افشاش می کنيد و می گوئيد اش
مخفی ای نيست که حاال اينها مدعی می شوند که ما نبوديم و 

اينها  .به قول معروف من نبودم. ما نمی دونستيم کی بود، کی بود
اينها، اين ادعا ها برای شستن دستهائی است . را نبايد باور کرد

که به خون جوانان اين مردم آلوده است و همه چيز را می خواهند 
با برجسته کردن نقش خمينی همه کاسه و کوره ها را می 

البته . خواهند تو سر اون بشکونند و خودشون را پاک جلوه بدهند
نقش و مسئوليت  ۶٠ه در جنايات دهه اين غير قابل انکاره ک

خمينی يک واقعيت آشکاره اما جمهوری اسالمی  در آن سالها در 
خمينی خالصه نمی شد همان طور که امروز هم در خامنه ای 

همه کسانی که در هدايت ماشين دولتی و . خالصه نمی شود 
دستگاه سرکوب جمهوری اسالمی  نقشی بر  عهده داشته اند 

همان طور که امروز هم .   ياتی که رخ داده مسئول انددر همه جنا
نمی شه مثال به دليل اختالفاتی که بين احمدی نژاد و خامنه ای 

استدالل . پيش آمده مثال يکی را بيگناه تر از آن يکی قلمداد بکنيم
اصالح طلبان حکومتی درست اينه که تالش می کنند با استناد به 

خوب احمدی . تقصير جلوه بدهند موقعيت خمينی خودشون را بی 
نژاد هم می تونه بيايد و با توجه به موقعيت خامنه ای  فردا بيايد 
بگويد که  من اصال کاره ای نبودم ولی فقيه خودش می بريد و 

 ٨٨و همه کاره بود  و در رابطه با سرکوب خيزش سال  می دوخت
آدمه  و آن کشتار هائی هم که شده با آن وقاحتی که ويژگی اين 

می توانه بيايد بگويد که اصال من نبودم که می گفتم خس و 
خاشاک اند؛ اين مردم اين خامنه ای بود که آمد اين پاسداران را 
انداخت جان مردم و من هم مسئوليتی در هدايت و کنترل 
پاسدارها نداشتم  آنها زدند و کشتند و باالخره اين فحايع را 

حظه کسی به چنين حرفهائی گوش واقعا اگر امروزيک ل. آفريدند
کنه آيا نمی خنده ؟ خوب معلومه که خنده اش می گيره اين 

خوب  اين . حرفها حتی مرغ پخته را هم به خنده می اندازه
استداللی است که امثال موسوی ورفسنجانی و اين اصالح طلبان 

همان کسانی که شما اسم برديد اينها .  حکومتی دارند می کنند
در اين جنايتها مسئول بودند و خوب خامنه  ۶٠دهه همشون در 

ای رئيس جمهور بوده و رفسنجانی رئيس مجلس بوده و موسوی 
خوب .  نخست وزيربوده  و موسوی اردبيلی رئيس قوه قضائيه بوده

هزاران زندانی سياسی را کشته اند؛ اما حاال حتی حاضر نيستند 
همين مير حسين . که کوچکترين مسئوليتی در اين جنايت بپذيرند

موسوی که اسم برديد اين با تکيه بر اصل تفکيک قوا که مثال 
قوای سه گانه مقننه مجريه و قضائيه با هم فرق دارند مدعی 

يعنی دولت مير حسين  ۶٧است که دولت در کشتار سال 
موسوی هيچ نقشی نداشته و اساسا اين امر در حوزه اختيارات 

در حاليکه خوب ما  می .  می کنهاصال انکار . دولت نبوده است
دانيم هيئت های مرگی  که رفتند و زندانيان سياسی را باهاشون 
مصاحبه می کردند و اصوال همين هيات ها بودند که تصميم  می 
گرفتند کی بايد کشته بشه، اعدام بشه به دار آويخته بشه، 
 نماينده وزارت اطالعات يکی از اعضای سه گانه اين هيات بوده و
اين واقعيتی است که حتی در نامه های حسينعلی منتظری هم 
بهش اشاره شده و حتی تاکيد شده که حرف آخر را نماينده 

خوب  وزارت اطالعات مگر جزء دولت .وزارات اطالعات می زده 
موسوی نبوده و زير نظر او کار نمی کرده چطور شد که يک دفعه با 

نين جنايتی خودشون را تکيه بر تفکيک قوا می خواهند از يک چ
اين ادعا ها به باور من همشون دروغه اين جماعت . کنار بکشند

اين دروغ ها را مطرح می کنند تا نقش خودشون را تو اين 

 
  
  
  
  
  
  

  بسياري از زندانيان سياسينمايي از خاوران، محل دفن 
 در تهران  67قتل عام سال  جريان در 
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که واقعا مهر اش بر پيشانی  ۶٠کشتارها کشتارهای دهه 
همشون خورده شده نقش خودشون را کتمان کنند، الپوشانی 

را مثال اصالح طلب جلوه بدهند تا  کنند، انکار کنند و خودشون
بتوانند مردم فريبی بکنند و به هر حال يک جور ديگه مبارزات مردم 

مردم درآن  ابعاد    ٨٨را به انحراف ببرند؛ همان جور که مثال سال 
وسيع به خيابان ريختند و بعد اين اصالح طلبان حکومتی تالش 

د و به  بيراهه می کردند که مبارزات آن ها را روش سوار بشون
خوب وقتی يک چنين هدفی وجود داره خوب طرف بايد .  ببرند

خودش را دمکرات جلوه بدهد ديگه و از دمکراسی نمی دانم 
مردمی صحبت بکنه؛  خوب اين يک  چهره تقلبی ای الزم داره يک 
چهره عوضی الزم داره که با چهره واقعی اش نمی خوره در نتيجه 

اين جنايتها را بايد کتمان . ا الپوشانی کردبايد هم اين جنايتها ر
نمی دونم هر کس يک بهانه ای بياورد يکی بگويد که اصال ما . کرد

حاال هر روز تو روزنامه های اين مملکت می . اطالع نداشتيم
نوشتند؛ تو نامه هائی که خودشون با همديگر می نوشتند آن 

تو اشاره بهش می شد . موقع و تو مطبوعات درج می شد
اختالفاتشان بش اشاره می شد  بيايند هر کدوم می گويند ما 
اصال نبوديم  اين دروغه به نظر من نمی دانم اگر فرصت  باشه من 

  ...همين جا يک اشاره ای هم به 
 

 ١٠اگر لطف کنيدمن بتون اعالم کنم که حدودا : گوينده
دو سوال باقی . دقيقه کمتر به پايان وقت اين برنامه داريم

نده در بين صحبتها يتان اگر چيزی خواستيد بش اشاره ما
سوال بعدی ام اينه که سياستهای دولتهای . کنيد

امپرياليستی چه در آن دوره و چه در اين دوره به لحاظ 
کشتار ها و اعدامها و قتل عامی که جمهوری اسالمی 
زندانيان سياسی خودش را در آن راه اعدام می کند و به 

خودش سياستهای اين دولتهای خارجی خاطر ماندگاری 
آن دوران و اين دوران را چطوری ارزيابی می کنيد؟ اگر 
ميشه کوتاه چون يک سوال ديگه هم باقی مانده از تون 

  .می پرسم
  

حمايت غرب از جمهوری اسالمی کار يک روز و دو . ببينيد :پاسخ
و سال گذشته عليرغم همه اين هياهوها  ٣٢در تمام .  روز نبوده

عربده های ضد امپرياليستی سردمداران جمهوری اسالمی 
.  قدرتهای غربی يک لحظه ای هم از اين حمايت باز نايستاده اند

خوب البته دليل هم داره يعنی وقتيکه آنها از اين رژيم حمايت می 
کنند به خاطر  اينه که اين رژيم هم همه توان اش را برای اجرای 

طبق واقعا اخالص گذاشته؛  آنها خواهان خواستها و برنامه آنها در 
سرکوب انقالب بودند،  اين رژیم برايشان کرده آنها می خواستند 
که  شرايط جنگی ايجاد بکنند تا سالح هایشان را  بفروشند  و 

 ٨حضور نظاميشان را تو خاورميانه  تشديد بکنند، خوب اين رژیم  
عتبار هزاران جوان سال براشون بر طبل جنگ با عراق کوبيده و به ا

ايرانی که جونشون را تو اين جنگ دادند، جيبهای آنها را پر کرده 
وبازار اسلحه برايشان پيدا کرده؛  بعد هم که جام زهر را به قول 
خودشون سر کشيده فوری زهرش را ريخته تو کام مردم و آن 

تو  .  کشتار ها و آن زندانی کشی و اسير کشی را راه انداخته
ز سازی رفسنجانی هم باز همان خط را پيش برده و همين دوره با

امروز هم چون کوتاه است من ديگر اشاره نمی کنم همين امروز 
هم طرح هدفمندکردن يارانه ها را ببينيد که چطوری در حاليکه اين 
رژيم تحريمه مثال و همه دارند بر عليه اش حرف می زنند  همين 

ول سياستهای احمدی نژاد را بانک جهانی و صندوق بين المللی پ
تجليل می کنند و می گويند که واقعا خيلی سياستهای اقتصادی 

خوب اين سياست چيه؟ يعنی آماده کردن .  خوبی را پيش برده
شرايط برای چپاول بيشتر ، استثمار بيشترکارگر ها و بيکاری آنها 

من نمی دانم وقتيکه تمام اين سالها . و غارت بيشتر منابع کشور
را نگاه می کنيم همه اين سالها از آن کنفرانس گوادالوپ که اينها 
تصميم گرفتند جمهوری اسالمی را بيارند رو کار تا امروز و تو 
سياستهای جنگی اش و باز سازيش، نقش اش تو عراق و تو 
افغانستان ما همه جا شاهد يک خط هستيم اونکه جمهوری 

برده  مجری آن اسالمی سياستهای امپرياليستها را پيش 
سياستها بوده  در حاليکه بشون فحش می داده و امپرياليستها 
هم در حاليکه مثال نقض حقوق بشر را محکوم می کردند، هر 

در نتيجه اگر ما بخواهيم در يک کالم اين . حمايتی از اينها کرده اند

رژيم را توصيف اش بکنيم  اينه که با اينکه هر روز  فرياد می زد که  
ان بزرگ، در واقع اين شيطان بزرگ نبود فرشته رحمتش بود شيط

که خوب مصلحت اين بود که فعال بش بگويند شيطان  و به قول 
  .اين غربی ها زير ميزی باهاش کارهاشون را پيش ببرند

   

بله درود بر شما رفيق فريبرز سوال آخر شرايط : گوينده
ان رژيم امروز ايران  مبارزات مردم و برخورد رژيم  کماک

بوسيله نيرو های سرکوبگر خود خصوصا لباس شخصی 
ها در اين دوران اخير با مردم روبرو ميشه آيا اين دوران را 
چطوری ارزيابی می کنيد و به نظر شما رژيم نهايتا تا کی 

 می تونه  اين برخورد را با مردم ادامه بده؟
  

ری جمهو. سرکوب اصوال ويژگی جمهوری اسالميه. ببينيد:پاسخ
اسالمی تا وقتيکه بر قدرت است امکان ندارد که از سرکوب دست 
بر دارد؛ در نتيجه اگر ما می خواهيم اين سرکوب را نبينيم و اين 
جنايتها را نبينيم، بايد مردم ما و نيرو های انقالبيش متحدا بر عليه 
جمهوری اسالمی و برای سرنگونی جمهوری اسالمی مبارزه 

اصوال . از سرنگونی اين رژيم هم تن ندهند کنند و به چيزی کمتر
ديکتاتوری اون جورکه حاال چون فرصت کوتاه است من فقط يک 
اشاره ای گذرا می کنم، ديکتاتوری ذاتی سلطه نظام اقتصادی 
حاکم بر ايرانه؛ اين نظام آنچنان که مردم را کارگران را زحمتکش 

طبيعی يک  ها را استثمار و غارت و چپاول می کنه و خوب بطور
چنين چيزی هم اعتراض ايجاد می کنه؛ مبارزه ايجاد می کنه؛ 

خوب . اعتصاب ايجاد می کنه که اين راهی نداره جز سرکوب آنها
اگر قرار باشه که به اين اعتراضات، به اين اعتصابات، به اين فرياد 
ها، بخواهد جواب بدهد ماهيت وجودی خودش را انکار کرده؛ به 

در تئوری راهنمای  ۴٠ست که در همان دهه همين دليل هم ه
چريکهای فدائی خلق، از همان موقع تا حاال تاکيد شده با صراحت 
هم تاکيد شده که روبنای ذاتی نظام سرمايه داری وابسته حاکم  

خوب البته اين را هم من تاکيد بکنم که  ما يک . در ايران ديکتاتوریه
عربی خاورميانه و نگاهی به همين مبارزات مردم کشور های 

شمال افريقا بيندازيم در همه جا که مردم بر عليه اين ديکتاتور ها 
بلند شدند و به خيابان آمدند ما همه جا می بينيم که واقعا با يک 

فرياد نان و آزادی مال يک . مردم . سری ديکتاتوری ها مواجه اند
کشور نيست اين ديکتاتوری ها به خاطر اينکه ذاتی ان سلطه 
امپرياليستی و سلطه بيگانه هستند، بر اين کشور ها  خوب حاال 
يکی شون مثال موتور سوار می فرسته برای سرکوب خيزش مردم 

در مثال تهران يکی شون مثال شتر سوار می فرسته  ٨٨در سال 
در ميدان التحرير برای سرکوب مردم مصر هر جا يک شکله  اما 

ن داده اگر می خواهيم سرکوب هست  در همه جا هم تجربه نشا
سرکوب نباشه هيچ راهی نداريم جز مبارزه کنيم برای اينکه اين 
ديکتاتوری واين  نظام اقتصادی، که ديکتاتوری را هر روز در بطن 
خودش باز توليد می کنه را نابود بکنيم چون وقت کمه من فقط در 

و خاتمه تاکيد کنم که اميدوارم که در بستر مبارزات طبقه کارگر 
خلقهای مبارز ما، هر چه زودتر ما به آن جائی برسيم که ديکتاتور 
های حاکم بر اين کشور را با همه آن طبقه و همه آن دستگاه 
سياسی ای که تا وقتی هست يک چنين ديکتاتورهائی را باز 
توليد می کنه را به آن جائی که شايسته اش است يعنی زباله 

  . دان بندازيم

همين مير حسين موسوی که اسم برديد اين با تکيه بر اصل 
تفکيک قوا که مثال قوای سه گانه مقننه مجريه و قضائيه با هم 

يعنی دولت  ۶٧فرق دارند مدعی است که دولت در کشتار سال 
مير حسين موسوی هيچ نقشی نداشته و اساسا اين امر در 

در حاليکه .  اصال انکار می کنه. حوزه اختيارات دولت نبوده است
خوب ما  می دانيم هيئت های مرگی  که رفتند و زندانيان 
سياسی را باهاشون مصاحبه می کردند و اصوال همين هيات 

بايد کشته بشه، اعدام  ها بودند که تصميم  می گرفتند کی
بشه به دار آويخته بشه، نماينده وزارت اطالعات يکی از اعضای 
سه گانه اين هيات بوده و اين واقعيتی است که حتی در نامه 
های حسينعلی منتظری هم بهش اشاره شده و حتی تاکيد 

خوب  .شده که حرف آخر را نماينده وزارات اطالعات می زده 
زء دولت موسوی نبوده و زير نظر او کار وزارت اطالعات مگر ج

نمی کرده چطور شد که يک دفعه با تکيه بر تفکيک قوا می 
 .خواهند از يک چنين جنايتی خودشون را کنار بکشند
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وندگان عزیز صحبتی خواهيم داشت با شن: رادیو همراه
رفيق چنگيز از فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در 

با . انگلستان، پيرامون وقایعی که در لندن اتفاق افتاد
  سالم رفيق چنگيز، حوادث لندن از کجا شروع شد؟

  
من هم متقابال به شما و شنوندگان عزیزتون در هر جا که  :پاسخ

کنم و تشکر می کنم از فرصتی که در هستند سالم عرض می 
اختيار من گذاشتيد تا از این راه دور با شنوندگان عزیز شما در 

در ارتباط با سوالتان همانطور هم که اشاره کردید، . تماس باشم
نقطه انگليس خورد،  ٢١اصوال جرقه حوادثی که در لندن و بعدا در 

ن آغاز شد و توسط پليس لند" مارک دوگان"از حادثه کشته شدن 
واقعيت هم این بود که پليس اول جلوی یکی از تاکسی های که 

رو گرفت  که این فرد توش بوده و " مينی کب"اینجا بهش می گن 
که " تاتنهام هيل"پليس محاصره اش می کنه در نزدیکی منطقه 

یک ایستگاه قطاره، و پليس در ابتدا گفتش که اون فرد مسلح 
دازی و در جریان آتشباری متقابل تير خورده بوده و شروع کرده تيران

کميسيون مستقل شکایات "و و کشته شده در حالی که بعدا 
که ارگانی ست در درون خود باصطالح دستگاه پليس لندن " پليس

رو توی گيومه بگذاریم، به هر حال " مستقلش"و حاال اگه او اسم 
نظير این  یکی از سوپاپهای اطمينان چنين ارگانيه که در مواردی

که تعدادشون هم کم نيست و پيش مياد، ظاهرا در مورد 
پليس تحقيق می کنه، این " برخورد قانونی"وحشيگری و عدم 

این فرد مسلح نبوده و دليل این ! ارگان بعدا اعالم کرد که نه
اعتراف هم این بود که اعتراضات بسيار زیادی به این قتل انجام 

گان اعالم کرد که نه؛ پليس در حالی گرفته بود و به هرحال این ار
که این فرد مسلح نبوده اون رو با تير زده و بعدا هم که خبرهای 
بيشتر درآمد مساله به این شکل بود که وقتی که جلوی مارک رو 
می گيره ن ازش می خوان که روی زمين دراز بکشه و دستش رو 

حالتی بگذاره پشت سرش و گویا بنا براین روایات در یک همچين 
تا گلوله بهش شليک می کنن که باز هم  ۴- ٣حتی بدون مقاومت 

بر طبق روایاتی که از طرف دوستاش و خانواده ش آمده  به 
سرش هم شليک کرده بوده ن و این مساله رو در بی بی سی 
هم یکی از فعالين جریانات سياسی و مدنی که یک نویسنده 

این مساله  در نتيجه وقتی. سياه پوست هستش مطرح کرده
اتفاق افتاد، مقامات تا مدتی حداقل یکی دوروز هيچ توضيحی به 
خانواده قربانی نمی دادند و اونها چيزی نمی دونستند تا زمانی 
که خانواده از طریق کانالهای رسمی و اخبار فهميدند که 
پسرشون و یا عزیزشون در اونجا به این شکل وحشيانه کشته 

ور که در اطالعيه چریکهای فدایی آگوست، همانط ۶روز . شده
نفری از اعضای  ٢٠٠-١۵٠خلق ایران در این رابطه آمده، حدود 

و دوستانش و مردم معترض، می روند " مارک دوگان"خانواده 
جلوی ایستگاه پليس تاتنهام، که این پرونده رو در دست داشته ، 
اونجا می ایستند یک چند ساعتی ، اعتراض می کنن نسبت به 

جنایت و خواهان مالقات می شن، خواهان توضيح می شن، این 
مقامات پليس اون منطقه هم اصال هيچ وقعی به درخواستهای 
اونها نمی ذارن، و اساسا وقتی که معلوم می شه که پليس 
حتی نمی خواد جواب درستی به اونها بده در حالی که اونها 

ایی مثل پالکاردهایی رو هم بلند کرده بودن با محتوای شعاره

و غيره ، باالخره از همونجا قضایای " عدالت برای مارک دوگان"
بعدی شروع می شه، خشم مردم سرشکن می شه، و همانطور 
که در بقيه جریانات اگر خواستيد که من بيشتر توضيح بدم، این 
خشم مردمی، اول منطقه تاتنهام رو و بعد هم مناطق دیگر لندن 

خواستيد حرفای من رو قطع کنيد با  البته هر جا. رو در بر گرفت
  . کمال ميل وگر نه من حرفامو ادامه می دم

  
شما ادامه بدین ما بعدا خواهيم ! خواهش می کنم: سوال
" دوگان"ولی آیا این شورشها فقط به خاطر قتل . پرسيد

بوده و یا می شه ربط داد به  مسایلی که در دولت 
تورم بيکاری و گرونی انگلستان و اتفاقاتی که در رابطه با  

  داره رخ می ده؟
  

البته همين سوالی که شما مطرح کردید منشاء و یا ! بله  :پاسخ
اگه بتونم بگم پایه بسياری از بحث هایيه که این روزها در جامعه 

همونطور که در ابتدا اشاره کردم در واقع . انگليس جریان داره
تاد در واقع با جرقه حوادث و شورشهایی که در انگليس اتفاق اف

شروع شد و جرقه اش از آنجا خورد، ولی در " قتل مارک دوگان
واقعيت امر مثل هر پدیده اجتماعی ای اگه ما بخواهيم بطور 
واقعی باهاش برخورد کنيم، همينجوری این مسایل یک دفعه از 

غرش " آسمان نازل نشد و یا بقول اون مثل معروف، این حوادث 
اگه ما " مارک دوگان"بر بستر ماجرای " نبودرعد در آسمان بی ابر 

شرایط جامعه انگليس و کال بریتانيا رو بررسی کنيم ميبينيم که 
دولت انگليس و در واقع طبقه حاکم در این کشور با یک بحران 
بسيار شدید اقتصادی روبروست که من مطمئن هستم که 
یه شنوندگان شما و خود شما هم می دونيد که اصوال نظام سرما

داری در سطح جهان با چنين بحرانی مواجه شده و بخاطر ناتوانی 
هاش و بخاطر ماهيت سيستمی که اون رو اداره می کنه ، در 
همون سوئد هم این بحران خودش رو یک حدی در آخرین 

در انگلستان هم این بحران . انتخاباتی که برگزار شد نشون داد
ابل اغماضه، پدیده اقتصادی یک پدیده بسيار برجسته و غير ق

بسيار چشمگيریه، اگه من بخوام به شما فقط بعضی از نمونه 
های بحران رو بگم باید بگم که اآلن دولت انگليس در واقعيت امر با 
یک کسری بودجه خيلی بزرگ روبروست که بنا به برخی آمار 

درصد کل  ١٠رسمی که البته هيچوقت بيانگر کل واقعيت نيست، 
کشور، کسری بودجه ست و بعدش هم این  بودجه رسمی این

ها و " محافظه کار"دولتی که اآلن سرکار هست، دولت ائتالفی 
هاست که یک برنامه ریاضت کشی اقتصادی " ليبرال دمکرات "

خيلی محکم و سختی و در واقع وحشيانه ای رو داره به پيش می 
 اینجا، بطور روزمره روزی نيست که شما خبری رو راجع به. بره

بيکاری های هر چه وسيعتر، در بين مردم و بخصوص مردم طبقه 
فقير و زحمتکش و متوسط نشنوید؛ آمار و ارقام خود دولت در اینجا 

 ١٩٩٧می گه که مثال آمار بيکاری به باالترین حد خودش از سال 
رسيده، و آماری رو که بطور رسمی خودشون ارائه می دهند می 

يکار هستش در انگليس که یک ميليون ب ٣گن که اآلن حدود 
یعنی استخونبندی اون نيروی . ميليونه ش جوونها هستند

و . اجتماعی ای که در این حوادث و شورشها شرکت فعال داشت
. جوون بریتانيایی یکی شون اآلن بيکاره ۵تقریبا بر طبق آمار از هر 

 در باره شورش جوانان انگليس 
   فر سوئد با رفيق چنگيز قبادي "همراه"مصاحبه راديو         

  
  

  چنگيز سوئد با رفيق "همراه"ر مي آيد متن مصاحبه راديو آنچه در زي: پيام فدايي
  در رابطه با رويدادهاي مربوط به شورش گسترده مردم انگليس بر عليه فر قبادي 
  چند شهر لندن و ، 2011زندگيشان است كه در آگوست كار و شرايط ظالمانه وحاكم بر  
  ،تغييرات جزئي ا با برخيپيام فدايي متن اين مصاحبه ر. ديگر انگليس را درنورديد 
 .خوانندگان قرار  مي دهد از صورت گفتار به نوشتار درآورده و بدينوسيله در اختيار  
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حاال اگر یک کمی فراتر بریم، در همين ارقام گفته می شه که رقم 
درصد  ۵٠کاری در بين جوانهای سياهپوست در برخی مناطق به بي

می رسه و همين منطقه تاتنهام هم که کليد این شورشها در 
من خودم چون در این منطقه . آنجا  زده شد، منطقه بسيار فقيریه

ساکن هستم می تونم بهتون بگم که تا پيش از این جریانات 
ود که بطور روزمره، اخيرهم می شد دید، یعنی کامال برجسته ب

" سوشيال"صف جلوی اداره بيکاری و یا طوری که شما می گيد
مزایا و کمک . خيلی طویل تر می شد؛ اکثرشون جوونها هستند

هزینه های اقتصادی و برای مسکن و کمک هزینه های اجتماعی 
و رفاهی، تمام اینها بسرعت توسط دولت جدید کاهش پيدا کرده 

مار بيکاری یک جوانبی وجود داره که بطور در همين آ. و زده شدن
مثال نشون می ده که هيچوقت در انگليس تعداد زنان بيکار واقعا 
اینقدر نبوده که اآلن هستش و خوب دولت انگليس و طبقه حاکم 
در انگليس هم مثل بقيه هم کيشان خودشون تو بقيه جاهای 

به این  اروپا و بقيه جاهای دنيا در واقعيت امر برخوردش نسبت
بحران اقتصادی اینه که بار اون رو با این برنامه های ریاضت کشی 
اقتصادی بر سر مردم خراب کنه و در واقعيت امر از جيب خالی 
مردم، اون کسری بودجه و شکافهای بزرگ مالی ای که ایجاد 

طبيعتا در نتيجه یک . شده و وارثش بودند رو از این جا جبران کنه
می بينيم که فقر خيلی زیادتر شده توی این  همچين وضعيه که ما

مناطق؛ و در اکثر جاهایی که در اون شبهای اوليه شورش به پا 
، "هکنی"، "تاتنهام"شد در مناطق فقير و زحمتکش بودن مثل 

و واقعا شما اینجاها کافيه یک سری بزنيد و نگاه کنيد، " پکام"مثل 
بزرگی رو ميشه واقعا روشن می شه فهميد که چه تضاد طبقاتی 

مثال بطور مثال بهتون می . تجلياتش رو روشن بطور روزمره دید
گم، وقتی که این شورشها اتفاق افتاد یک تبليغات وسيع و 
مسمومی شروع شد از طرف جناح های حاکم  و روزنامه ها و 
تلویزیونها هم خيلی به این تبليغات دامن زدند که گویا اینها نه 

، نه بخاطر دالیل سياسی، نه بخاطر بخاطر دالیل اقتصادی
شکافهای وسيع طبقاتی و فقر وحشتناکی که در این مناطق 
هست و برخوردهای فاشيستی و نژادپرستانه پليس، بلکه بخاطر 

و " اراذل و اوباش"، "فرصت طلب"این بوده  که یک عده آدمهای 
آمدند و این اعمال رو انجام " دسته جات سازمان یافته یاغی ها"
این تبليغات در حالی بود که . ادند و چنين شورشی رو بر پا کردندد

در همون موقع هم برخی از جناح ها و یا افرادی هم که حاال توی 
طبقه حاکم بودند و متوجه خطرات یک " واقع بين تر"گيومه بگيم 

همچين تنشهای بزرگ اجتماعی ای برای کل سيستم هستند و 
می کنند، مثل شهردار سابق از موضع حفظ اون سيستم حرکت 

لندن مطرح می کرد که  من چند وقت پيش از این جریانات در 
است اگر کسی اون " احمقانه"منطقه تاتنهام بودم و باید بگم که 

چيزهایی رو که من به چشمم در این منطقه دیدم، می دید و بعد 
. هم فکر می کرد که این مسایلی که بوجود آمد بوجود نمی آمد

يجه این مسایل برغم هر تبليغاتی که طبقه حاکم می کنه، در نت
این شورشها با فاکتهای روشن، ریشه در مسایل عميق اقتصادی 
و اجتماعی و تضادهای طبقاتی داره که تحت این نظام بر شدت و 
حدتش هر چه بيشتر افزوده شده و با توجه به بحرانی هم که در 

ی شده، و باعث شده که سطح جهانی گریبانگير نظام سرمایه دار
هر جایی داره یه جنگی راه می ندازه هر جایی داره فشار مياره 
به طبقه کارگر و زحمتکشان وخلقهای محروم، ابعاد این فشارها 
خيلی بيشتر هم شده بود و در نتيجه این شورشها اصال غير قابل 

  .پيش بينی نبود
  

ن دوستان عزیز با رفيق چنگيز از فعالي! بله: سوال
چریکهای فدایی خلق صحبت می کنيم و تلفنی  که شما 

خواهد  ١٣٣۵١٢۵۴دوستان می توانيد با ما تماس بگيرید 
خب شما راجع به شهردار سابق . بود اگر سولی داشتيد

گفتيد که ایشون این پيش بينی رو " کن ليوینگستون"لندن 
کرده بودند و ما می دونيم که در انگليس، مساله نژاد 

خصوص در اداره پليس یکی از مسایل و معضالت پرستی ب
بزرگ است که دیده شده، چند سال پيش هم یک کارگر 

. بوده کشتند" تروریست"برزیلی رو به یک اتهام واهی که 
چون شورش . این اتفاقات به نظر شما تا کجا خواهد رفت

به . اخير در لندن، ابعاد بسيار پيچيده و بزرگی رو داشت

ه به این ریاضت اقتصادی ای که دولت نظر شما با توج
  بورژوازی انگلستان داره، تا کجا پيش خواهد رفت؟ 

  
ببينيد اآلن هم بعد از یک هفته که این مسایل پيش ! بله: پاسخ

امده خوب بخاطر ضرب و زور پليس و دادگاه هایی هم که حاال اگر 
بعدا خواستيد بيشتر راجع به جزیيات کاراشون و شيوه 

ن با دستگير شدگان این شورشها اشاره خواهم کرد، برخوردشو
ولی . اینها خوب موقتا موفق شدند تا این مساله رو بخوابونند

حقيقت اینه که مثل هر واقعيت دیگه ای، مثل هر برخورد دیگری، 
اجتماعی ای روبرو باشيد،  -اگر شما با یک معضل بزرگ اقتصادی

ولت و طبقه حاکم داره اگر بخواهيد مثل دولت کنونی و کاری که د
می کنه، عمل کنيد، اینه که برای حل مساله، تصميم گرفتن که 

همونطور که براتون توضيح دادم از . صورت مساله رو پاک کنن
اونجایی که اینها اساسا کمترین ربطی بين این خشم فروخفته 

اجتماعی  - ای که به این شيوه منعکس شد، با مسایل اقتصادی
و بيکاری ای که حاصل نظام استثمارگرانه با فقر و گرانی 

و مردم رو همونطور که گفتم . خودشون هست، قایل نمی شن
خطاب می کنن، در نتيجه فکر " یاغی"و " فرصت طلب"یک مشت 

کردند که می تونن با سرکوبهایی که تا حاال کردن مساله رو 
ه این بجز این، اقداماتی که اینها تا حاال کردن از جمل. خاتمه بدهند

نفری رو تا اآلن دستگير کردند و دادگاه  ١٩٠٠-١٨٠٠بوده که حدود 
ساعته یعنی  ٢۴های اینجا واقعا با یک حالت بی سابقه ای، 

ساعته به معنای واقعی همين کلمه، مشغول  ٢۴وقتی می گم 
کار بودند تا این دستگير شدگان  که اکثرا هم جوونها و نوجوونها 

تو و با کوتاه کردن اون پروسه های قضایی بودند رو می بردند اون 
که در شرایط معمول واقعا حق هر متهمی هست که برای پاسخ 
گفتن به اتهاماتی که بهش زدند وارد دادگاه می شه، از اون 
حقوق برخوردار باشه، دادگاه ها  با بریدن و کوتاه کردن اون پروسه 

و منتقل می های قانونی، برخورد می کردند و بازداشت شده ها ر
مقامات قضایی بطور خيلی خشنی برخورد کردند . کردند به زندانها

با متهمين این جریانات و همونجور که احتماال شنيده باشيد مثال 
پوند  ٣مواردی بوده که برای دزدیدن یک بسته بطری آبی که 

 ۶تا  ۴کرون سوید بيشتر ارزشی نداشته،  ٣٠بيشتر نبوده یا مثال 
دند به نوجوانی که این کار را کرده بود و یا حتی در ماه زندان دا

تا از جوونهایی که در یکی از شهر های شمال انگلستان  ٢مورد 
" سوشيال نت وورک"با استفاده از شبکه های اجتماعی و یا 

پيامهایی می فرستادند و خواهش می کردند که همه برای 
کنند، بدون  تظاهرات جمع شوند و بروند و برای حقوقشون اعتراض

اینکه اون تجمعات حتی شکل گرفته باشند، این دو تا جوون رو 
بجز اینها، موارد دیگه . سال زندان دادند ۴دستگير کردند و بهشون 

ای بوده که بخاطر کفش ، بخاطر چيزهایی که در مواقع عادی 
بهتون بگم بطور مثال اگر شما با اتهام یه دزدی کوچيک روبرو 

و وقتی می برند دادگاه، حاال اگر اتهامش ثابت باشيد خوب طرف ر
باشه معموال با یک اخطار ) دزدی آب(بشه در دادگاه، اگر مورد اول 

حل می شه و اگر مساله جدی تر باشه با کمی ساعت کار 
حل " کاميونيتی وورک"مجانی برای جامعه که اینجا بهش می گن 

انگی می می شه و یا باز اگه مورد جدی تر باشه،حتی حبس خ
کنن؛ و در واقع این چنين برخوردی که اینها کردن در شرایط عادی 
با یک همچين دزدی هایی نمی شه، با این شدتی که اینها اینبار 

خيلی با " دیوید کمرون. "با مثالهایی که براتون زدم برخورد کردن

دولت انگليس در واقعيت امر با یک کسری بودجه خيلی بزرگ 
روبروست که بنا به برخی آمار رسمی که البته هيچوقت بيانگر 

درصد کل بودجه رسمی این کشور،  ١٠کل واقعيت نيست، 
ن سرکار کسری بودجه ست و بعدش هم این دولتی که اآل

" ليبرال دمکرات "ها و " محافظه کار"هست، دولت ائتالفی 
هاست که یک برنامه ریاضت کشی اقتصادی خيلی محکم و 

اینجا، . سختی و در واقع وحشيانه ای رو داره به پيش می بره
بطور روزمره روزی نيست که شما خبری رو راجع به بيکاری 

ردم طبقه فقير و های هر چه وسيعتر، در بين مردم و بخصوص م
زحمتکش و متوسط نشنوید؛ آمار و ارقام خود دولت در اینجا می 

 ١٩٩٧گه که مثال آمار بيکاری به باالترین حد خودش از سال 
رسيده، و آماری رو که بطور رسمی خودشون ارائه می دهند 

ميليون بيکار هستش در انگليس که یک  ٣می گن که اآلن حدود 
یعنی استخونبندی اون نيروی . دميليونه ش جوونها هستن

. اجتماعی ای که در این حوادث و شورشها شرکت فعال داشت
آ
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سالشونه و  ١۵-١۴اگه اینها "قاطعيت و بی شرمانه گفت که 
 - البته از نظر اونها -برن بزنن و دزدی کنن، عقلشون می رسه که

دزدی کنن، غارت کنن، بنابراین باید آماده باشن تا برن در زندان و 
و به نظر من درسی که هر کسی . تبعات این کار را هم ببينن

واقعا می تونه بگيره، در مورد زاویه این برخورد طبقه حاکم با 
ین همه تبليغات روزمره ما شورش مردم و جوونها در اینجا اینه که ا

ساعته می شنویم که نظام حاکم چقدر نظام  ٢۴در طول سالها 
دمکراتيکيه، چقدر به حقوق افراد احترام می ذاره، و چقدر به 
معيارهای دمکراتيک خودش باصطالح افتخار می کنه؛ ولی شما 
کافيه یکجا تقدس اون مالکيت خصوصی رو در مورد طبقه حاکم زیر 

د، کافيه کار جدی ای بکنيد که اون حتی احساس خطری پا بذاری
بکنه برای نظامش، اون منوقع چهره واقعی این دمکراسی 
بورژوایی بيرون مياد و با چماق بزرگی که در دستشه، اصوال هر 
گونه ماسکی رو که راجع به دمکراسی و حقوق بشر زده به چهره 

ی هست که اش رو مجبور ميشه بدره؛ و این درست همون وضعيت
ما در انگليس در مورد همين شورشها و برخورد تاکنونی طبقه 
حاکم باهاش دیدیم، در واقعيت اگه بخوام بهتون یکمی دقيقتر 
بگم، در زمان بحران و موقعی که یک همچين مسایل مهمی پيش 
مياد، که مردم واقعا بخاطر گرسنگی، بيکاری، تورم، گرانی، بلند 

ر یک همچين شرایطی ما حتی می شن و شورش می کنن، د
اون تفاوت های بين دولتها در نظامهایی  که بهشون می گيم 

" دمکراتيک"متروپل غربی، جوامع سرمایه داری توی گيومه 
اینجاها، با دیکتاتوریهای واقعا تا بن دندون مسلح و خشن و متکی 
بر سرنيزه در کشورهایی نظير ایران، این تفاوتها خيلی کم می 

رایط بحران؛ و این واقعيت یکی از جنبه هایيه که اینجا شه در ش
می شه به چشم دید در مورد برخورد طبقه حاکم با دستگير 

اجازه بدید تا یادم نرفته یه چيزی رو . شدگان شورشهای اخير
همينجا اضافه کنم؛ چون ما باید در مورد این مسایل واقعيت رو 

مطرح کنيم؛ این رو بدونيد  بگيم و هر چه در واقعيت اتفاق افتاده رو
موقعی که این شورشها شروع شد، در این منطقه تاتنهام مثال 
وقتی شما نگاه می کردید خوب خيلی ماشينهای پليس سوزانده 
شد، به ایستگاه پليس در مناطق دیگه حمله شد؛ بعد به اداره 
های دولتی، اداره کار و مسکن حمله شد؛ به یک سری مراکز 

ی قمارخونه های کوچکی که در محله های فقير شرط بندی یعن
نشين درست می کنن و واقعا باور نمی کنين، از طریق این مراکز 

، این آدما می "سوشيال"اون یه مقدار پول کمی هم که بعنوان 
گيرن، ميان اونجا و در این مراکز با توهم اینکه می برن تا بيشترش 

ين مراکزی رو زدن یک همچ. کنن، از تو جيبشون می کشن بيرون
درب و داغون کردن؛ بعد سوپر مارکتهای زنجيره ای چند تاشون 

و در کنار اینها هم به برخی از اموال مردم و دارندگان . ضربه خوردن
مشاغل کوچيک هم لطمه خورد و در بعضی جاها مثال در یک مورد 
هم وقتی که یک مغازه خيلی بزرگ فروش موکت که از این 

ه ای هستند، اون رو که آتش زدند، در باالی آن شرکتهای زنجير
شرکت، یه چند تا خونه مسکونی قرار داشت که آتش گرفت و 

ما به هيچ وجه، باید این رو در . همه اموال اون مردم از بين رفت
نظر داشته باشيم که به هيچ وجه در این اعتراضات، حتی اگر 

ت، اینجور کارها عادالنه هم می دونيم که در واقع هم عادالنه هس
رو تایيد کنيم؛ و این رو آدم باید متوجه باشه که موقعی که از 
عادالنه بودن کل حرکتی که در لندن و در سایر نقاط انگلستان 
شده صحبت می کنيم؛ یعنی از اون ریشه های حرکت صحبت 
می کنيم که طبيعت و ماهيت این حرکت رو تشکيل می ده و 

د شده این حرکت که در واقعيت همون نشون می ده که از کجا بلن
هست؛ ما به هيچ وجه این کارها رو .. فقر و شکاف طبقاتی و 
. منتها در این زمينه یک فرقی هست. نباید و تایيد هم نمی کنيم

که گفتم برای  راین حرکات شده طبقه حاکم همونجو از موقعی که
اینکه نقش اساسی خودش و نظامش رو در بوجود آوردن یه 

چين شرایط اسارتباری که باعث می شه جامعه منفجر بشه هم
از زور فقر و گرسنگی و نابرابری و برخوردهای نژادپرستانه و 
سرکوبگرانه؛ و بره و یک همچين عکس العملی رو نشون بده، 
چهره خوشونو بپوشونن مرتبا تبليغ کردن که اینها همه غارتگر 

ساعته از  ٢۴ن و بودن و یکسری صحنه ها رو هم برجسته می کن
این تلویزیون و رادیوشون پخش می کنن و راجع بهش صحبت می 
کنن که در اون صحنه ها شما بدرستی هم می بينيد که مثال 
رفتاری شده که بدرستی، غارت بوده، مثال نشون ميدن یه بازدید 

کننده مالزیایی رو که چانه اش خورد شده بود در جریان اون 
می دن که یکی دوتا ميان و به اسم کمک، درگيریها؛ مثال نشون 

جا  ٢-٣یا اینکه مثال خونه مردمم . کيف و کوله اش رو می زنن
نشون می دن که آتيش گرفته؛ اینها اون کارهایيه که گفتم غلط 
بوده و هيچ کس تایيدش نمی کنه ولی طبقه حاکم سعی کرده 
که بگه تمام ماهيت حرکتی که در انگلستان شده، این حرکت 
عدالت خواهانه، نه مسایل اقتصادی، نه بخاطر عدالت، نه به 
خاطر برابری و درخواست حق محرومين و گرسنگان، بلکه بخاطر 
غارت و کارهای سازمانيافته باندهای جنایتکار قاتل و و فرصت 

  . طلبه
  

با توجه به سياستهای ریاضت کشانه ای که دولت : سوال
نگلستان رخ داده، در پيش گرفته و اتفاقاتی که در ا

نيروهای ميشه گفت طبقه کارگر و یا نيروهای مترقی، 
  برخوردشون با این اتفاقات چيه؟

  
البته اجازه بدید در مورد سوال قبلی شما یک جمله ! بله :پاسخ

ای بگم که به اون اساس سوال قبلی شما بپردازم منظورم این 
پاک می کنه که به  بود که وقتی صورت مساله رو طبقه حاکم

مساله جواب نده، ممکنه موقتا ادعای اینو بکنه که پيروز شده و 
هزار  ١۶مثال سرکوب کردن و اوضاع رو کنترل کردن با فرستادن 

افسر پليس تو خيابونها و ایجاد یک حالتهایی مثل برقراری حکومت 
نظامی؛ چون در برخی از محالت، شبها که این جریانات ادامه 

يس می آمد در این مناطق و  به مغازه دارها می گفت داشت پل
کار و کاسبی و دکانهاتون رو ببندید و شما یک حالت ! که ببندید

  ...خلوت و شرایط فوق العاده ای می دیدید اونجا
  

  !حکومت نظامی: سوال
  

ولی خوب حاال فقط ارتش رو نياوردن، . حکومت نظامی بله: پاسخ
به هر حال ممکنه که . م کرده بودنگرچه تهدید آوردن ارتش رو ه

حاکمان فکر کنن موقتا که این حرکت رو سرکوب کردن به خيال 
خودشون و االن هم دارن با تنبيه شدید و مجازات های شدیدی 
! که می کنن احتماال پيامی می فرسته که مثال این نتيجه شه

ولی واقعا تا موقعی که اون مسایل اساسی و واقعی ای که این 
تها رو در جامعه بوجود آورده، اونها حل نشه؛ اگر تضادهایی حرک

که در ماورای در پشت چنين انفجارهایی هستن و ریشه در اوضاع 
اجتماعی دارند رو نبينيم؛ که اینها ندیدن؛ و اونها رو  –اقتصادی 

نخوان حل کنن ، که اینها نمی خوان حل کنن و در توانشون هم 
ی نخواهد کشيد که به شرط تداوم نيست که بخوان حل کنن؛ طول

وضعی که ما اآلن اینجا باهاش مواجه هستيم و در این کشور می 
بينيم به لحاظ اقتصادی و اجتماعی و مثال برنامه های ریاضت 
کشانه اقتصادی  اگه به همين صورت ادامه پيدا کنه مطمئنا از 

ه حتی این یه واقعيته ک. جای دیگه، اینبار شدیدتر بيرون خواهد زد
بخشهایی از خود طبقه حاکم هم این رو می فهمند و اآلن هم با 
جنبشی که بوجود آمده تضادهاشون را ما می بينيم که تشدید 
شده سر چگونگی کنترل و اداره نظام، به اون بقيه می گن و 
بحثی هست که می گن بابا باید یه مقداری هم بپردازیم به اون 

يد که اینها یه مشت دزد و قاتل ریشه های مساله و فقط فکر نکن
این توضيح در اون رابطه؛ ولی در ارتباط با سوالی . و جنایتکار بودن

ساعته می  ٢۴این همه تبليغات روزمره ما در طول سالها 
شنویم که نظام حاکم چقدر نظام دمکراتيکيه، چقدر به حقوق 
افراد احترام می ذاره، ولی شما کافيه یکجا تقدس اون مالکيت 
خصوصی رو در مورد طبقه حاکم زیر پا بذارید، کافيه کار جدی 

حتی احساس خطری بکنه برای نظامش، اون  ای بکنيد که اون
موقع اصوال هر گونه ماسکی رو که راجع به دمکراسی و حقوق 
بشر زده به چهره اش رو مجبور ميشه بدره؛ و این درست همون 
وضعيتی هست که ما در انگليس دیدیم، در واقعيت اگه بخوام 
بهتون یکمی دقيقتر بگم، در زمان بحران و موقعی که مردم 

عا بخاطر گرسنگی، بيکاری، تورم، گرانی، بلند می شن و واق
ما حتی اون تفاوت های بين دولتها در  شورش می کنن،

نظامهایی  که بهشون می گيم متروپل غربی، جوامع سرمایه 
اینجاها، با دیکتاتوریهای واقعا تا " دمکراتيک"داری توی گيومه 

ایی بن دندون مسلح و خشن و متکی بر سرنيزه در کشوره
 .نظير ایران، این تفاوتها خيلی کم می شه در شرایط بحران
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تا  ٢که در مورد برخورد نيروهای مترقی کردید خوب این سوال 
. بخش داره؛ یکی اینکه نيروهای مترقی این جامعه مورد بحث

روهای خوب در اینجا اکثریت قریب به اتفاق نيروهای انگليس، ني
چون . چپ و دمکراتش، از این حرکت بطور طبيعی پشتيبانی کردند

اگر کسی نخواد پا روی واقعيت بگذاره، نمی تونه این حرکت رو 
در نتيجه اینجا سياستها و نقش دولت و طبقه حاکم . محکوم کنه

در مورد برخوردهایی هم که با . رو زیر سوال بردند و حمایت کردند
مورد نيروهای ایرانی، من شخصا یکی دو این حرکت می شه در 

دیدگاه رو دیدم که در مورد یکيش اآلن با شما صحبت می کنم که 
می گه که این شورشها یک حرکت عادالنه ای یه و گرچه در 
جریان اون یه سری مسایل هم مثل صدمه دیدن منافع اون 
صاحبان مشاغل کوچک و اموال مردم و آتيش گرفتن برخی خانه 

موال مردم باید مخالفت کرد و اون قسمت رو باصطالح ها و ا
محکوم کرد ولی کل این حرکت رو یه حرکت عادالنه می دونن 
ولی کسانی هم هستند که تحت تاثير تبليغات دائمی طبقه 
حاکم، گرایشات و دیدگاه هایی رو هم من دیدم که تاکيد می کنن 

اگر . واقعا غلطهاین دیدگاه . این کار یک خشم و غارتگری کور بوده
کسی بياد اینجا و واقعيات رو بصورت عينی ببينه و من خودم 
شاهدش بودم که بهتون می گم، مثال در همين محله تاتنهام، 
بجز یک مورد خونه آتيش گرفتن و یکی دومورد صاحبان مشاغل 
کوچيک، همونجور که در اول بهتون گفتم اکثر مراکزی که مورد 

مراکز دولتی، ایستگاه های پليس حمله قرار گرفته بود، 
ماشينهای پليس، مراکز شرط بندی و مراکز اقتصادی مربوط به 
شرکتهای بزرگ تجاری تو زمينه کامپيوتر و غيره، اینها بودن که 
مورد حمله قرار گرفته بودن و با وجود اینکه دولت این همه تبليغ 

که خود  بوده، در برخوردهایی" غارتگری"می کرد که اینها کارای 
نوجوانان می کردن مثال در منطقه کرویدون جایی که یکی شون 
تونست یکمی حرف بزنه در پشت تلویزیون در شرایط این 
بمباردمان تبليغاتی ای که همه اش می گفتن اینا یه مشت 
غارتگر بودن که آمدن و آتيش زدن، اون نوجوون  برگشت گفتش 

بقه ثروتمند نشون بدیم که تمام حرکت ما برای این بوده که به ط
که ما فقرا هم خسته شدیم و این کارهای ما حرکتی بود بر عليه 

و از این جور اظهار نظر ها ما زیاد می . طبقه ثروتمند این جامعه
بينيم منتها، چون دستگاه های تبليغاتی عظيم در اختيار طبقه 
حاکم هستش، خوب شما انعکاس اون واقعيات رو باصطالح خيلی 

در نتيجه برخورد درست نيروهای مترقی با این . می بينين کمتر
جریان اینه که با شناخت از اون دالیل مادی و واقعی ای که باعث 
اون انفجار و این شورش شد؛ اون رو برجسته کنن و بر خواستهای 
عادالنه مردم دست بگذارند و اون رو تایيد کنند و در همون حال 

شده مثل هر حرکت توده ای که  هم هر کجا اگر زیاده روی ای
بوجود مياد و شما می بينيد که یک انفجار بزرگ اجتماعی می 
شه بی تردید هر طبقه و هر نيرو و هر گرایشی هم مياد تو جریان 
و اون جا هم خوب یه عده ای هستند که ميخوان بيان و استفاده 
کنن و اساسا یه کارهای دیگری رو انجام بدن و یک خطوط دیگری 

ولی اساس این حرکت همونطور که بهتون . رو به پيش ببرند
اشاره کردم یک حرکت عادالنه و انعکاس خشم فروخفته مردم و 
بویژه جوانان انگليس در مقابل این شرایط اسارتباریه که از یک 
طرف توسط دولت و طبقه حاکم با برنامه های ریاضت کشی 

می ره و از طرف  اقتصادی ای که به اونها تحميل کرده به پيش
دیگه با بزرگ شدن چماق سرکوب طبقه حاکم و  برخوردها 
نژادپرستانه پليسه که تشدید می شه و چنين انعکاسهایی رو 

  . بوجود مياره
  

ما شاهد همين اتفاقات به شکل دیگه در مورد : سوال
و در ماه های اخير هم ایتاليا و اسپانيا و . فرانسه بودیم

با توجه به ورشکستگی . داشتيمپرتقال و یونان رو 
سرمایه داری، این اتفاقاتی که داره رخ می ده و در خبرها 
. شنيده می شه، شما در اروپا چگونه می بينيد این روند رو

آیا این مساله به کشورهای دیگه کشيده خواهد شد و یا 
  در همينجا درلندن و در انگلستان به پایان خواهد رسيد؟

  
خوبيه چون خود همين مساله که ما بقول  ببينيد سوال :پاسخ

معروف جنگل رو نبينيم و درخت رو ببينيم و بعضی ها افق 
دیدشون رو اونقدر محدود ه که فکر می کنن خوب حاال مثال یه 

حرکتی توی انگليس شد، یا اینکه می گن یه جا حاال مردم بلند 
تا غارت شد و توجه نمی کنن همونطور که اشاره شد  ۴شدن و 

به دالیل اساسی ای که چنين حرکتهای بزرگ اجتماعی رو پيش 
مياره، اون موقع خوب بطور طبيعی در تحليل قضایا و در برخوردمون 
باهاش هم مطمئنا دچار اشتباه می شيم و اگر هم مثل طبقات 
حاکم باشيم چون بعنوان حرف آخر بجز چماق سرکوب چيزی 

درست همين . ای مردمنداریم، اون رو بيشتر بيرون می کشيم بر
اتفاقاتی که کمابيش توی همين کشورهایی که اسم بردید داره 

ولی اگر ما ميگم جنگل رو ببينيم و بخوایم تا زیر پوسته . می افته
اون حوادثی که جریان داره بخوایم عوامل و محرکه هایی رو که 
چنان جوششهایی رو بوجود ميارن، به اونها توجه کنيم، خواهيم 

اآلن نظام سرمایه داری واقعا در سطح جهانی با یک بحران  دید که
خيلی بزرگ روبروست به لحاظ اقتصادی و تجليات این بحران بزرگ، 
بيکاریهای وسيع، ورشکستگی های مالی دولتها، فقر و گرونی و 
تورم برای ميليونها تن از کارگران و توده های بی چيز، و یورش به 

با یک همچين .. دهای نژاد پرستانه و آزادیهای دمکراتيک ، برخور
و اتفاقا بی دليل هم .اوضاعی نظام سرمایه داری روبروست

نيست که اگه ما نگاه کنيم که چقدر راه حل های سرکوبگرانه، 
جنگ طلبانه و نظامی به جلوی صحنه حوادث رانده شده در سطح 

خود اینها ناشی از شدت . بين المللی در این سالهای اخير
در همين اروپا کشورهای . يه که نظام باهاش روبروستبحران

اینها اآلن " اورو"یا به قول شما " یورو"منطقه پول واحد اروپایی 
واقعا با یک ورشکستگی تو برخی از این کشورها روبرو هستند، 
هر بار جمع می شن تصميم هایی می گيرند ولی واقعيات سخت 

رو در اداره دمکراتيک  زمينی از این طرف که ناتوانی ذاتی نظام
جامعه نشون می ده، به اونها فشار مياره مجبور شدن برن 
قرضهای یونان رو بخرن و مردم اونجا رو تا نسلهای بعد تا خرخره 
بکنن زیر قرض با بهره های وحشتناک، بحثشونه که همين کار رو 

در کشورهای دیگه مثل فرانسه و . ممکنه بخوان با ایتاليا بکنن
ه مثال اوضاع بهتری دارن، فشار آوردن و بار بحران رو سعی آلمان ک

می کنن به انحا مختلف، با زدن کمک هزینه های اجتماعی، با باال 
منتقل کنن بر سر کارگران ... بردن مالياتی که از مردم می گيرن و 

و توده های زحمتکش و بی چيز که تشکيل دهنده قسمت بزرگتر 
حاضرن هر کاری رو بکنن تا به این  این جوامع هستند و باالخره

منافع اون سرمایه دارها و  اقليت حاکم دست نخوره و اونها حد 
اقل ضرر رو ببينن و نه تنها حد اقل ضرر رو ببينن بلکه سودهاشون 

اینها با یک همچين وضعی روبرو هستند و اونجوری . بيشتر شه
ریع هم که اآلن خوشون می گن چشم اندازی برای برون رفت س

بحران، . از چنين اوضاعی در دست نيست در همه این کشورها
ممکنه کم و زیاد باشه شدتش یک جور نباشه مثال در سوید 

و یا در ایتاليا و یونان و یا پرتقال به یه  .یکمی فرق کنه با انگلستان
حالتی برسه که از ورشکستگی کل اقتصاد حرف بزنن و یا همين 

کنم، اخيرا آماری درآمده بيرون که نشون جا اگه من یه پرانتز باز 
می ده در آمریکا حجم بدهکاریهای آمریکا از مجموع توليد ناخالص 
ملی حتی بيشتر شده و این اصال یه رقميه که حتی نمی شه به 

معنی اش اینه که کل ! زبون آورد چون خيلی نجومی و وحشتناکه
وقتی نظام  اقتصاد آمریکا اآلن شما نگاه کنيد قرضه؛ در نتيجه

سرمایه داری با چنين وضعيتی رو بروست، همونطور که در تجارب 
تاریخی هم ما دیدیم، راه حلهای سرکوبگرانه، راه حل حلهای 
ميليتاریستی، نظامی به جلوی صحنه سياست رونده می شه، 

اآلن نظام سرمایه داری واقعا در سطح جهانی با یک بحران 
خيلی بزرگ روبروست به لحاظ اقتصادی و تجليات این بحران 
بزرگ، بيکاریهای وسيع، ورشکستگی های مالی دولتها، فقر و 
گرونی و تورم برای ميليونها تن از کارگران و توده های بی چيز، و 

و ...آزادیهای دمکراتيک ، برخوردهای نژاد پرستانه و یورش به 
اتفاقا بی دليل هم نيست که اگه ما نگاه کنيم که چقدر راه حل 
های سرکوبگرانه، جنگ طلبانه و نظامی به جلوی صحنه حوادث 

خود اینها . رانده شده در سطح بين المللی در این سالهای اخير
در همين . بروستناشی از شدت بحرانيه که نظام باهاش رو

اینها اآلن واقعا " یورو"اروپا کشورهای منطقه پول واحد اروپایی 
با یک ورشکستگی تو برخی از این کشورها روبرو هستند، هر بار 
جمع می شن تصميم هایی می گيرند ولی واقعيات سخت 
زمينی از این طرف که ناتوانی ذاتی نظام رو در اداره دمکراتيک 

 به اونها فشار ميارهجامعه نشون می ده، 
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خطر جنگ بيشتر خواهد شد؛ و همونطور که اآلن ما می بينيم هر 
به هر حال  بر سر رقابتها و قدرت گوشه ای رو که نگاه کنيد، 

طلبی های این دول امپریاليستی و سرمایه داران جهانی ما می 
بينيم که جنگهایی در حال جریانه و بحرانهایی باصطالح در حال 
اتفاق افتادنه و در همه اینجاها هم چون خشم و نفرت مردم بلند 
ی شده و برجسته شده، با استفاده از این خشم اونها سعی م

کنند که بحرانهای خودشون رو، چيه با این راه حلها بهش جواب 
بدن و در یک همچين شرایطی خطر جنگ و یا گسترش جنگهای 
موجود حتی خيلی زیاد می شه؛ ولی خوب این یک تصویر حاال 

از طرف دیگه بر بستر همين . بگيم یه خيابون یکطرفه نيست
رابطه با همين  شرایط ما زمينه هایی رو داریم می بينيم در

حرکتی که تو انگليس شده، تو فرانسه شده، ویا چند وقت پيش 
توی انگليس توسط دانشجویان شد که حرکت بسيار گسترده و 
خوبی بود، اینها همه  نشون می ده که آگاهی مردم هم هر چه 
باالتر می ره، نشون می ده که مردم هم تحمل شرایط موجود و 

ستها و طبقات حاکم ميا رند رو ندارن؛ اون فشارهایی که امپریالي
بهش واکنش نشون می دن و در نتيجه در یک همچين شرایطی، 
بشرطی که یک سری عوامل دیگه هم آماده باشه، امکان این که 
جنبشهای توده ای انقالبی بوجود بيان ، رشد کنن و امکان بوجود 

همچين در نتيجه ما با یک . آمدن انقالب مردمی خوب باالتر می ره
. تصویری به نظر من در سطح بين المللی بطور کلی روبرو هستيم

بخصوص اینکه خوب ما نباید فراموش کنيم که انقالب مثال شوروی 
که حاال ما به بعدش کار نداریم، از دل بحران و جنگ جهانی بيرون 

در نتيجه ما باید این رو مد نظر . آمد؛ جنبشهای دیگر هم همينجور
  . در محاسبه هامون به عنوان یک پارامتر ببينيم داشته باشيم و

  
رژیم جمهوری اسالمی هم در ارتباط با وقایع لندن : سوال

سال جنایاتی که این  ٣٢بعد از . خيلی تبليغات می کرد
رژیم انجام داده و کارنامه سياهی که داره، بویژه با توجه 

ندن سال اخير، حاال در ارتباط با اتفاقات ل ٢به سرکوبهای 
  آیا شما این نظر ها رو شنيدید؟. یک سری نظر ها داد

  
من کمابيش البته فکر می کنم که شنوندگان شما و ! بله :پاسخ

هر کسی بخصوص  ما ایرانيها، زمانی هم که با این حوادث روبرو 
شدیم تو انگليس ، اینجا بدون شک با توجه به این که از اون 

طر داریم، هميشه برخوردهای کشور می آیيم، و به اونجا تعلق خا
جمهوری اسالمی بنظر من یک جنبه جدایی ناپذیر در نگاهی که 

و همونجوری . ما نسبت به این شورشهای انگليس داشتيم، بود
که می دونيد خوب مقامات این رژیم ولی فقيهش آمدن باداد و قال 
بسيار زیاد، به این قضایا پوشش خبری خيلی وسيعی دادند و 

که این حرکات انگليس نشانگر گرایش و بيداری مطرح شد 
اسالمی در جامعه انگليسه و خوب می دونيد که اینجا مسلمون 

و با چنين ادعایی اول از همه دروغ خيلی بزرگی . زیاد داره دیگه
چون کسانی که اینجا شاهد قضيه هستن اساسا اینجا به . گفتن

ه انگليس نقط ٢١هيچ وجه نمی شه حرکتهایی رو که گفتم در 
شد رو بخواهيد براش باصطالح چارچوبهای مذهبی یا غير مذهبی 

اساسا این یه . و یا چپ و غير چپ براش چنين مارکهایی رو بزنيم
حرکت خودانگيخته بود که در نتيجه یک شرایط خاصی یعنی شدت 
تضادها من اولش اشاره کردم رشد کرد، در اثر یه جرقه ای که 

روز دیگه، یک جای دیگه و یک  ۴افتاد  حتی اگر اون اتفاق نمی
جور دیگه ميزد بيرون، اون جرقه کليد زد و آمد بيرون و کسانی هم 
که توی اون شرکت کردند، خوب ما اینها رو به چشم خودمون 
دیدیم، اساسا هيچ گونه مرزبندی و یا چهارچوبی که شما بگين 

اینطور که  اسالمی بود و یا اینکه فقط مال سياه پوستان بود یعنی
برخی از اقشار فاشيستی طبقه حاکم اینجا تبليغ می کنن و 
سعی می کنن به خورد همه بدن، یا ادعا بشه که حرکت 

اونطوری که تو (اقليتهای قومی بود یا مهاجرین و خارجی ها بدن، 
مورد حرکتهای فرانسه سعی می کردند بيشتر با توجه به شمار 

اصال شما چنين . صال چنين نبودا) بزرگ مهاجرین اونجا جا بزنن
بلکه، سياه، سفيد، مهاجر و اینو . چهارچوبه هایی رو نمی دیدید

بذارید بگم در وقایع محله تاتنهام شاید اگر بگم تعجب کنيد تعداد 
زیادی یهودیانی بودند که در این حرکات شرکت کردند و از این نظر 

ای که می گم یهودیان چون کامال با همون لباسهای سنتی 
داشتند در زدو خوردها با پليس در جریان شورش توی این منطقه 

به چشم می خوردند که می رفتند حمله می کردند ، بر می 
گشتند، سياه پوستان توش بودند، از سفيدها توش بودند و 
اساسا هيچ گونه محدودیت رنگ و پوست و نژادی به این حرکت 

ود و اون دیگه رنگ نمی این مساله مساله اقتصادی ب. حاکم نبود
در نتيجه اینکه جمهوری اسالمی در داخل تبليغ می ! شناسه

کنن و سعی می کنن تحميق کنن با ادعای این که این شورشها 
نشان بيداری اسالمی بود یک مزخرفی بود که اینها گفتند واین 
خطی رو که جمهوری اسالمی با تبليغاتش تعقيب می کرد، خوب 

پيشنهاد داد به دولت انگليس که ما یک هياتی رو این بود که بعدا 
برای بررسی نقض حقوق بشر بفرستيم اونجا که حاال خوب با 

همين سردار " نقدی"پوزخند همه روبرو می شد و یا این که حتی 
مزدور این رژیم برگشت در روزهای اول گفت که ما حاضریم 
بسيجی ها رو به عنوان یک سپاه حافظ صلح بفرستيم که 
باصطالح حایل بشوند بين پليس و شورش کننده ها که مثال نذارن 
برخورد پيش بياد که اینجا در افکار عمومی خيلی با مسخره و 
خنده روبرو می شد تا جایی که یک غير ایرانی  به من گفت که 

بفرستند اینجا که حایل بشوند و همونجا بدون این که نياز ! آره
نه با قمه و چاقو سالح گرم و باشه پليس رسمی بخواد کار بک

سرد و اینها دخل مردم به پاخاسته رو بيارن که اصال پليس دیگه 
درست همون کاری که در . نيازی نباشه دخالت کنه سرکوب کنه

به بعد در خيابونها با وحشی گری تمام  ٨٨جریان خيزشهای سال 
انجام دادند و اینجا حاال ميان این پيشنهاد رو بدن که  مایه 

ولی بجز این تبليغات، یک مورد دیگه هست که . مسخره بود دیگه
بنظر من باید بهش توجه کنيم، یکی از سایتهای وابسته به این 

در رابطه با مسایل توی انگلستان می نویسه " الف"رژیم به اسم 
که باید ما از این حوادث " درسی"که البته با کلمات خودش، ميگه 

ضمن پوشش برخورد "باید این باشه که  "راهبرد"بگيریم، اینه که 
غربی ها با اغتشاش و بی قانونی و سپس یادآوری آشوبهای 

سرکوب تمام قد، خوب گوش کنيد، سرکوب تمام قد  ٨٨فتنه سال 
و بی اغماض اغتشاش و آشوب و بی قانونی را به عنوان یک اصل 

یعنی این که خط " بين المللی برای افکار عمومی تثبيت کنيم
وری اسالمی توی انگليس اینه که آقایون، طبقه حاکم حاال جمه

اونجا هم اغتشاش شده به ما انتقاد نکنيد که چرا اینجا زدیم و 
مثال کشتيم، قلع و قمع کردیم، بلکه اینو بپذیرید که این اصله و 

این واقعا از یکطرف وقاحت و . خودتون هم همين کار رو کنيد
اتوری واقعا وقيحی رو که بر جان بيشرمی چنين رژیم و چنين دیکت

و مال مردم ما حاکمه نشون می ده و از یکطرف دیگه هم خوب 
منافع کل طبقه رو وقتی که ما بهش عميق شيم، می بينيم 
کسی که اینها رو نوشته خوب منافع یک طبقه یعنی طبقه 
سرمایه دار درسطح جهانی رو در نظر می گيره، و هر گونه 

بقه و نویسندگانش، روشنفکرانش، حرکتی از نظر این ط
وابستگانش، هرگونه حرکتی از طرف توده های ستمدیده، برای 
اینکه کوچکترین خدشه ای به منافع این طبقه حاکم و به نظام 
استثمارگرانه اون بخواد وارد کنه، بشه باید به اسم اغتشاش و 
بی قانونی باید سرکوبش کرد و بعدش این رو هم باید کردش اصل 

در نتيجه، جمهوری اسالمی گرچه کوشيده که یک . ين المللیب
   سری فریبکاریها از وقایع اتفاق افتاده در انگلستان بکنه ولی به

  
١۶صفحه  

ول امپریاليستی و رقابتها و قدرت طلبی های این داثربر
سرمایه داران جهانی ما می بينيم که جنگهایی در حال جریانه و 
در همه اینجاها هم چون خشم و نفرت مردم بلند شده و 
برجسته شده، با استفاده از این خشم اونها سعی می کنند که 
بحرانهای خودشون رو، با این راه حلها بهش جواب بدن و در یک 

و یا گسترش جنگهای موجود حتی  همچين شرایطی خطر جنگ
از . خيلی زیاد می شه؛ ولی خوب این یک خيابون یکطرفه نيست

طرف دیگه بر بستر همين شرایط ما زمينه هایی رو داریم می 
بينيم در رابطه با همين حرکتی که تو انگليس شده، تو فرانسه 
شده، که حرکت بسيار گسترده و خوبی بود، اینها همه  نشون 

ه آگاهی مردم هم هر چه باالتر می ره، نشون می ده می ده ک
که مردم هم تحمل شرایط موجود و فشارهایی که امپریاليستها 

در . و طبقات حاکم ميا رند رو ندارن؛ بهش واکنش نشون می دن
یک همچين شرایطی، امکان این که جنبشهای توده ای انقالبی 

ب مردمی خب بوجود بيان ، رشد کنن و امکان بوجود آمدن انقال
 باالتر می ره
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که کار و زندگی صد ها هزار  فاجعه خشک شدن دریاچه اروميه 
تن از اهالی زحمتکش منطقه را با خطری جدی مواجه ساخته 

های  ر چه بيشتر نتايج سياستآشکار شدن ه است در شرایط
ضد خلقی رژیم جمهوری اسالمی در رابطه با این معضل، در ماه 

بر عليه  اروميه های اخير به موضوع اعتراض و خيزش مردم مبارز
با توجه به شرایط انفجاری که توده . رژیم حاکم تبدیل شده است

های تحت ستم ایران در اثر رشد شدید تضادهای طبقاتی و 
ری سرکوب های وحشيانه رژیم در آن قرار دارند، با شدت گي

اندکی تعمق می توان متوجه شد که این تنها عاملی نيست که 
 باعث کشيده شدن مردم و به خصوص جوانان انقالبی به خيابان

واقعيت این است که مردم جان به لب رسيده . ها شده است
يان خشم و ایران و از جمله مردم آذربایجان از هر فرصتی برای ب

نفرت خود نسبت به وضع موجود و رژیم حافظ آن یعنی جمهوری 
اسالمی استفاده می کنند که اعتراض وسيع نسبت به معضل 

  . نيز از آن جمله است اروميه واقعی و جدی خشک شدن دریاچه
شعله ور شدن  ،شهریور و در تداوم آن ۵تظاهرات مردم اروميه در 

شهریور، نمونه ها  ١٢روميه و تبریز در زمان در ا تظاهرات مردم هم
روز . هائی از شرایط ملتهب در جامعه کنونی ایران است و نمودار
ها آمده  شهریور هزاران تن از مردم مبارز اروميه به خيابان ۵شنبه 

 و دست به راهپيمایی و سردادن شعار در اعتراض به سياست
ن های ضد خلقی جمهوری اسالمی در ارتباط با خشک شد

اما رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی که تحمل . دریاچه اروميه زدند
کوچکترین تجمع اعتراضی توده ها حتی برای کسب ابتدائی ترین 

های عادالنه خود را ندارد، با گسيل مزدوران خویش به  خواست
سطح شهر و حمله به معترضين و پرتاب گاز اشک آور، صد ها تن 

به دنبال این حرکت، یک هفته بعد . داز آنان را زخمی و دستگير کر
زمان با انتشار اخباری درباره بحرانی شدن خشکسالی در  هم

نماینده مجلس با بررسی دو فوریت  ٩۴دریاچه اروميه و مخالفت 
ها  ها و واکنش ، اعتراض»انتقال آب برای نجات دریاچه اروميه«طرح 

شعله شهریور،  ١٢در تاریخ و  نسبت به این مسئله شدت گرفت
اعتراضات مردمی این بار، هم در اروميه و هم در تبریز بر عليه 

حرکت های . دیکتاتوری حاکم و جنایات روزمره آن زبانه کشيد
شهریور نيز با واکنش وحشيانه رژیم جمهوری  ١٢مبارزاتی 

اسالمی روبرو شد و مزدوران این حکومت با استفاده از گلوله 
ها  ه سرکوب وحشيانه آنهای پالستيکی و حمله به مردم ب

های  پرداخته و تعداد بسيار زیادی را دستگير و روانه سياه چال
 عمده شعارهائی که درتظاهرات مردم چه در.  خویش نمودند

اورمی گولی : و چه در تبریز داده شد عبارت بودند از اروميه
ميه تشنه وردریاچه ا( "سوسوز دی، آذربایجان ُایانماسا اوتوزدی

اورمی گولی جان "،  )بایجان  اگر بر نخيزد خواهد باختاست، آذر
جان می  هميوردریاچه ا( "وئریر، مجلس اونون قتلينه فرمان وئریر

بيز "، )، اما مجلس فرمان به قتل او می دهد-از تشنگی - دهد
چرا -ما برای مرگ آماده ایم،" (ئولميه حاضروخ، بابکين سربازی یوخ

ربایجان وار اولسون، ایسته مين آذ). "سربازان بابک هستيم - که
  ).زنده باد آذربایجان، کور شود بدخواه آذربایجان( "کور اولسون

کارانه جمهوری اسالمی در سرکوب  بدون شک اقدام جنایت
وحشيانه و دستگيری صد ها تن از مردمی که در اعتراض به 
خشک شدن دریاچه اروميه و تأثيرات آن بر کار و زندگی خویش 

اهرات زدند، از سوی همه نيروهای آزادیخواه باید دست به تظ
سرکوب اعتراضات اخير، تنها جلوه کوچکی . قاطعانه محکوم شود

از ماهيت ضد خلقی دیکتاتوری عریانی را به نمایش می گذارد که 
ها  های آن تنها با زبان زور و قهر عریان با توده ها و خواست

نين تظاهراتی که بيهوده نيست که حتی در چ. برخورد می کند
موضوع رسمی آن اعتراض به تخریب محيط زیست می باشد ، 

ما برای مرگ آماده " توده های مبارز شرکت کننده در آن، شعار 
می دهند؛ شعاری که بيانگر آن است که ماهيت جنایت کار و " ایم

سرکوبگر جمهوری اسالمی برای توده های تظاهر کننده کامًال 
علم و آگاهی به چنين واقعيتی با  ها با روشن است و آن

  .شجاعت تمام پا به ميدان مبارزه گذاشته اند
حرکت مبارزاتی اخير مردم اروميه و تبریز از جمله صدها جویبار 
مبارزاتی است که به خصوص پس از خيزش عظيم توده های مبارز 

رغم قلع و ه ب. ، امروز در سراسر کشور جریان دارد١٣٨٨در سال 
و  ٨٨ت انقالبی مردم پس از انتخابات قالبی سال قمع مبارزا
رغم بر پا ساختن چوبه های دار در ه های پس از آن، ب جوشش

رغم بگير و ببند ه هر گوشه و کنار مملکت توسط جالدان حاکم و ب
هزاران تن از جوانان مبارز، جمهوری اسالمی به هيچ رو نتوانسته 

ت حاکم را به توده است که روحيه سکوت و تسليم در مقابل قدر
 به طوری که ما هر روز در هر. های تحت ستم ایران غالب سازد

گوشه ای از کشورمان از تهران گرفته تا سنندج و مهاباد و از 
روحيه  گرفته تا اروميه و تبریز شاهد رشد روز افزون شاهين شهر

تعرضی و  اعتراض و اعتصاب و به پا خاستن مردم به جان آمده، 
زنان و جوانان مبارز بر عليه رژیم سرکوبگر جمهوری کارگران، 

مسلم است که در چنين مبارزه و تالش های . اسالمی بوده ایم
های  انقالبی برای تغيير وضع موجود، وحدت مبارزاتی همه خلق

تحت ستم ایران بر عليه رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری 
ست یابی توده اسالمی به مثابه دشمن اصلی، ضامن پيروزی و د

این نکته . حق خویش است های محروم ما به خواسته های بر
بسيار مهمی است که هرگونه بی توجهی به آن، ضربات جبران 
ناپذیری به اهداف اصلی مبارزه مردم زده و آن را با شکست 

درست به همين دليل است که   رسانه های . مواجه خواهد کرد
که به هر حال از منابع ضد  مختلف امپریاليستی و رسانه هائی

خلقی تغذیه می کنند، به انحاء مختلف دست اندر کار تبليغات 
مزورانه برای ایجاد تفرقه فيمابين مردم ترک آذربایجان و مردم دیگر 
نقاط ایران با هدف حفظ سلطه جابرانه رژیم جمهوری اسالمی بر 

های تا کنونی در  در واکنش. حيات و هستی مردم ما هستند
قابل مبارزات اخير، دو تم تبليغاتی ظاهرًا متضاد اما هر دو با م

. ماهيت ارتجاعی در مقابل هم تکرار و اشاعه داده می شوند
یکی، مبارزات مردم ستمدیده آذربایجان را به خاطر زبان و مليت 

ها مورد بی اعتنائی قرار داده و یا می کوبد و دیگری با  ترک آن
قه و دفاع مردم آذربایجان نسبت به زبان سوء استفاده از مهر و عال

و مليت خود، می کوشد مبارزات مردم رنجدیده این خطه را از دیگر 
های ایران به  مناطق ایران جدا کرده و بين این توده ها و دیگر خلق

این امر در . وجود بياورده خصوص خلق فارس جدائی و تفرقه ب
که خود به واقع  ٨۵جریان خيزش مردم دلير آذربایجان در سال 

پيش در آمد خيزش عظيمی بود که سه سال بعد تهران و چند 
شاهد بودیم که در آن . شهر بزرگ را فرا گرفت نيز دیده شد

جنبش از یک سو تبليغات ارتجاعی ای راه افتاد که ضمن تحقير 
مردم مبارز آذربایجان، سعی در الپوشانی ماهيت انقالبی آن 

رکوبگر جمهوری می نمود؛ و از سوئی مبارزات بر عليه رژیم س
دیگر پان ترکيست هائی بودند که به نام دفاع از مردم آذربایجان، 
تفرقه بين مردم ترک و دیگر خلق های ایران را سرلوحه کار خود 

همانها که سعی کردند مسير حرکت مردم را  صرفًا  -قرار داده اند
و در تنور گرم  در مسأله ملی، آن هم به شکل دلخواه خود، محدود

خشم و نفرت توده های دلير نسبت به جمهوری اسالمی و 
در خيزش بزرگ .  سياست های ضد ملی او، نان خود را بپزند

 
در باره موج مبارزات اخير مردم 

 !جمهوري اسالمي آذربايجان بر عليه
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نيز دیدیم که با این که مردم مبارز تبریز در همان آغاز  ١٣٨٨سال 
بپا خاسته و دو شهيد نيز در این راه دادند، تبليغات مغرضانه که 

اری راه بين مردم می باشد، تبليغات جهت د هدفش تفرقه افکنی
طور  بپا نخاست، یا آن) و همچنين کردستان(انداختند که چرا تبریز 

مغرضانه بودن این تبليغات موقعی ! که می بایست بپا نخاست
 ٨٨بيشتر قابل درک است که بياد آوریم که خيزش عظيم سال 

و این  متأسفانه یک خيزش سراسری با برنامه و هماهنگ نبود
 طور نبود که مردم همه شهرهای ایران، گویا به جز تبریز یا شهر

بگذریم از این  - هائی در کردستان، در آن خيزش شرکت داشتند
که اصوًال این نوع برخورد به مبارزات مردم و ندیدن عوامل مختلفی 
که ممکن است در لحظه ای مشخص دریک یک محل باعث شعله 

مانع از آن گردد، خود از سطحی نگری و ور شدن مبارزه گشته یا 
چنين تم های . کوته بينی مبلغين مغرض اش حکایت می کند

تبليغاتی است که امروز نيز در ارتباط با مبارزه مردم اروميه و تبریز 
  . شنيده می شود

مردم مبارز ایران که کمرشان زیر انواع ستم ها و ظلم و استثمار 
رژیم خدمت گزار سرمایه داران  رژیم جمهوری اسالمی به مثابه

داخلی و خارجی خم گشته، امروز باید هشيارانه تر از هر وقت 
خلق  دیگر به ترفندها و نظرات و ایده های تفرقه افکنانه در ميان

سم فارس با ظاهر ایران پرستی و ينهم شو. های ایران توجه کنند
ترک  مليت خواهی ترک و ایران خواهی و هم پان ترکيسم با ظاهر
ها در وحدت  هر دو این. پرستی، باید شدیدًا محکوم شوند

های تحت ستم ما بر عليه دشمن مشترک اخالل  مبارزاتی خلق
خطری که در پشت هر دو نوع این برخوردها و . ایجاد می کنند

ها وجود دارد این است که با  تبليغات مغرضانه ناشی از آن
ش امپریاليسم و رژیم کشاندن توجه مردم به مسایل انحرافی، نق

وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی به مثابه علت اصلی 
استثمار و ستم و سرکوب هر گونه خواست آزادیخواهانه و 

های  دمکراتيک و از جمله خواست حق تعيين سرنوشت خلق
در حالی که رجوع .  تحت ستم را از دید مردم پنهان نگاه می دارد

ی ای که جمله ستم مل ب عميق و ازبه ریشه اصلی ستم و مصای
تحت ) های تحت ستم ایران و دیگر خلق(مردم قهرمان آذربایجان 

های وابسته به امپریاليسم پهلوی و جمهوری اسالمی با آن  رژیم
روبرو بوده اند، ثابت می کند که اتفاقًا مردم ما در هر نقطه از ایران 

هائی خود باید که هستند و به هر مليتی که تعلق دارند برای ر
بکوشند که لبه تيز حمالت خود را متوجه دشمن اصلی بنمایند تا 
بتوانند مبارزه مشترک و پر قدرتی را بر عليه دشمنان مشترکشان 

  . ها به پيش ببرند و برای نابودی آن
های تحت ستم ما بر  تنها با تحکيم وحدت مبارزاتی تمامی خلق

وری اسالمی و سرنگونی عليه رژیم وابسته به امپریاليسم جمه
انقالبی تماميت این رژیم و نظام دیکتاتوری حاکم بدست توده 

است که یک .... های متحد فارس و کرد و ترک و بلوچ و ترکمن و 
نظام دمکراتيک می تواند بر قرار شود، نظامی  که در آن تمامی 

های تحت ستم با برخورداری از حق تعيين سرنوشت در یک  خلق

نيسم امپریاليستی و و دمکراتيک، فارغ از سلطه شو زادمحيط آ
ناسيوناليسم ارتجاعی به بهروزی و آزادی خواهند رسيد و در آن 

های حق طلبانه اقتصادی، سياسی، فرهنگی و  خواست
  .  اجتماعی آنان متحقق می گردد

  
به سياست های رژیم جمهوری  اروميه اعتراض مردم مبارز

، اعتراضی کامًال اروميه ن دریاچهاسالمی در رابطه با خشک شد
عادالنه است که باید مورد پشتيبانی همه نيروهای انقالبی و 

این اعتراضات حلقه ای از زنجيره مبارزات . آزادیخواه قرار بگيرد
های تحت ستم ما بر  عادالنه کارگران و زحمتکشان و تمامی خلق

 عليه رژیم سرکوبگر و ضد خلقی جمهوری اسالمی ست که در
  .سال گذشته در اشکال و سطوح مختلف جریان داشته است ٣٢
  

و  اروميه بکوشيم به هر وسيله که می توانيم از مبارزات مردم
دیگر شهرهای آذر بایجان عليه سياست های ضد خلقی رژیم 

کمونيست ها و همه . جمهوری اسالمی قاطعانه دفاع کنيم
 وق عادالنه خلقنيروهای آزادیخواه تنها با به رسميت شناختن حق

هاست که  تاکيد بر اتحاد داوطلبانه آن های تحت ستم ایران و با
اتحاد های مبارزاتی را شکل داده  و ترفندها و تبليغات  می توانند

سوء و تفرقه افکنانه دشمنان مردم را نقش بر آب کرده و راه اتحاد 
اش را و پيروزی همه مردم ایران بر عليه رژیم و اربابان امپریاليست 

  .   هموار نمایند
  

  !مرگ بر رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی
  ! های ايران  بر قرار با اتحاد مبارزاتی خلق

  !پيروز باد مبارزات حق طلبانه مردم آذربايجان 
  ١٣٩٠شهریور  - چریکهای فدایی خلق ایران

مردم مبارز ایران که کمرشان زیر انواع ستم ها و ظلم و 
گزار  استثمار رژیم جمهوری اسالمی به مثابه رژیم خدمت

سرمایه داران داخلی و خارجی خم گشته، امروز باید 
هشيارانه تر از هر وقت دیگر به ترفندها و نظرات و ایده های 

هم . تفرقه افکنانه در ميان خلق های ایران توجه کنند
سم فارس با ظاهر ایران پرستی و ایران خواهی و هم يشون

، باید مليت خواهی ترک و ترک پرستی پان ترکيسم با ظاهر
 ها در وحدت مبارزاتی خلق هر دو این. شدیدًا محکوم شوند

های تحت ستم ما بر عليه دشمن مشترک اخالل ایجاد می 
خطری که در پشت هر دو نوع این برخوردها و تبليغات . کنند

ها وجود دارد این است که با کشاندن  مغرضانه ناشی از آن
سم و رژیم توجه مردم به مسایل انحرافی، نقش امپریالي

وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی به مثابه علت اصلی 
استثمار و ستم و سرکوب هر گونه خواست آزادیخواهانه و 

های  دمکراتيک و از جمله خواست حق تعيين سرنوشت خلق
 .  تحت ستم را از دید مردم پنهان نگاه می دارد
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  . جنایاتی که کرده نمی شه
  

نگلستان، چون اونجا رو یه جای البته منظور و مقصود مزدور نقدی،  اینه که یک سری متجاوز بفرسته به لندن و ا: سوال
خوب صحبت پایانی رو از شما بشنویم و تشکر می کنيم که با ما همراه بودین رفيق . وسيعی دیده برای سرکوب و تجاوز

  .چنگيز
  

اگه . صحبت کنممن هم اجازه بدید یکبار دیگه ازتون تشکر کنم و بویژه از شنوندگان عزیزتون که فرصت پيدا کردم از راه دور باهاشون  :پاسخ
این حرکتهای توی انگليس به هيچ وجه ما نباید فریب تبليغات بلندگوهای تبليغاتی سرمایه داری رو  در بخوام جمع بندی کنم واقعيت اینه که

ه، تيزترش سرمایه داری با یک وضع بدی روبروست در تمام دنيا و در نتيجه اآلن چماق سرکوبش رو بيش از قبل بيرون کشيد. بخوایم بخوریم 
هم می کنه و هميشه هم وقتی بحران اقتصادیه، می دونه و این یه قانونه که حمله و بيرون کشيدن اون چماق، و حمله به آزادیهای 
دمکراتيکی که هنوز هم هستش در این جوامعی مثل انگليس و جاهای دیگه اینها در دستور کار قرار می گيره اآلن هم اینها دارن یک سری 

می کشن که حداقل حقوق شهر وندی  که مردم سالها و قرنها براش مبارزه کردن توی این کشور و نه تنها توی این کشور ، در  نقشه ها
ما نباید فریب این تبليغات رو بخوریم و این رو بفهميم که  علت . سوید و کشورهای دیگه، اونها رو پس بگيره بحث ها ی اینجوری در جریانه

ه اینجا شد ، قانونبندیهایيه که اآلن ما باهاش روبرو هستيم، و این قانونبندیها یکيش اینه که وقتی بحران اقتصادی رو اصلی چنين حرکتی ک
نظام سرمایه داری نمی تونه بنا به ماهيتش باهاش برخورد کنه ، و کوچکترین ظرفيت حل مسایل توده ها رو نداره، خوب این واکنشها در 

ه و هر بار هم که شما بخواهيد سرکوبش کنيد، دفعه آینده با تداوم وضع موجود وسيعتر و خشن تر و بيرون سطح اجتماعی بيرون می زن
  . این صحبت آخر من بود یکبار دیگه از شما تشکر می کنم و درود می فرستم به شنوندگان عزیز. خواهد زد

  

  .  بدرود. با شما همراه باشيم خيلی ممنون رفيق چنگيز و اميدوارم که در صحبتهای بعدی :رادیو همراه
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 و بویژه هزاران ۶٠در بزرگداشت یاد زندانيان سياسی در دهه 
 ۶٧زادیخواه که در تابستان سال آزندانی سياسی کمونيست و 

توسط رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی وحشيانه 
، یک جلسه سخنرانی ٢٠١١سپتامبر  ٣قتل عام شدند، روز شنبه 

برگزار  پالتاکو بحث آزاد در اتاق چریکهای فدایی خلق ایران در 
زندانيان سياسی دهه  در این جلسه رفيق محمد ُهشی از. شد
، گفتاری ۶٧و از بازماندگان قتل عام اسرای دربند در تابستان  ۶٠

او در سخنرانی . ارائه داد" تاریخ را تحریف نکنيد"را تحت عنوان 
خویش ضمن بازگو کردن گوشه هایی از خاطرات خویش از آن 

به  ،دوران سياه و ارج نهادن بر مقاومت و مبارزه زندانيان سياسی
ش رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی و بویژه اصالح طلبان نق

حکومتی در این کشتار بيرحمانه پرداخت و تالشهای کنونی دار و 
و به " بخشيدن"دسته موسوی و همکيشانش را برای 

سپردن این قصابی وحشيانه در دوران زمامداریشان و  "فراموشی"
شش های امروز آنان برای پوشاندن دستهای وکهمچنين 

ثيفشان در این جنایت تاریخی بر عليه نسلی از پاکترین فرزندان ک
در ادامه این جلسه دوستان و رفقای . مبارز کشور ما را افشا کرد

و تبادل نظر، با طرح  پرسش و پاسخحاضر در جلسه نيز در بخش 
سواالت و نظرات خویش یک صدا ضمن محکوم کردن جنایات 

ی  و تاکيد بر مسئوليت جمهوری اسالمی در این کشتار تاریخ
ری اسالمی در جنایات وجمه ضد خلقیهمه دار و دسته های 

و توده  ۶٠حکومتی، بر خواست بر حق بازماندگان قربانيان دهه 
های تحت ستم ما برای محاکمه آمرین و عاملين این جنایات در 

بر ضرورت سرنگونی تماميت مجازات آنان و یک دادگاه خلقی و 
به روالی که از طرف نيروهای راست  .تاکيد کردنددیکتاتوری حاکم 

در چند سال اخير در مراسم های یادبود زندانيان سياسی دهه 
و امروز بعضی ها ندانسته به تکرار آن می  - مطرح می شود  ۶٠

نيز در این جلسه مطرح شد که از آنجا که " بحث اعدام" -پردازند
اصل . نشدند به بحث اصلی ربط نداشت اکثرا روی آن متمرکز

با توجه به این که کمونيست ها برای جامعه : مسأله این است
ای مبارزه می کنند که در آن از شکنجه و اعدام خبری نباشد، 
نيروهای راست با سوء استفاده از این اعتقاد، می کوشند درست 
در روزهای یاد آوری جنایات جمهوری اسالمی در حق مردم ایران 

لغو اعدام ایده بخشش جنایت کاران و ، در پوشش ۶٠در دهه 

در حالی که بدون . قاتلين مردم را در ميان انقالبيون اشاعه دهند
سرنگونی جمهوری اسالمی و مجازات همه جنایتکاران به دست 
توانای توده ها، نه امکان برقراری حکومتی مردمی وجود دارد و نه 

  . رسيدن به جامعه عاری از هر گونه ظلم و خشونت
  

در بخش دیگری از بحثها به دالیل واقعی و نيازهای ضد خلقی 
جمهوری اسالمی برای سازمان دادن این جنایت دهشتناک در 

به  پرداخته شد و تاکيد گشت که رژیم جمهوری اسالمی ۶٠دهه 
منافع سرمایه داران زالو صفت جهانی و مثابه رژیم تأمين کننده 

از آنجا که توسط  رانبورژوازی وابسته به امپریاليسم در ای
امپریاليست ها برای سرکوب انقالب به قدرت رسانده شده بود، با 

که برای حفظ عمل کرد این نسل کشی در واقع در جهت وظایفی 
در جریان . نظام ضد خلقی موجود بر عهده وی گذاشته شده بود

این جلسه مزدوران رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی و از جمله 
که تحمل برگزاری جلسات افشاگرانه " امام زمان سربازان گمنام"

بر عليه جنایات ضد خلقی این حکومت و اربابان آنها را ندارند، 
کوشيدند تا با حک کردن اتاق و حمالت اینترنتی در کار این جلسه 

ند که با عکس انکشبه اختالل بوجود آورند و آن را به تعطيلی 
 خيلی زوداقدام کثيف آنان این  ،رفقای گرداننده اتاقسریع العمل 

بيشتری ادامه شدت با و افشاگری ها  ها  خنثی شد و بحث
  .یافت

  
در طول این جلسه به یاد جانباختگان مبارز آن دهه هولناک و 
بزرگداشت مقاومت و مبارزه آن عزیزان موسيقی انقالبی و اشعار 

فدایی های انقالبی پخش شد و وصيت نامه پرشور یکی از چریک 
در که  حسين خانی) شهرام(رفيق فراموش نشدنی حسن  ،خلق
در زندان ديزل آباد کرمانشاه به دست دژخيمان  ١٣۶٢شهريور  ١۶

  . خوانده شد جمهوری اسالمی اعدام گردید،
  

جلسه پلتاکی بزرگداشت یاد زندانيان این تن در  ١٢٠بيش از 
شرکت کردند و با نظرات و ایده های خود به  ۶٠سياسی دهه 

ساعت  ۵حدود گذشت این جلسه پس از . ها افزودند ی بحثغنا
با پخش سرود انترناسيونال به کار سخنرانی و بحث و گفتگو ، 

 .  خود پایان داد

  

  گزارشي از جلسه پلتاكي بزرگداشت ياد زندانيان سياسي قتل عام شده
  !60توسط رژيم ضد خلقي جمهوري اسالمي در دهه 

  "در جدال با خاموشي"
  60تحليلي از زندانهاي جمهوري اسالمي در دهه 

  نوشته رفيق اشرف دهقاني
اين اثر ارزشمند بازگو كننده فصلي پر افتخار از تارخ مبارزاتي كارگران و زحمتكشان ما در نبرد با 

در توصيف اين كتاب بايد گفت كه اگر ادبيات . ان مي باشداستثمارگران و مرتجعين حاكم بر كشورم
تاريخ مبارزات و كشاكش بين جنبش زندان يكي از عرصه هايي ست كه جلوه هاي برجسته اي از 

زاديخواهانه مردم تحت ستم با دشمنان طبقاتي شان را به منظور رسيدن به آزادي و برابري را منعكس آ
  ...راز مبارزاتي جديدي در اين عرصه را به نمايش مي گذاردف "در جدال با خاموشي"مي كند، 

 
 
 
 
 

  

  
  :اين كتاب و ساير آثار چريكهاي فدايي خلق ايران از آدرس زير قابل تهيه است

Books.html-http://www.19bahman.com/IPFG 
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سپتامبر می  ١١سال از فاجعه  ١٠
حادثه ای که سر آغاز موج نوینی . گذرد

از تعرض قدرتهای امپریاليستی به 
ای کارگران و خلقهای تحت ستم بر

. گسترش سلطه جهانخوارانه آنها شد
در این ایام دستگاه های تبليغاتی 
امپریاليستها و بطور مشخص آمریکا 
کارزار گسترده ای را در جهت فریب 
افکار عمومی راجع به عاملين این 
فاجعه و دالیل و نتایج  آن براه انداخته 

چریکهای فدایی خلق ایران از همان . اند
این فاجعه با اولين روزهای وقوع 

استناد به فاکتهای غير قابل انکار بر 
ماهيت ارتجاعی سازمان دهندگان 
اصلی این فاجعه و منافع کوتاه مدت و 
استراتژیکی  که امپریاليسم آمریکا و 
شرکایش از آن برده و می برند ،تاکيد 

آنها برغم تهدیدات قدرتهای . کردند
امپریاليستی و فضای رعب و وحشتی 

مریکا در صدد تحميل آن به که دولت آ
نيروهای انقالبی و آزادیخواه در سراسر 
جهان بودند، بر نقش آفرینی محافلی از 
خود امپریاليستها در این فاجعه دست 
گذاردند و پراتيک بر صحت مواضع 

  .       چریکهای فدایی خلق ایران تاکيد کرد
بخش هایی آنچه آه در زیر می خوانيد، 

ریبرز سنجری در از سخنرانی رفيق ف
تروریسم، "با عنوان  ٢٠٠٩سال 

" دستاویز گسترش سلطه امپریاليسم
است که در آن مواضع چریکهای فدایی 

سپتامبر و  ١١خلق ایران راجع به فاجعه 
سياستهای امپریاليستها مورد بحث 

خوانندگان عالقه مند . قرار گرفته است
 درمی توانند متن کامل این جزوه را 

             :مطالعه کنند سایت سازمان
http://www.siahkal.com/publicatio
n/expansionism.htm 

سپتامبر آار نيروهای به غایت  ١١واقعه "... 
آسانی آه به این آار . ارتجاعی بوده است 

يتی محافل مبادرت آرده اند بدون پوشش امن
قدرتمندی در خود آمریکا قادر به این آار 

حتي اگر ادعای آمریکا مبني بر نقش .  نبودند
بن الدن در این امر را بپذيريم با توجه به روابط 
نزديك این فرد با دستگاههای اطالعاتی 
بازهم روشن مي گردد آه نيروهای مشوق و 
پوشش دهنده این حادثه جز محافلی 

آمریکا نبوده اند قدرتمند در خود . 
حال باید ديد آه چه محافلی عمال از این …

حادثه سود بردند و از قبل آن چه نيروهایی 
ميلياردها دالر به جيب زدند و این حادثه 
؟ !هموار آننده راه چه سياستهایی شد

روشن شدن این امور بدون شك به شناخت 
واقعيتهای پشت پرده آمك آرده و در عين 

د داد آه هيات حاآمه آمریکا حال نشان خواه
چگونه این حادثه را دستاويز تشديد قدرت 

  .. .طلبي خود در سطح جهان قرار داده است

واقعيت این است آه سير نزولی رشد 
اقتصادی آمریکا تقريبا از حدود يك سال قبل از 

آاهش تجارت، . سپتامبر شروع شده بود ١١
نبود تقاضای آافی جهت توليدات انجام شده 
باعث رشد مازاد توليد گشته و این امر خود 
به آاهش توليد و افزیش نرخ بيكاری انجاميده 

درصد افزیش  ۵تا آنجا آه نرخ بيكاری به . بود
بدون شك يكي از عوارض بحرانهای . يافت

اقتصادی در نظام سرمایه داری اوج گيری 
اخراجهای آارگری و افزیش ارتش ذخيره آار 

يل با اوج گيری بحران به همين دل. مي باشد
در اقتصاد آمریکا شرآتهای مختلف شروع 

بری نمونه جنرال . آردند به اخراج آارگران
آارگر را اخراج آرد و جنرال  ٧۵٠٠٠الكتريك 

نفر را از شغل هایشان محروم  ١۵٠٠٠موتور 
براساس گزارش مطبوعات آمریکا در . ساخت

 هزار تا يك ميليون نفر ٧٠٠این فاصله تقريبا 
همه این . به تعداد بيكاران افزوده شد

واقعيات نشانه بارزی از اوجگيری بحران در 
  ....اقتصاد آمریکا بود

واقعيت این است آه چشم انداز تيره ...
وضعيت اقتصادی نمي توانست محافل و دارو 
دسته های مختلف بورژوازی در آمریکا را به 
تالش جهت مقابله با این وضع جهت حفظ 

و می دانيم . رتر اقتصاديشان نيندازدموقعيت ب
آه جنگ يكی از راههای شناخته شده 
بورژوازی جهت مقابله با بحرانهای اقتصادی 

تعمق روی این واقعيتها آشكار ميكند . است
سپتامبر چه برآتی برای هيات حاآمه  ١١آه 

آمریکا در برداشته و چگونه در خدمت توجيه 
از آن گسترش ماشين جنگی موجود و مهمتر 

  !به آار انداختن آن قرار گرفت
  

ميليتاريسم و جنگ همواره يكي از راههای ...
شناخته شده جهت مقابله با بحران اقتصادی 
است و برای نظام سرمایه داری آه تاريخ 
اش با خون نوشته شده البته این امری 

به وسيله جنگ بر بحرانهای . طبيعی است 
تصادی اجتماعی ناشی از نابسامانيهای اق

نظام سرمایه داری سرپوش گذاشته مي 
شود و با افزیش سرمایه گذاری در صنایع 
نظامی چشم انداز خروج از بحران در مقابل 

اگر به تاريخ . اقتصاد بحران زده قرار می گيرد
سرمایه داری نظر بيندازيم می بينيم آه 
چگونه این نظام با دامن زدن به جنگهای 

رانهای اقتصادی خود ارتجاعی به مقابله با بح
در مورد آمریکا اگر نخواهم . برخاسته است

به این  ١٩٢٩زياد دور بروم از بحران بزرگ 
طرف هر بحران بزرگ اقتصادی در این آشور 
با توسل به جنگی خونين پاسخ داده شده 

  .است
از جنگ جهانی دوم، جنگ آره، جنگ ... 

ويتنام تا جنگ خليج هيات حاآمه آمریکا 
با توسل به جنگ مشكالت خود را  همواره

و امروز هم اگر می . حل و فصل آرده است
سپتامبر این چنين بر  ١١بينيم آه بدنبال 

طبل جنگ می آوبند و از جنگی صحبت مي 
آنند آه پایانی بر آن متصور نيست جز تاآيد 

به واقع آن محافلی . بر همين راه حل نيست
با اوضاع در طبقه حاآمه آمریکا آه راه مقابله 

آنوني را دامن زدن به جنگ می دانند همان 
 ١١آسانی هستند آه از رويدادهایی مثل 

به واقع باید گفت آه . سپتامبر سود مي برند
آنها اساسا به چنين رويدادهایی جهت توجيه 

  .سياستهای خود نيازمند بودند
اجازه بدهيد آه به این بحث با جلب توجه ... 

واقعيت این است . دهمتان به يك نكته پایان 
آه تروريسم و بنيادگرایی اسالمی عليرغم 
حضورشان در صحنه سياسی جهان دشمنان 
واقعي آمریکا نيستند، آن طور آه دستگاه 
های تبليغاتی آمریکا در تالش اند تا نشان 

واقعيت این است آه آمریکا در جهت . دهند
توجيه سياست های جنگ طلبانه و 

به وجود يك دشمن تجاوزآارانه اش خود 
. حتی دشمنی خود ساخته نيازمند است

این امر از این واقعيت ناشی شده آه به 
دنبال سقوط شوروی سيمای دو قطبی 

آمریکا به عنوان بزرگترين . جهان تغيير آرد
قدرت نظامی جهان با زرادخانه ای بزرگ بدون 
دشمنی آه وجود چنين زرادخانه ای را توجيه 

این واقعيت باعث شد آه  .نماید، باقی ماند
در خود آمریکا صداهایی جهت ضرورت آوچك 

و . آردن ماشين جنگی آمریکا بلند شود
بدنبال آن و با توجه به نقشی آه این 
زرادخانه در اقتصاد آمریکا دارد سياستمداران 
دست به دشمن سازی مصلحتی زدند تا با 
تكيه برآن دشمن يا دشمنان بتوانند وجود 

ظيم خود را نه تنها توجيه نمایند زرادخانه ع
به همين دليل . بلكه آن را گسترش نيز بدهند

ما در دهسال گذشته شاهد بوديم آه چگونه 
آشورهای ياغی، بنيادگرای اسالمی، 
آشورهایی آه در تالش اند به سالح 
شيميایی دست يابند و تروريسم به عنوان 
چنين دشمنانی مطرح و مورد استفاده قرار 

يك روز سياست موشك سازی . گرفتند
جمهوري اسالمي، توجيه ضرورت طرح 
سپردفاع موشكي مي شود و روز بعد تالش 
جهت دستيابی سالح اتمی فالن آشور 
باعث ضرورت گسترش سالحهای اتمی 

 ١١حمله تروريستي . آمریکا مي گردد
سپتامبر آه سمبلهای اقتصادی و نظامی 

مت آمریکا را مورد حمله قرار داد در خد
پاسخگويي به نياز فوق الذآر آمریکا قرار 

با همه برآاتش برای " تروريسم"گرفت و 
امپرياليسم آمریکا امروز وارد صحنه شده 

دشمنی بي چهره و بدون سرزمين و . است
در عين حال قدرتمند و گسترده در تمامی 
جهان این دشمن پر برآت آه ديگر خيال 

از  سياستمداران آمريکایی را برای مدتی
ایجاد دشمن های مصلحتی راحت آرده 

به بهانه . است، آار بردهای وسيعی دارد
وجود این دشمن آمریکا اميدوار است آه 
بتواند با خيال راحت نقش ژاندارم جهان را 

هر جا " جنگ بي پایان"ایفا آرده و به بهانه 
   .الزم ديد بر طبل جنگ بكوبد

  
هت مبارزه با تروريسم در واقع اسم رمزی ج

دخالت مستقيم آمریکا در آشورهای ديگر و 
. گسترش سلطه مستقيم خود می باشد

سلطه ای آه مانع اصلي پيشرفت و ترقي 
جوامع بشری است و تنها با نابودی آن است 
.آه امكان رهایی و آزادی مهيا می گردد

  

  

 !سپتامبر 11سال پس از فاجعه  10
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بعد از ظهر  تجمع اعتراضی  ٣تا  ١سپتامبر از ساعت  ٢روز جمعه 
اين حرکت به . ای در مقابل پارلمان هلند در دن هاک  برگزار شد

ابتکار تعدادی از نيرو های سياسی در هلند و در گراميداشت ياد و 
نی که در جريان قتل عام خاطره همه  کمونيستها و آزاديخواها

به خون نشستند،  شکل   ۶٧زندانيان سياسی درتابستان  سال 
سرنگون باد رژيم جمهوری "در تجمع مزبور که  شعار .  گرفته بود
با برجستگی در آن به نمايش گذاشته شده بود،  "  اسالمی

،  " زنده  باد سوسياليسم" پالکارد هائی با شعار هائی چون 
مرگ بر جمهوری "،" مرگ بر امپرياليسم " ، " اتورمرگ بر ديکت"

. به چشم می خورد "زندانی سياسی آزاد باید گردد" و"  اسالمی
در جريان اين تجمع اعتراضی که   با استقبال فعالين سياسی 
مواجه گشته و در طی آن سارا تبريزی رقص اعتراضی ای را به 

يم خاردار و گل اجرا گذاشت که با استفاده از سمبل هایی مثل س
سرخ مردم در بند و ضرورت مبارزه برای رهائی آنها را به نمايش 

این رقص هنرمندانه با استقبال شرکت کنندگان مواجه . گذاشت
گرديد   در ادامه برنامه نمايشنامه ای از ناصر نجفی بر عليه 

و سرکوب هر روزه و دستگيری خيابانی و در گيری  روزانه    حجاب
موران  به اجرا در آمد که در آخر نمايش با شرکت مردم با ما

     .تظاهرکنندگان  وایفای نقش به پایان رسيد
  

فعالين چريکهای فدائی خلق ايران در هلند که خود يکی از 
نيرو های فراخوان دهنده اين حرکت بودند با گذاشتن ميز 

مرگ بر امپرياليسم، زنده باد "کتاب که با شعار 
گرديده بود  به ارائه کتابها و نشريات  مزين" سوسياليسم 

سازمان پرداختند که با استقبال تظاهرکنندگان مواجه 
به دنبال اين تجمع اعتراضی تظاهرکنندگان به مقابل  .گرديد

سفارت جمهوری اسالمی رفته و در یک حرکت افشاگرانه حدود 
  . يک ساعت  برعليه رژيم دار و شکنجه فرياد سر دادند

  
که در اين تظاهرات فرياد زده شد شعار هائی شعار هائی 

سرنگون باد جمهوری اسالمی با هر جناح و "همچون 
" رژيم تروريست برو گم شو"، "مرگ بر ديکتاتور" ،"دسته

از آنجا که پليس از  .بود" زندانی سياسی آزاد بايد گردد"و
ترس يورش تظاهرکنندگان به سفارت از نزديک شدن جمعيت به 

لوگيری می کرد  در تمام مدت تظاهرات، جمعيت درب سفارت ج
تظاهرکننده  به اين اقدام پليس اعتراض کرده و خواهان تجمع در 

با پايان .  مقابل درب سفارت دژخيمان جمهوری اسالمی بودند
يافتن تظاهرات در مقابل سفارت جمهوری اسالمی  مراسم 

به خون  همه يارانی که بر عليه ستم برخاستند و"يادمان خاطره 
  .نيز با موفقيت  به پايان رسيد"  نشستند

  
گرامی باد ياد کمونيستها و تمامی آزاديخواهانی که در 

به دست جالدان جمهوری اسالمی به قتل  ۶٠دهه 
  !رسيدند

  !زندانی سياسی آزاد بايد گردد
  !جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود بايدگردد

  
  هلند -نفعالين چريکهای فدائی خلق ايرا

  ٢٠١١سپتامر  ۴

 

گزارشي از مراسم يادمان خاطره:هلند
 !قتل عام شدند67در سالزندانياني كه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جلب شدن توجه ، يکی از نکات قابل توجه اين حرکت مبارزاتی 
ما  بسيار زياد مردم به تصاویر و پوسترهای نصب شده از سوی

در محل بود که با روشنی تمام جنايات همه دارو دسته های 
چنين  هم. درونی جمهوری اسالمی را به نمايش می گذاشت

در جريان اين تظاهرات، مصاحبه های زیادی از سوی رسانه های 
گوناگون با رفقا انجام شد که در همه این مصاحبه ها رفقا به 

ری اسالمی و انقالبی کليت رژیم جمهو یضرورت سرنگون
، در پايان اين گزارش  .نابودی سلطه امپریاليسم تاکيد داشتند

  :اشاره به چند نکته ضروری است
متاسفانه تعداد شرکت کنندگان وابسته به نيرو های چپ و  -١

  .راديکال در مقايسه با تظاهرات سال پيش کاهش يافته بود
ادی ، زیطبق معمول با هزينه بسيار نيز سازمان مجاهدين  -٢

ها از بی خانمان های  تعدادی را جمع کرده بود که بخشی از آن
ها که  در جريان صحبت ما با برخی از آن. نيويورک بودندشهر 

پوشيده  رجوی با عکس مریم و مسعود رنگ پيراهن های زرد
خودشان می گفتند که مجاهدین هزينه خوراک و سفر ، بودند 

 تند ما را از يکی از ايالتها را داده اند و برخی هم می گف آن
های نزديک نيويورک با تقبل هزينه سه روز خوراک و سفر آورده 

برای جلب نظر مرتجعين بدون شک اين همه تدارکات   .اند
ی هاو بيهوده نبود که چهره  استمریکائی به سوی آن سازمان آ

نماینده سابق جرج بوش در  –جان بولتون چون  سئوال برانگيزی
در  در کابينه بوشاولين وزیر امنيت کشور  و تام ریج سازمان ملل

یکی از نئو ،  جان بولتون. ندها سخنرانی کرد جا برای آن آن
 مریکا است که مدتی هم مشوقآمحافظه کاران طبقه حاکمه 

  .مریکا برای حمله نظامی به ایران بودآدولت 
در این تظاهرات از کسانی که یا لباس سبز یا مچ بند سبز  -٣
وشيده باشند اصال خبری نبود و این حکایت از بيداری و آگاهی پ

یافتن آن دسته از ایرانيانی را دارد که متوجه شده اند که همه 
سران جنایت کار رژیم ، چه به اصطالح اصالح طلبان و چه اصول 
گرایان ، سد راه رسيدن به ایرانی آزاد و دموکراتيک هستند و در 

ی اسالمی با هر جناح و دسته اش درجه اول این کليت جمهور
  .      هست که باید نابود گردد

تعدادی یهودی نيز به نفع احمدی نژاد بسيج گشته و در صف  -۴
ها درست در مقابل محل  اتفاقًا تجمع آن. کنندگان بودند تظاهر

دو نيروی کامًال متضاد در مقابل هم قرار . تجمع ما قرار داشت
برنگار هایی که توجهشان به این موضوع گرفته بودند، از این رو خ

طرف ما ميآمدند ه ها بالفاصله ب جلب شده بود پس از دیدار با آن
که در دست ما بود    های جنایات جمهوری اسالمیبنر و از 

تظاهرات فعالين چریکهای   .یا فيلم برداری ميکردند عکس گرفته و
 درصبح شروع شده بود  ١٠که از ساعت  ایران فدائی خلق

  .ظهر با موفقيت به پایان رسيد بعد از ۴ساعت 
  

  !نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی
  !مرگ بر امپرياليسم
  !زنده باد انقالب

  
  آمريکا  - فعالين چريکهای فدائی خلق ايران

  ١٣٩٠مهر  دوم -   ٢٠١١سپتامبر  ٢۴
 

 

تظاهرات در اعتراض به حضور احمدي 
 از صفحه آخر      .....نژاد
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  !!برقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگربرقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگر
  

  

  آدرس پست الكترونيك

: ipfg@hotmail.com    E-mail  

  

 بر روي شبكه اينترنت "پيام فدايي"

 از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران

  :در اينترنت ديدن كنيد 
.comsiahkalhttp://www. 

 

اشرف دهقاني در رفيق از صفحه 
  :اينترنت ديدن كنيد

  
http://www.ashrafdehghani.com  

 

 براي تماس با

  چريكهاي فدايي خلق ايران 
  :مكاتبه كنيدبا نشاني زير 

  
BM BOX 5051 

LONDON WC1N 3XX 
ENGLAND 

  شماره تلفن

  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران

0044 7946494034 

  كمك هاي مالي
  آمريكا

  واشنگتن
    دالر     550                                                             پويان

  لوس آنجلس

 دالر   100انقالبي                                كمونيست هاي  

                                نيويورك 

  دالر 100                                      ميز كتاب                       

  دالر  100          رفيق شهيد بهروز دهقاني                      

  دالر 100                              رفيق شهيد كاظم سعادتي   

  دالر 100ني                       مادر انقالبي روح انگيز دهقا

  دالر 100          رفيق شهيد   اسمر آذري                         

  دالر 100         رفيق شهيد مهناز نجاري                           

  دالر 100              رفيق شهيد زهره حاجيان سه پله        

  دالر 100                       رفيق شهيد طاهره قاسمي           

  پنسيلوانيا    
  دالر 50       چريك فدائي خلق رفيق  مير هادي كابلي

  دالر 50    چريك فدائي خلق رفيق سيما دريائي          
  اورالندو

  دالر 200     رفيق مسعود احمد زاده                                 

  دالر 200                              رفيق عباس مفتاحي              

  دالر 200        رفيق امير پرويز پويان                                 

  دالر  150                                         رفيق غفور حسن پور   

  دالر 150           رفيق حميد اشرف                                     

  دالر  150                             اسكندر صادقي نژاد      رفيق

  دالر  150                   رفيق علي اكبر صفائي فراهاني      

  دالر 100                  رفيق بهروز دهقاني                            

  دالر 100               رفيق علي اكبر جعفري                         

١٧ صفحه  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شرکت احمدی نژاد در شصت و ششمين    تظاهراتی بر عليه، سپتامبر  ٢٢روز پنجشنبه 
ملل در نيويورک  در مقابل مرکز سازمان نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل متحد

که تاریخ سخنرانی احمدی نژاد تا آخرین روز ها پنهان نگاه داشته  عليرغم این  .برگزار شد
شده بود و از این رو عمال وقت برنامه ریزی و تدارکات سفر برای خيلی ها مشکل بود، اما 

، از  آزاديخواهان بسياری برای رساندن صدای اعتراض مردم ايران به گوش جهانيان
 . تظاهرات شرکت نموده بودند این درسراسر آمریکا و کانادا به نيویورک سفر کرده و 
، چهره منفور رژیم جمهوری اسالمی   فعالين چریکهای فدایی خلق ايران نيز جهت افشای

طی فراخوانی همگان را به شرکت در این تظاهرات دعوت کرده بودند و با این که پليس 
هرات به ما خودداری نمود و تالش های رفقای ما برای گرفتن نيویورک از دادن مجوز تظا

مجوز جهت بر پایی این تظاهرات بی نتيجه ماند، با این حال عليرغم کارشکنی های 
، فعالين چریکهای فدایی خلق ايران موفق به  همه رفقا   پليس، به اعتبار همت و پشتکار

ن ملل و افشای جنایات رژیم برپائی تظاهرات بر عليه حضور احمدی نژاد در سازما
سازمان ملل در شرایطی به احمدی نژاد حق اظهار  گردانندگان .شدند  جمهوری اسالمی

نظر و تریبون برای سخنرانی اعطا نموده بودند که جنايات وی و کل رژیم جمهوری 
اسالمی بر هيچ کس پوشيده نبوده و مردم آگاه و مبارز در سطح جهان می دانند که 

ه گردانندگان این رژیم تا مرفق به خون کارگران و توده های تحت ستم، زنان، دستان هم
تجمع اعتراضی فعالين   .آلوده استایران های ستمديده  جوانان، دانشجویان و خلق

محل تظاهرات و نصب پوسترها ، بنر  با گذاشتن ميز کتاب درخلق ایران چريکهای فدائی 
ساله جمهوری اسالمی و ضرورت  ٣٢ان دهنده جنايات گر و نش و پالکارد هائی که بيان ها

شرکت کنندگان در تظاهرات روبرو  ونی اين رژيم جنايت پيشه بود، با استقبال بسيارگسرن
افراد زیادی از ميان تظاهرکنندگان بر عليه حضور احمدی نژاد در نشست سازمان . شد

ازمان پرداخته و کتاب ها و ملل، از ميز کتاب دیدن کردند و رفقا به توزيع انتشارات س
اطالعيه به زبان  از چهار صددر جریان این تظاهرات بيش . نشريات زیادی به فروش رسيد

پخش سرود ، یکی ديگر از ابتکارات رفقای ميز کتاب   .های انگليسی و فارسی پخش شد
نگ زمانی که آه  .قبال رهگذران قرار ميگرفتتاس های انقالبی از بلند گو بود که مورد

که در مورد رفيق چه گوارا به زبان اسپانيایی سروده شده از بلندگو پخش ميشد،  زیبائی 
بسياری از جوانانی که از آمریکای التين در محل حضور داشتند، بسوی ما می آمدند و با 

را می شناسيد؟ و سپس تاکيد می کردند " رفيق چه"وال ميکردند که آيا شما ئاشتياق س
رفقا از مبارزات چریکهای فدایی خلق ، در برخورد با اين جوانان ". ماست او قهرمان "که  

اين ها با توده های تحت ستم آمریکای التين صحبت ميکردند و  و از رزم مشترک آنایران 
که با عالقه بسيار به اين سخنان گوش ميدادند همبستگی مبارزاتی  جوانان در حالي

  ١٩صفحه                                .الم ميکردنداع با مردم در بند ایرانراخودشان
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