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 سرمقالهسرمقاله

  اي ازجلوه  ،"بحران سوريه"
  !تشديد رقابتهاي امپرياليستي

بر بستر بحرانی که از زمان رشد چشمگير موج نوینی از  ...
ماه پيش آغاز شده و  ١٨مبارزات توده های محروم سوری از 

ادامه یافته، مردم سوریه در مواجهه با دیکتاتوری وابسته 
حاکم ، شاهد بوجود آمدن قارچ گونه ی دار و دسته های 

ای هستند که هر یک توسط قدرتهای ضد انقالبی 
واقعيت این  ...امپریاليستی مختلف تغذیه و تسليح شده اند

است که موج بحرانی که جهان امپریاليستی و قدرتهای 
معظم سرمایه داری را فرا گرفته و آنها را برای کسب منافع 
بيشتر و گسترش بازارهایشان به جان یکدیگر انداخته، باعث 

ر لحظه حاضر به یکی از گره گاه های شده تا سوریه د
تضادهای امپریاليستی در منطقه خاورميانه و ميدانی برای 
. تجلی رقابت امپریاليستهای غارتگر و خونخوار تبدیل گردد

این واقعيت، در صف بندی آشکاری که در ميان قدرتهای 
امپریاليستی راجع به جنبش انقالبی مردم سوریه و 

م مزدور اسد و سرنوشت آن ایجاد چگونگی برخورد به رژی

 2صفحه   ......شده خود را بروشنی منعکس می کند

  در نروژ 60بزرگداشت ياد جانباختگان دهه گزارشي از مراسم!ياد ياران ياد باد
در بخش بعدی برنامه .  ف زدندو حقانيت آرمان های آنان ک ۶٠جمعيت به مدت یک دقيقه بياد تمامی عزیزان جانباخته دهه ... 

وی به بيان . به سخنرانی پرداخت ۶٧و یکی از جان بدر بردگان قتل عام سال  ۶٠رفيق محمد ُهشی از زندانيان سياسی دهه 
گوشه ای از خاطرات خود از سال های اسارت در سياه چال های جمهوری اسالمی در شهرهای اصفهان و تهران پرداخت و ضمن 

ه هایی از اوج قساوت جانيان در حق اسرای دربند، جلوه هایی از مقاومت تاریخ ساز زندانيان سياسی مقاوم در بازگوئی نمون
او با تاکيد بر نقش فراموش نشدنی مقاومت و . مقابل وحشی گری های جمهوری اسالمی را برای جمعيت حاضر به تصویر کشيد

داشتن یاد عزیزانشان مطرح کرد که پرچم جنبش دفاع از حقوق زندانيان پایداری خانواده های زندانيان سياسی در زنده نگاه 
با همياری نيروهای چپ و  هاسياسی در ایران را همين خانواده ها در سخت ترین شرایط دیکتاتوری برافراشتند و در طول سال

يرًا در زیر نام دادخواهی خانواده رفيق سخنران سپس بجریانی پرداخت که اخ. آزادیخواه، این پرچم را بر دوش خود حمل کردند
  ٤صفحه    ...با ادعای محاکمه عاملين این جنایت ورزیده اند" تریبونال بين المللی"اقدام به برگزاری یک  ،های زندانيان سياسی

  

  در صفحات ديگر
  

  10... ...شعري از دكتر اعظمي   ●
آيا جمهوري اسالمي از نظر  ●

  11...........  سياسي مستقل است؟
انديشكده "گزارشي از يكي از  ●

  12................... آمريكا  "هاي
ها  ترناتيو دلخواه امپرياليستآل ●

، مساله اين يا آلترناتيو مردمي
15............ ................ !است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  قتل عام مردم سوريه تداوم
 توسط ارتش ضد خلقي اين كشور      

 "گزارش"پيرامون 

  موريس كاپيتورن 
حقيقت این است که موسساتی نظير  ...

ق بشر سازمان ملل و دم وکميسيون حق
و دستگاه آن در تحليل نهایی جز ابزاری 
در خدمت پيشبرد اهداف و سياستهای 

گردانندگان اصلی آن یعنی و سازمان ملل 
. امپریاليستها و مرتجعين نيستند

وجود آوردن و تغذیه مالی امپریاليستها با ب
اینگونه موسسات نه تنها ژست ناجی 
خلقهای تحت ستم و مدافع حقوق بشر را 

از موضوع حقوق بشر به ميگيرند، بلکه 
رد عنوان یک ابزار سياسی در جهت پيشب

خود بر منافع خود و رژیمهای وابسته ب
. عليه توده های محروم استفاده ميکنند

برخورد کميسيون حقوق بشر سازمان 
ملل در مورد جمهوری اسالمی نيز چيزی 
خارج از حيطه سياست عملی و واقعی 
گردانندگان آن یعنی امپریاليستها در 

  ٢٠صفحه  .مقابل این رژیم نيست

  در مقابله با، شكست رژيم 
  زنداني انقالبي شكست ناپذيريِ

  )اشرف دهقاني "جدال با خاموشيدر"از كتاب (
ی و عظمت چنان مبارزات و زيبائ ...

هائی را مسلمًا تنها کسانی  مقاومت
توانند درک کنند که از هر چه ظلم و  می

ستم و استثمار و دیکتاتوری و خالصه از 
. هر چه غيرانسانی است، بيزار و متنفرند

در آن شرايط نکبت بار و کثيف، حقيقتًا 
های  زيبائی در مبارزه و مقاومت انسان

که به هر شکل در  شريفی جاری بود
مقابل رژيم وابسته به امپریاليسم 

برای آن نوع . ایستادند جمهوری اسالمی
های تحسين برانگيز، آن نوع  مقاومت
ها، آن نوع  ها، آن نوع گذشت قهرمانی
! ها کلمات جدیدی باید زاده شوند فداکاری

های حماسی زندانيان  مبارزه و مقاومت
مباهات موجب افتخار و  ٦٠انقالبی دهه 

البيون و مردم ستمديده ايران همه انق
 ١٨صفحه            ...است

  

  !به اپوزيسيون دست ساز امپرياليستها ! نه  به رژيم  سركوبگر سوريه،! نه
  ، آزاد و مستقل دمكراتيك، يك سوريهبراي بايد  ،مردم به پا خاسته سوريه

 !جنگندب
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یک سال و نيم پس از آغاز خيزش نوین 
دم تشنه آزادی و استقالل و رفاه در مر

سوریه بر عليه رژیم سرکوبگر اسد، جنبش 
این مردم به پاخاسته با چالشهای 

  .اساسی مواجه است
درگيریهای خونين بين ارتش ضد خلقی در  

سوریه و دار و دسته های موسوم به 
هر روز گسترش " ارتش آزادیبخش سوریه"

بيشتری یافته و ماشين سرکوب رژیم 
اسد عنان گسيخته تر از قبل  بشارابسته و

به قتل عام توده های به پاخاسته بر عليه 
کشتار روزمره . دیکتاتوری حاکم می پردازد

مردم غير نظامی، زنان و کودکان بی دفاع 
در روستاها و شهر هایی که در کنترل 
کامل ارتش ضد خلقی سوریه نيستند، 
بمباران و گلوله باران مناطق مسکونی، 

يمارستانها و زمين های زراعی و محل ب
کسب و کار توده های زحمتکش سوری و 
شکنجه سبعانه مخالفين در سياهچالها، 
جلوه هایی از وحشی گری کم نظير و قهر 
ضد انقالبی ای ست که رژیم جنایتکار اسد 
بر عليه توده های رزمنده و مقاوم سوریه به 

 با این وجود مبارزات و. نمایش گذارده است
مقاومت توده های به پا خاسته و عزم آنان 
در نابود کردن دیکتاتوری حاکم همچنان 

    .ادامه دارد
از سوی دیگر، بر بستر بحرانی که از زمان 
رشد چشمگير موج نوینی از مبارزات توده 

ماه پيش آغاز  ١٨های محروم سوری از 
شده و ادامه یافته، مردم سوریه در مواجهه 

سته حاکم ، شاهد بوجود با دیکتاتوری واب
آمدن قارچ گونه ی دار و دسته های ضد 
انقالبی ای هستند که هر یک توسط 
قدرتهای امپریاليستی مختلف تغذیه و 

برجسته ترین این به . تسليح شده اند
که مدت    اصطالح مخالفان، نيرویی ست

کوتاهی پس از آغاز و تداوم جنبش مردمی 
در و آشکار شدن ناتوانی رژیم اسد 

سرکوب آنان، ظاهرا به دفاع از انقالب 
" جدا"مردم، از ارتش سرکوبگر سوریه 

" ارتش آزادیبخش سوریه"شده اند و خود را 
ضد خلقی، " ارتش"در کنار این . می نامند

نيروهای مزدور وارتجاعی دیگری هم از دار 

و دسته های ضد انقالبی که توسط 
 امپریاليستها به آن کشور صادر شده اند،
شکل گرفته اند که از القاعده گرفته تا 
مزدوران ارتجاعی رنگارنگ را شامل شده و 
در ارعاب و اعمال جنایت بر عليه مردم 

و سرکوبگر دست کمی از رژیم وابسته 
هریک از این دارو دسته های . حاکم ندارند

مرتجع به وظيفه پيشبرد منافع این یا آن 
ه قدرت ارتجاعی و امپریاليستی در سوری

که صد البته ربطی به خواستهای 
  .آزادیخواهانه مردم سوریه ندارد، مشغولند

چگونگی پيدایش، ترکيب و منابع تغذیه 
مالی و تسليحاتی این نيروها، بيانگر و 
منعکس کننده تالش آشکار قدرتهای 
امپریاليستی و ارتجاعی از یک طرف برای 
نفوذ در جنبش انقالبی مردم سوریه و 

در مسير های و کاناليزه کردنش مصادره آن 
مبادا با پيشرفت  دلخواه آنان می باشد، تا

مبارزات دليرانه توده های به پاخاسته و در 
اثر آن، به اساس نظام وابسته حاکم و 

شود؛ و از بساختارهای آن آسيبی وارد 
شکل گيری این روشن است که طرف دیگر 

، در ارتباط "اپوزیسيون"نيروهای ضد خلقی 
منافع قدرت های امپریاليستی در سوریه با 

  .و تضاد فيمابين آنها قرار دارد
   

واقعيت این است که موج بحرانی که جهان 
امپریاليستی و قدرتهای معظم سرمایه 
داری را فرا گرفته و آنها را برای کسب 
منافع بيشتر و گسترش بازارهایشان به 
جان یکدیگر انداخته، باعث شده تا سوریه 

ظه حاضر به یکی از گره گاه های در لح
تضادهای امپریاليستی در منطقه خاورميانه 
و ميدانی برای تجلی رقابت امپریاليستهای 

این واقعيت، . غارتگر و خونخوار تبدیل گردد
در صف بندی آشکاری که در ميان قدرتهای 
امپریاليستی راجع به جنبش انقالبی مردم 

دور سوریه و چگونگی برخورد به رژیم مز
اسد و سرنوشت آن ایجاد شده خود را 

بطور مثال در . بروشنی منعکس می کند
حالی که دولت بریتانيا با دخالت آشکار از 
طریق ترکيه و دول وابسته و مرتجع عرب، 

ارتش "مرتبا برای دارو دسته وابسته 

سالح، پول و خدمات و مربيان " آزادیبخش
نظامی ارسال می کند، درحالی که دولت 

ریکا از طریق رژیم وابسته ترکيه مرتبا به آم
تهدیدات جنگی بر عليه رژیم اسد دست 

و " خط قرمز"می زند و اوباما حتی از ایجاد 
به سوریه سخن می " حمله نظامی"امکان 
، دولتهای )مرداد ٣٠سخنان اوباما در (گوید 

اجازه "روسيه و چين تهدید کرده اند که 
ا به آمریکا و از قوانين بين المللی ر" تخطی

شرکا نخواهند داد و آمریکا را از اقدام 
در سوریه " نظامی"برای مداخله " یکجانبه"

اظهارات وزیر خارجه . ( منع کرده اند
  )مرداد ٣١روسيه، نقل شده در رویترز مورخ 

   
البته چنين تنشها و اظهار نظرهایی با 
لفافه های فریبکارانه تبليغاتی پوشيده 

ولت آمریکا که دستانش تا مثال د. شده اند
مرفق به خون کارگران و خلقهای تحت 
ستم منطقه منجمله در عراق و افغانستان 
و ليبی آغشته است با سرمایه گذاری بر 

حق توده های محروم سوری از ه نفرت ب
رژیم ضد خلقی بشار اسد مدعی دخالت 

مردم از دست " نجات"در سوریه با هدف 
" دمکراسی"ق و کمک به تحق" دیکتاتوری"

ادعای . در این کشور است" حقوق بشر"و 
دروغين بزرگ و بيشرمانه ای که با توجه به 
تجربه زنده اعمال تبهکارانه دولت اوباما در 
افغانستان و عراق با هزار من عسل هم به 
خورد هيچ انسان اندک آگاه و با وجدانی 

دولت روسيه و شرکا نيز با ! نمی رود
و " جنگ"ز گسترش ا" جلوگيری"ادعای 

فجایع آن، درست در زمانی که در 
ساز و برگ مرگبار نظامی ارتش  تامين حال

ضد خلقی سوریه و تسهيل کشتار مردم 
بيگناه این کشور هستند، این گونه جلوه 

در " صلح"می دهند که دارند برای برقراری 
   قدرتهایهمه این ! سوریه تالش می کنند

و در واقع  "همردم سوری" متخاصم زير نام 
   .بر عليه آنها مشغول توطئه هستند

واقعيت این است که سوریه تنها یکی از 
جبهه های بروز اختالف منافع و کشاکش 
رسمی فی مابين قدرتهای امپریاليستی در 

اختالفات دائم . سطح بين المللی ست
التزاید بين راهزنان بين المللی، واقعيتی 

  

  
جلوه اي از تشديد رقابتهاي  ،"بحران سوريه"

  !امپرياليستي
  
 

تا آنجا که به سوریه مربوط می گردد، 
امپریاليسم آمریکا با به خط کردن 
 برخی از شرکای دیگرش در پشت

سر، خواهان گسترش بالمنازع حوزه 
های نفوذ و برقراری یک سلطه مطلق 

به قدرت  در بازارهای منطقه با اتکا
نظامی خویش می باشد و در راه 

از احتمال دخالت   تحقق این هدف
سخن می گويد، برخی   نظامی نيز

دیگر از قدرتهای غارتگر جهانی نظير 
روسيه و چين که نگران تبعات ناشی 

ین تغيير رژیم بر روی موقعيت و از ا
منافع کنونی شان در سوریه و منطقه 
می باشند، در شرایط کنونی با صرف 
برکناری حکومت اسد مخالفت کرده و 
ابتکار کمپ مخالف در تهيه حد اقل 
سه قطعنامه در سازمان ملل برای 

حمله هموار کردن راه تشدید فشار و 
 نظامی به سوریه را وتو کرده و ناکام

 .گذارده اند
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اقصی ست که در لحظه تاریخی حاضر در 
نقاط گستره گيتی، از آفریقا گرفته تا آسيا 

در اشکال سياسی و ... و اقيانوسيه و
نظامی جریان داشته و انعکاس رشد 
چشمگير بحرانی ست که نظام بحران زده 

  .امپریاليستی را در بر گرفته است
تا آنجا که با درنظر گرفتن این اوضاع عينی، 

به سوریه مربوط می گردد، در حالی که 
مپریاليسم آمریکا با به خط کردن برخی از ا

شرکای دیگرش در پشت سر، با قلدری 
آشکار خواهان گسترش بالمنازع حوزه های 
نفوذ و برقراری یک سلطه مطلق در 
بازارهای منطقه با اتکار به قدرت نظامی 
خویش می باشد و در راه تحقق این هدف 

سخن   از احتمال دخالت نظامی نيز  حتی
برخی دیگر از قدرتهای غارتگر  می گويد،

جهانی نظير روسيه و چين که نگران تبعات 
ناشی از این تغيير رژیم بر روی موقعيت و 
منافع کنونی شان در سوریه و منطقه می 
باشند، در شرایط کنونی با صرف برکناری 
حکومت اسد مخالفت کرده و ابتکار کمپ 
مخالف در تهيه حد اقل سه قطعنامه در 

هموار ملل برای تشدید فشار و سازمان 
حمله نظامی به سوریه را وتو کردن راه 

اینها در تبليغاتشان  .کرده و ناکام گذارده اند
" آشتی ملی"بر وجود باصطالح یک دولت 

با ترکيبی از مرتجعين جنایتکار طرفدار اسد 
و  و مخالفين ضد خلقی او تاکيد می کنند

ا بر آمریکا، رسم گيری های در مقابل موضع
سازمان مساله از طريق شورای امنيت  حل

که در آن حق وتو دارند، تاکيد می ملل 
برخالف   موصع گيری هماین  دليل   .کنند

و حس " دلسوزی" تبليغات جاری، نه
این دول امپریاليستی برای " انساندوستی"

و فجایع ناشی " جنگ داخلی"جلوگيری از 
ن که هم اکنو(از آن در زندگی مردم سوریه 

، بلکه این واقعيت است که ) جریان دارد
بطور مثال دولت روسيه دارای یک بازار چند 
ميليارد دالری فروش سالح در سوریه می 
باشد و قراردادهای نظامی مهمی با 

بر اساس یکی از آن قراردادها . سوریه دارد
امروز نيروی دریایی روسيه در بندر 

حضور نظامی دارد که مطابق " طرطوس"
پایگاه نظامی  تنها اکنون  رشات منتشرهگزا

روسيه در خارج از محدوده جغرافيایی 
شوروی سابق است و از این منظر برای 
این قدرت امپریاليستی دارای یک اهميت 
استراتژیک در منطقه بحرانی خاور ميانه 

بدون شک اگر سقوط دولت . می باشد
بشار اسد در نتيجه پيشبرد مثال یک 

یی و از آن بدتر احتمال لشکر آمریکا" پروژه"
آمریکا و حضور " یک جانبه"کشی نظامی 

ارتش این کشور در سوریه بوقوع بپيوندد، 
این امر بطور طبيعی باعث می گردد که 
روابط کنونی دولت روسيه با رژیم بشار 
اسد و منافع حاصل از این روابط برای این 
قدرت امپریاليستی در منطقه به خطر 

يجه، ایجاد هر گونه تغيير در این در نت. بيفتد
موازنه توسط آمریکا و شرکا بدون در نظر 
گرفتن منافع روسيه امری ست که نمی 
تواند مورد تایيد این قدرت امپریاليستی قرار 

بر اساس چنين واقعيتی ست که . گيرد
دولتمردان روسيه بارها رسما تاکيد کرده 

اند که در مورد سوریه و رژیم اسد به هيچ 
هایی نظير ليبی و عراق " سناریو"وجه به 

که در هر دو مورد تغييرات سياسی ایجاد (
شده و برقراری رژیمهای وابسته جدید 
توسط آمریکا ضربات بزرگی به منافع 

  .تن نخواهند داد  )روسيه وارد نمود
این وضع یعنی تحرکات بالوقفه قدرتهای 
امپریاليستی برای دخالت در سوریه به نفع 

ان، همانطور که اشاره شده خطرات خودش
بزرگی را متوجه جنبش انقالبی مردم مبارز 
سوریه کرده و آنها را برای حفظ استقالل 
مبارزات انقالبی خویش در آِن واحد در چند 

دیکتاتوری حاکم از : جبهه درگير کرده است
و دیگر " ارتش آزادی بخش"یک سو و 

نيروهای مرتجع و ضد خلقی جدیدًا خلق 
ه ای که در نقاب دوست، کوشش می شد

الپوشانی دليل مخالفت خود با  کنند تا با
رژیم اسد و ظاهرًا همراهی با مردم، رخنه 
امپریاليست های امریکا و انگليس در 
صفوف جنبش مردمی را امکان پذیر ساخته 
و پيشبرد منافع آنها در سوریه را تسهيل 

  .سازند
ارب اما مردم به پا خاسته سوریه در تج
بهار "عينی خود در جنبش موسوم به 

به عينه .. در تونس و مصر و ليبی و " عربی
دیده اند که دشمنان کارگران و خلقهای 
تحت ستم خاورميانه یعنی امپریاليستها و 
وابستگان به آنها چگونه در هنگام پيشبرد 
سياستهای ضد خلقی شان در این 
کشورها در مواجهه با جنبش های ضد 

دمکراتيک توده ها، کوشيده  - يستیامپریال
اند تا امر تعویض و جابجایی قدرت های 
وابسته شان را با کمترین هزینه به پيش 
برده و با سياست کنترل جنبش توده ای، 
آلترناتيو سازی های ضد انقالبی و مهمتر از 

نظامی به  –همه حفظ ماشين بوروکراتيک 
مثابه ستون فقرات دیکتاتوری های موجود، 

 جايگزينیمر سرکوب انقالب، حفظ نظام و ا
هر چه آرامتر آرایش سياسی مورد دلخواه 

در نتيجه پيشبرد . خویش را ممکن سازند
چنين سياستی ست که ما می بينيم در 
تونس و مصر، ارتشهای ضد خلقی این 
کشورها که حفظ و گسترش شان تنها با 
کمکهای ميلياردی قدرتهای امپریاليستی 

شده چگونه در شرایط بحران و امکان پذیر 
رشد جنبش های توده ای، پروسه تعویض 
قدرت از دست دیکتاتورهای وابسته و رسوا 
را با مزدوران جدید امپریاليسم نظارت و 

همچنين در . هدايت کرده و اجرا می کنند
نتيجه چنين سياست هایی ست که با 
توجه به شرایط ویژه در ليبی بخشی از 

امر نفوذ و کنترل   کشورارتش وابسته این 
جنبش توده ای بر عليه قذافی را بر عهده 
گرفت و کوشيد تا ضمن خفه کردن خيزش 
توده ها ، امر جابجایی قدرت را مطابق 
شرایط دلخواه امپریاليسم آمریکا و شرکا به 

آنچه در سوریه هم شاهد . پيش ببرد
هستيم شکل دیگری از پيشبرد همين 

کنترل و خفه سياست امپریاليستی در 
 -کردن جنبش انقالبی و ضد امپریاليستی

دمکراتيک توده های به پا خاسته سوری با 
سایر دار  سوریه و" ارتش آزادیبخش"کمک 

و دسته های وابسته به امپریاليسم امریکا 
  .و شرکا است

  
تمامی این موقعيت پيچيده و سياستهای 
ضد خلقی و جنایات حاصل از آن در زندگی 

محصول مستقيم سلطه سياه توده ها، 
امپریاليستها و سرمایه داران غارتگر در 
سوریه و در دیگر کشورهای خاورميانه 
است که برای حفظ منافع و نظام 
استثمارگرانه شان از دست زدن به هيچ 
اقدام تبهکارانه ای بر عليه مردم رنج دیده 

در اثر جنایات ناشی از . دریغ نمی ورزند
نهای همين سلطه ضد تالش برای حفظ بنيا

خلقی ست که بحران سوریه بنا به برخی 
گزارشات منتشر شده از یک سال و نيم 

هزار  ١٧٠هزار کشته و  چندينپيش تاکنون 
آواره و پناهنده برجای گذارده و هم اکنون 

ميليون تن از توده های محروم و  ٢بيش از 
گرسنه سوری نيازمند حمایتهای بسيار 

  .نی هستندضروری غذایی و درما
  

این یک تجربه بزرگ و درسی ست برای 
تمامی توده های آزادیخواه منطقه و به طور 
مشخص جوانان و مردم مبارز ایران که 
اکنون در شرایطی مشابه برای رسيدن به 
آزادی و دمکراسی بر عليه رژیم سرکوبگر 
جمهوری اسالمی به پا خاسته اند و برای 

تالش می  سرنگونی این رژیم دار و شکنجه
تجربه ای که نشان می دهد تا توده  .کنند

بپا نخيزند و  یشها خود با پرچم مستقل خو
رهبری انقالبی مورد نياز هدايت مبارزات 
خود را شکل ندهند و مهمتر از آن تا 
دشمنان خود را در همه چهره ها نشناسند 

به دخالتها و راه حل های همچنين و 
نی که قدرتهای امپرياليستی يعنی کسا

بدون نابودی سلطه آنها آزادی دست 
آنها  مبارزاتدل خوش کنند، نيافتی است 

به پيروزی يعنی تحقق مطالبات  نمی تواند
اما تجربه های . برحقشان منجر شود

تاریخی گواه آنند که توده های آگاه و 
انقالبی قادرند با مبارزه قاطع عليه 
امپرياليستها و نوکرانشان، در جامعه خود 

 .رحی نو دراندازندط

مردم به پا خاسته سوریه در تجارب 
بهار "عينی خود در جنبش موسوم به 

به .. در تونس و مصر و ليبی و " عربی
عينه دیده اند که دشمنان کارگران و 
خلقهای تحت ستم خاورميانه یعنی 
امپریاليستها و وابستگان به آنها 
چگونه در هنگام پيشبرد سياستهای 

ین کشورها در ضد خلقی شان در ا
مواجهه با جنبش های ضد 

دمکراتيک توده ها،  -امپریاليستی
کوشيده اند تا امر تعویض و جابجایی 
قدرت های وابسته شان را با کمترین 
هزینه به پيش برده و با سياست 
کنترل جنبش توده ای، آلترناتيو سازی 
های ضد انقالبی و مهمتر از همه حفظ 

به مثابه نظامی  –ماشين بوروکراتيک 
ستون فقرات دیکتاتوری های موجود، 
امر سرکوب انقالب، حفظ نظام و 

هر چه آرامتر آرایش  جايگزينی
دلخواه خویش را ممکن  سياسی مورد

 .سازند
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در شهر اسلو نروژ  ٢٠١٢اکتبر  ٢٠بعدازظهر شنبه  ٧در ساعت  
سالگرد قتل عام زندانيان سياسی توسط  مراسمی به مناسبت

که کشتار  ۶٠گر جمهوری اسالمی در دهه  رژیم سرکوب
این . نقطه اوج آن بود، برگزار شد ۶٧آزادیخواهان دربند در تابستان 

تاهی توسط مجری برنامه در گراميداشت مراسم با سخنان کو
خاطره زندانيانی که با شجاعت تمام در برابر دشمن مقاومت 

رفيق مجری . کرده، در هم نشکستند و تسليم نشدند، آغاز شد
برنامه در ابتدا ضمن خوش آمد گوئی به حضار و گرامی داشت یاد 

ات در طی سخنان خود از جمله بر ابعاد جنای ۶٠جانباختگان دهه 
های مدعی  و سکوت امپریاليست ۶٧جمهوری اسالمی در سال 

. در زمان انجام این قتل عام تاکيد کرد" دمکراسی"و " حقوق بشر"
سپس جمعيت حاضر به مدت یک دقيقه به یاد تمامی عزیزان 

در بخش .  و حقانيت آرمان های آنان کف زدند ۶٠جانباخته دهه 
و  ۶٠نيان سياسی دهه بعدی برنامه رفيق محمد ُهشی از زندا
. به سخنرانی پرداخت ۶٧یکی از جان به در بردگان قتل عام سال 
در بخش اول وی به بيان . سخنان رفيق محمد دو بخش داشت

گوشه ای از خاطرات خود از سال های اسارت در سياه چال های 
جمهوری اسالمی در شهرهای اصفهان و تهران پرداخت و ضمن 

ز اوج قساوت جانيان در حق اسرای دربند، بازگوئی نمونه هایی ا
جلوه هایی از مقاومت درخشان و تاریخ ساز زندانيان سياسی 
مقاوم در مقابل وحشی گری های جمهوری اسالمی را برای 

او سپس با تاکيد بر نقش فراموش . جمعيت حاضر به تصویر کشيد
نشدنی مقاومت و پایداری خانواده های زندانيان سياسی در زنده 
نگاه داشتن یاد عزیزانشان و دفاع هميشگی شان از جگر گوشه 
های دربند شان، مطرح کرد که پرچم جنبش دفاع از حقوق 
زندانيان سياسی در ایران را همين خانواده ها در سخت ترین 
شرایط دیکتاتوری و اختناق برافراشتند و در طول سال های مدید 

پرچم که درفش انقالب، با همياری نيروهای چپ و آزادیخواه، این 
رفيق سخنران . آزادی و دمکراسی بود را بر دوش خود حمل کردند

سپس با اشاره به نقش نيروهای آزادیخواه و انقالبی در زنده نگاه 
و جلسات مرتبی که  ۶٠داشتن یاد و آرمان های جانباختگان دهه 

در طول سال ها در جهت افشای چهره ضدخلقی قاتلين آن 
واک فریاد آنان برگزار کرده اند، به جریانی پرداخت که عزیزان و پژ

اخيرًا در زیر نام دادخواهی خانواده های زندانيان سياسی اقدام به 
با ادعای محاکمه عاملين این " تریبونال بين المللی"برگزاری یک 

رفيق محمد در این بخش با تاکيد بر ضرورت . جنایت ورزیده اند
جنایتکار و وابسته جمهوری اسالمی افشای هر چه بيشتر چهره 

در افکار عمومی، به بررسی برخی مواضع و ادعاهای گردانندگان 
واقعی این تریبونال یعنی عناصر و نيروهائی که روابط شان با 

" دادگاه"امپریاليست ها امر پوشيده ای نيست  نظير دادستان این 
ترویج به  و  تبليغات دائمی که این گردانندگان در) پيام اخوان(

شکنجه "اصطالح خشونت زدایی و ضرورت  دیالوگ و گفتگو بين 
می کنند ... این نسل کشی تاریخی و " شکنجه گران"و " شدگان
وی با تاکيد بر پوشش تبليغاتی آشکاری که رسانه های . پرداخت

امپریاليستی به پخش این ایده ها در افکار عمومی و گردانندگان 
می دهند، بر این واقعيت انگشت گذارد که جریان ایران تریبونال 

کارزار ایران تریبونال به رغم ادعاهایی که در زمان شکل گيری آن 
شده، در عمل، یک دادگاه مردمی برای دادخواهی واقعی خانواده 

و زندانيان سياسی  ۶٠های رنج کشيده اعدام شدگان دهه 
پروسه  نبوده، بلکه برعکس هر ادعائی هم که در آغاز داشته در

خود به ابزاری برای نفوذ پيشبرد اهداف ضد انقالبی نيروهای 

ارتجاعی شناخته شده و دشمنان مردم در این عرصه از مبارزات 
  .آزادیخواهانه و دمکراتيک توده ها  تبدیل شده است

سخنان رفيق محمد با استقبال و تشویق جمعيت حاضر روبرو 
د و سپس گروه آذری پس از پایان سخنرانی تنفس اعالم ش. شد

به اجرای برنامه پرداخت و چند آواز زیبای ترکی را " محمد تبریزی"
. برای جمعيت حاضر اجرا کرد که با تشویق حاضرین پاسخ گرفت

به نام  ۶٠در بخش بعدی برنامه یکی از فرزندان جانباختگان سال 
، که در زمان شهادت پدرش ، کودکی بيش "بهادری طوالبی صمد"

ی سخنانی به معرفی شخصيت انقالبی پدر و تاثير نبوده ط
مبارزات و شهادت او در رشد و پرورش مبارزاتی خودش پرداخت و 
بر آرمان های انقالبی نسل پدر و عزم نسل خود برای تداوم مبارزه 

او همچنين شعر . به منظور تحقق آن آرمان های مقدس تاکيد کرد
ر دوران کودکی صمد، بسيار زیبایی که یکی از همرزمان پدرش د

به یاد پدر و برای خود وی سروده و او را به تداوم راه پدر تشویق 
سخنان صمد با سخنان کوتاه . کرده بود، برای جمعيت حاضر خواند

یک دختر جوان ادامه یافت که پس از او در پشت ميکروفون قرار 
گرفت و با قاطعيت از آرمان های پدر و مادر انقالبيش در مبارزه 

در پایان، مشت های . برای تحقق انقالب و سوسياليزم دفاع نمود
گره کرده این دو جوان که نمایانگر عزم آنان در تداوم پيکار جویی و 
آرمان های مردمی نسل پيشين بود احساسات جمعيت حاضر را 
به شدت برانگيخت و آن ها مورد تشویق شدید حاضرین در جلسه 

  . قرار گرفتند
مه، صمد یک شعر زیبای مبارزاتی که منتسب به در ادامه برنا

مبارز نامی لرستان و یکی از فرزندان راستين مردم ایران، دکتر 
هوشنگ اعظمی است را برای جمعيت حاضر قرائت کرد که با 

سپس گروه موسيقی یکبار . استقبال شرکت کنندگان مواجه شد
آراز، "مله دیگر به صحنه آمد و چند ترانه سرود زیبای دیگر و از ج

  .را به یاد گرامی معلم انقالبی، صمد بهرنگی اجرا کرد" آراز
بخش پایانی مراسم به پرسش و پاسخ و بحث و تبادل نظر بين 
حاضرین در مورد ماهيت و چشم انداز کارزار ایران تریبونال 

  .اختصاص داشت که پس از حدود یک ساعت پایان یافت
  سلوا -فعالين چریکهای فدایی خلق ایران

  ٢٠١٢اکتبر  ٢١

  
با تشکر از برگزارکنندگان برنامه امشب، من محمد ُهشی  

ساعت پنج و نيم بعد از ظهر  ۶٠هستم، در تاریخ ده مهرماه سال 
طول هفت سال و نيم، بطور واقعی . در اصفهان دستگير شدم

هفت سال و چهار ماه و شانزده روز بطور دقيق، در زندان اصفهان 
  .بودم
ل این مدت این هفت سال و نيم، دوازده روز هم در در طو     

تصورهای متفاوتی از زندانهای . اوین بودم ٢٠٩زندان اوین در بند 
جمهوری اسالمی در افکار عمومی هست اما در بدو سخنرانی 
یک مسئله را هميشه باید در نظر گرفت، تنها چيزی که توی 

  )نروژ(گزارشي از مراسم ياد ياران در اسلو  !ياد ياران ياد باد
  

اکتبر  ٢٠آنچه در زیر می آید گزارش فعالين چریکهای فدایی خلق از مراسمی ست که در تاریخ  :پيام فدایی توضيح
در شهر  ٦٠در دهه  امسال در بزرگداشت یاد تمامی مبارزین قتل عام شده توسط رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی

نيز سخنرانی کرد و گوشه ای  ٦٠محمد ُهشی یکی از بازماندگان کشتار دهه  در این مراسم. اسلو نروژ برگزار شد 
همچنين در بخش دیگری از این سخنرانی، وی در .  بازگو نمودرا  از تجارب خود در سياهچالهای جمهوری اسالمی

ورده، حالت گفتار به نوشتار درآ با تشکر از رفيقی که متن سخنرانی را از. صحبت کرد" ایران تریبونال"باره کارزار 
  . این ترتيب در اختيار عالقه مندان قرار می گيرد یرایشهای جزئی بهپيام فدایی آن را با برخی و

  سخنراني محمد هشيمتن 
هدف  ؛هست  بحث سر همون عصاره اصلی مبارزه...

اصلی مقاومته، شما قهر انقالبی رو از مقاومت بگير 
...يچی ندارهدیگه ه  
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سيستم جمهوری اسالمی حد و حساب نداره شقاوت و 
وحشيگری این سيستمه، یعنی هر کی ميخواد سيستم 
جمهوری اسالمی را بررسی کنه اولين پایه ای که بايد بگذاره اینه 

. به نظر من تا ثریاست. که حد و نهایت وحشيگری تا کجاست
له هدر و. هنوز هم کسی حد و اندازه شو نتونسته تصوير کنه
طی . است های مختلف نشون دادند که وحشيگریشون بی اندازه

پنجاه و هفت روز اول دستگيری من وحشيانه ترین شکنجه هایی 
که ممکن بود عليه یکی انجام بدن عليه من انجام دادن، از کتک 
زدنهای وحشتناک تا کابل، قپونی، اعدام مصنوعی، شاهد 
شکنجه بقيه و وحشتناک ترین سيستم شکنجه های روانی که 

ورد من نبود در مورد هزاران این تنها در م. ميتونستن انجام بدن
هزار انسان آزاده ای بود که اون موقع تو اون مرحله در اصفهان 

  .دستگير شده بودند
      

مقر اصلی نگهداری زندانيان اصفهان در مرکز سپاه دم خيابان  
مجسمه بود و بجرئت ميتونم بتون بگم که طی حدود ماه های 

زار و پونصد نفر فقط تو اون یک چيزی حدود هزار تا ه ۶٠مهر و آبان 
حياط بودند و همه رو بطور دسته بندی شده گوشه های مختلف 
گذاشته بودند، و دقيقا ميدونستن که چند نفر با چه اسمی کجای 
این حياط قرار دارن و دائم جاها عوض ميشد، آدمهای چشم بسته 
و در بعضی موقعها دست بسته و پابسته در همان مکان نيم 

سانتی که دورشون هست عادت ميکنن، بعد جابجا متری سی 
کردن آدمها در موارد متفاوت تمرکز روانی زندانی رو ميزدن بهم، و 
بدون هيچگونه رعایتی شما ممکن بود آماج کتکهای وحشيانه اونا 
قرار بگيرید، تو اون مدتی که من در به اصطالح بازداشتگاه اصلی 

ه و آه و ناله و کتک سپاه بودم هيچوقت نبود که صدای شکنج
خوردن کسی نياد، مثال یه چيزی طبيعی بود، اگر نمی شنيدی 

  .غيرطبيعی بود
     
زندانهای جمهوری اسالمی سراسر حماسه هست، دالوریهایی   

تو این زندانها اتفاق افتاده که تو بعضی از تاریخها کم نظيره، ما 
رفقای  کسی داشتيم تو زندان اصفهان بنام بيژن مجنون که از

همرزم خود من بود وسط حياط سپاه بلند شد گفت مرگ بر 
خمينی، آدمهایی که دور و بر بيژن بودن اون موقع شاهد بودن که 

تمام صورت بيژن رو له کرده  ۶٠چطوری با تفنگ تو تابستون سال 
بودن، این فردی که من مثال زدم براتون هفده سالش بيشتر نبود، 

مادرش بهش چاقو زده بودن و تقریبا تو خونه خودشون جلو چشم 
جنازه نيمه جونش رو برده بودن توی سپاه، این فدایی خلق،  

یه که تو دادگاه جلوی مظاهری ایستاد، وقتی ازش پرسيدن  کسی
که اگه ولت کنيم چکار ميکنی گفت من یه مسلسل ميگيرم همه 
.  تون رو ميبندم به مسلسل، این نشونه ایمان یه آدمه به راهش

این داستان نيست، قهرمان پروری هم نيست، این واقعيتيه که 
اتفاق افتاده، اگر کسی هست که با این قضایا سر مخالفت داره 

زندان اصفهان مثل . باید یه خودجویی درست و حسابی انجام بده
بقيه زندانهای دیگه سراسر شاهد زنده مقاومتهای بی نظير 

ما کسی داشتيم به اسم  انسانهای آزاده بود، از همه گروهها،
بنای بيست ساله؛ مجاهد مال . سيف اله شيخ السادات سامانی

این فرد جاسازی نظامی کرده بود برای اسلحه . شهرکرد
مجاهدین، مسئول کل شهری مجاهدین همه اطالعات را داده 

من و سيف اله تو یه جایی .    بود، اما سيف اله حرف نمی زد
ه صحرایی، پاسدارها بهش ميگفتن بودیم که بهش ميگفتن کميت

هتل، اسامی مختلفی داشت، یه سری هم بهش ميگفتن باغ 
کاشفين، اصطبلی بود که کرده بودنش زندان، و یکی از 
وحشتناکترین شکنجه گاههای اون موقع ایران بود، از تجاوز و 

  . شکنجه وحشيانه گرفته تا اعدام تو همونجا انجام ميشد
    
و یه اتاق بودیم که بهش ميگفتيم کاخ، دليلش من و سيف اله ت   

هم این بود که توالت تو خود سلول بود، تمام دیوار سلول اینقدر 
نم کشيده بود که وقتی دست ميزدی گچش هاش می اومد تو 
دستت، نفس شما که دم و بازدم تون نم بود، هر دوی ما را به 

بریم، شکل وحشتناکی شکنجه داده بودن، ما راه نميتونستيم 
سيف اله و من ما بهم کمک ميکردیم که جابجا بشيم توی سلول، 
یه نمونه فقط برای شما از وحشيگری اینا بگم سيف اله را زیر 
شکنجه کشتند، جنازه اش را ورداشتن اوردن توی سلول، اون 

بازجویی که به پاسدارها ی زیرزمين گفته بود کار این تمومه اون 
جنازه سيف اله را اوردن . بازجویی تمومهپاسداره فکر کرده بود که 

انداختن توی اطاق، توی سلول جلوی من، طریقی که جنازه اش 
، هميشه که می اوردنش یه صدایی )وحشتناک بود(خورد  زمين

ازش درمی اومد، اون شب اون صدا ازش درنيومد، من وقتی 
دستش رو بلند کردم دستش افتاد زمين، سيف اله را زیر شکنجه 

بودن، همونجا من شروع کردم سرود خوندن و دادزدن که  کشته
سيف اله رو کشتن، ظرف یک دقيقه نشد که هفت هشت تا 
پاسدار ریختن تو سلول و شدیدا مرا گرفتن زدن که یکی از لگدها 

  . به سر من خورد و من بيهوش شدم
      

تو همون دوره نامزد خود مرا اعدام کرده بودن، مينا سهيلی زاده،  
واهرش هم اعدام کردند سهيال سهيلی زاده، چهار ده ساله ش خ

بود، پدر و مادر و برادرش را هم تهران اعدام کردن، از این خانواده، 
هيچکسی بجز یک بچه سه ساله باقی نموند، وحشيگری به 
اندازه ای بود که مثل این بود که ساعت زمان انسانيت متوقف 

علوم نبود فردا زنده ایم یا شده، به فردا کسی اعتماد نداشت، م
اوین، سلول  ٢٠٩نه، من رو از زندان اصفهان بردن اوین، بند 

شد نشست،  انفرادی، ما هيجده نفر تو اون سلول بودیم، نه می
شد دراز کشيد، فقط باید می ایستادیم، نوبتی می  نه می

  .نشستيم
    
وقعی تمام سروکله آدمایی که تو سلول بودن باد کرده بود که م   

که در را باز ميکردن اونقدر محکم در رو باز ميکردن که محکم 
ميخورد تو سر، من روز اولی که رفتم وقتی دیدم یکی جلو 
نشسته گفت نوبت منه که در بخورد تو سرم، من فکر کردم 

یک دقيقه و نيم . شوخی ميکنه ولی دوسه روز بعد نوبت من شد
مدی در فلزی رو وقت داشتی بری دست شویی اگر در نمی او

ميزدن تو سرت، تمام بچه هایی که تو اون سلول با ما بودن همه 
ش ما رو شب بردن جنازه  سروصورتشون باال اومده بود، یه نمونه

کشی، الجوردی اومد تو بند، توی سلول در رو باز کرد گفت کی 
مياد منافق کشی، هيچکس جواب نداد، گفت ضربدر بزنين جلو 

 ٢٠٩اوین، بچه هایی که توی  ٢٠٩راهروی  در، شب اومدن توی
اوین بودن ميدونن اگر توی راهرو يک ضبط صوت بزرگ بذاری، قرآن 
ميذاشتن اون هم مال عبدالباسط، ما را از سلول اوردن بيرون تمام 
ما رو زدن بردن جنازه کشی، هر دو نفری یک سر جنازه رو 

ان اوردنم ميگرفتن ميذاشتن تو ون، من رو وقتی از زندان تهر
اصفهان مثل این بود که تقریبا آزادم کردن، شرایط وحشتناک اوین 

  .این شکلی بود
    
جنایت دیگه ای که رژیم در مورد خود من مرتکب شد مسئله    

مادر من فوت کرده  ۶۴، شانزده مرداد ۶۴مرگ مادرم بود، مرداد 
بود، یه رسم غيرمعمولی توی زندان بود که اگر کسی از افراد 
نزدیک خانواده فوت ميکرد به اون شخص مرخصی ميدادن که بره 

بودیم شامل ما  "مغضوبين عليه"برای مراسم، منتها چون ما جزء 
نميشد، به برادر من گفته بودن که اگر خيلی فکر ميکنيد که الزمه 

ش رو بيارین دم زندان، من باورم  این مادرش رو ببينه جنازه ا
برادرم مالقات برادرم به من گفت که نميشد، وقتی که بردنم با 

یک چيزی حدود هزار تا هزار و  ۶٠حدود ماه های مهر و آبان  
ای جمهوری اسالمی پونصد نفر فقط تو اون حياط بودند زندانه

سراسر حماسه هست، دالوریهایی تو این زندانها اتفاق 
افتاده که تو بعضی از تاریخها کم نظيره، ما کسی داشتيم تو 
زندان اصفهان بنام بيژن مجنون که از رفقای همرزم خود من 
بود وسط حياط سپاه بلند شد گفت مرگ بر خمينی، آدمهایی 

قع شاهد بودن که چطوری با که دور و بر بيژن بودن اون مو
تمام صورت بيژن رو له کرده بودن،  ۶٠تفنگ تو تابستون سال 

این فردی که من مثال زدم براتون هفده سالش بيشتر نبود، 
تو خونه خودشون جلو چشم مادرش بهش چاقو زده بودن و 

دن توی سپاه، این فدایی تقریبا جنازه نيمه جونش رو برده بو
دادگاه جلوی مظاهری ایستاد، وقتی  یه که توی خلق،  کس

ازش پرسيدن که اگه ولت کنيم چکار ميکنی گفت من یه 
مسلسل ميگيرم همتون رو ميبندم به مسلسل، این نشونه 

این داستان نيست، قهرمان پروری .  هراهش مهاایمان یه آد
 هم نيست، این واقعيتيه که اتفاق افتاده،



6 صفحه          160شماره                                      پيام فدايي 
 

  

اینها ميگن جنازه رو بيارین، بياریم؟ گفتم آره بيارین، اینا فکر ميکنن 
. بيارید جنازه رو. اگر من جنازه مادرم رو ببينم عقب می نشينم

جنازه رو اوردن، من رفتم تو آمبوالنس پيشانی مادرم رو ماچ کردم 
دم در وایساده بودند گریه اومدم بيرون، پاسبانهای شهربانی که 

ميکردن، این یک قسمتی از جنایتی يه که چيز شخصی خود من 
  .بود

       
بودم، از تعداد سی  ۶٠من شاهد کشتارهای دسته جمعی سال 

و شش تا، دوازده تا، سی و پنج تا، بيست و شش تا، چهل و 
دوتا، یه قسمت سی و شش تا، بيست و شش تا هيجده تا 

ه های ما بودن، صبح صداشون زدن گفتن دادگاه شون از هم سفر
دارید، نيم ساعت هم دادگاه شون طول نکشيده بود، مظاهری که 
حاکم شهر اصفهان بود بهشون گفته بود من وقت ندارم، اسم، 
اسم پدر، جرم، بعد هم که تمام شده بود بهشون گفته بود شما 
اعدامی هستيد، هشت شب ميایيم دنبالتون، من شاهد 

شروع شد،  ۶۶هم بودم، این مسئله از سال  ۶٧دامهای سال اع
دسته بندی کرده بودن، رژیم با یک سيستم کامال  ۶۶از فروردین 

ها ممکنه  حساب شده قصد حذف فيزیکی آدمها رو داشت، خيلی
بگن کسی که اینا رو تهدید نميکرد برای چی دست به همچين 

  ا هکه اینرژیم با یا عده آدم مواجه بود . کاری زدند
  
ثابت کرده بودن که حتی اونایی که اعدام شدن مرگ رو بزانو : ١

  درآورده بودن
اون عده ای هم که مونده بودن کسایی بودن که سالها بود از : ٢

  .تجربه برخورد امنيتی با رژیم مطلع بودن
  

دوستانی که زندان بودن ميدونن بيست و چهار ساعت زندان      
طوری مقاومت و استقامت توی زندان را برنامه این بود که چ

بشکنن، تمام دعواها سر همين بود، مقاومت هم فکر نکنين این 
بود که مثال ما وامی ایستيم سرود بخوونيم یا تشکيالت سياسی 
نظامی داشته باشيم یا بشينيم کتاب بخوونيم، نه اینها نبود، 

کالس تعليم مقاومت این بود که مبارزه ایدئولوژیکی ای که رژیم با 
نميدونم آیات قرآن و احکام اسالمی و اینجور چيزها گذاشته بود 
چطوری با اونها مواجه بشيم، چطوری سيستم ضدانسانی زندان 
رو که باعث ميشد یه سری تواب بشن بشکنيم، مرزبندی با توابها 

  . سياست مبارزه با این قضایا بود
      

تواب بودن مسئله ای رژیم ميخواست که ما تواب بشيم، مسئله  
بود که خود رژیم درست کرد، این کلمه را الجوردی سرزبانها 
انداخت، دليلش هم این بود، بحث سياسی نبود که شما مواضع 

ات رو قبول نکنی، هيچکس جرئت نداشت که بگه من  سياسی
ام رو قبول دارم، از خود من هم که می پرسيدن  مواضع سياسی

دا رو قبول داری یا نه؟ ميگفتم خدا رو تو چرا نماز نمی خونی، خ
می گفتن محمد رو قبول داری؟ ميگفتم آره قبول دارم، . قبول دارم

ميگفت چرا نماز نمی خونی؟ ميگفتم به نيت تو بخوونم ميخوونم، 
برای اینکه اصفهان فرق . ميگفت نه به نيت من نميخواد بخوونی

نستی داشت، اصفهان مذهبی بودن، بحثهای اینجوری ميتو
باشون بکنی، بحث این بود که باید این زندانی رو شکست، چرا؟ 
چون رژیم دیده بود، اونایی که سردمدارهای رژیم بودن دیده بودن 
که مقاومتهای زندان زمان شاه انگيزه مبارزه مقاومت ما تو زندان 
بود، برای چی هر وقت که حرف فدایی یا حرف مجاهد ميشد 

د بالفاصله، صحبت مقاومتهای توی صحبت عمليات نظامی نميش
زندان ميشد، صحبت این ميشد که بهروز دهقانی زیر شکنجه 
کشته شد، یا اون نفر مجاهد هيچ اطالعاتی نداد زیر شکنجه 

  . کشته شد
      

رژیم هم ميدونست، . اینا انگيزه مبارزه برای بعد را درست ميکرد 
داری هم ميدونن، نه تنها رژیم ميدونست نيروهای طرفدار سرمایه 

اتفاقا این اونجایی که دست گذاشتن روش االن، حاال من توی 
 تو رو مرحله بعدی صحبتم بهش می پردازم، رژیم ميخواست

، و شکستن هم اینجور بود که اینقدر زبون ميشدی که هبشکن
اطالعات دادن به رژیم این ميشد که من به فالن رفيقم یه پيراهن 

یا این ميشد که بيان برن تو اون جلسات  دادم، این ميشد گزارش،
کذایی سخنرانی شرکت کنن که هر کس اومده بود سياسی 

شده بود، مشکل جنسی داشت برای این اومده بود سياسی 
شده بود، یا اون توبه نامه هایی که تو اوین و قزل حصار مشهور 

  . بود
    
اغون رژیم این رو ميخواست، رژیم ميخواست یه نيروی درب و د   

شش سال طول کشيده بود، شش . شکسته شده جلوش باشه
سال تو زندان مونده بودن جلوشون، نتونسته بودن بشکنن اینها رو 

نتونستن  ۶٣تا  ۶٠و همه کشتارهای وحشيانه هم از اوائل سال 
تصميم گرفتن که صورت مسئله رو پاک کنن،  ۶۶اینها رو بشکنن، 

ه چطوری این صورت مسئله رو حاال درگيری داخلی رژیم این بود ک
منتظری تزش این بود که خرد خرد باید پاک کنيد یهو . پاک کنند

اعدام نکنيد، دسته بندی کنيد، اونهایی که واقعا بقول معروف براه 
راست هدایت نميشن اعدام کنيد، اونهایی هم که فکر ميکنيد 

یک جناح رژیم ميگفت نه، . هدایت شدن ول کنيد کنترلشون کنيد
جناح الجوردی ميگفت زندانی . هدایت شده و هدایت نشده نداریم

تازه از . سياسی خوب به نظررژيم زندانی سياسی مرده است
رو به مادر تحویل   کجا جنازه اعدامی. شون هم ميترسيدن مرده

ميدن که پا نداره، عليجان پناهی پنج تا برادر از این خانواده اعدام 
رو تحویل مادرش دادن دستش کردن، محمد صالح جنازه اش 

اش رو تحویل دادن دست و  شکسته بود، علی سعيدی جنازه
پاش شکسته بود، جنازه تحویل نميدادن، خاک ميکردن جاش هم 

  . نميگفتن
     
رفيق من بيژن مجنون پنج سال طول کشيد تا به مادرش گفتن   

کجا خاکه، یک سری که تو شمال ایران بچه هاشون رو تو باغ 
ها هم ميترسيدن چون اینا  اینا از جنازه. خودشون خاک کردن خونه

از یادمان ها ميترسن، رژیم استبدادی ارتجاعی سرمایه داری از 
یادمان ميترسه، چون یادمان این نيست که ما بيایم بگيم آقا کی 

یادمان اینه که بگيم برای چی ایستاده . بود خوب بود بد بود مرد
شو بزرگ نکرده بود  نگيد، مادری بچهبود، راهش چی بود، چرا ج

اون . سال بده تحویل گروه تيم ضربت اوین بکشنش ٢۴که بشه 
سال . اینا همين رو ميخواستن بشکنن. اده بودتبرای چيزی وایس

دیگه با کسی  ۶٧از فروردین . شروع کردن دسته بندی کردن ۶۶
نماز جمعه هم نگاه نميکردی . کاری نداشتن تو زندان اصفهان

یگه باهات کاری نداشتن، دیگه هم نمی اومدن بگردن، چون د
منتظر بودن که اون فرصت بدست . شون رو گرفته بودن تصميم
  . بعد هر چی رو که دستچين کرده بودن اعدام کنن. بياد
     
 ٩٠، ۶٧نفر زندان اصفهان باقی مونده بودن تابستون سال  ١٨٠  

قط مال توی زندان بودن، کل تازه این نود نفر ف. نفر رو اعدام کردند
آزاد کرده بودن خيلی ۶۵و يا  ۶٧ـ  ۶۶بچه هایی که طی سالهای 

هاشون نامه  برای خيلی. هاشون رو دستگير کردن و اعدام کردن
شون خبر  نوشتن که بيایيد سپاه خودتون رو معرفی کنيد، دیگه از 

 نداریم، بعد برای چی بقيه رو ول کردن برای اینکه حالت سوپاپ
اطمينان شده بود، برای اینکه فشارهای بين المللی و درگيریهای 
داخلی و اینکه ميبایستی يک سری رو آزاد ميکردن که فشارهای 
سياسی رو از روی خودشون بردارن، تازه اونهایی هم که آزاد 

بودم، از تعداد  ۶٠من شاهد کشتارهای دسته جمعی سال 
سی و شش تا، دوازده تا، سی و پنج تا، بيست و شش تا، 
چهل و دوتا، یه قسمت سی و شش تا، بيست و شش تا 
هيجده تا شون از هم سفره های ما بودن، صبح صداشون 
زدن گفتن دادگاه دارید، نيم ساعت هم دادگاه شون طول 
ن نکشيده بود، مظاهری که حاکم شهر اصفهان بود بهشو

گفته بود من وقت ندارم، اسم، اسم پدر، جرم، بعد هم که 
تمام شده بود بهشون گفته بود شما اعدامی هستيد، هشت 

هم  ۶٧شب ميایيم دنبالتون، من شاهد اعدامهای سال 
 ۶۶شروع شد، از فروردین  ۶۶بودم، این مسئله از سال 

دسته بندی کرده بودن، رژیم با یک سيستم کامال حساب 
ها ممکنه  حذف فيزیکی آدمها رو داشت، خيلی شده قصد

بگن کسی که اینا رو تهدید نميکرد برای چی دست به 
: ١ا هرژیم با یا عده آدم مواجه بود که این. همچين کاری زدند

ثابت کرده بودن که حتی اونایی که اعدام شدن مرگ رو بزانو 
اون عده ای هم که مونده بودن کسایی : ٢. درآورده بودن

  .که سالها از تجربه برخورد امنيتی با رژیم مطلع بودن بودن
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کردن یا باید ميرفتن امضاء ميکردن، هيچ جا بشون کار نميدادن، به 
ن که یک مهر قرمز توش بود از فاصله شما یک کارت معافی ميداد

کيلومتری صاحبکار ميترسيد بهت کار بده، برای اینکه فردا صبح  ۵٠
اگر کوچکترین . اطالعات دم مغازه اش بود که چرا به این کار دادی

اتفاقی می افتاد هم اولين کسایی که جمع ميکردن بچه های 
که تمام  ببينيد سيستم اختناق و استبدادی وقتی. زندان بودن

گروههای سياسی رو جمع کرده تنها یک سری جنبشها باقی 
می مونه که این جنبشها جنبش های خودجوشند که تو مردم ما 

بعد از عقب نشينی تو جنگ عراق،  ۶٧وجود دارند، بعد از سال 
سال جنگ بی  ٨بعد از اون همه بيخانمانی و خانمان سوزی 

ردن، بعد کشتار آخر نتيجه مردم شروع کردن از اینا سوال ک
هشدار بود به مردم، رژیم بايد یک جوری پایه خودش رو محکم 
ميکرد و خيال خودش رو از زندانيهای سياسی راحت ميکرد، ولی 
خيالش راحت نشد چون تو فاصله خيلی کمی بعد از کشتارهای 

. قضيه خاوران مشخص شد ۶٧توی تابستون سال  ۶٧سال 
سال زندان  ٨سال،  ٧سال، ۶خانواده هایی که بچه هاشون 
زندان بودن، اینا دنبال جنازه  ۵٩بودند، کسایی بودن که از سال 
شون رو، یک سی جنازه دست  بچه هاشون بودن، خب یک سری

از خاک دراومده، یک سری از جنازه هایی که بد خاک شده بود 
  .توی خاوران پيدا شد

       
آغاز شد بعد از این یک حرکتی آغاز شد، یک جنبشها و حرکتهائی 

که این جنبشها در عين حالی که ممکن بود به اصطالح انتظارات 
صنفی داشته باشن ولی حرکت حرکت سياسی بود و رژیم اینو 
ميدونست، چون رژیم این تجربه رو از انقالب داشت برای همين با 
شدیدترین وجهی با خانواده های سياسی و بازماندگان خاوران 

کسی جرئت نداشت که بره  ۶٨، تابستون سال برخورد ميکردند
اگر یک کيلومتری خاوران پيدات ميشد ميگرفتن ات، . بطرف خاوران

خانواده های بچه ها جمعه ها این خطر رو ميخریدن ميرفتند، خطر 
دستگيری داشت، کلی از خانواده های بچه های خاوران رو 

نی مدت دستگير کردن، کتک زدن، تهدید کردن، بازداشتهای طوال
جنبشهای زنان شروع شد، جنبشهای . کردن، حرکت نخوابيد

کارگری شروع شد، جنبشهای دانشجویی شروع شد، خمينی 
و عوض کنه ولی باز این رژیم ر مرد، رژیم مجبور بود سياستش
این چيزی که یک سری فکر ميکنن . هنوز تيغش رو دستش داشت

ه این رژیم رو از که رژیم جمهوری اسالمی رفرم برداره و یا ميش
اين شدت وحشيگری یک مقداری آوردش پایين اشتباه ميکنن، این 

اش داشته، نمی تونه کوتاه بياد،  رژیم این وحشيگریشه که نگه
کوچکترین آزادی بده دخلش اومده، هيچکس هم اینو بهتر از خود 
رژیم نميدونه، جنبشهایی که تو ایران بوجود اومد این جنبشها 

  .کل ساز بودندبرای رژیم مش
       

دنيای سرمایه داری نميخواد رژیم جمهوری اسالمی عوض شه، 
اگر کسی دنبال حمایت ميگردد از غرب برای  سرنگونی رژیم 

بهمين خاطر . باالی سر تابوتی دعا ميکند که توش مرده نخوابيده
جنبشهایی که عليه جمهوری اسالمی بود عليه سيستم سرمایه 

عوض شدن رژیم نيست که حسن بره حسين داری بود، دعوا سر 
از خاتمی بقول خودشون مدرنيزه تر نمی تونستن پيدا کنن، . بياد

نتونست مشکل حاکميت ایران رو حل کنه، غرب و کًال حاميان 
سرمایه داری تو ایران جنبشهایی که تو ایران بوجود اومده رو هدف 

ماهيت قرار دادن، و تک تک این جنبشها رو به یک طریقی از 
انقالبی و قهر انقالبی خالی کردن، ببينيد اگر جنبشی ماهيت 

اش از اش گرفته بشه این جنبش دیگه خطر نداره، چون  انقالبی
برای نظام سرمایه داری شما موقعی خطر دارید که درست اصل 
رو بهدف گرفته باشی، جنبش کارگری رو همون بال سرش اوردن ، 

اوردن، تنها جنبشی که مونده  جنبش زنان رو همون بال رو سرش
بود جنبش زندانيان سياسی و جنبش خانواده های بازماندگان 

  .بود
      

که من ) ميالدی(٩٠به اون طرف یا حداقل از سال  ۶٨از سال  
اومدم انگلستان هر ساله نيروهای چپ یادمان گرفته بودن، هر 
 ساله جلسه بود، هر ساله اومدن از خاصيت انقالبی جنبش از
ماهيت انقالبی مبارزه، از اصالت مقاومت تو زندان دفاع کردن، 
همه اينها رو  دفاع کردن ازشون، تمام این سالها افشاء کردن، 

شان بر این بود که اون کسانی که  همه گروههای چپ سعی
تو هر . رو انجام دادن این چيزا فراموش نشه ۶٧کشتارهای سال 

تن و مرتب اینا رو ادامه کشوری به اندازه وسعشون جلسه گذاش
واین یکی ابزار رو محکم گرفته بودن دستشون، که این . ميدادن

ابزار از دستشون خارج نشه، مسئله مبارزه زندانيان سياسی و 
شون این یک سندیه، یک به اصطالح  خانواده های بازماندگان

اصالت تاریخيه، این سند شناسایی جنبش انقالبی ایران عليه 
رمایه داریه، چه در زمان شاه و چه در زمان خمينی، رژیم های س

رژیم اگر این سندیت تاریخی رو از جنبش بگيره این جنبش دیگه 
ضرری برای دنيای سرمایه داری نداره، به مرور زمان، هر وقت 

آقا چه ) می گفتند(جلسه بود چون مرتبا جلسه ميگذاشتيم  
هی ميایين .  سينهخبره چقدر ميایيد جلسه ميذارید، روضه امام ح

 ۶٧چقدر ميایيد ميگيد که سال . ميگيد اینو کشتيد اونو کشتيد
کشتند، تازه ما بحثمون این  ۶٧کشتند، همه ميدونن که سال 

نبود که بگيم کی ميدونه کی نميدونه، ما بحثمون این بود که باید 
اینو زنده نگه داریم و باید این یادمانها اجرا بشه که اوًال کسی 

ش نکنه، در ثانی افشاگری بشه عليه رژیم و این جنبشی فرامو
که توی ایران هست، مادران خاوران اینو بدونن که یک سری خارج 
از مرز ایران همون پرچمی دستشونه که اونا ميخوان دست بگيرن، 
به مرور زمان باید توی این جنبش نفوذ کرد و به مرور زمان این 

  .لجنبش را بايد خالی ميکردن از داخ
     
این حرکت باید با حرکتهای قبلی فرق ميکرد، کسی نميتونست   

بياد بگه مستقيما به جمهوری اسالمی حمله نکنيد، کسی 
نميتونست بياد بگه دادخواهی نکنيد، حرکتی که به نظر من 
حرکتی که شروع شد و به حرکت تریبونال ختم شد این یک 

ود حرکتی که انجام حرکت تدریجی بود، حاال بيایيم ببينيم که خ
شد چه جوری بود، شما به خانواده های زندانيان سياسی به 
خانواده های اعدامی بگيد آقا ما ميخوایيم داد شما را از بيدادگران 
جمهوری اسالمی بگيریم، این می شينه به دل خانواده ای که 
بچه هاشون رو اعدام کردن، بگين ما ميخوایيم افشا کنيم 

و، ميخوایم به شما مادر فرزند از دست داده جمهوری اسالمی ر
تریبون بدیم که بيای بگی چه بالیی سرت اومده، ُخب وقتی که 
این حرکت کارزار شروع شد در بدو شروع هيچکس با این حرکت 
مخالفت نداشت بلکه یک حرکتی بود که ميخواستن افشا کنن و 

ک ميخواهند ی. همه ميگفتن ُخب خيلی خوب بياین افشا کنيد
حرکت سمبليک ایجاد بشه برای محاکمه کردن رژیم، بنيان اصلی 
حرکت اشتباه نبود، هيچکی هم مخالف نبود، االن هم من شخصًا 
مخالف نيستم، اما حرکتی که ایجاد شد بعدًا، این نمود رو داشت، 

اش،  این جنبش رو بايد يه جوری خلع سالح ميشد از کينه انقالبی
اسی و خانواده کشته شدگان منهای جنبش مبارزه زندانيان سي

می مونه که گلوله توش نيست، هيچ  ٣قهر انقالبی، مثل ژـ
تاثيری نداره، به مرور زمان این حرکت انجام شد، تریبونال هم جور 
شد، اینه که یک سری آدم اوردن شهادت نامه دادن گفتن که چه 
اتفاقی براشون افتاده، خانواده های زندانيان سياسی و خود 

صفحه ريپورته که گزارش  ٣۶۵زندانيان سياسی که آمدند حدود 
کميته حقيقت یابه، هر حرکتی یک سری آدم تو این حرکت 

رژیم ميخواست که ما تواب بشيم، مسئله تواب بودن مسئله 
ای بود که خود رژیم درست کرد، این کلمه را الجوردی 
سرزبانها انداخت، دليلش هم این بود، بحث سياسی نبود که 

ات رو قبول نکنی، هيچکس جرئت  شما مواضع سياسی
ام رو قبول دارم، از خود من  ت که بگه مواضع سياسینداش

هم که می پرسيدن تو چرا نماز نمی خونی، خدا رو قبول 
می گفتن محمد رو . داری یا نه؟ ميگفتم خدا رو قبول دارم

قبول داری؟ ميگفتم آره قبول دارم، ميگفت چرا نماز نمی 
ميخوونم، ميگفت نه به ؟خونی؟ ميگفتم به نيت تو بخوونم 

برای اینکه اصفهان فرق داشت، . يت من نميخواد بخوونین
اصفهان مذهبی بودن، بحث این بود که باید این زندانی رو 

دیده  سردمدارهای رژیم شکست، چرا؟ چون رژیم دیده بود، 
مقاومت ما تو  و بودن که مقاومتهای زندان شاه انگيزه مبارزه

اهد ميشد زندان بود، برای چی هر وقت که حرف فدایی یا مج
صحبت عمليات نظامی نميشد بالفاصله، صحبت مقاومتهای 
توی زندان ميشد، صحبت ميشد که بهروز دهقانی زیر 

 .شکنجه کشته شد، یا اون نفر مجاهد
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هستن که مشخص کننده ماهيت این حرکتند، این حرکت جای 
کتمان نداره، این حرکت رو بچه هایی شروع کردن که اکثریت 

م بر این خط شون بچه های خط اقليت بودن، یا حرکت حاک باالتفاق
  .حرکت خط اقليت بود

    
ُخب االن ما یک نفر رو تو این جمع داریم به اسم آقای پيام    

اش حاال مشخصه، از روز اول هم  اخوان، ُخب این آقا خط مشی
است، کارش وکيل حقوق بشره، تو جلسات   گفته که چکاره

متفاوت سازمان ملل کار کرده، جزء دادستانی بررسی جنایات 
یوگسالوی بوده، در مورد کارش هم فوق العاده متخصصه، توی 

اما یک مسئله داریم، مسئله اینه که . اصال کارش هم همين بوده
تمام این گزارشهایی که انجام شده اصل صحبت اینه که ما در 

کاری با این قهر انقالبی موجود در این حرکت زندانيان سياسی 
شون اینه  دن بگن، جملهاین جمله نيوم انداریم، این حرکت هم ب

که ما مخالف خشونت هستيم، ما جنبش بدون خشونت ميخوایم، 
مثل این که ما که موافق قهر انقالبی هستيم معتقدیم که باید از 

  .دم سر زد
    
که بخواد  یه ما هم مخالف خشونت هستيم، کدوم کمونيستی   

ادعا ادعا کنه موافق خشونته یا کدوم آدمهای انقالبی که بخواد 
کنه موافق خشونته، شما این حرکت که انجام شده بطور 
مشخص توی مصاحبه هایی که انجام دادن توی گزارشی که 
هست مشخصًا اعالم شده که ما خواهان این هستيم که در 
انتهای کار شکنجه شده و شکنجه گر بر سر یک ميز بنشينن، 

تو که  یعنی جناب خانم پناهی شما که پنج تا بچه ات رو کشتن،
ات دادند پا نداشته بيا بشين سر ميز، آقای  پسرت رو تحویل

شوشتری تو که دادستان بودی، جزء گروه کشتار بودی تو هم بيا 
  . بشين سر اون ميز

     
مرتبا از آفریقای جنوبی صحبت ميشه، از کميسيون صلح و   

آشتی آفریقای جنوبی، یک مورد باید در نظر بگيریم کميسيون 
شتی آفریقای جنوبی بعد از سقوط آپارتاید بوده نه در صلح و آ

حاال توی این مصاحبه هایی که آقای اخوان انجام . دوران آپارتاید
دادن هيچ وقت این کلمه را بکار نمی بره، مشخصًا ماهيت این 
حرکت اینه بنظر من که این قهر انقالبی که توی مبارزه زندانيان 

بگيرن، برای چی به زندانيان سياسی بود این قهر انقالبی رو 
اید، کی قربانيه؟ اون  که شما قربانی سياسی اطالق ميکنن

آدمی که سر موضعش وایستاده زیر شکنجه های وحشيانه تن 
نداده با همکاری با رژیم، مقاومت کرده ایستاده قربانيه؟ سهيال 

ساعت کابلش ميزدن تا زیر شکنجه مرد  ۴٨مصدقيان فر که 
گر قهر انقالبی رو ازش بگيری اونوقت ميشه قربانی، قربانيه؟ آره ا

قربانی یعنی کسی که هيچ اراده ای از خودش نداشته بطور 
ناخواسته توی موقعيتی قرار گرفته که جانش رو از دست داده، 
تمام این گزارشهای مصاحبه زندانيان سياسی، گزارش خود 

به کميسيون حقيقت یاب یک دانه اش مربوط، یک خطش مربوط 
این نيست که آقا این عده آدم  که جانشان رو دادن، اینا برای چی 
جانشان رو دادن، همين جوری خانواده ها بچه بزرگ کردن دادن 

اینو ميخوان . های دوتا رژیم توی ایران که بکشن دست دژخيم
مثالهاش هم . بگيرن، و وقتی اینو گرفتن دیگه این جنبش نميشه

یی که آقای اخوان کرده مرتب از خيلی مشخصه، تو مصاحبه ها
برزیل حرف ميزنه، رئيس جمهور برزیل کارگر بوده حاال رئيس 
جمهور شده، اون رئيس جمهور زندان زنان بوده شکنجه شده حاال 

  .رئيس جمهور شده
ش ميگه که رژیم آینده ایران باید  خودش مشخصا توی مصاحبه   

يسيون ملی ـ بين یک کميسيون بين المللی تشکيل بده یا یک کم
رسيدگی بکنه، بنظر من غيرمستقيم  ۶٧المللی که به جنایات 

تون رو به کار بندازید یک  دارن به رژیم ایران خط ميدن، ميگن آقا کله
کميسيون تشکيل بدین یک آدم ظاهرالصالح پيدا کنين که دستش 
به خون آغشته نبوده، موسوی رو نتونستن این کار رو باش بکنن، 

و هم نتونستن، با گنجی هم نتونستن، یکی رو پيدا کنيد کروبی ر
 ۶٧که کميسيون تشکيل بدهيد این کميسيون بياد بگه که سال 

خيلی جالبه، وقتی که صحبت کلی ميشه .  چه اتفاقی افتاده
حرف ميزنن ولی وقتی که صحبت مياد سر  ۶٧تا  ۶٠همه از سال 
، چرا؟ برای ۶٧تمرکز ميکنن، تاکيدشون رو سال  ۶٧جزء فقط رو 

یک واقعه هست به تعداد قولهای زیادی یک  ۶٧اینکه اوال سال 
شما اگر بخواهيد برای جنایات . تعداد آدم مشخص کشته شدن

مثال در یک شرایطی رژیم را محاکمه کنين نه تعداد  ۶٧تا  ۶٠
مشخصی داريد که چند هزار نفر اعدام شدن نه ميتونيد بياریش 

 ۶٧از نظر حقوقی بحث بکنی، بعد سال به مرحله ای که بتونی 
چکار کنن؟  ُخب این کميسيون تشکيل شد، مگر قتلهای زنجيره 
ای نبود؟ گفتن آره کشتن دیگه، آدمایی گرفتن شکنجه کردن، 

هم ميخواستن بکشن، هيچوقت هم ) نفر(١٨٠طرح ترور داشتن،  
تا کی بودند که اینا ميخواستن بکشن، بعد هم  ١٨٠نگفتن که اون 

یکی رو گرفتن علم کردن گفتن سعيد امامی، بعد هم گفتن 
اصل قضيه .  داروی نظافت خورد خودش را کشت تموم شد رفت

من . تریبونال با گزارشی که داده اوال چيز تازه ای نگفته. اینجاست
هيچگونه حرفی راجع به زندانيان سياسی، خانواده های بچه 

کردن ندارم،  برای های اعدامی که اومدن تو این جلسه شرکت 
اینکه وقتی برن به یک مادر بگن بيا بگو چه بالیی سرت اومده با 
دل مياد ميگه چه بالیی سرش اومده، برای اینکه تا حاال نذاشتن 
بياد حرفش رو بزنه، حداقل تو مجامعی که به یک شکلی به يک 
سری  قضات بين المللی بگه یا به یک سری آدمایی که از 

آره این قضيه توی کارزار . تا حاال نبوده)  آمدن( کشورهای مختلف
جدیده، ولی چه چيزی رو افشا کرد؟ اگر اومده بودن و گفته بودن 
که آره ما چهار تا پنج تا خاوران دیگه پيدا کردیم من ميگفتم آها 

تمام اين حرکاتی که شما کردید نتيجه داد، ببينيد بحث . نتيجه داد
به هاشون گفتن ميخوان دولتها به این شکليه، خودشون تو مصاح

حرفشون گوش کنن، ُخب دولتها گوش کنن، مگر سی سال 
نيست سی و سه ساله رژیم جمهوری اسالمی سرکاره، از تاریخ 

و  ١٣۵٨، ببخشيد معذرت ميخوام از تاریخ سال ١٣۶٠سی خرداد 
عليه ایران تو سازمان ملل متحد قطعنامه صادر شده منهای  ۵٩

ی سرکار بود، قطعنامه های سازمان ملل بردهای زمانی که خاتم
بين المللی بيشتر داره یا کميسيونی که خودشون ميگن ما 

. بعد چه چيز تازه ای افشا شده از اطن قضيه . سمبليک هستيم
مگر نه اینه که همه افرادی که تا حاال اومدن گفتن، افشاکردن، 

فتن اینور و این همه کتاب راجع بهش نوشتن، زندانيهای مختلف ر
تریبونال بين : اونور صحبت کردن، یک فرق داریم اینه که یک

المللی پيدا شد با یک سری حضار مشخص بين المللی و یک 
  .بين المللی به این قضيه داده شد) پوشش(کاورج 

من شکی تو این ندارم کامال هم درسته اما یک خطر اینجا      
حاکم بر کارزار جریان هست بنظر من خطر هم اینه که جریان که 

خط چپ نيست جریان خط پيام اخوانه، جریان خطيه که ميگه آقا 
جان ما ميخوایيم شکنجه گر رو با شکنجه شده بنشونيم سر یک 
ميز، بعد هم  بگيم آقاجان شما اعتراف کن به شکنجه گریت ما 

یا این زمينه اینه   هم می بخشيم، بعد چی؟ رژیم سرنگون شده
یم متعادل تری توی ایران پيدا شد  که هنوز سرمایه که اگر يک رژ

داری رو قبول داره و سرکاره، کسی نخواد قهرآميز با این رژیم 
هدف  ؛هست  طرف شه، بحث سر همون عصاره اصلی مبارزه

اصلی مقاومته، شما قهر انقالبی رو از مقاومت بگير دیگه هيچی 
 ١۴ـ  ١٣مثل من  ۵٨ـ۵٧آقا چرا کسانی که سالهای . نداره
شون بود به عشق تفنگ هوادار جنگ مسلحانه شده بودند  ساله

تمام این گزارشها اصل صحبت اینه که ما  درمسئله اینه که 
کاری با این قهر انقالبی موجود در حرکت زندانيان سياسی 

شون  این جمله نيومدن بگن، جمله ان حرکت هم بنداریم، ای
اینه که ما مخالف خشونت هستيم، ما جنبش بدون خشونت 
ميخوایم، مثل این که ما که موافق قهر انقالبی هستيم 

ما هم مخالف خشونت  .معتقدیم که باید از دم سر زد
که بخواد ادعا کنه موافق  یه هستيم، کدوم کمونيستی

ای انقالبی که بخواد ادعا کنه موافق خشونته یا کدوم آدمه
خشونته، شما این حرکت که انجام شده بطور مشخص توی 
مصاحبه هایی که انجام دادن توی گزارشی که هست 
مشخصًا اعالم شده که ما خواهان این هستيم که در انتهای 

شکنجه شده و شکنجه گر بر سر یک ميز بنشينن،  ،کار
نج تا بچه ات رو کشتن، تو یعنی جناب خانم پناهی شما که پ

ا نداشته بيا بشين سر ميز، پات دادند  ه پسرت رو تحویلک
آقای شوشتری تو که دادستان بودی، جزء گروه کشتار 

  . بودی تو هم بيا بشين سر اون ميز
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بچه هایی که . یا به عشق مقاومت زندانيان سياسی زمان شاه
ها  شون، الگوشون، کی شون، نمونه سياسی شده بودند اسطوره

شون  چرا رژیم خاتمی و رفسنجانی تمام سعی و تالش. بودن
یم کنن، برای اینکه از رو قا ۶٧و کشتارهای  ۶٠کردن که دهه 

نسل جوان . نسل جوان ميخواستن اسطوره هاش رو بگيرن
ای نداشته باشه انگيزه مبارزه نداره، یک خط   کشوری که اسطوره

انقالبی، یک خط قهرآميز انقالبی عليه نظام سرمایه داری تو ایران 
اش بصورت تبلور  شروع شده، از قبلش هم بوده، عمده ۵٠از دهه 
س، اینو ميخواستن از بين ببرن، رژیم شاه  دهه پنجاهش  یافته

اگر رژیم . نميتونست دیگه اهداف رژیم سرمایه داری رو اجرا کنه
شاه مقابل مردم ایستاده بود قضيه رادیکال ميشد، قضيه فرق 
ميکرد، رژیم با حرکت مسلحانه سرنگون ميشد، مردم عليه رژیم 

ين خمينی از توی افکار انقالبی مردم حاکم ميشد، برای هم
اش پيدا شد، ما این تجربه رو داریم،  پستوی سياسی سروکله
گروههای مخالف رژیم خيلی ها این . رژیم هم این تجربه رو داره

رژیم یکی از پيچيده ترین سيستم های . اشتباه رو ميکنن
اطالعاتی ـ امنيتی و به اصطالح بازسازی سيستم استقرار 

ون االن به این شکله، این حرکت م  خودش رو داره، ما وضعيت
انجام شد به نظر من ولی این حرکت یک جایی کارش اشکال 
اساسی داره، چرا مرتب تو این گزارش بطور مشخص اعالم ميکنن 
که آقا ما طرح مون سمبليکه، ُخب تمام این حرکات انجام شده، 
که ترس همه بريزه مگر ، مگر ترس هم سمبليک نيست، چرا 

این آدمها برای چی مبارزه کردن، برای اینکه به نظر توش نميگيد 
من طرح این نيست، طرح اینه که جنبش مبارزه زندانيهای 
سياسی و خانواده جانباختگان رو خلع سالح کنن، تنها سالحی 
که برای این جنبش باقی مونده کينه انقالبی بشه، افکار انقالبی 

هدفه، به نظر من شخصا اینا با اونا کار دارن، این .  بشه، تعهدشه
اوًال این پرچم از دست نيروهای انقالبی نيفتاده، اگر کسی فکر 
ميکنه که نيروهای انقالبی حاال با اين یک حرکت اینجوری آچمز 

شون نه، اینجوری نيست، برای  شدن حاال ميرن دنبال کار و زندگی
اینکه این یک رسالتيه که سالها این رو طی کردن، حرف ما 

من یکی از آدمهایی بودم که زندان بودم، هزاران هزار مثل نيست، 
من اعدام شدن، هزاران خانواده سالهاست نتونستن با رنج از 
دست دادن بچه هاشون تا کنن، هزاران همسر هم که سالهاست 
نتونستن جای خالی شوهرشون رو پر کنن، برادر، خواهر، پدر، 

از . زنده هستن یا نه مادر طاهریون نميدونم که هنوز. پسر، دختر
تا بچه هاشو ٩ميره دم پزشک قانونی اصفهان،  ١٣۵٩سال 

دزدیدن، کشتن، هيچکس نميدونه این بچه ها کجان، عکس 
بره دم پزشک قانونی  تا سال  تاشون رو تو قاب گرفته می٩

که من ایران بودم اینکار رو ميکرد، حاال من بيام به این  ۶٩ـ١٣۶٨
سر ميز مذاکره با اونا که بچه هاتو دزدیدن مادر بگم که بيا بشين 

بعد یک سری بحثهای انحرافی ميندازن جلو، مشکله، تيپ 
س، خيلی خوبه  حرکاتی که انجام شده مشکله عوامفریبی قضيه

که من بيام به خانواده های زندانی بگم که آقا بيایيد این تریبون و 
ارچوب، این هم شما هر چی ميخواهد دل تنگت بگو، اما با چه

اده، ما نميخوایم، ما ميخوایم تات وایس حق نداری بگی چرا بچه
بدونيم چه بالیی سر شما اومده، چه زجرهایی کشيدید، 
کميسيون حقيقت یاب نباید بفهمه این همه آدم برای چی کشته 

  شد؟ ُخب حقيقت یاب چی؟ 
  

از یک طرف ديگه االن موقعيتی شده که ُخب خانواده ها اومدن 
ا رو گفتن، ُخب بعد قراره بره توی جایی به اسم دادگاه همه این

اون اصال  در الهه، خوب خود دادگاه الهه که نيست چون
باید  دادگاه؛ نميتونه کسی رو ببره) شخص منفرد(" اينديويدوال"

بعد از این چی، مگر . ساختمانی است در  دادگاه الهه. دولت ببره
که ما بيایم افشا کنيم  به غير از این ميشه که هدف اصلی اینه

س، یک مسئله دیگه اینجا  خيلی ُخب، بعدش چی؟ این مسله
، وقتی که این حرکات )تعویض نوار (...که  بنظر من این شکلی

انجام شد مرتبا تو این گزارششون اومده که آقا ما ميخوایم یک 
هرگونه حرکت خشونت آميز، وقتی که  یورام بذاریم تنقطه اخت

ع ميشی ميگن آقا شما که حکم اعدام رو قبول وارد این موضو
چه ربطی به حکم اعدام داره؟ مگر هر کسی مدعی به قهر  !داری

بحث  ،انقالبيه، معتقد به حکم اعدامه؟ من اصال بحث حکم اعدام
حاال نيست، مگر تمام این سالها افشاگری نشده، مگر گفتگوهای 

و نوشته های زندان نيامده همه گزارشها و یادها و خاطره ها 
های سياسی رو چاپ نکردن؟ مگر این همه جلسات تو  زندانی

  کشورهای مختلف نگذاشتن؟ فرق این یکی با بقيه چيه؟
  
بعد یک نکات جالبی توی گزارش هست یک کميسيونی هست  

به اسم کميسيون بين المللی به اصطالح اقدام عليه کشتار 
جالبه، مفاد درست شد و این خيلی  ٢٠٠٢دسته جمعی که سال 

اصلی این کنوانسيون اینه که هر کسی هر جنایتی قبل از سال 
خود آقای اخوان . ش نمی تونه بزنههکرده هيچکی دست ب ٢٠٠٢

توی مصاحبه اش با اين به اصطالح این گزارشگرهای سایت ميگه 
ببریم چون این مال قبل  "آی سی سی" تویما نميتوانيم ایران را 

ومدیم یک کميسيون تشکيل داديم که هست، ما ا٢٠٠٢از سال 
بطور سمبليک ایران رو محکوم کنيم، ميگه ما مخالف داشتن 
ایدئولوژی هستيم، ما اصال نميخوایم، با ایدئولوژی کار نداریم، مگه 
ميشه؟ شما که طرفدار حقوق بشر هستيد آیا ایدئولوژی دفاع از 
ـ حقوق بشر رو ندارید؟ مگر شما ميتونيد یک حرکت سياسی 

اجتماعی به این وسعت انجام بدید توی کشوری بعد مدعی 
  اش نيست؟ اصال امکان نداره،  بشيد که ایدئولوژی پشت

  
بعد این مسئله رو تبدیل کردن به یه شکل حقوقی، نکته اساسی 
اینجاست، مسئله کشتار این همه زندانی سياسی، مسئله 

ونده شکنجه وحشيانه چندین ساله رژیم تبدیل شده به یک پر
حقوقی، ُخب این پرونده حقوقی از نظر حقوقی هزار و صدتا 
مشکل داره، یکی اینکه شما اونایی که مسبب این بودن با چه 

ای ميخواهيد محاکمه کنيد؟ بعد اون محاکمه که کردید اون  اتوریته
حکمی که صادر کردید چقدر سندیت داره؟ خيلی سعی کردند 

سل، دوتا چيز کامال جداست، اون قضيه رو متعارف کنن با دادگاه را
بحث قسمتی که من گفتم حالت عوامفریبی داره به این 

خيلی خوبه، جوری با خانواده زندانيهای سياسی . قسمتهاست
حرف بزنه که به دلشون بشينه، خيالشون راحت بشه، خودش 
ميگه، ميگه ما این برنامه ها رو درست کردیم که اینا بيان هر چی 

ست بگن، مگه سنگ صبور روزنامه جوانانه، که که تو دلشون ه
شما بری هر چی تو دلته خالی کنی، که ُخب بعد چکار بکنی؟ 
دلت رو خالی کردی، مثال من زندانی برم اونجا بگم هفت سال و 
نيم چه بالیی تو زندان اصفهان سر من اومد، اون خانمی هم که 

هم شوهرش اعدام کردن بگه چه بالیی سرش اومد ُخب بعد 
رژیم رو افشا کنيم، خودش هم که ميگه، ميگه اگر دولتهای غربی 
با مسئله هسته ای ایران کنار بيان دیگه دولتهای غربی سر 
قضایای حقوق بشر با ایران کاری ندارن، از کرامات شيخ ما چه 

ُخب اگر اینه پس چرا ميگيد . عجب پنجه رو باز کرد و گفت وجب
و بشنون، ُخب این تناقضه، ُخب ميخواید دولتهای غربی صداتون

معلوم نيست قضيه چه قراره، اگه ميدونيد که فایده ای نداره پس 
این مدعی اصلی که برای اولين بار دارید افشا ميکنيد از کجا 
اومده، واال هيچکس تو هيچ ایدئولوژی با هيچ عقيده ای  مخالف 
به اصطالح سرنگونی رژیم نيست ، مخالف افشاء رژیم برای 

نایاتی که انجام داده نيست ، این پرچمی که سالهای پنجاه و ج
چهل دست خانواده های زندانی سياسی، دست زندانيهای 

س، ما این پرچم رو زمين نمی  سياسی بود هنوز برافراشته
اندازیم، اگر کسی فکر کرده اگر ده نفر جمع بشن، اگر هزار نفر 

است، به هيچ   شتهجمع بشن، اگر پنج نفر بودن این پرچم برافرا
  .وجهی ما این پرچم رو زمين نميذاریم

 خيلی ممنون 

 

 !اودان باد خاطره تمامي جانباختگان راه آزادي و سوسياليزمج
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 راستين مردم ايران،گانرزمنديكي ازه اي از فرزند مبارز خلق لُر وسرود
 دكتر هوشنگ اعظمي لرستاني

 

 مکن گریه زمان گریه کردن نيست

 کن شادی که شادی، جز نشان ساده لوحی نيستم

 تفنگ را در دست بفشار

 زماِن انقالِب خلِق محروم است

 چه شيرین است تفنگ در دست

 سرود بر لب

 به سوی آرزو رفتن

 !کبوترها

 زماِن سخِت پرواز است

 زمين تنگ است و راه آسمان باز است

 !کبوترها

 زمستان، سخت سنگين است

 ها، باغ ها راببينيد کوه ها، دشت 

 ببينيد تيرباران کبوترهای زیبا را

 !کبوترها

 ز خوِن هر چریکی، الله ها رویيده بر این دشت

 به زیر پایتان، دشتی پر از خون است

 !کبوترها، کبوترها

 وطن قلبش دروِن خون می جوشد

 .اگر خون هم چنان باشد، وطن هرگز نمی ميرد

 کبوترها، بهار آمد

 ها، جوی ها راببينيد الله ها، گل 

 ببينيد اوج گيری کبوترهای زیبا را

 نمی دانند کجایند کبوترها، نمی دانند

 درون الله اند؟

 در آسمان هایند؟

 و شاید ماهی آبند

 کبوترها، همه جایند و هيچ جایند

 کبوترهای رویين تن، چریک های عزیز من

 !اگر روزی هوا باران و برفی بود، غذا کم بود

 ابی سرخ می سازمز خون خویشتن شر

 پياله هاش چشم من

 بنوشيد خون من را ليک

 گرچه هدیه ام ناچيز و ارزان است

 !بدانيد! بدانيد

 اميدهایم، آرزوهایم، همه چيزم

 درون بال های تيزتان

 .پنهاِن پنهان است

   61سال  سروده يكي از دوستان همرزم  پدر صمد در
 براي فرزند  خردسال وي

 
 به صمد دردانه يادگار رفيق حسن

  

 از گذشته با تو سخن ميگویم

 

 ای یادگار روزگار رفاقت

 ای نوگل شکفته به ُگلراز آرزو

 

 ... دارم هزار خاطره

 از ریشه ات که در دِل خاِک وطن ِبُخفت

 

 آن جوششی که در رِه خلق ِز کار ماند

 

 گفت اوبا من هزار خاطره ب

 از رویيدن تو در چمِن زندگانيش

 

 روئيدی و عاقبت چه بگویم که ناگهان

 چمن شعله گشت و سوخت اندر بهاِر ُعمر، 

 با آتشی که خصم به روی چمن گشود

 

 در یک غروبِ سرد

 و یا در شبی سياه

 یا ُصبحَدم که مرِغ چمن ناله سر دهد

  آگه نيم

 

 :ولی ِز دلش آَگَهم که گفت

 َرهی ست که باید تو پویَيش راِه من آن

 

 با خوِن خود نهاده ام از آنت ودیعه ای

 باید بدوش گيری در روز کارزار

 

 .یکدم هر آنکه ُکشت پدر را بسوزَیش

 

، "بهادري طوالبي صمد"به نام  60دان جانباختگان سال يكي از فرزندر نروژ توسط"ياد ياران"جريان برگزاري مراسمدر  آمده انددو شعري كه در زير 
شعر زيباي مبارزاتي كه  ي ازسروده ها،يك  .خوانده شد كه مورد استقبال گرم جمعيت حاضر قرار گرفت كه در زمان شهادت پدرش ، كودكي بيش نبوده 

 كه يكي از همرزمان پدر ست يا دوم نيز سروده شعر و اعظمي استمنتسب به مبارز نامي لرستان و يكي از فرزندان راستين مردم ايران، دكتر هوشنگ 
 .استپدر تشويق كرده نسل را به تداوم راه و او  و براي خود وي سروده او به ياد پدر در دوران كودكي صمد، اين جوان مبارز
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 به و شده انجام خاورميانه کشور چند در که هایی جنبش پی در
 درجه به سياسی بحران ها آن در که شدند معروف "عربی بهار"
 گرفتند، قرار ها رژیم مقابل در ای توده ابعاد در مردم که رسيد ای
 مقوله ناگهان ایران، در سياسی وضعيت شدن تر حاد پی در نيز و

 ایران همچنين و )سوریه ـ ليبی( ها رژیم این سياسی استقالل
 می داده جلوه چنين و شد کشيده ميان به برجستگی با دیگر بار

 که است سياسی استقالل داشتن دليل به ها دولت این که شود
 و اند کرده پيدا ها امپریاليست و ها توده مقابل در وضعيتی چنين
 .!آمد نمی پيش سياسی وضعيت چنين بودند نشانده دست اگر
  است؟ مستقل سياسی نظر از اسالمی جمهوری واقعا آیا ولی
 بزرگ های قدرت توافقات نتيجه که اسالمی جمهوری رژیم

 آمدنش کار روی بدو از است گوادالوپ کنفرانس  در امپریاليستی
 و ای توده جنبش وسيع گيری اوج به جهتو با امپریاليسم، جانب از

 تعقيب را معينی اهداف سياسی، و اقتصادی وضع ریختگی درهم
 وضع و کرده سرکوب را مردم انقالب داشت وظيفه رژیم این ميکرد،

 سر امپریاليسم مصالح چهارچوب در را جامعه سياسی و اقتصادی
 ود،خ سيادت حفظ برای امپریاليسم که جا آن از .دهد سامان و

 است قادر که ایدئولوژیکی شکل آن مثابه به را اسالم مذهب
 بود گرفته نظر در بدارد امان در ها کمونيست گزند از را او سيستم

 حقانيت آن سلطه به که شد این جدید حاکمان وظيفه بنابراین ،
 و حقوقی سياسی، روبنای ميبایستی پس بخشند، الهی

 تا بشود ازماندهیس طوری آن امپریاليستی سلطه فرهنگی
 گذاری سرمایه بخشد، تداوم و حفظ را آن اقتصادی سلطه بتواند
 این همه و یابد ادامه همچنان خلق غارت و گيرد انجام سهولت به
 ترتيب بدین .گيرد صورت اسالمی قوانين و اسالم بنام ها

 و مسلح الهی احکام و قرآن با را خود متزلزل حاکميت امپریاليسم
 و بخشد ابدی خصلت سلطه این ناپذیری خدشه به تا کرد مجهز

 باورهای بر جمله از خود حفظ برای که آورد کار روی را حکومتی
 درازی ساليان که باورهایی ميگذارد، انگشت ها توده مذهبی
 رژیم این که نبود دليل بی .ميکند سنگينی ها توده ذهن بر است
  .ناميد اسالمی جمهوری را خود

  
 فرهنگ دادن شکل به را خود حکومت دوران غازآ جدید، حاکمان
 فراهم بعدی اقدامات برای را الزم روانی و ذهنی شرایط که جدید
 متناسب دولتی های ارگان ایجاد پی در زمان هم و پرداختند سازد

 به ساختند، را آن سرکوب های ارگان گذراندند، جدید شرایط با
 توده و پرداختند دولتی اقتصادی های سازمان دادن سامان و سر
 توده که جا هر و راندند بيرون مبارزه صحنه از را مردم وسيع های
  .کردند سرکوب را ها آن ای وحشيانه بطور کردند مقاومت ها
  

 وجودش ميدانست که اسالمی جمهوری رژیم که جایی آن از ولی
 این در هاست توده بيشتر هرچه غارت شرایط کردن فراهم گرو در

 در را مردم از نيمی از بيش که است رفته پيش نچنا آن سياست
 نظر از تنها اسالمی جمهوری ولی .است داشته نگه فقر چنگال

 است امپریاليستی های سياست گرداننده که نيست اقتصادی
 این در امپریاليستی های قدرت با ها آن تنگاتنگ ارتباط بلکه

 ليسمامپریا مقابل در رژیم وضعيت دهنده نشان دراز ساليان
 در اسالمی جمهوری رسيدن قدرت به چگونگی از جدا .است

  ميکنيم نگاهی آن نمونه دو به گوادالوپ کنفرانس
  
 دولت به ها کمونيست از ليستی سيا سازمان ١٩٨٣ سال در ـ١

 این که داد گزارش کميسيونی ها بعد که  داد اسالمی جمهوری
  )١( بود رفتهگ قرار استفاده مورد ها کمونيست اعدام برای ليست

 ریاست به آمریکا وقت دولت که شرایطی در و ١٩٨۴ سال در ـ٢
 ایران با ارتباط از آمریکا سنای مجلس طرف از ریگان جمهوری

 اسلحه فروش برای آمریکا دولت طرف از هيئتی ، بود شده ممنوع
 ایران به تا داد تام اختيار اسرائيل به آمریکا دولت و آمدند ایران به

 یک که کنترا به ها سالح این فروش طریق از و فروشدب اسلحه
 این .کند مالی کمک بود نيکاراگوئه در ضدانقالبی نظامی سازمان
 پرده پشت روابط شد معروف گيت ایران رسوائی به که جریان

 قرار همگان چشم مقابل در را آمریکا دولت با اسالمی جمهوری
 بابت گزاف های ختپردا با رژیم این چگونه که داد نشان و داد

 آمریکا های سياست پيشبرد جهت در شده خریداری های سالح
  )٢( .است برداشته گام

  
 کردن مجهز و تشکيل با اسالمی جمهوری رژیم ها این جز به

 و لبنان اهللا حزب مانند خاورميانه در مذهبی مرتجع های سازمان
 دهکر زیادی خدمات امپریاليسم به فلسطين در مرتجعين به کمک
 در آمریکا امپریاليسم به ایران رژیم های کمک از جهان همه .است
 های توده به آن از بعد و افغانستان ستم تحت خلق به حمله
 های خيانت از انقالبيون همه .دارند آگاهی عراقی دیده ستم

 و ایران در ستمدیده های توده حق در تاریخ جالد این خمينی
 سياست به خدمت پی در ... و ها خاتمی و ها ای خامنه او بدنبال
 به نوکری در رژیم این دارند، کامل آگاهی امپریاليسم های

 است، بيسابقه تاریخ در که است کرده چنان آن امپریاليسم
  .است کرده اعدام نيز را کودکان حتی راستا این در که رژیمی

  
 گرفته نادیده را حقایق این تمام ميکنند سعی ها اپورتونيست ولی
 با ها آن کنند، فراموش را رژیم این گيری شکل پروسه چگونگی و

 به خاک سياسی، نظر از اسالمی جمهوری خواندن مستقل
 و کرده ایجاد اخالل ما مردم مبارزه در و پاشند می ما مردم چشم
 های تحليل با ها اپورتونيست .سازند می کند را آنها مبارزات تند لبه
 توجيهی واقع در رژیم، سياسی استقالل به راجع درآوردی من
  .کنند می درست خود اپورتونيستی سياستهای برای

  
 یک بيشتر را امپریاليسم ميکشند پيش را مسئله این که هایی آن

 رشد از مرحله آخرین و سيستم یک تا بينند می نظامی نيروی
 بازارهای پی در هميشه خود، گسترش پی در که داری سرمایه
 .باشد جریان در هميشه باید بيشتر ودس برای که است، جدید

 هدف تنها بيشتر های سود و جدید های گذاری سرمایه
 سلطه زیر را جهان همه هم دليل همين به و .است امپریاليسم

  .است آورده در خود
  

 اگر که شوند می مدعی گاه مردم فریب جهت ها اپورتونيست
 ت؟چيس سر بر دعواها این پس است وابسته اسالمی جمهوری

 قدرت از یا و کرده تحریم هم را خود نوکران ها امپریاليست مگر و
 همين در که کنند درک خواهند نمی ها آن  کشند؟ می پائين
 در کسی که را شاه ها امپریاليست ها آن چشم جلوی در و ایران
 اسالمی جمهوری و برداشته  قدرت از را نداشت شک اش نوکری

 که کنند نمی درک ها آن ، آن از رمهمت و  .نمودند آن جایگزین را
 ها امپریاليست با اسالمی جمهوری مابين فی هائی هياهو اوال

 مگر ثانی در و دارد رژیم این ننگين حيات طول اندازه به تاریخی
 با را خود منافع و مصالح جائی در تاکنون ها امپریاليست
 ابراینبن .باشند زده ایران در که اند زده گره شان نوکران سرنوشت

 سياست کننده ارضاء اسالمی جمهوری دليلی هر به و زمان هر
 روشن شرایطی چنين در و دهند می تغيير را آن نباشد ها آن های
 مساله و نبوده زرگری جنگ و هياهو سر بر بحث دیگر که است
 در را آن از هائی جلوه که باشد می امپریاليسم سياست تغيير
  .بودیم شاهد افغانستان و عراق

  

 

 آيا جمهوري اسالمي از نظر سياسي مستقل است؟
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 بر و ميبندند فرو واقعيات براین را خود چشمان ها اپورتونيست ولی
 روشن به مربوط که طبقاتی مبارزه واقعيات از هایی جنبه روی
 طریق بدین تا ميکشند تاریکی پرده باشد رژیم ماهيت شدن
 خلق اصلی دشمن دارند، نگه دور انظار از را خود های  روی راست

 موضع آن مقابل در نشوند مجبور تا دميسازن پنهان را انقالب و
 نظر از که ميکنند افشاء را واقعيت از هایی جنبه آن تنها و بگيرند

  .دارد انطباق ها آن توجيهات با خودشان
  

 از وسيعی مقياس به ها توده کنونی، شرایط در که آنست حقيقت
 ها توده .اند گرفته قرار آن مقابل در و بریده کنونی حاکميت
 به وابسته حاکميت عليه بر جدی و رادیکال قداماتا خواهان

 انقالبی اقدامات با ها آن .هستند اسالمی جمهوری امپریاليسم
 خواهند بيشتر چه هر را اصلی دشمن اسالمی جمهوری عليه بر

 در اسالمی جمهوری و امپریاليسم که برد خواهند پی و شناخت

 هم از ها آن با مبارزه بوده همسو  کنونی بار نکبت وضع حفظ
  .است ناپذیر جدایی

  
  باوی عبداله
  ٢٠١٢ اکتبر

  
  :زیرنویس

  
1-Benin, Joel & Joe Stork (1997) ”On the Modernity, 
Historical Specifity, and international context of political 
islam” 
2- Walsh, Lawrence (1993-08-04) vol.1 Investigations and 
Prosecutions. Final report of the independent counsel for 
Iran/Contra matters. 

  آمريكا "انديشكده هاي"گزارشي از يكي از 
  

برآوردی  -استراتژی آرايش نظامی آمريکا در منطقه آسيای ميانه"گزارشی تحقيقی تحت عنوان  ،در روز اول آگوست
منتشر " Centre for Strategic and Independent Studies (CSIS) -مرکز مطالعات استراتژيک " انديشکدهتوسط " مستقل

) ١. (تدارک حمله نظامی آمريکا به چين دانسترابطه با چگونگی در مشاوره ای -شد که آن را می توان طرحی پيشنهادی
. ه بودژوئن به پنتاگون تحويل داده شد ٢٧، در ه استنتايج اين مطالعات استراتژيک که به درخواست دولت آمريکا انجام شد

" خدمات نظامی مجلس آمريکاکميته "تهيه کنندگان تحقيقات نامبرده، در مقابل " مايکل گرين"و " ديديد برتو"در اول آگوست 
گزارشی را در رابطه با تحقيقات خود ارائه داده و به سواالت مقامات دولت پاسخ دادند و سپس خالصه ای از اين کار 

که استراتژی نظامی وابسته به الزامات واقعيت اين گزارش با اشاره به اين در )  ٢. (شد ارسالتحقيقی به مطبوعات 
که سقوط اقتصاد آمريکا عامل مهمی است که اين کشور را به سمت استفاده از نيروی ده نوشته شاقتصادی است، 

  .نظامی برای حفظ منافع اقتصادی اش در آسيا و خاورميانه می کشاند
  

و بخشی از مقامات (آمريکا  انديشکده هایاين است که، برخالف برخی از  CSISيکی ديگر از نکات برجسته در گزارش 
که برای مقابله با روسيه در منطقه، بر اتحاد آمريکا و چين برعليه روسيه تکيه می کنند، در ) نظامی اين کشور-باالی دولتی

نظری خالف آن داده شده و گفته می شود که کوچکترين ضعفی در مقابل چين منجر به تسلط کامل آن  CSISگزارش 
رچند که در اين گزارش علنأ جنگ با چين ترويج نشده، اما ه. کشور در منطقه خواهد شد که به ضرر منافع آمريکا می باشد

و " حفط صلح"به اسم  CSISدر گزارش . هرنوع راه حل صلح آميز برای پيش برد منافع آمريکا در منطقه نيز رد شده است
مداوم را  جنگ های جديد و" .حفظ صلح بستگی به اين دارد که آمريکا در جنگ هايی که پيش می آيد، پيروز شود"اين که 
امری که نشان می دهد تعدادی از . شودنقاط جهان به عنوان تنها راه حلی که پيش روی آمريکاست، ترويج می  یدر اقص

تنها جنگ را راه خالصی آمريکا از معضالتی که اين قدرت جهانی را فرا گرفته می  نمايندگان فکری طبقه حاکم بر آمريکا
در ژاپن، کره جنوبی، جزاير ماريانای شمالی کنونی های جديد و تقويت پايگاه های  در اين گزارش ايجاد پايگاه. دانند

)Mariana Islands(تايلند، فيليپين، هند، بنگالدش، برمه، اندونزی، نيوزيلند و مناطق ديگر، دو برابر کردن نيروهای آب ،-
دوبرابر کردن تعداد زيردريايی های ، )راليااست" (داروين"نيروی مسلح در شهر  ٢۵٠٠خاکی آمريکا در هاوايی، استقرار 

کشورهای استراليا و کره جنوبی و ژاپن را مهمترين متحدين  CSIS. توصيه شده است و غيره هسته ای آمريکا در ژاپن
و اين کشورها با  ،آمريکا در منطقه دانسته و بر گسترش هر چه وسيعتر همکاری های نظامی آمريکا با اين کشورها

- پايگاه اچ" (ِپرت"از آنجا که اين گزارش به نقش يک پايگاه نظامی در غرب استراليا نزديک به شهر . کيه کرده استت ،يکديگر
  )  ٣. (منعکس گردددر رسانه های استراليا وسيعأ اين امر باعث گرديده تا اين گزارش اشاره شده، ) اس استرلينگ- ا-ام

  شيرین
             
  :هازيرنويس

  
وظيفه اين مرکز . وابسته به دولت آمريکا است انديشکده هایعات استراتژيک آمريکا، يکی از مهمترين لمرکز مطا) ١(

توسط درياساالر  ١٩۶٢اين مرکز در سال . اطالعاتی است - سياسی -نظامی-تحقيقات و مطالعات استراتژيک اقتصادی
بنيان ) ١٩٨٧تا سال " (جورج تاون"ا همکاری دانشگاه فرستاده آمريکا در ناتو در آن زمان، ب" ديويد ابشاير"و " آرلی برک"

در بخش های مختلف اين ) منجمله هنری کيسينجر، برژينسکی(بسياری از مقامات ارشد دولتی و نظامی . گذاشته شد
اين موسسه به منظور تعيين خط مشی های استراتژيک به گروه ها و برنامه ها و پروژه های . موسسه فعاليت می کنند

تحقيقاتی را در زمينه صنايع نظامی برای دولت و " گروه ابتکاِر صنایع دفاع"به عنوان مثال . ف تقسيم شده استمختل
اين موسسه کرسی های دانشگاهی مختلفی را نيز، بخصوص در دپارتمان . سرمايه داران صنايع نظامی انجام می دهد

 -گزارش فريمن"انتشارات سياست خارجی اين موسسه  يکی از. و غيره، تصرف کرده است های اقتصاد و مطالعات چين
Freeman Report "است.  

  
، همانطور که از نام گزارش پيداست، کاری مستقل ناميده، اما از آنجا که اين پروژه اين کار تحقيقی را CSISموسسه )٢(

گزارش مزبور را می . محسوب کرد تحقيقی به سفارش اداره دفاع دولت آمريکا انجام شده، آن را بايد پروژه ای نيمه رسمی
  :مطالعه کنيد csis.orgتوانيد با دنبال کردن لينک زير به سايت 

http://csis.org/testimony/us-force-posture-strategy-asia-pacific-region-independent-assessment 
  
  :انگلستان نيز منتشر شده است که آن را می توانيد در لينک زير مشاهده کنيد" ايندپندنت"مقاله ای در اين باره در ) ٣(

http://www.independent.co.uk/news/world/australasia/australia-rejects-proposal-to-base-a-us-nuclear-
aircraft-carrier-group-near-perth-8002078.html
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  !تظاهرات تهران، جلوه اي ديگر از انفجار خشم توده ها
روز گذشته شهر تهران شاهد تظاهرات وسيع مردم تحت ستم در نقاط مختلف و از جمله 

و بویژه توده های  انبان نفرت و خشم تلنبار شده مردم. در محله های نزدیک بازار بود
های اقتصادی ضد  زحمتکش این بار در شرایطی منفجر می گردد که در چارچوب سياست

امپریاليستی، قيمت  های های قدرت تاثيرات تحریم خلقی رژیم جمهوری اسالمی و
درصد از ارزش  ۶٠به طرز وحشتناکی صعود کرده و ریال  ارزهای خارجی در عرض چند روز

این اوضاع وخيم اقتصادی آتشی ست که دود آن در شکل .  ه استخود را از دست داد
گرانی و تورم در درجه اول به چشم ميليون ها کارگر و زحمتکش و توده های فقير و بی 
چيزی می رود که حتی پيش از این تغييرات، کمرشان در زیر بار فقر و بيکاری و گرانی و 

در چنين شرایطی است که  . ستسرکوب رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی خرد شده ا
این روزها کارگرانی را می بينيم که از شدت فشار ها و تعدیات رژیم در جامعه در جریان یک 

کارگر  ٢٠٠٠٠اقدام شجاعانه در چارچوب دیکتاتوری موجود، با تهيه طوماری از امضای 
ندگی در گرسنه و خشمگين و ارسال آن به مقامات حکومت نسبت به اوضاع نابسامان و ز

  . حال ویرانی خود و خانواده هایشان هشدار داده بودند
  

چاشنی اعتراضات توده ای روز گذشته پس از آن زده شد که بخشی از بازار تهران به دليل تغييرات چشمگير حاصل از نوسانات ارزی که 
اعتصاب کردند و با ابراز نارضایتی از سياست های  تومان رسانيد، اعالم ۵٠٠٠تومان و پوند را به بيش از  ۴٠٠٠بهای دالر را به نزدیک 

اما این حرکت اعتراضی به سرعت از محدوده بازار فراتر رفت و با مشارکت وسيع و فعال . دولت احمدی نژاد، مغازه های خود را بستند
چهار راه استانبول، ميدان انقالب و  جوانان مبارز به یک تظاهرات بزرگ مردمی در مناطق مختلف تهران نظير خيابان فردوسی و توپخانه و

از جمله شعارهای مبارزاتی دیگری که در این . تبدیل گشت ولی عصر با فریاد شعار هایی بر عليه رژیم جمهوری اسالمی و رهبر آن
د، ما نترسيد نترسي"، "مرگ بر این دولت مردم فریب"، " مرگ بر دیکتاتور": تجمعات اعتراضی سر داده شده عبارت بودند از

رژیم در پاسخ به این  ".بازاری با غيرت، حمایت، حمایت"، "سوریه را رها کن فکری به حال ما کن"، "همه با هم هستيم
اعتراضات مردمی، نيروهای سرکوبگر خود را به خيابان ها فرستاد و مزدوران حکومت وحشيانه به تظاهر کنندگان حمله کرده و با 

 ١۵٠در پایان روز گذشته، نيروهای امنيتی رژیم حداقل . ک گلوله به سرکوب و متفرق کردن مردم پرداختنداستفاده از گاز اشک آور و شلي
  . تن از معترضين را دستگير کردند

  
از زمان وقوع تظاهرات های جاری، دستگاه های تبليغاتی حکومت کوشيده اند تا حتی االمکان خبری از این اعتراضات، دالیل اصلی و 

تنها برخی از مقامات دولتی تالش کردند تا . ه گسترده آن در جامعه تحت سلطه و بحران زده و ملتهب ما منتشر نشودبویژه دامن
در بازار نسبت داده و خشم و نفرت عميق توده ها " سود جو"و " اخالل گر"اعتراضات مردمی را به عملکرد تعداد انگشت شماری عناصر

اما اظهارات مقامات رژیم و از جمله . را الپوشانی کنند -اعتراضات بار دیگر به منصه ظهور رسيد  که در این –از رژیم جمهوری اسالمی 
رسوایی ادعا های گردانندگان رژیم را به نمایش " تظاهر کنندگان، بازاری نبودند"دبير کل جامعه اصناف و بازار تهران مبنی بر این که  

ظامی گسترده در ميادین اصلی شهر و از جمله در ميدان انقالب و بازار که تا امروز نيز قابل عالوه بر این تشدید کنترل و حضور ن. گذاشت
  .مشاهده است، عمق ترس دیکتاتوری حاکم از انفجار دوباره نارضایتی های عمومی را به نمایش می گذارد

  
تظاهرات گسترده دیروز در تهران یکبار دیگر از شدت نفرت و خشم توده ها نسبت به شرایط اسفبار و فاجعه انگيزی خبر می دهد که 

سال گذشته با پيشبرد سياست های ضد خلقی اربابان جهانی اش در  ٣٢رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی در طول 
شرایط فاجعه باری که با هزار و یک زبان در . با اتکاء به زور و سرکوب از آن پاسداری کرده استجامعه تحت سلطه ما ایجاد کرده و 

زندگی روزمره از ضرورت سرنگونی این رژیم و تمامی دار و دسته های درونی آن به وسيله توده های بجان آمده در جریان یک انقالب 
  .  آن ضرورت عينی را بيشتر از گذشته به نمایش می گذاردمردمی سخن می گوید و با هر جرقه کوچکی امکان پذیری 

  
  !نابود باد رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی

  !هر چه پر خروش تر باد مبارزات انقالبی توده ها
  !زنده باد کمونيسم ! پيروز باد انقالب

  چریکهای فدایی خلق ایران
   ١٣٩١مهر  ١٣

 

 

  !جمهوري اسالمي ، با هر جناح و دسته نابود بايد گردد
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چریک های "ه تحت عنوان کتاب اخير رفيق اشرف دهقانی ک
اخيرا از سوی چریک های " فدائی خلق و بختک حزب توده خائن

فدائی خلق منتشر گردیده یکی دیگر از تالش های موفق این 
رفيق در زمينه به تصویر کشيدن و تحليل وقایع تاریخی مهم و تأثير 
 –گذار در ایران و در همين رابطه ارتقای سطح آگاهی تاریخی

در این کتاب به سؤاالت . های جنبش انقالبی استسياسی نيرو
متعددی که در مورد حزب توده و نفوذ ایده های آن که در سازمان 
چریکهای فدائی خلق وجود دارد پرداخته شده، و به این اعتبار 
کمبودی که در این زمينه در جنبش ما وجود داشت، از طریق این 

  .ه ستاثر ارزنده به شيوه ای علمی پاسخ داده شد
  

در زمانی که حاميان طبقه سرمایه دار حاکم و امپریاليست ها 
و سازمان اکثریت به " حزب توده خائن"تالش می کنند با جا زدن 

عنوان گویا نيروهای چپ و کمونيست، در ميان نسل جوان مبارز 
ایران کمونيسم واقعی و کمونيست های انقالبی را بی اعتبار 

کتاب رفيق اشرف دهقانی را می توان  سازند، به باور من انتشار
حرکت موفقی برای خنثی کردن این گونه ترفندهای دشمنان 

  .جنبش دانست
  

در این کتاب رفيق اشرف دهقانی بسيار دقيق و موشکافانه، به 
شيوه اوبژکتيو و دیالکتيکی که در همه کتابهای او دیده می شود، 

می آن ها پرداخته به بازگویی وقایع تاریخی و تجزیه و تحليل عل
  . است

  
بخش مختلف تقسيم شده و  ١٢این کتاب به بيش از 

شامل مطالب بسيار مهمی منجمله بررسی وقایع مهم و 
مرداد  ٢٨کودتای شرایط حساس تاریخی قبل و بعد از 

، تأثيرات مخرب و زیان بار خيانت های حزب توده در ١٣٣٢
ساواک در جامعه و نقش این حزب به عنوان ابزار نفوذ 

های فرزندان کمونيست  ميان نيروهای انقالبی، تالش
خلق برای از ميان برداشتن بختک حزب توده از سر راه 

 - جنبش انقالبی، تحوالتی که در ساختار اقتصادی
اجتماعی ایران صورت گرفت و منجر به تحکيم سلطه 
امپریاليسم در ایران شد و در این شرایط شکل گيری 

يستی و چریک های فدائی خلق ایران به جنبش نوین کمون
دل شکست های "که از " تجربه های تاریخ ساز"عنوان 
بيرون آمدند، رخنه کردن اپورتونيسم در سازمان " تاریخی

، ۵٧چریک های فدائی خلق و در دوره انقالب سال 
ها با حزب توده خائن و مماشات با ضدانقالب،  همکاری آن

به همين دليل این  .باشد و بسياری مطالب مهم دیگر می
کتاب پاسخی به اپورتونيست هائی هم است که تالش می کنند 

بودن خود و قرار گرفتن پشت نام " کمونيست"تا با تظاهر به 
مبارزین انقالبی شهيد، از درون به کمونيست های مبارز به 
خصوص چریک های فدائی خلق حمله کرده و تئوری و اندیشه 

  .جلوه دهند های آن ها را نادرست
  

رفيق دهقانی در بخشی از کتاب ضمن تشریح پروسه حساس 
تئوری (تا تدوین تئوری انقالب ایران  ٣٢تاریخی بعد از کودتای 

توسط چریک های فدائی خلق، به شرح نکات ) مبارزه مسلحانه 
مهمی در رابطه با رویدادهایی مانند چگونگی تشکيل گروه جنگل 

، تفاوت ميان مبارزه "جزنی، ظریفی گروه سورکی،"و مرز آن با 
مسلحانه چریک های فدائی خلق و مبارزات مسلحانه پيش از آن، 

در درون سازمان رخ داد و  ١٣۵٣وقایع و تحوالتی که در اواخر سال 
نقش نظرات غير علمی رفيق جزنی در این رابطه، تحوالت سال 

 ۵۶ آذر سال ١۶در درون سازمان چریکهای فدائی و اطالعيه  ۵۶
کميته مرکزی آن زمان که طی یک اعالميه تئوری راهنمای 
سازمان را کنار گذاشته و خود را پيرو رفيق جزنی جلوه دادند و 
مسائل متعدد دیگر پرداخته و ابهامات متعددی را که ممکن است 
تاکنون در برخی از اذهان در رابطه با این موضوعات و مسائل دیگر 

  . ه استوجود داشته باشد، رفع کرد
  

یکی از مشخصات جذاب این کتاب این است که رفيق 
اشرف دهقانی برای هرچه بيشتر باز کردن موضوع های 
طرح شده، با زبانی بسيار گيرا خاطرات خود از مبارزین 

منجمله رفقا بهروز دهقانی و صمد ( ۵٠و  ۴٠انقالبی دهه 
و یا خاطرات ) بهرنگی و کاظم سعادتی و عليرضا نابدل

از رفيق پویان در زمانی که با وی در یک پایگاه در خود 
تهران فعاليت می کرد را بيان کرده و خواننده کتاب را به 
درون زندگی این رفقا برده و با افکار و اندیشه ها و عمق 

ادبی و تالش های انقالبی آن ها  -سياسی -دانش تئوریک
 و همچنين با رویدادها و بحث های تئوریک آن زمان آشنا

این سبک نگارش از یک طرف به درک هرچه . می کند
بيشتر از موضوع مورد بحث در کتاب کمک کرده و از طرف 

  . دیگر جذابيت و کشش خاصی به کتاب می دهد
  

در رابطه با رفيق بيژن جزنی، رفيق اشرف دهقانی ضمن تأکيد بر 
شخصيت مبارز رفيق جزنی، به روشنی و با استناد بر اسناد و 

نشان داده که چگونه اپورتونيست های النه کرده در  واقعيات
سازمان، با پنهان شدن پشت نام آن رفيق و تأکيد بر برخی نظرات 
نادرست او، و با فراموش کردن و پنهان کردن برخی نظرات درست 
آن رفيق مثال در مورد توده ای شدن مبارزه مسلحانه در روستا، 

ستی و سازشکارانه خود تالش می کردند که به اهداف اپورتوني
  . دست یابند

  
از آن جا که این کتاب حاوی توضيحات و تحليل های علمی از وقایع 
دوره های حساسی در تاریخ معاصر ایران و بویژه تحوالت درونی 
بزرگترین سازمان کمونيستی ایران و خاور ميانه در یک مقطع می 

ست ها، برای همه آزادیخواهان و کمونيباشد، مطالعه آن را 
بخصوص جوانان مبارز نسل کنونی ضروری دانسته و به آن ها 

  . توصيه می کنم
  

  مریم رسائی
  ١٣٩١تير  ۵ – ٢٠١٢جون  ٢۵

 

  

  در مورد   
  كتاب جديد 

  رفيق       
  اشرف دهقاني 
 

 

 

 هر چه برافراشته تر باد پرچم خونين چريكهاي فدايي خلق ايران
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ها آخوند  که امپریاليست ١٣۵٧در کنفرانس گوادالوپ در سال 
خمينی را بعنوان آلترناتيو رژیم شاه انتخاب کردند، و از او 

قدرت رسيدن او را فراهم کردند، پشتيبانی کرده و تمام وسایل ب
ها  های امپریاليست شبرد سياستيبه این دليل بود که او برای پ

ای بود که  نه بود، و این در تاریخ ایران پدیده تازهیمناسبترین گز
م سرسپرده یم دست نشانده  خود را با رژیها رژ امپریاليست

آشکار که نقش شان  نین نمودند بدون ایگزیگری با موفقيت جاید
آخوند خمينی بقدرت رسيد و حاکميت را بدست گرفته و . باشد

ن چهارچوب از منافع یجمهوری اسالمی را برقرار و در ا
طور که قرارش بود، با تمام توانش دفاع  ها، همان امپریاليست

  .کرد
  

ای که خود رژیم شاه و  انتخاب آخوند خمينی بر زمينه فرهنگی
اش بود و برای مبارزه با      ه داری که وی حافظینظام سرما

کمونيسم و افکار آزادیخواهانه گسترش داده بودند، انجام شد، 
ها  فرهنگی ارتجاعی و عقب افتاده تا بدین ترتيب بهتر بتوانند توده

را به سمتی که منافعشان حکم می کرد هدایت کنند و 
های  ند، گسترش مذهب و کمکیل نماياستثمارشان را تسه

به آخوند ها و موسسات مذهبی نتيجه خود را در  مالی فراوان
ه داران وابسته با ینشان داد که چگونه سرما  ۵٧دوران انقالب 

ای از مساجد و اماکن مذهبی و علم کردن  ه بر مذهب و شبکهيتک
را به  آخوند خمينی توانستند بر موج انقالب سوار شده و آن

  .شکست کشانده و سرکوب کنند
  

می است که از همان ابتدای بقدرت رسيدن یژجمهوری اسالمی ر
برای هر مشکل سياسی، همچون رژیم شاه، عمدتا راه حل 

ت مردم را در مقابلش ین امر هم اکثريش گرفته و هميسرکوب را پ
ت جامعه بدل یاش را به مطالبه اکثر یقرار داده و خواست سرنگون
را در خواست یک آلترناتيو  عتا زمينه ويکرده است امری که طب

ها را تا سطح  این رژیم شرایط زندگی توده. ها ایجاد ميکند توده
گرسنگی باورنکردنی پایين آورده و آنان را به مرگ از گرسنگی 
محکوم کرده است، هزینه زندگی که هر دم باال ميرود همه 

ن زندگی خنثی ساخته و خشم يهای کارگران را برای تام کوشش
گرچه کارگران مبارزه ميکنند و . ستخته ايها را برانگ و نفرت آن

شان، از فروش ارزان  این مبارزه از عمق شرایط دردناک زندگی
مت نيروی کارشان مایه ميگيرد اما جمهوری اسالمی وضعی يق

شکل داده که بخشی از مبارزات و اعتراضات کارگری نه برای 
ط کار بلکه برای گرفتن یش دستمزدها و بهبود شرایافزا

ن وضع نفرت انگيز هر روز درجه یا. معوقه می باشددستمزدهای 
د نموده یان و حاکمان بی شرم را تشدینفرت کارگران را از کارفرما

ها مبدل  و آرزوی نابودی جمهوری اسالمی را به آرزوی آشکار آن
  . شان قرار می دهد کرده و ضرورت آلترناتيو دیگری را در مقابل

  
جمهوری اسالمی می گذرد و ات يسال که از ح ٣۴اکنون بعد از 

شدت خشم و نفرت مردم اربابان جمهوری اسالمی را نسبت به 
سم يالیهای امپر استيمناک نموده و در بطن سيم بینده رژیآ

هائی از  طی که جناحیانه و در شراينش برای خاورمیکا و متحدیآمر
اند،  ه داران جهانی مفيد بودن رژیم را مورد سئوال قرار دادهیسرما
هایی براه انداخته و سعی  ها کنفرانس از گاهی امپریاليست هر

ن ینده دارند و در ایدادهای آیدر خلق آلترناتيوی برای مقابله با رو
ها را  ج تودهيهایی که خود توانایی بس ها و سازمان ان  گروهيم

ها را  های توده ها نيست که منافع و آرمان نداشته و در ماهيت آن
ها با خواست توده ها در  یرا که خواست آنپرچم خود سازند، ز

ها  ها رو کرده و از آن تضاد است، با شتاب فراوان به این کنفرانس
  .دفاع ميکنند

هایی که تاکنون  مطالعه دوران حاکميت جمهوری اسالمی و دولت
با کمک امپریاليسم بقدرت رسيده اند ـ و البته تجربه نيز نشان 

ها  به  حرانی است که امپریاليستداده است که فقط در شرایط ب
د مبادرت می کنند نه یها و بقدرت رسيدن آلترناتيو جد میر رژييتغ

در شرایط آرام سياسی ـ نشان ميدهد که در درجه نخست و پر 
ستی ، يالیهای امپر نی برای قدرتیگزیترین شرط هر جا اهميت

و تسهيل شرایط غارت و چپاول  دفاع از منافع امپریاليسم
جمهوری اسالمی، طالبان و سپس دولت کرزای، دولت . است

این را ثابت ميکند و این سياست ... دست نشانده در عراق و
محدود  با ها نميتواند پيش برود مگر غارت و چپاول و استثمار توده
جا که تحقق  های دموکراتيک، و از آن کردن و یا از بين بردن آزادی

ش یها برا ستيکه کمون های دموکراتيک، خواستی است آزادی
ز گره يها ن ل هم  با نام کمونيستين دليمبارزه می کنند به هم

ها هستند که حتی از جان خود  خورده است و نيز این کمونيست
ها دست یافته و آزاد زندگی  ها بتوانند به آزادی گذشته تا توده

 ادیو آز ضدیت با کمونيسمکنند این است که برای امپریاليسم 
کی از شرایط انتخاب آلترناتيو مورد نظرش می یک يکراتهای دم

را نيز تاریخ نشان داده است که خواست امپریاليسم و  باشد و این
ها در ضدیت با یکدیگر است، پيروزی یکی مرگ  خواست توده

ها انسان آزادیخواه و کمونيست که در قرن  دیگری است، ميليون
این است که . است گذشته جان باختند این امر را ثابت کرده

ها  امپریاليسم به هيچوجه آلترناتيوی انتخاب نميکند که کمونيست
خواهان را تحمل کند زیرا این خارج از تحمل امپریاليسم یو آزاد
ت باعث نمی شود که سرسپردگان ين واقعیاما ا. است
  . اد دمکراسی سر ندهندین امر فريسم برای الپوشانی هميالیامپر

  
های غيرفارس  از آزادی سخن گفتن برای خلقاگر فرح پهلوی 

پرحرفی ميکند، اگر فرزندش که درس فریبکاری را خوب آموخته از 
" چپ"دموکراسی صحبت ميکند و اگر دیگرانی با ظاهر به اصطالح 

ها همه برای ساختن  هایی در این زمينه مشغولند، این به فعاليت
از سوی اربابانشان  ب داده ویای است تا بتوانند مردم را فر زمينه

های مختلف  ها گروه اگر امپریاليست. بعنوان آلترناتيو انتخاب شوند
ن را دور هم جمع ميکنند این به يهای دروغ" چپ"از راست و 

های دموکراتيک در آینده نيست  هيچوجه به معنی تحمل آزادی
  . ب مردم است ین کاالی بی ارزش خود و فريبلکه برای تزئ

  
دن يده  برای رسیان داده است که توده های ستمدولی تجربه نش

د به قدرت خود متکی باشند و پرچم یبه آزادی و دمکراسی تنها با
و خود را بر افرازند و با هر شکل از آلترناتيوهای يآلترنات
ده  یتنها کارگران و توده های رنجد. زنديستی به مقابله برخيالیامپر

ند از این بربریت و از این هستند که با دست توانای خود ميتوان
  .ننگی که دامن انسانيت را گرفته جامعه را رهایی بخشند

  
  عبداهللا باوی

  ٢٠١٢اوت 
  

  :زیرنویس
بعلت نفوذ آمریکا در ) ميالدی( ٧٠و  ۶٠ـ ۵٠در دهه  

های نظامی و امنيتی کشورهای دست نشانده،  دستگاه
د و یا تقریبًا تمام آلترناتيوها یا توسط کودتا بقدرت رسيدن

طور که شاه  توسط یورش نظامی مستقيم آمریکا، همان
 .توسط کودتا بقدرت رسيد

  ها يا آلترناتيو مردمي، آلترناتيو دلخواه امپرياليست
 !مسئله اين است 
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در همان حال از هيچ تالشی برای کمرنگ ساختن جنایات این 
مرور برخی از  .های محروم ما دریغ نورزیده است رژیم در حق توده 

محتویات گزارش دیپلمات سازمان ملل صحت این نتيجه را به اثبات 
  .اندميرس

  
نقطه عزیمت گزارشگر ویژه سازمان ملل در تهيه گزارش این  

در به اصطالح رعایت حقوق بشر در " موارد پيشرفت"است که 
ولی واقعيت این است که تنها کسی ميتواند از . ایران را اعالم کند

در این زمينه صحبت نماید که مقاصد سياسی " پيشرفت"موارد 
های  با مطالعه رفتار رژیم در عرصه خاصی را دنبال ميکند واال

های ما در  مختلف اقتصادی ـ سياسی و فرهنگی برعليه توده
موارد "سالهای اخير کسی نخواهد توانست جرات حتی طرح 

اگر معيار زمانی . در رعایت حقوق بشر در ایران را بکند" پيشرفت
سال پيش گاليندوپل از ایران قرار دهيم با قاطعيت  ۵را دیدار 

يتوان گفت که جمهوری اسالمی در طول این مدت در زمينه م
ها نه تنها کوچکترین  ترین حقوق توده تعرض و پایمال کردن ابتدایی

ای صورت نداده بلکه در تشدید نقض حقوق بشر به  عقب نشينی
بسياری نيز دست یافته است که ميتوان به برخی " پيشرفتهای"

در سالهای اخير رژیم جمهوری  .آنها اشاره کرد" موارد"از مهمترین 
اسالمی همچنان به اعدام زندانيان سياسی ادامه داده و بسياری 
از فرزندان مبارز خلق را که ساليان سال در سياهچالهای جمهوری 
اسالمی تنها به جرم مقاومت بر اصول خود به سر ميبردند را از دم 

ا در این سالهاست که جمهوری اسالمی ب. تيغ گذرانده است
ترین وجهی خواستهای  تشدید سرکوب توده ها به وحشيانه

عادالنه مردم محروم نظير آب آشاميدنی را با گلوله پاسخ داده و 
برای نخستين بار از زمان قيام، مردم معترض را ـ نظير اسالم شهر 

در سایه عملکردهای سياه . ـ از هوا و زمين قتل عام کرده است
بشر، زنان هر چه بيشتر مورد جمهوری اسالمی در نقض حقوق 

های اجتماعی کوشش  توهين و تحقير قرار گرفته و در همه عرصه
شده که با جدا ساختن آنها از مردها و درست کردن سينما، بانک، 
تر  اتوبوس و تاکسی زنانه و غيره به حقوق آنها هرچه وحشيانه

ن از دیگر موارد کارنامه سياه جمهوری اسالمی از زما. تعرض شود
دیدار نخستين گزارشگر حقوق بشر از ایران ميتوان به تشدید ترور 
و آدم ربایی و قتل مخالفين جمهوری اسالمی ـ از ترکيه و عراق 

جدا از . گرفته تا آلمان و فرانسه ـ توسط ساواک رژیم اشاره کرد
اینها در طول سالهای اخير رژیم جمهوری اسالمی با گذراندن انواع 

قوانين سرکوبگرانه کوشيده است تا به تمام  و اقسام لوایح و
در این . دهد" قانونی"اعمال جنایتکارانه خود بر عليه توده ها لفافه 

زمينه ميتوان به قانون استفاده ازسالح گرم توسط نيروهای 
انتظامی برای سرکوب تظاهرات، الیحه مجازات اسالمی، تعيين 

ات اقتصادی، مجازات اعدام برای کسانيکه به اصطالح اطالع
فرهنگی، امنيتی و غيره به مخالفين جمهوری اسالمی بدهند و 

برای چنين رژیمی با این کارنامه، قائل شدن . اشاره کرد.... 
با . هرگونه ظرفيت گشایش و بهبود جز فریبکاری محض نيست

توجه به این واقعيت هنگاميکه بازرس سازمان ملل سخن از 

ایت حقوق بشر توسط جمهوری در رع" موارد پيشرفت" "اعالم"
اسالمی به ميان مياورد در حقيقت عامدانه پایه فرض خود را بر 
محال استوار کرده و از همان ابتدا به مخدوش کردن اذهان 

  .عمومی در مورد ماهيت جمهوری اسالمی ميپردازد
   

سوای این فرض، دیپلمات کانادایی در تهيه گزارش خویش به گفته 
در . گذارده است" بر گفتگو با مقامات رژیم"را خود تاکيد اساسی 

حالی که تهيه یک تصویر جامع و صحيح از وضع حقوق بشر در 
ایران در اصل باید حاصل بررسی وسيع و نامحدود مدارک و شواهد 
نقض حقوق بشر، دیدار با قربانيان جور و ستم جمهوری اسالمی، 

نماینده . باشد .....مالقات زندانيان سياسی و خانواده شهدا و 
سازمان ملل در تهيه گزارش خود اکثرا با مقامات باالی رژیم ـ از 

یک نقطه "ـ دیدار کرده و با اینحال از آن به عنوان .... جمله یزدی و 
روشن است گزارشی که عمدتا . یاد نموده است" شروع مناسب

حاصل گفتگو با مقامات باالی رژیم به عنوان ناقضان اساسی 
در ایران است، گزارشی که تاثير گرفته از محدودیتهای  حقوق بشر

ایجاد شده توسط این مقامات نظير عدم امکان تماس با زندانيان 
ميباشد، نميتواند به هيچ رو .... سياسی و یا خانواده شهدا و 

بيطرف و منعکس کننده نقض فاجعه بار حقوق اساسی توده های 
  .محروم  ما توسط رژیم حاکم باشد

  
مقدمه گزارش نيم بند نماینده سازمان ملل که بگذریم، در از 

تنظيم محتوای این سند نيز تالش بسياری به کار گرفته شده تا 
ابعاد هجوم رورافزون رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی به تمام 
عرصه های اساسی حيات توده ها و جنایتهای هولناک دستگاه 

نمونه الزم است ذکر بعنوان . حکومتی در ایران الپوشانی گردد
ناپدید "، " اعدامها"گردد که گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد 

از آنها بعنوان مواردی نام ميبرد که به " ها و مرگهای مشکوک شدن
این نتيجه گيری در حاليست که بنا . نياز دارد" تحقيقات بيشتری"

می به اظهار خود کاپيتورن، او در مالقات با مقامات جمهوری اسال
مورد اعدام و از جمله یک سنگسار را گوشزد  ۵٠ليست حداقل 

کرده و از خبرگزاری چين که در ماه نوامبر با استناد به تایيد یک 
به این  ١٩٨٩اعدام از سال  ۴٠٠٠مقام عاليرتبه دولتی از وقوع 
برغم آنکه او جوابی قانع کننده از . سو خبر داده، نقل قول مياورد

نمياورد اما همانگونه که گفته شد مساله طرف مذاکره بدست 
تحقيق بيشتر حول موضوع "اعدامها در جمهوری اسالمی را به 
این تردستی . حواله ميدهد" مجازات اعدام در چارچوب مفاد ميثاق

و فریبکاری در حالی صورت ميگيرد که اتفاقا در زمينه اعدامهای 
ن وحشيانه مخالفين سياسی جمهوری اسالمی و یا مجرمي

عادی، رسوایی رژیم حاکم زبانزد خاص و عام است و اضافه بر آن 
رژیم جمهوری اسالمی از لحاظ تعداد اعدامها در سطح جهان در 
سالهای اخير همواره در صدر ليست رژیمهای جنایتکار قرار داشته 

همچنين در حاليکه در سالهای اخير نقش مستقيم رژیم . است
ن و یا ربودن و شکنجه و قتل آنها جمهوری اسالمی در ترور مخالفي

ها بيش از هر زمانی  در کشورهای مختلف برغم تمام پرده پوشی

با استفاده از یک دیپلماسی حقير و طفره  کنونیبازرس 
رفتن از بيان صریح حقایق امتيازات فراوانی به رژیم جمهوری 

او در گزارش خود در مورد نقض حقوق . اسالمی داده است
بشر توسط رژیم هرجا که امکانی یافته به طرزی زیرکانه از 

بحثهای مربوط "، "جو آماده برای تغيير"، "های مثبت نشانه"
در جمهوری .....  ، و "موارد پيشرفت"، "بهبود وضعيت زنان به

نقطه عزیمت در تهيه گزارش این است که .اسالمی دم ميزند
در به اصطالح رعایت حقوق بشر در ایران را " موارد پيشرفت"

ولی واقعيت این است که تنها کسی ميتواند از . اعالم کند
مقاصد  در این زمينه صحبت نماید که" پيشرفت"موارد 

در سياسی خاصی را دنبال ميکند واال با مطالعه رفتار رژیم 
های ما در سالهای اخير  برعليه تودهعرصه های مختلف 

در " موارد پيشرفت"کسی نخواهد توانست جرات حتی طرح 
 ۵اگر معيار زمانی را دیدار . رعایت حقوق بشر در ایران را بکند

با قاطعيت ميتوان  سال پيش گاليندوپل از ایران قرار دهيم
گفت که جمهوری اسالمی در طول این مدت در زمينه تعرض 

ها نه تنها کوچکترین  ترین حقوق توده و پایمال کردن ابتدایی
ای صورت نداده بلکه در تشدید نقض حقوق  عقب نشينی

 .بسياری نيز دست یافته است" پيشرفتهای"بشر به 

 
   "گزارش"پيرامون 

  ... موريس كاپيتورن
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رو شده است، در شرایطی که اسناد بدست آمده از برخی ترورها 
ها در یک مقطع کار را به صدور حکم بازداشت وزیر  و آدم ربایی

ساواک این رژیم کشاند، در حاليکه حتی شماری از رهبران 
ليتهای مذهبی ناسازگار با جمهوری اسالمی توسط عوامل این اق

رژیم به قتل رسيده اند، گزارشگر سازمان ملل در حقوق بشر 
هنوز حتی در این موارد انکار ناپذیر از محکوميت صریح جمهوری 
اسالمی طفره رفته و با ارجاع این موضوع به تحقيقات بيشتر در 

همين . جنایتکار رژیم ميپردازد واقع به توهم پراکنی و تبرئه سران
شيوه برخورد را ميتوان در مورد وضع زنان در جمهوری اسالمی نيز 

دیپلمات سازمان ملل برغم آنکه به خاطر شواهد انکار ناپذیر، . دید
مجموعا در مورد وضع زنان در ایران اعتراف ميکند که زنان در 

ریح ميشوند باز هم از محکوميت ص" سرکوب"بسياری شرایط 
اکتفا " اظهار نگرانی"جمهوری اسالمی طفره رفته و صرفا به 

ولی در همين حال فراموش نميکند که به مانورهای . ميکند
فریبکارانه جمهوری اسالمی در مورد باصطالح بهبود وضع زنان در 

در این رابطه او به شکلی بسيار رقت انگيز . ایران امتياز بدهد
در جمهوری اسالمی " وضعيت زنان مساله بهبود"عنوان ميکند که 

ـ و صد البته نه در سطح تصميم گيریهای " بسياری از محافل"در 
به این ترتيب . گذارده ميشود" بحث"به " فعاالنه"سياسی دولت ـ 

نماینده ویژه سازمان ملل به خوانندگان گزارش خود اینگونه القاء 
اندرکاران ميکند که به هر حال گویا در جمهوری اسالمی از دست 

جمهوری اسالمی محافلی شکل گرفته و کسانی هستند که 
مساله بهبود وضع زنان در ایران مساله آنهاست و حداقل در جهت 

در صورتيکه نگاهی به وضع زنان در ایران ! آن فعاالنه بحث ميکنند
نشان ميدهد که بواقع حقوق زنان در جمهوری اسالمی هيچگاه 

مالت سيستماتيک رسمی و غير به اندازه امروز در معرض ح
تا جایيکه حتی مجازات . رسمی دستگاه حکومتی نبوده است

برای باصطالح بدحجابی و بی حجابی ـ که خود اصوال نقض فاحش 
حقوق زنان است ـ اخيرا از دستگيری و ارشاد و شالق و یا 

امروز در تمام . پرداخت جریمه نقدی به زندان ارتقاء یافته است
بليغی رژیم بيش از هر زمان دیگری به تهدید و ارعاب بلندگوهای ت

نهی "زنان و تشویق حمله اراذل و اوباش حکومتی به آنان زیر نام 
تاکيد گذارده ميشود و زنان بيش از هر " امر به معروف"و " از منکر

تنها . موقع دیگر در نوک تيز تعرض وحشيانه دولت قرار گرفته اند
رفتار جمهوری اسالمی بر عليه زنان  تفاوتی که در این زمينه در

شاید بتوان بر آن انگشت گذارد این است که سردمداران جمهوری 
اسالمی در همان حال که شدیدترین محدودیتها را همه روزه به 

های گوناگون بر عليه زنان اعمال ميکنند، وقيحانه پز دفاع از  بهانه
موسساتی که  حقوق و آزادی زنان را نيز گرفته و با درست کردن

اساسا جزیی از بوروکراسی دستگاه حاکم هستند و وظيفه آنها 
انحراف مسير مبارزه و مقاومت زنان است، تمام اعمال نکبت بار 
خود بر عليه زنان ستمدیده را در افکار عمومی به نام دفاع از 

کار گزارش بازرس ویژه سازمان ملل در . حقوق زنان انجام ميدهند
واقعيت در واقع امتياز دادن به مانورهای سياسی برخورد به این 

فریبکارانه جمهوری اسالمی در جهت الپوشانی نقض وحشتناک 
  .حقوق زنان توسط این رژیم است

  
با این بررسی مختصر باید گفت که تا آنجا که به گزارش بازرس 
ویژه سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر توسط جمهوری 

ن گزارش نه تنها به هيچ وجه واقعيت روز اسالمی باز ميگردد، ای
افزون نقض وحشيانه حقوق توده های ستمدیده ما به وسيله 
حکومت جمهوری اسالمی را منعکس نميکند، بلکه اتفاقا ميکوشد 
تا چهره خونخوار و دستان خونالود سردمداران رژیم در سازماندهی 

قدور کتمان و تشدید جنایات گوناگون در حق مردم ایران را حتی الم
هر جا هم که در گزارش مزبور به گوشه هایی از ابعاد . سازد

وحشيانه و انکارناپذیر نقض حقوق بشر اشاره شده آنچنان 
وسواس و دقتی در بيان آن به کار رفته تا بار جنایات جالدان حاکم 

با توجه به این واقعيت است که . بر ایران حتی االمکان سبک گردد
تالش حقيرانه تنظيم کنندگان گزارش در راستای باید دید براستی 

 ۵٠چه اهداف و سياستهایی قرار دارد؟ و یا اصوال گزارش 
  آید؟ ای بازرس سازمان ملل به کار چه کسانی می صفحه

حقيقت این است که موسساتی نظير کميسيون حقدق بشر 
سازمان ملل و دم و دستگاه آن در تحليل نهایی جز ابزاری در 

رد اهداف و سياستهای سازمان ملل متحد و بطور خدمت پيشب

مشخص گردانندگان اصلی آن یعنی امپریاليستها و مرتجعين 
امپریاليستها با به وجود آوردن و تغذیه مالی اینگونه . نيستند

موسسات نه تنها ژست ناجی خلقهای تحت ستم و مدافع حقوق 
نوان یک بشر را ميگيرند، بلکه همواره از موضوع حقوق بشر به ع

ابزار سياسی در جهت پيشبرد و تحکيم منافع خود و رژیمهای 
رویه و . وابسته به خود بر عليه توده های محروم استفاده ميکنند

برخورد کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در مورد جمهوری 
اسالمی نيز چيزی خارج از حيطه سياست عملی و واقعی 

این . قابل این رژیم نيستگردانندگان آن یعنی امپریاليستها در م
واقعيتی است که در چند سال اخير دستگاههای تبليغاتی 
امپریاليسم به تبع از منافع گردانندگان خود و برغم ماهيت خون 
آشام رژیم جمهوری اسالمی، همواره کوشيده اند تا این حکومت 

جلوه دهند که در " ميانه رو"و " معتدل"، "مستقل"را رژیمی 
روز به روز " بازسازی اقتصادی"و " بازار آزاد"اقتصاد  چارچوب ایجاد
سالهای انقالب فاصله " افراطی"و " بنيادگرایانه"از معيارهای 

انزوای بين "گرفته و ـ حداقل یک جناح آن ـ ميکوشد که با خروج از 
بر مبنای این . جای خود را باز کند" جامعه بين المللی"در " المللی

ویژه سازمان ملل نيز به شکلی کامال سياست است که گزارشگر 
نشانه "آگاهانه با الپوشانی تمامی واقعيات، در گزارش خود از 

در برخورد رژیم نسبت به " جو آماده برای تغيير"و " های مثبت
دولت ایران را " همکاری"مساله حقوق بشر دم ميزند و 

 آخر همه ميدانستند که هر آنچه که بعنوان گزارش این. ستاید می
بازرس به سازمان ملل ارائه شود، سندی خواهد بود که این 
سازمان در نشست ساالنه خود، آن را مبنای بررسی وضع حقوق 

به هيچ . بشر در ایران و رویه جمهوری اسالمی در ایران قرار دهد
رو اتفاقی نبود که سر آخر کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در 

ز انتشار گزارش کاپيتورن نشست خود که به فاصله کوتاهی پس ا
برگزار شد ضمن آنکه جمهوری اسالمی را با همان لحن 
هميشگی در مورد نقض حقوق بشر محکوم کرد، اما با کاربرد 

استقبال از همکاری دولت جمهوری اسالمی با "عباراتی نظير 
ابزار خشنودی از اینکه فضای تغييری که گمان "و یا " نماینده ویژه

یژه مشاهده کرده به بهبودهای مناسبی منجر ميرود نماینده و
  .قطعنامه نهایی را تا حد بسيار زیادی مالیم نمود..... و " گردد

  
گزارش اخير بازرس ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران 
یکبار دیگر ماهيت واقعی و ادعاهای پوشالين موسساتی از این 

ده و همچنانکه دست را در مورد دفاع از حقوق بشر رسوا کر
تجارب تاکنونی اثبات نموده برغم باور ساده اندیشان، قطعنامه ها 
و محکوميتهای ناشی از این گزارشات منجر به کوچکترین تغيير 

های  ای از سوی رژیم جالد جمهوری اسالمی بر عليه توده رویه
هرگونه بهبود واقعی . تحت ستم ما نگشته و نخواهد گشت

بل از هر چيز به نابودی قطعی دیکتاتوری حقوق بشر در ایران ق
امپریاليستی حاکم بر ایران و رژیم مدافع آن یعنی جمهوری 

  .های درونی آن گره خورده است اسالمی و تمامی دارودسته
  

  ع ـ شفق 
  ٧۵فروردین 

ش در راستای براستی تالش حقيرانه تنظيم کنندگان گزار
 ۵٠چه اهداف و سياستهایی قرار دارد؟ و یا اصوال گزارش 

این  آید؟ ای بازرس سازمان ملل به کار چه کسانی می صفحه
واقعيتی است که در چند سال اخير دستگاههای تبليغاتی 
امپریاليسم به تبع از منافع گردانندگان خود و برغم ماهيت 
خون آشام رژیم جمهوری اسالمی، همواره کوشيده اند تا 

جلوه " ميانه رو"و " معتدل"، "مستقل"این حکومت را رژیمی 
بازسازی "و " بازار آزاد"اقتصاد  دهند که در چارچوب ایجاد

" افراطی"و " بنيادگرایانه"روز به روز از معيارهای " اقتصادی
سالهای انقالب فاصله گرفته و ـ حداقل یک جناح آن ـ 

جامعه بين "در " انزوای بين المللی"ميکوشد که با خروج از 
بر مبنای این سياست است که . جای خود را باز کند" المللی

ویژه سازمان ملل نيز به شکلی کامال آگاهانه با گزارشگر 
نشانه های "الپوشانی تمامی واقعيات، در گزارش خود از 

در برخورد رژیم نسبت به " جو آماده برای تغيير"و " مثبت
دولت ایران را " همکاری"مساله حقوق بشر دم ميزند و 

  .ستاید می
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 ٦٧قتل عام زندانيان سياسی در سال تردیدی نيست که 
ات انقالبی آنان ضربه بزرگی به مردم ایران و به روند مبارز

بود، اما دست یازیدن رژیم به جنایتی چنين فجيع، در عين 
حال با آشکاری هرچه تمامتری، بيانگر ضعف و عجز 
جمهوری اسالمی در از بين بردن مقاومت و مبارزه زندانيان 

رژیم جمهوری اسالمی با برپائی حمام  . سياسی نيز بود
کشتار یک نسل از های سراسر کشور و با  هائی در زندان خون

آغاز کرده بود، قبل از هر  ٦٠که انجام آن را از سال  - مبارزین ایران 
توانست  هایش نمی نمائی چيز نشان داد که عليرغم همه قدرت

برای بسياری از آن زندانيان . های واال را تاب بياورد وجود آن انسان
ها  نآ. نامی شایسته بود" فوالد آبدیده"سياسی مقاوم و پایدار، 

ها، از مسایل مبارزاتی و از سيستم  در زندان پس از گذشت سال
های عينی به دست آورده و به مبارزینی با  سرکوب رژیم تجربه

های مطلع و آگاه به بسياری از  تجربه تبدیل شده بودند؛ به انسان
اما این، واقعيتی نبود . امور سياسی و به خصوص به امور امنيتی

وجود آن مبارزین و . راحتی از کنار آن بگذردکه رژیم بتواند به 
ای که خود را با خطر اوج  رهائی آنان از زندان، برای رژیم ضد خلقی

دید، خود  ای در سراسر جامعه نيز مواجه می گيری مبارزات توده
واقعيت این است که رژیم . شد بالقوه یک خطر محسوب می

ئی که در طی ها ها و خونریزی جمهوری اسالمی پس از همه قتل
مرتکب شده بود و پس از آنهمه جنایت،  ٦٠های مختلف دهه  سال

هائی که در زندان آفریده بود، باز از آن  ننگ، نکبت و رذالت
ترسيد و به خصوص از حضور آنان در ميان مردم  انقالبيون می
این، یکی از فاکتورهای مهمی است که بدون . وحشت داشت

ها ممکن  در زندان ٦٧عه سال توجه به آن بررسی دالیل فاج
در زیر تا حدی به این موضوع پرداخته خواهد شد اما در . نيست

اینجا الزم است تأکيد شود که کشتار دسته جمعی زندانيان 
به عنوان یک جنایت بی سابقه، با همه رنج  ٦٧سياسی در سال 

و غم و اندوهی که برای ما در بر دارد، خود نشانگر آن است که 
در جامعه پر تالطم ایران یک " ی قهرمان و شکست ناپذیرزندان"

واقعيت عينی است؛ یک پدیده درخشان و افتخار آفرین است که 
این پدیده را . توده عظيمی با عظمت وجودیشان به آن اذعان دارند

بسيار تنگ بعضی از روشنفکران با " حوزه خرد"تنها ممکن است 
واقع ایراد و کاستی هم به که در  -مواضع راست نتواند درک کند 

زندانی قهرمان و شکست "گردد و نه به واقعيت  بر می" خرد"آن 
شرح ! های رژیم شاه و جمهوری اسالمی در زندان" ناپذیر

باید در تاریخ معاصر ایران  ٦٠های دهه  درستی که از زندان

زندانيان  ٦٠های ثبت شود، این است که در سراسر سال
ی وجود داشتند که درست در قهرمان و شکست ناپذیر

فضا و شرايطی که وفادار ماندن به اعتقادات و باورهای 
گرفت، بر باورها  مبارزاتی، جز شکنجه و مرگ پاسخی نمی

باورها و اعتقاداتی که دفاع . و اعتقادات خود پای فشردند
داد و  ها را تشکيل می از انسانيت و زندگی انسانی کنه آن

پذیری آن زندانيان بود؛ رمز این همانا رمز شکست نا
شکست ناپذیری زندانيان مبارز ومقاومی که با در افتادن 

داری، در هر  با قدرت اهریمنی یک رژیم مدافع سرمایه
لحظه از زندگی خود در برابر مرگ ایستاده بودند و بدین 
گونه زندگی و مرگ را  با هم زیستند؛ براستی که چه زيبا 

.  گ خود سرود زندگی سر دادندزيستند، و چه زيبا با مر
چنين بود که زندگی پيروز شد؛ مبارزه پيروز شد؛ و حقيقت 

  .پيروز شد
 

های جمهوری  های فراوان زندان هايی که دهشت در ميان نوشته
توان به روشنی ديد که در ميان  اند، می اسالمی را تصوير کرده

ی با کلماتی ها  که به سادگ ها و نکبت ها و پليدی انبوه آن زشتی
که می شناسيم وصف پذیر نيستند، تنها و تنها مبارزه و مقاومت 

) کرد ای که بسته به شرايط بروز می در هر شکل و شيوه(زندانيان 
قادر بود در آن سياهی، نوری باشد اميدبخش و فضا را به نفع 

زيبائی و . ها، تغيير دهد انسانيت و به نفع ستمدیگان و مبارزه آن
هائی را مسلمًا تنها  ن مبارزات و مقاومتعظمت چنا
توانند درک کنند که از هر چه ظلم و ستم و  کسانی می

استثمار و دیکتاتوری و خالصه از هر چه غيرانسانی است، 
در آن شرايط نکبت بار و کثيف، حقيقتًا . بيزار و متنفرند

های شريفی جاری بود  زيبائی در مبارزه و مقاومت انسان
ل در مقابل رژيم وابسته به امپریاليسم که به هر شک

های تحسين  برای آن نوع مقاومت .ایستادند جمهوری اسالمی
ها  ها، آن نوع فداکاری ها، آن نوع گذشت برانگيز، آن نوع قهرمانی

های حماسی  مبارزه و مقاومت! کلمات جدیدی باید زاده شوند
نقالبيون و موجب افتخار و مباهات همه ا ٦٠زندانيان انقالبی دهه 

های  گان ما در شب مردم ستمديده ايران است، و به خون خفته
ای که امروز بر جامعه ايران حاکم است، ستارگان  ظلمانی

های ستمديدگان نور زندگی  درخشانی هستند که بر دل
  .پاشند می

  
  مقابله بادر  ،شكست رژيم 

  زنداني انقالبي شكست ناپذيريِ
  )اثر رفيق اشرف دهقاني "جدال با خاموشيدر"برگرفته از (

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 سرخ خاوران  

بودندكه بخاطر آرمانهايشان،آزادي، برابري و سوسياليزم سختي ها و شكنجه 60پدر و مادر من از زندانيان سياسي دهه!با درود
آرمانهايشان پايبند ماندند؛ ماهم ادامه دهندگان راه آنها و آرمانهايشان و رفقاي  هاي وحشتناكي را تحمل كردند و با سربلندي به

   !نه مي بخشيم و نه فراموش مي كنيم. جانباخته شان هستيم
 )٢٠١٢اکتبر  - از سخنان یک دختر جوان مبارز در مراسم بزرگداشت یاد یاران در نروژ(
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  ...خيانت اكثريت هآئين رفيق اسكندرو
  )از صفحه آخر(

بلکه با اقدامات عملی خود نيز تا آنجا که توانستند مهر تأئيد بزنند،
به یاری مزدوران دست اندر کار و پاسداران جمهوری اسالمی، این 
یکی از درنده خوترین حکومت های ضد خلقی تاریخ در سرکوب 

  .خونبار مردم ایران شتافتند
تکاران جمهوری آنها در این راه با پست ترین و رذل ترین جنای 

آری، . ها نيز به همکاری عملی دست زدند اسالمی چون الجوردی
ها متن فوق را در شرایطی نوشته اند که رژیم جمهوری  اکثریتی

اسالمی با حمله جنون آسا و کشتار زن و مرد و جوان و پير و 
 -از ميان آگاه ترین و شریف ترین توده های مردم ایران - کودک

کشور به وجود آورده بود؛ و اینها که در چنين  دریائی از خون در
" کثيف ترین موجودات جهان"شرایطی به همکاری با جنایتکاران و 

مشغول بودند، طبيعی است که رفيق گرامی سيامک اسدیان 
را به این دليل که با پاسداران خون آشام جمهوری ) اسکندر(

م نشان اسالمی به درگيری مسلحانه پرداخته بود، محکوم و مجر
    .دهند

همانطور که دیده می شود در این متن، رفيق اسکندر عزیز که 
عاشق رهائی و آزادی زحمتکشان و توده های ستم دیده ایران 
بود و سالح اش را درست در خدمت به این هدف به کار می 

اما، اعتراف به جائی هم . گرفت، عاشق صرف سالح جا زده شده
برای اسکندر این موضوع مطرح بود  کرده اند وقتی نوشته اند که

آری چنين ". چرا دیگر بعد از انقالب نباید با حکومت جنگيد؟"که 
سئوالی به واقع برای رفقای واقعًا فدائی و خيلی از جوانان 

مطرح بود که چرا در شرایطی " سازمان"انقالبی تازه پيوسته به 
در  که هنوز سلطه امپریاليستی و مناسبات بورژوازی وابسته

ها متحقق  کشور پا برجا بوده و خواست های برحق و انقالبی توده
های  نشده، و انقالب هنوز به ثمر نرسيده است، نباید از توده

انقالبی ایران در مقابل حمالت رژیم جمهوری اسالمی و دژخيمان 
اش دفاع کرد و مبارزه مسلحانه آنها را تقویت و در این راه به آنها 

ا، متأسفانه در آن مقطع کسانی در رأس آن ام! یاری رساند
سازمان قرار گرفته بودند که با منطق چنين سئواالتی بيگانه بودند 
و مسلمًا عناصر بعدًا اکثریتی شده هم که بر موج خون شهدای 
گرانقدر فدائی و دست آوردهای ارزشمند مبارزه مسلحانه 

ازداشتن چریکهای فدائی خلق سوار شده بودند، نقش بزرگی در ب
اسکندر ها برای گام برداشتن در این جهت انقالبی ایفاء کرده و در 

  .جهت تثبيت رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی حرکت کردند
رفيق سيامک اسدیان یکی از یاران دکتر هوشنگ اعظمی، پزشک 

به سازمان  ١٣٥٣مردمی و انقالبی معروف بود که در سال 
رد همه وجود خود را در چریکهای فدائی خلق پيوست و سعی ک

  .  راه تحقق آرمان های انقالبی این سازمان قرار دهد
   
چريکهای فدائی خلق و بختک "از کتاب فوق  نوشته) (

که در مقابله با تالشهائی برگرفته شده " حزب خائن توده 
که ميکوشند حزب توده را تجسم کمونيسم در ايران جلوه 

نتهای اين حزب کمونيسم را در داده و سپس با تکيه بر خيا
در اين کتاب . شده است گاشتهايران بی ابرو سازند، ن

همچنين بر خيانتهای  چکمه ليسان اکثريتی نيز پرداخته 
  .نمونه ای از آن می باشد" آينه اسکندر"شده که 
    

  
  آئينه سکندر جام می است بنگر

  تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا
  آئينه سکندر

هفته گذشته شنيدیم که سيامک اسدیان از قدیمی ترین اعضای  
های فدایی خلق ایران که پس از انشعاب به اقليت  سازمان چریک

پيوسته بود در حوالی یکی از شهرهای مازندران با مامورین 
این خبر برای همه کسانی . است مسلحانه درگير و کشته شده

سيامک . شناختند معنای دیگری داشت که او را از نزدیک می

زدند کسی بود که از  اسدیان که در سازمان او را اسکندر صدا می
های زندگی مخفی پرشورترین  در سخت ترین سال ٥٧تا  ٥٢سال 

. کشيد روحيه مبارزه جویانه و ایثار انقالبی در وجودش زبانه می
هارت و تهوری که او در عمليات ترور انقالبی مزدوران رژیم شاه از م

در دوران رژیم . خود نشان ميداد در تمام سازمان نمونه بود
دیکتاتوری شاه اسکندر شجاعانه در طرح و رهبری اعدام انقالبی 

 ٢سرهنگ زمانی در مشهد و عمليات حمله به قرارگاه شماره 
او در . ت مسلحانه شرکت داشتتهران و بسياری دیگر از عمليا

سخت ترین شرایط پليسی و در زیر سنگين ترین پيگردهای 
او زاده . ساواک بارها و بارها از چنگ دژخيمان گریخت و زنده ماند

کوههای سرکش لرستان بود و عاشق سالحی بود که بر دوش 
راز و نياز اسکندر به لهجه شيرین لری با مسلسلی . انداخته بود 

کاراکتر . فيق حميد اشرف مانده بود هنوز در گوش ماستکه از ر
ویژه اسکندر، صميميت بيکران و سادگی سياسی و در عين حال 
قاطعيت، تهور و خونسردی او در اجرای عمليات متعدد و دشوار 

ای در ذهن  تصویر کامال ویژە ٥٧تا  ٥٢های  مسلحانه طی سال
نقالب اسکندر را ا. همه یاران قدیمی سازمان باقی گذاشته است

که در عمليات مسلحانه سازمان عليه مزدوران رژیم آمریکایی شاه 
ای صدای  با آغاز خيزش توده. نقش فعال داشت، منگ کرده بود

های ساکت سال های  خشک مسلسل اسکندر که در دل شب
اختناق طنينی سنگين داشت در دریای خشم ميليون ها مردمی 

و این . ود شکستند مدفون شدکه سکوت خود را با مشت های خ
بزرگترین مالل او بود که چگونه است که دیگر رگبار مسلسل او 
دیگر آن طنين سابق را ندارد و چرا دیگر بعد از انقالب نباید با 
حکومت جنگيد؟ به یقين ميتوان گفت که او تا آخرین لحظه مرگش 
هرگز موفق نشد بفهمد که یک تروریست حرفه ای با یک مبارز 

يگير انقالبی راه رهایی طبقه کارگر چه تفاوت هایی دارد و باید پ
زمانی که حادترین  ٥٨در جلسات پلنوم مهر ماه .  داشته باشد

مباحثات پيرامون مشی چریکی در سازمان ميان اقليت و اکثریت 
در جریان بود اسکندر گفت من اکثریتی ها را دوست دارم چونکه 

به این دليل با اقليت می روم که  آنها آدم های خوبی هستند فقط
زمانی که در . اکثریت مشی چریکی را بکلی رد کرده است 

تحریریه کار از کشته شدن اسکندر در درگيری مازندران با خبر 
شدیم آنچه بيش از همه رفقا را تحت تاثير قرار داده بود ، آن بود 
 که چگونه یک انسان ساده و صميمی و ایثار گر با پاکترین و
بکرترین ایده های انسانی که در خور ستایش واالست ، بی آنکه 
خود درک کند همه زندگی و وجود خود را وقف راهی کرده است 
. که کثيف ترین موجودات جهان نيز در همان مسير رکاب می زنند

که چگونه پست ترین و رذلترین جنایتکاران، هم امروز نقشه همان 
که این جوان پر شور و آزاده اقداماتی را در سر می پرورند 

آنچه همه ما را . برخاسته از دل کوههای لرستان در پی آن است
در خود فرو برد آن بود که می دیدیم در عرصه بسيار بغرنج و 
پيچيده کنونی چگونه نيات پاک اسکندر با پلشتی های کشميری 
ها ، ساواکی ها در قالب عمل واحد ضد انقالبی در هم آميخته و 

حق خشم ونفرت مردم را متوجه کسی می سازد که همچون به 
اسکندر درونی چون شيشه ای شفاف دارند، الکن در عمل 
یکپارچه همان چيزی است که از عمال مزدور آن زشت جهانخوار 

هم از این روست که معيار قضاوت هر انقالبی صدیق . سر می زند
ن کننده است در برخورد با عمليات بر اندازی چپ روها آنچه تعيي

نه آن درون شيشه ای شفاف اسکندرها ، که آن گنداب ضد 
تناقص دردناک زندگی . انقالبی است که بر زمين جاری ميشود

. آنان هرگز نمی تواند نقش عمل ضد انقالبی آنان را کتمان نماید
متاسفانه در ميان اقليت و نيز گروه اشرف اسکندر یگانه نمونه 

ستند در ميان گم کرده راهان بسيارند باز هم بسان او ه. نيست
که چون اسکندر معصومانه باور کرده اند که تمام دنيا به خطا 

کسانی . ميرود و آنچه حق است همان است که آنها می گویند
که عليرغم حدی از صداقت انقالبی هرگز به فکر کردن و به قول 

تن نمی دهند کسانی که یک " عمق صحنه را دیدن"سعادتی به 
ار برای هميشه تصميم گرفته اند و هر گز حاضر نيستند با ب

پيچيدگی ها و بغرنجی هایی که ذاتی گسترش روندهای انقالبی 
است خو کنند و خود را در مقامی بيابند که باید با دشواری هایی 
که در راه است جدی تر از حد توان یک نو آموز، دست و پنجه نرم 

بر نقطه پایان زندگی اسکندر " چپ روها"جای آن دارد که . کنند
 .بيشتر و باز هم بيشتر مکث کنند

  ١٣٢شماره اکثریت، " کار"به نقل از نشریه 
 ٥، صفحه  ١٣٦٠مهر  ٢٩هار شنبه چ
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  آدرس پست الكترونيك

: ipfg@hotmail.com    E-mail  

  

 بر روي شبكه اينترنت "پيام فدايي"

 از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران

  :در اينترنت ديدن كنيد 
.comsiahkalhttp://www. 

 

  اشرف دهقاني رفيق از صفحه 
  :در اينترنت ديدن كنيد

  
http://www.ashrafdehghani.com  

 

 براي تماس با

  چريكهاي فدايي خلق ايران 
  :با نشاني زير مكاتبه كنيد

  
BM BOX 5051 

LONDON WC1N 3XX 
ENGLAND 

   شماره تلفن

  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران

0044 7946494034 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  در مورد این سند ننگين و 
  مشمئز کننده متعلق به اکثریتی

  ، در یکی٦٠که در دهه ها ئی  
  از حساس ترین و خون بارترین
  شرایط مبارزه طبقاتی جاری در
  جامعه، با یکی از پست ترین و 

  یعنی رذل ترین جنایتکاران تاریخ
  رژیم دار و شکنجه جمهوری

  اسالمی به همکاری پرداختند،
  ولی در. بسيار می توان نوشت

  اینجا که فرصت برخورد به تمام
  ی سند فوق نيست تنهامحتوا

  باید گفت که متن این سند 
  جلوه دیگری از پليدی ها و 

  زشتی های سازمان اکثریت و 
  گنداب ضد انقالبی تهوع آور این 

   جریان را به نمایش گذاشته
   .است 

  فوق   تردیدی نيست که متن
شرافت انسانی برخوردارند، جز خشم   برای همه کسانی که از

هایش ایجاد  نویسنده آن و همپالگیو نفرت شدید نسبت به 
در این متن که به مناسبت جان باختن رفيقی نوشته . نمی کند

اش یعنی همين اکثریتی  شده است که حتی دشمنان طبقاتی
ها هم نمی توانند درون پاک و بی آالیش و خصلت های فدائی 

در کنار ساواکی ) اسکندر(او را انکار کنند، رفيق سيامک اسدیان 
به این ترتيب در این سند . جنایتکاران قرار داده شده استها و 

اوج رذالت اکثریتی ها به نمایش گذاشته شده؛ اوج رذالت 
پيچيدگی ها و بغرنجی هایی که ذاتی گسترش "کسانی که در 

خود را چنان گير افتاده و دست بسته و " روندهای انقالبی است
اسالمی احساس  جنایتکار جمهوریخوار و زبون در مقابل رژیم 

خون ریزی های و کردند که حاضر شدند نه فقط به جنایات می 
 ١٩ صفحه    ایران  رژیم در حق توده های وسيع مردم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

کاپيتورن، بازرس ویژه سازمان ملل در حقوق بشر  سفر موریس
به ایران، که با دعوت رسمی جمهوری اسالمی صورت گرفت 

ای شد که به قول  صفحه ۵٠در نهایت امر منجر به تهيه گزارش 
از " متوازن تر"مقامات تبهکار جمهوری اسالمی بسيار 

این اظهار نظر رسمی محمد جواد . گزارشات تاکنونی است
عاون وزارت خارجه جمهوری اسالمی در مورد کار ظریف م

بازرس سازمان ملل، خود گویای ماهيت سندی است که به 
حقوق بشر در ایران از سوی دیپلمات " نقض"عنوان گزارش 

  .کانادایی انتشار یافته است
سال از  ۵نگاهی به گزارش فوق موید آن است که برغم آنکه  

ـ گاليندوپل ـ از ایران  بازدید آخرین گزارشگر سازمان ملل
ميگذرد و برغم آنکه در طول این مدت ابعاد نقض حقوق بشر 

های مختلف هر چه وسيعتر  توسط جمهوری اسالمی در زمينه
تر شده است، گزارش بازرس جدید سازمان  و سيستماتيک

برعکس بازرس کنونی تا . ای نيست ملل حاوی هيچ نکته تازه
اده با استفاده از یک دیپلماسی آنجا که شرایط به او اجازه د

حقير و طفره رفتن از بيان صریح حقایق امتيازات فراوانی به 
او در . سردمداران جالد رژیم جمهوری اسالمی داده است

گزارش خود در مورد نقض حقوق بشر توسط رژیم هرجا که 
جو "، "های مثبت نشانه"امکانی یافته به طرزی زیرکانه از 

، "بحثهای مربوط به بهبود وضعيت زنان"، "آماده برای تغيير
از این . در جمهوری اسالمی دم ميزند.....  ، و "موارد پيشرفت"

رو وی برای هيچ ناظر مطلعی که اندک آگاهی از اوضاع ایران 
دار بودن گزارش خود باقی  داشته باشد، شکی در جهت

ای کاپيتورن در عين  صفحه ۵٠بطور خالصه گزارش . نميگذارد
که نميتواند شواهد آشکار نقض حقوق بشر در ایران را این

نادیده بگيرد ـ اگرچه در این زمينه او صرفا به بيان بخش بسيار 
جزیی از موارد نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسالمی 

  ١٦صفحه         اکتفا ميکند ـ 

 موريس كاپيتورن "گزارش"پيرامون 
  

نگاهی در پيش دارید،  ای که نوشته: پيام فداییتوضيح 
بازرس ویژه سازمان ملل " موریس کاپيتورن"به گزارش 

 ٩در جریان دیدارش از تهران می باشد که در شماره 
به چاپ ١٣٧٥ت اردیبهش-مورخ فروردین" پيام فدایی"

را مورد " گزارش"رسيد و مختصرا ماهيت و اهداف این 
با توجه به موقعيت فعلی ونقش این . بررسی قرار داد

سابق سازمان ملل در هيات  و دیپلمات "بازرس ویژه"
عده ای از  ،"ایران تریبونال"باصطالح حقيقت یاب جریان 

خواهان چاپ  ،خوانندگان پيام فدایی و فعالين سياسی
. نبش شدندنوشته زیر و پخش دوباره آن در سطح ج

را در اختيار عالقه مندان قرار آنپيام فدایی به این وسيله 
 .می دهد
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