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  !!  5757به یاد قیام پرشکوه بهمن به یاد قیام پرشکوه بهمن       سرمقاله  
  
  

این قیام نشان داد هنگامی که توده .  رت ناشی از سالها استثمار و ستم و سرکوب توده ها ، برعلیه شاه مزدور و اربابانش بودیام بهمن ماه انفجار خشم و نف ق"
 های قیام اما متأسفانه قیام بهمن به رغم تمامی موفقیت ها و فداکاری های توده. های انقالبی به پا می خیزند و مسلح می شوند چه قدرت باور نکردنی پیدا می کنند

کننده و با وجود جان باختن هزاران تن از رشیدترین و فداکارترین فرزندان این مرز و بوم در بارگاه آزادی و عدالت اجتماعی ، نتوانست از سرنگونی رژیم شاه 
. ط استراتژیک صحیح مبارزاتی بودندبی و ختوده های قیام کننده فاقد تشکل و به خصوص یک رهبری انقال. فراتر رود و کل سلطه امپریالیستی را نابود سازد

رهبری سازمان چریکهای فدایی خلق یعنی بزرگترین سازمان چپ انقالبی موجود در آن زمان نیز به اشغال سازشکاران و اپورتونیست ها درآمده و به همین دلیل 
نگ انقالبی به منظور تداوم انقالب ، به دنباله روی از بورژوازی و مرتجعین این سازمان به جای تقویت و سازماندهی مسلح توده های قیام کننده و گسترش دامنه ج
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 رزمندگان سیاهکل با قلبی آکنده از ایمان 1349 بهمن 19در شامگاه .. "
و اعتقاد به قدرت الیزال توده ها، با یورش به پاسگاه ژاندارمری 

 سال بعد 8سیاهکل جرقه های آتشی را برافروختند که شعله های آن 
یم  رژ57 بهمن 22 و 21در جریان قیام قهرآمیز و شکوهمند خلق در 

وابسته به امپریالیسم شاه را در خود سوزاند و حکومت سلطنتی را به 
  ".زباله دان تاریخ افکند

  
 که از غرش مسلسل چریکها در جنگل های سیاهکل "نسیم تندی"

 بدل گردید و سراسر "طوفانی ویران کننده"وزیدن گرفت خیلی زود به 
بی اعتقادی به طلسم تسلیم طلبی و . جامعه تحت سلطه ما را درنوردید

  ". ذهن توده ها شکسته شدروشنفکران انقالبی در
  

   ) )2727    ادامه مطلب در صفحهادامه مطلب در صفحه( ( 
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  یاد قیام یاد قیام ه ه بب
  !!  5757پر شکوه بهمن پر شکوه بهمن       

  

  
  

بی ترديد قيام مسلحانه پرشکوه توده ها در 
 برعليه رژيم وابسته به امپرياليسم شاه، ٥٧بهمن 

يکی از بزرگترين نقاط عطف و رويدادی فراموش 
نشدنی در تاريخ پر فراز و نشيب مبارزات 

تمديده ما برای رهايی از قهرمانانه و خونين مردم س
قيد ستم و استثمار و سرکوب و ديکتاتوری و نيل به 
آزادی و دمکراسی و برقراری عدالت اجتماعی 

  .است
 سال پيش در چنين ايامی هزاران تن از ٢٥

کارگران و توده های ستمديده از زن و مرد گرفته 
تا کودک و پير و جوان، در تداوم مبارزات 

 خود بر عليه سلطه امپرياليسم پيگيرانه و يکپارچه
و رژيم مزدور شاه در ايران به خيابان ها ريختند و 

مرگ "، "مرگ بر شاه مزدور"با شعارهای 
ايران "، "بعداز شاه نوبت امريکاست"، " برامريکا

تنها ره رهايی "، "را سراسر سياهکل می کنيم
ضمن حمله به مراکز سرکوب ... و" جنگ مسلحانه

و خلع سالح اين مراکز، خود را نظام شاهنشاهی 
 ٢٢ و ٢١مسلح کرده و سرانجام در روزهای 

بهمن، رسما بساط نيم قرن حکومت ننگ و جنايت 
  . پهلوی را برچيده و آنرا به زباله دان تاريخ افکندند

 بهمن مظهر اعمال ٢٢ و ٢١قيام مسلحانه 
قدرت توده ها و آئينه تمام نمايی بود که در آن مردم 

ته ما اشک و آه و عجز و زبونی به پاخاس
ديکتاتورها و پوشالين بودن نظام سرکوبگر و 
دشمنان به اصطالح قدر قدرت خود را به عينه 

  .  ديدند
قيام بهمن ماه انفجار خشم و نفرت ناشی از 
سالها استثمار و ستم و سرکوب توده ها ، برعليه 

اين قيام نشان داد .  شاه مزدور و اربابانش بود
 که توده های انقالبی به پا می خيزند و هنگامی

مسلح می شوند چه قدرت باور نکردنی پيدا می 
اما متأسفانه قيام بهمن به رغم تمامی موفقيت . کنند

ها و فداکاری های توده های قيام کننده و با وجود 
جان باختن هزاران تن از رشيدترين و فداکارترين 

ی و عدالت فرزندان اين مرز و بوم در بارگاه آزاد
اجتماعی ، نتوانست از سرنگونی رژيم شاه فراتر 

توده . رود و کل سلطه امپرياليستی را نابود سازد
های قيام کننده فاقد تشکل و به خصوص يک 
رهبری انقالبی و خط استراتژيک صحيح مبارزاتی 

رهبری سازمان چريکهای فدايی خلق يعنی . بودند
 در آن زمان بزرگترين سازمان چپ انقالبی موجود

نيز به اشغال سازشکاران و اپورتونيست ها درآمده 
و به همين دليل اين سازمان به جای تقويت و 
سازماندهی مسلح توده های قيام کننده و گسترش 
دامنه جنگ انقالبی به منظور تداوم انقالب ، به 
دنباله روی از بورژوازی و مرتجعين پرداخت و 

 جنبش انقالبی مردم در نتيجه نتوانست به نيازهای
  .ما در آن شرايط پاسخی انقالبی دهد

  
البته در اين سازمان بخش انقالبی کوچکی هم 
وجود داشت که پس از شکست قيام با وفاداری به 
خط انقالبی و اصول مبارزاتی بنيادگذاران کبير 
سازمان چريکها، با تمام قوا تالش کرد تا ضمن 

توده های قيام اصرار بر تداوم سازماندهی مسلح 
کننده بر تداوم قيام ضدامپرياليستی پافشاری کند و 
با بيان صريح و افشای چهره خمينی اين سگ 
زنجيری جديد امپرياليست ها ماهيت فريبکارانه 
تاکتيک امپرياليست ها در سوار کردن رژيم 
جمهوری اسالمی بر امواج قيام توده ها را توضيح 

البی النه کرده داده و سازشکاری عناصر غيرانق
در حقيقت .  در رهبری سازمان را نيز برمال سازد

چريکهای فدايی خلق ايران در آن بازار پر آشوب 
از معدود  کسانی بودند که از همان نخستين 
روزهای زمامداری جمهوری اسالمی بر ماهيت 
يکسان و وابسته به امپرياليسم رژيم جمهوری 

ه آن مبارزه اسالمی و شاه پای فشردند و بر علي
اما نسيم صدای انقالبی چريکها در توفان . کردند

ريا و تزويری که اردوگاه ضدانقالب و دستگاه 
های فريبکار تبليغاتی امپرياليسم و ارتجاع با کمک 

پايان "سازشکاران و دوستان نادان خلق با عنوان 
در همه جا براه " پيروزی"و " قيام "و " انقالب

 های سرکوبگرانه آنها برعليه انداخته بودند و شيوه
انقالبی ترين فرزندان خلق يعنی چريکهای فدايی 
خلق مانع از آن شد که ندا و پيام انقالبی چريکها در 

با .  سطح جامعه به صورت گسترده منعکس شود
وجود آنکه توده های انقالبی بسيار زود بر بستر 
عملکردهای ضدخلقی رژيم جمهوری اسالمی به 

به صحت مواضع فرزندان انقالبی طور غريزی 
  .خويش يعنی چريکها پی بردند

قيام قهرمانانه توده ها عليرغم شکست اجتناب 
ناپذيرش و به رغم تمامی دستاوردهايش و با وجود 
تمامی خاطرات تلخ و شيرينش درسهای گرانبهای 

  .  بسيار مهمی را از خود به جای گذارد
نشان داد قيام توده ای بهمن ماه در درجه اول 

که درشرايط سلطه سرمايه داری ، يک قيام 
پيروزمند به معنای جنبشی که موجبات در هم 
شکستن قدرت دولتی را فراهم کند بايد سازمان 
يافته و تحت يک رهبری انقالبی و تشکيالت 

قيام  توده ها در . قدرتمند و مسلح انقالبی باشد
شرايطی می تواند پيروز شود که ماشين دولتی 

و در ايران به طور مشخص (ورژوازی ب
را در هم بشکند و عامل اصلی ) بورژوازی وابسته

تداوم و بقای نظام استثمارگرانه موجود يعنی ارتش 
، سپاه و ساير ارگان های سرکوب امپرياليستی را 
در پروسه يک مبارزه انقالبی و قهرآميز نابود 
کرده و ارگان های مسلح اقتدار توده ای را برای 
محافظت از دستاوردها و پيروزی انقالب جايگزين 

اما بررسی مستند اين رويداد . آن ساخته باشد
تاريخی و بزرگ نشان می دهد که همانطور که 
چريکهای فدايی خلق ايران از آغاز روی کار آمدن 
رژيم وابسته جمهوری اسالمی در هر فرصتی بر 

ين  بهمن به اعتبار ا٢٢ و ٢١آن تاکيد کردند قيام 
 بود و در نتيجه به شرايط پيروزیحقايق اساسا فاقد 

رغم تمامی پيشروی های ارزنده و انقالبی اش 

سرمقاله
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طبقه نهايتا شکست خورد چرا که فاقد رهبری 
مضافا آن که تجربه قيام بهمن .  بودسازمان يافته

 خود را در  دشمناننشان داد که توده های قيام کننده
ليست ها و هر لباسی نمی شناختند و امپريا

مرتجعين با بهره گيری از اين ضعف بود که 
توانستند با اتکاء به 
قدرت مادی و ماشين 
تبليغاتی عظيم خويش از 
خمينی يعنی اين دشمن 
قسم خورده توده ها چهره 
دوست مردم را نمايش 

 به ماهدهند و او را از 
زمين بياورند و بر 
مبارزات مردم تحميل 

اوج گيری و .  نمايند
سرکوب جنبش سپس 

 در ٥٧انقالبی در سال 
کشور ما همچنين بر 

اهميت آگاهی از دسيسه های نواستعماری 
امپرياليست ها و اينکه امپرياليسم يعنی دشمن 
اصلی کارگران و خلق های تحت ستم می توانند در 
جامعه تحت سلطه ما با لباس های گوناگون و در 

ی برا.  هزار و يک رنگ ظاهر شود تأکيد گذارد
امپرياليسم فرق نمی کند که در جوامع تحت سلطه 
نظير ايران با لباس يک حکومت غيرمذهبی نظير 

و " اسالمی"رژيم شاه ظاهر شود و يا ردای 
نکته اصلی آنجاست که .  به تن کند" مذهبی"

امپرياليسم هيچگاه سرنوشت خود را با سرنوشت 
رژيم های وابسته و سگهای زنجيريش نه در ايران 

. ه در هيچ گوشه ديگری از دنيا گره نمی زندبلک
بنابراين نوع رژيم های سياسی در جوامعی نظير 
ايران تابع منافع و مصالح امپرياليسم در هر مرحله 

با توجه به اين واقعيت همانگونه که با . است
اوجگيری بحران و اعتالی جنبش انقالبی توده ها 

بابان  رژيم مزدور شاه توسط ار٥٧- ٥٦در سالهای 
امپرياليستش عليرغم همه وابستگی هاش، با رژيم 
جمهوری اسالمی تعويض شد ، مردم ما بايد به 
شدت هشيار باشند که در صورت برآمد جنبش های 

يعنی " (غيبی"توده ای برعليه نظام، همين دستان 
که با هزار و يک بند مرئی و ) امپرياليست ها

ی را در نامرئی سلطه جنايتکارانه جمهوری اسالم
ايران تقويت و تحکيم کرده اند می توانند در 
صورت احساس خطر آن را اين بار با يک رژيم 
به اصطالح الئيک و حتی ضدمذهبی و ضداسالمی 
تعويض کنند و به اين ترتيب بقای نظام سرمايه 
داری وابسته در ايران را تا مدتی ديگر تضمين 

  . سازند
ه قيام اينها بخشی از آموزش هايی است ک

 برای توده های قيام کننده و ٥٧بهمن ماه در سال 
بدون .  برای نسل های بعدی بر جای گذارده است

شک اگر گذشته چراغ راه آينده است توجه به اين 
درس ها به ويژه برای کارگران و توده های 

 سال مبارزه برعليه رژيم ٢٥مبارزی که تجربه 
کنون با مزدور جمهوری اسالمی را دارند و هم ا

اعتصابات ، مبارزات ، شورش ها و حرکات 

مسلحانه به طور روزمره سلطه اين رژيم را به 
  .چالش گرفته اند، بسيار مهم است

  
 به دليل ٥٧واقعيت اين است که تجارب قيام بهمن 

نقش دوران سازشان در تاريخ معاصر جنبش 

 سال گذشته در سطح ٢٥انقالبی در ايران در طول 
ی طبقات و نيروهای اجتماعی وسيعی از سو

مختلف مورد تحليل و اکثرا مورد جعل و تحريف 
در اين ميان امپرياليست ها و .  قرار گرفته اند

مرتجعين غالب و مغلوب نيز به دليل ضربات 
وحشتناکی که از ضرب شست توده های قيام کننده 
خورده اند در امر جعل تاريخ در اين رابطه هيچ 

آنها کوشيده اند تا با .  داده اندفرصتی را از دست ن
استفاده از هر وسيله و روش قابل دسترس و قابل 
استفاده ای روايات پوچ و جعلی خود را از اين 
حرکت تاريخی بزرگ توده ها برای آزادی و 

 ما نسل جواندمکراسی ، به مردم و به ويژه 
بخورانند و جدا از به کارگيری سرکوب عريان ، 

 نيز با توهم پراکنی و دروغ بافی در سطح تبليغاتی
توده های عاصی و خشم گين را از مبادرت به 

 ٥٧تکرار چنان خيزش های انقالبی نظير بهمن 
در سالهای اخير به ويژه در دوران . بازدارند

زمامداری خاتمی فريبکار همگام با توهم پراکنی 
وسيع در مورد امکان اصالح پذيری نظام 

" انقالب "می و در نتيجه ديکتاتوری جمهوری اسال
زدايی، دايره اين تالش های نامردمی به ويژه در 

دليل اين که . ميان نسل جوان ما فزونی گرفته است
چرا مرتجعين در اين کارزار تبليغاتی به ويژه 
جوانان را آماج قرار داده به يک واقعيت عينی مهم 
و تحوالت رخ داده در جامعه ما در طول اين مدت 

  . گرددباز می 
حقيقت اين است که امروز يک ربع قرن پس 

 و روی کار آمدن رژيم ٥٧از گذشت قيام بهمن 
جمهوری اسالمی ، ما شاهد عروج يک نسل جديد 
و جوان به صحنه سياست در جامعه تحت سلطه 
خودمان هستيم که در زمان وقوع اين رويداد يا 
کودک خردسالی بيش نبوده اند و يا اساسا به دنيا 

نسل مذکور به لحاظ ساختار سنی در .  يامده بودندن
جمعيت ايران ، بزرگترين بخش آن را تشکيل می 
دهد و متشکل از ميليون ها تن از نوجوانان و 
جوانانی است که اکثرا به خانواده های کارگری و 
طبقات فقير و محروم جامعه تعلق داشته و در 
ی شرايط ديکتاتوری لجام گسيخته جمهوری اسالم

 سياسی و اجتماعی -در تمام زمينه های اقتصادی 

از سوی ديگر شرايط . و فرهنگی رشد کرده اند
مادی ناشی از حاکميت نظام سرمايه داری وابسته 
نظير فقر و بيکاری و گرسنگی و سرکوب و خفقان 

 و اعتياد ءو به موازات اينها گسترش هولناک فحشا
 به طور و ساير بيماری های اجتماعی در حالی که

روزمره حيات آنها و 
خانواده هايشان را زير 
منگنه قرار داده ، آنها را 
الجرم به تصادم با نظام 
ناعادالنه موجود کشانده 
و در صف مقدم مبارزه 
با رژيم سرکوبگر 
جمهوری اسالمی با 
دولت آن ، با ارگان های 
سرکوب و هرآنچه را که 
نشانی از نظام کنونی 

اين .  دارد قرار داده است
نسل همانهايی هستند که 

می " بمب ساعتی"سران جمهوری اسالمی آنها را 
اينها . نيستند" طاغوتی"و " ضدانقالب"اينها . نامند

در شرايط حاکميت جمهوری اسالمی پرورده شده 
و محصول مستقيم همين نظام و در تعارض 

از اين مهمتر، نسل مزبور، . روزمره با آن هستند
 ويژه در سالهای اخير و در نسلی است که به

جريان شورش ها و اعتراضات کارگری و 
برای نظام نکبت بار " خطر"دانشجويی منبع اصلی 

  . جمهوری اسالمی بوده است
از سوی ديگر تجربه اين نسل تشنه آگاهی، از 
شرائط و اوضاع جامعه تحت سلطه ما در زمان 
رژيم شاه مزدور و از شرائط سرنگونی آن رژيم و 

ی کار آمدن جمهوری اسالمی، يا مستقيما رو
وابسته به تجارب پدران و مادران آنهاست و يا 
محدود به ادبيات و آثار عمدتا تحريف شده ای ست 

 ٢٥که رژيم سرکوبگر جمهوری اسالمی در طول 
سال گذشته برای توجيه جنايات نظام ديکتاتوری 
خويش در مدارس و آموزشگاه ها و مراکز 

در جامعه ما اجازه پخش و نشر فرهنگی خويش 
  .آنها را داده است

  
امروز در شرايطی که گردانندگان نظام حاکم 
به طور روزمره در دانشگاه ها، مدارس، کارخانه 

در معرض فشارها وضربات ... ها و خيابان ها و 
ناشی از شورش ها و اعتصابات و اعتراضات 

، می گوناگون مردم ما و به ويژه جوانان قرار دارند
کوشند تا به ياری انواع مرتجعين و چاکرمنشان 
نظام بورژوازی وابسته ضمن رواج ايده های باطل 

در جوامع تحت سلطه نظير ايران با لباس يک حکومت برای امپرياليسم فرق نمی کند که 
نکته اصلی .  به تن کند" مذهبی"و " اسالمی"غيرمذهبی نظير رژيم شاه ظاهر شود و يا ردای 

آنجاست که امپرياليسم هيچگاه سرنوشت خود را با سرنوشت رژيم های وابسته و سگهای 
بنابراين نوع رژيم های . گره نمی زندزنجيريش نه در ايران بلکه در هيچ گوشه ديگری از دنيا 

مردم ما  ... .سياسی در جوامعی نظير ايران تابع منافع و مصالح امپرياليسم در هر مرحله است
بايد به شدت هشيار باشند که در صورت برآمد جنبش های توده ای برعليه نظام، همين دستان 

و نامرئی سلطه جنايتکارانه که با هزار و يک بند مرئی ) يعنی امپرياليست ها" (غيبی"
جمهوری اسالمی را در ايران تقويت و تحکيم کرده اند می توانند در صورت احساس خطر آن 
را اين بار با يک رژيم به اصطالح الئيک و حتی ضدمذهبی و ضداسالمی تعويض کنند و به 

  . ازنداين ترتيب بقای نظام سرمايه داری وابسته در ايران را تا مدتی ديگر تضمين س
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و " قيام"و فريبکارانه ای نظير اينکه دست زدن به 
و " خشونت"و به طور کلی تر اعمال " انقالب"
منجر به بدتر شدن اوضاع می گردد، در " قهر"

ه وارد روحيه راديکال و انقالبی مردم ما خدش
و به آنها اينگونه القاء کنند که همانطور که . آورند

 و ٥٧-٥٦انقالب سالهای " تجربه"به زعم آنها در 
قيام بهمن ديديد، در نتيجه اعمال قهر و کاربرد 
شيوه های راديکال مبارزاتی، رژيم ستمکارتری بر 

پس بهتر است که فکر . روی کار خواهد آمد
جمهوری اسالمی را از بر عليه " قيام"و " انقالب"

برخی ديگر از مرتجعين در امر ! سر به در کنيد
تخطئه خيزش انقالبی توده ها پا را از اين هم فراتر 
گذارده و ضمن يک قياس صوری بين شرايط دو 
رژيم ، مطرح می کنند که مقصر اوضاع دهشتبار 

 سياسی کنونی نيز نه نظام جبار موجود -اقتصادی
ه پدران و مادران و رژيم حافظ آن، بلک

شما يعنی توده های قيام کننده بر عليه 
رژيم شاه هستند که باعث روی کار 
آمدن رژيم سرکوبگر جمهوری اسالمی 

  . شدند
نخستين نکته ای که در رابطه با 
رواج چنين ايده های باطلی بايد بدان 
توجه نمود عبارت از آن است که هدف 
ارائه و رواج اين تزها چيزی به جز 

الش برای حفظ نظام جهنمی موجود يعنی نظام ت
بورژوازی وابسته به مثابه عامل اصلی فقر و ادبار 

اين حقيقتی است که . توده های ما نبوده و نيست
توسل به قيام و شورش و اعمال خشونت و قهر 
توسط توده های استثمار شونده و به پا خاسته بر 
 را عليه نظام های ضدخلقی بالفاصله طبقات حاکم

وا می دارد تا به منظور حفظ زنجير انقياد بر گردن 
توده های محروم، چهره سرکوبگرانه و واقعی خود 
را هر چه عريان تر و در ابعادی وسيع تر آشکار 
کرده و با توسل به حربه سرکوب هر چه شديدتر، 
بکوشند تا قهر انقالبی توده ها را با قهر ضدانقالبی 

قت بزرگتر اين است که اما حقي. خود پاسخ گويند
قدرت دشمن هيچگاه مطلق نبوده و مانند هر پديده 

در . ديگری دارای محدوديت های خاص خود است
نتيجه در جريان مقابله قهرآميز بين توده های 
انقالبی و دشمن ضدانقالبی، به همان اندازه که 
طبقات استثمار شونده خود را بهتر و وسيع تر 

 قهر انقالبی را تحت يک سازماندهی کرده و عامل
برنامه درست و سازش ناپذير با قاطعيت بيشتر بر 
عليه دشمن خويش به کار ببرند، امکان پيشروی و 
پيروزی جنبش انقالبی شان به منظور نيل به آزادی 
وايجاد تحوالت بنيادين اقتصادی و سياسی به نفع 

اتفاقا تاريخ تکامل جامعه . خود را تضمين کرده اند
در طول صدها سال نشان می دهد که هر جا بشری 

هم که طبقات استثمارشونده موفق به ايجاد تحوالت 
 حتی در يک دوره -بنيادين اقتصادی و اجتماعی 

 در زندگی خود شده اند، اين موفقيت را بر -محدود
بستر اعمال قهر انقالبی بر عليه حافظين نظام 

ل بی دلي. استثمار گرانه موجود کسب نموده اند

نام گرفته " مامای انقالب"نيست که قهر در تاريخ 
  .است

و اما در مورد اين ايده که گويا تقصير وخامت 
يافتن اوضاع زيست و معاش توده های تحت ستم 
در رژيم جمهوری اسالمی در مقايسه با رژيم شاه 

 می ٥٧نيز بر گردن توده های قيام کننده در بهمن 
ورد نيز يک شيادی باشد نيز بايد گفت که در اين م
البته در يک قياس . آشکار صورت می گيرد

صوری و متافيزيکی اين يک امر بديهی است که 
اوضاع زيست و معاش توده های ما در زمان رژيم 
ضدخلقی جمهوری اسالمی از بسياری جهات از 
وضع زندگی آنها در زمان رژيم مزدور شاه به 

است اين مستمسکی . وخامت بيشتری گراييده است
که به ويژه از سوی سلطنت طلبان مرتجع که دم و 
دستگاه و قدرت ظالمانه خود را در اثر قيام توده 

های رنجبر از دست دادند، بر آن انگشت گذارده 
آنها می کوشند تا با اين مستمسک و با . می شود

سرمايه گذاری بر روی ناآگاهی و يا عدم دقت 
ذارند و مخاطبين خود، سر توده ها را کاله بگ

جنايات بيشمار رژيم سرکوبگر شاه را با استناد به 
جنايات بيشمارتر رژيم ضدخلقی جمهوری اسالمی 

و از اين هم فراتر توده های قيام . الپوشانی کنند
  .کننده را عامل وضع فعلی قلمداد کنند

در پاسخ به اين دسته از مرتجعين و يا مروجين 
 به آنان شرايط نادان اين ايده بايد قبل از هرچيز

مادی مشخص آن دوره سياه و اوضاع و احوال 
بحرانی ای که مردم بجان آمده ما را به عرصه 
مبارزه و قيام بر عليه ديکتاتوری رژيم سر سپرده 

واقعيت اين است که . پهلوی کشاند را يادآوری نمود
تحت حاکميت رژيم شاه، اين سگ زنجيری 

 جامعه برای امپرياليسم اوضاع اقتصادی و سياسی
در . توده های تحت ستم ما روز بروز بدتر می شد

طول بيش از سه دهه حکومت شاه جالد در حاليکه 
رژيم او جامعه ما را به بهشتی برای امپرياليست ها 
و سرمايه داران زالوصفت وابسته تبديل ساخته 
بود، اما  همين حکومت خون ميليون ها تن از مردم 

 و خلقهای تحت ستم را به رنجبر به ويژه کارگران
شيشه کشيده و به بهای فقر و خانه خرابی 
زحمتکشان و غارت منابع و ثروت های ملی 
جامعه ، مشتی سرمايه دار زالوصفت و اربابان 
امپرياليستش هر روز فربه تر و ثروتمند تر می 

در اثر به اصطالح اصالحات ارضی رژيم . گشتند
کش دسته دسته شاه، هزاران تن از دهقانان زحمت

خانه خراب و ورشکسته شده و به تدريج برای سير 
کردن شکم گرسنه خود و خانواده هايشان به شهرها 

روی آورده و به زندگی در بيغوله ها و حلبی آبادها 
روستاها و اقتصاد روستايی به گونه . محکوم  شدند

برنامه "قابل مالحظه ای  ويران گشت و به برکت 
ت غارتگرانه سرمايه داری شاه، مناسبا" های

وابسته و سلطه وحشيانه ارگان های غارت و 
چپاول دولتی و نهادهای سرکوب تا عمق روستاها 

به رغم برخورداری از ثروت های . بسط يافت
عظيم، هيوالی فقر و بيکاری و محروميت هر روز 
قربانيان بيشتری را از ميان توده های رنجبر می 

عتراضی ولو هر چند از سوی ديگر هر ا. ستاند
کوچک به اين اوضاع جهنمی، با سرکوب سازمان 

و زندان و شکنجه ) ساواک(امنيت مخوف شاه 
شاه مزدور با حاکم ساختن . واعدام پاسخ می گرفت

و حفاظت از چنين شرايط اقتصادی و سياسی ای 
در جامعه تحت سلطه ما نفس توده های رنجبر را 

 خود اين اوضاع در تداوم. بريده بود
منجر به وقوع يک بحران بزرگ 
اقتصادی و به تبع آن سياسی در 
جامعه گشت و آتشفشان خشم توده 
های بجان آمده و عاصی فوران کرد 
و آنها برای تغيير نظام استثمارگرانه 
موجود و وضع رقت بارشان در 
  . ابعادی وسيع به صحنه مبارزه آمدند

اينها داليل مادی و شرايط عينی ای 
 سال پيش نسل آن روزگار را ناگزير به ٢٥ه بود ک

شورش و قيام برای سرنگونی رژيم جالد شاه 
 ٢٥يعنی درست همان داليلی که در طول . نمود

سال گذشته به گونه ای بالوقفه مردم ما را به مقابله 
. با رژيم سرکوبگر جمهوری اسالمی کشانده است

رژيمی که بالفاصله پس از به قدرت رسيدن خويش 
ه بازسازی و تقويت نظام سرمايه داری وابسته به ب

ارث رسيده از شاه مخلوع پرداخت و پس از 
سرکوب وحشيانه انقالب توده ها همان برنامه های 

 سياسی ضدخلقی رژيم شاه را اين بار در -اقتصادی
به اين ترتيب . لوای مذهب و اسالم ادامه داد

 همانطور که می بينيم، وضعيت نابسامان زندگی
توده های تحت ستم ما نه حاصل قيام، و نه بدليل 

بود، " بهتر"اينکه شاه مزدور از خمينی مزدور 
بلکه در حقيقت حاصل تداوم بقای نظام 
استثمارگرانه سرمايه داری وابسته به امپرياليسم 

نظامی که  توده های به پا خاسته در قيام . است
بهمن برای نابودی وتعويض آن با يک نظام 

نه و دمکراتيک به پا خاستند اما به داليلی که عادال
توضيحش رفت در انجام اين مهم توفيق نيافتند و 
در عوض درس های مهمی را برای نسل انقالبی 

  .  امروز برجای گذاردند
امروز نيز مردم ما و به ويژه نسل جوان و 
مبارز ما در پيکار جاری برای نابودی ديکتاتوری 

دالت اجتماعی بايد از و برقراری آزادی و ع
. تجارب گرانبهای مبارزاتی نسل پيشين بياموزند

چرا که شرط نخست و الزم پيروزی بررسی داليل 
  .شکست های سابق است

  

    
        

 !پیروز باد انقالب            !زنده باد آزادی

  

تاريخ تکامل جامعه بشری در طول صدها سال نشان می دهد که "... 
هر جا هم که طبقات استثمارشونده موفق به ايجاد تحوالت بنيادين 

 در زندگی خود شده - حتی در يک دوره محدود-اقتصادی و اجتماعی 
اند، اين موفقيت را بر بستر اعمال قهر انقالبی بر عليه حافظين نظام 

بی دليل نيست که قهر در تاريخ . تثمار گرانه موجود کسب نموده انداس
 ".نام گرفته است" مامای انقالب"
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 توسط رفیق پوالد از  فوریه7در تاریخ آنچه که پیش روی دارید متن سخنرانی ای است تحت عنوان زیر  که 

بیست و پنجمین  ایران به مناسبت سی و سومین سالگرد رستاخیز سیاهکل وسوی چریکهای فدایی خلق 
سوئد شهر استکهلم  ، در مراسم گرامیداشت این دو روز بزرگ تاریخی در 57سالگرد قیام توده ای بهمن 

 ینی که به هم یادمان های در مراسم همچنینین سخنرانیامضمون الزم به یادآوری است که . ارائه گردید
 ارائه برگزار شد، ) فوریه21در تاریخ (پالتاک در سپس و  ) فوریه15در تاریخ (کانادا در شهر تورنتو  مناسبت
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با درود به خاطره همه جانباختگان راه آزادی و 
سوسیالیسم و با سالم به همه عزیزانی که جهت 
گرامیداشت سی و سومین سالگرد رستاخیز سیاهکل و 
بیست و پنجمین سالگرد قیام بهمن در این مراسم 

اس از رفقایی که با حضور یافته اند و با تشکر و سپ
برگزاری این مراسم به من این امکان را دادند تا بطور 
مستقیم و رودررو با شما سخن بگویم، از آنجا که این 
اولین بار است که افتخار حضور در جمع شما را یافته ام 
اجازه بدهید که قبل از پرداختن به موضوع بحث امروز 

  .نکته ای را تذکر دهم
خیز سیاهکل و قیام بهمن به باور من رستا

رویدادهایی هستند که به اعتبار نقش تعیین کننده  و 
بزرگشان در مبارزات مردم ما برای رسیدن به آزادی و 
دمکراسی و سوسیالیسم هنوز هم علیرغم گذشت این 
سالهای طوالنی و علیرغم همه فراز و نشیب هایی که در 

هام برای این سالها تک تک ما شاهدش بوده ایم منبع ال
مبارزین و حاوی تجربیات گرانقدری هستند که توجه به 

وقتیکه علیرغم همه . آنها راه آینده ما را هموار می کند
تبلیغات دشمنان مردم ایران و بدخواهان جنبش انقالبی 
و یا کسانی که از درک اهمیت تاریخی این رویدادها 
نه عاجزند باز هم شاهدیم که مبارزین و جوانانی مشتاقا

به گرامیداشت این وقایع برخاسته و جهت درس گیری 
از تجربیات نهفته در آنها می کوشند بهتر می توانیم 
نقش عظیمی که این رویدادها در روند انقالب ایران بازی 

واقع خود گردهمایی امروز ما ه ب. کرده اند را درک نماییم
  .در اینجا تأئیدی است براین امر
یاهکل و اینکه چرا و در رابطه با رستاخیز س

چگونه این رویداد توانست چنین جایگاه بلندی را در 

مبارزات مردم ما اشغال کند به خصوص مایلم اشاره کنم 
که آنچه حرکت رزمندگان سیاهکل را از تالشهای  

چنین دستاوردهائی را   مبارزاتی پیشین مجزا ساخت و
بر امکان پذیر می نمود این واقعیت بود که این حرکت 

اساس تئوری انقالبی ای هدایت میشد که تا آن زمان 
جنبش انقالبی مردم ما از فقدانش در رنج بود، تئوری 

این تئوری که از دل شرایط عینی . مبارزه مسلحانه
جامعه ایران بیرون آمده و منطبق با شرایط و قانون 
مندیهای مبارزه طبقاتی در کشور بود همچون چراغ 

یکهای فدایی خلق به آنها امکان راهنمایی در دست چر
میداد و هنوز هم می دهد که در مسیر انقالب سیر 

 رویدادها را تشخیص داده و در مقابله با تحوالت محتمل
تجربه نشان داد که . گوناگون موضع انقالبی اتخاذ کنند

درست هر کجا که آنها از این تئوری عدول کردند و یا 
توانایی خود را در آنرا بدرستی درک نکردند قدرت و 

  !تأثیرگذاری درست بر شرایط از دست دادند
با توجه به آنچه که گفته شد باید تأکید کنم که از 
نظر ادامه دهندگان راه رزمندگان سیاهکل بهترین روش 
پاسداری از راه و خاطره آن رزمندگان و همچنین توده 

، آموزش تئوری راهنمای  57های قیام کننده در بهمن 
و  ادامه راه شان جهت نابودی دشمن و رسیدن به آنها 

در همین چهارچوب در صفوف چریکهای . آزادی است
 تاکنون سنتی رایج بوده 50فدایی خلق از همان سالهای 

که بر مبنای آن آنها سالگرد این روزهای بزرگ را به 
موقعیتی جهت بررسی شرایطی که جنبش انقالبی در آن 

 و می کوشند با تکیه بر به سر می برد تبدیل کرده
تئوری راهنمای رزمندگان سیاهکل و تجربه این 
رویدادها برخی از مهمترین مسائلی که در مقابل جنبش 

انقالبی قرار گرفته را تجزیه و تحلیل نموده و جهت 
پیشبرد بهتر پراتیک مبارزاتی چگونگی برخورد با این 

  . مسائل را روشن سازند
ه پاسداری از آن در چهارچوب همین سنت و ب

امشب بحث ما پررسی شعارهای رفراندم و جمهوری با 
شعارهایی که این . تکیه بر تجربیات این وقایع می باشد

روزها از سوی نیروهای مختلف اجتماعی چه در ایران و 
  .چه در خارج از کشور طرح و تبلیغ میشود

همانطور که میدانید در بستر آشکار شدن شکست 
 دولت خاتمی و اشاعه کسترده تررسوایی پروژه اصالحات

افسانه اصالح طلبی جمهوری اسالمی که در این چند 
سال گذشته از سوی رژیم و دنباله روانش تبلیغ میشد 
یکسری از گرایشات ناهمگون سیاسی که بخش بزرگی از 
آنها اتفاقأ تا دیروز به معجزه همین پروژه  اصالحات و 

دند حال به این نتیجه مردم ساالری دینی دل بسته بو
رسیده اند که راه برون رفت جامعه ایران از معضالتی که 
گریبان گیر آن میباشد تفویض جمهوری اسالمی با یک 

تداوم دیکتاتوری و گسترش  . جمهوری دیگر است
نابسامانیهای اجتماعی رسوائی شعارهای فریبکارانه 
 خاتمی مبنی بر حکومت قانون و برقراری مردم ساالری
را هر چه بیشتر آشکار ساخته و این نیروها را  بر آن 
داشته تا دلیل شکست این پروژه را فعال مایشائی ولی 
فقیه و قدرت بی اندازه نهادهای انتصابی دانسته و مدعی 
شوند که با حذف  یا تعدیل اختیارات ولی فقیه و تغییر 
قانون اساسی با یک جمهوری اسالمی بهتر و یا یک 

کوالر و دمکراتیک که منشور بین المللی جمهوری س
حقوق بشر را برسمیت بشناسد و بر حق انتخاب مردم 
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تکیه داشته باشد می توان بر معضالت حاکم بر کشور 
  .غلبه نمود

بی پاسخ ماندن یک سری از مطالبات مردم 
همچون جدایی دین از دولت و آزادی زندانیان سیاسی ، 

شیانه مثل سنگسار و لغو شکنجه و هر گونه مجازات وح
اساسأ برقراری آزادی به مفهوم آزادی اندیشه و بیان ، 
آزادی مطبوعات و اجتماعات و احزاب باعث شده است 
که برخی از این نیروها ادعا کنند که تحقق همه این 
خواستها منوط به استقرار یک جمهوری غیردینی و یا 

این واقعیتی است که خواستها و . سکوالر می باشد
شعارهای فوق الذکر هر یک جزیی از مطالبات مردم ما 
بوده و مبارزه  جهت تحقق آنها در این سالها به اشکال 

اگر تحقق همه این خواستها . مختلف تداوم داشته است
آنگاه . را بطور کلی در استقرار دمکراسی خالصه کنیم

تاکید بر برقراری دمکراسی بدون روشن کردن این 
ی مورد نظر بر چه  سیستم اقتصادی واقعیت که دمکراس

و زیربنای تولیدی استوار می باشد جز توهم پراکنی 
و اتفاقأ اکثر کسانی که از جمهوری سکوالر . معنائی ندارد

صحبت میکنند محتوای اقتصادی و پایه مادی جمهوری 
در شرایطی که . مورد نظر خود را روشن نمی سازند

شن نمودن جمهوری یک شکل حکومتی است، عدم رو
محتوای اقتصادی اجتماعی این شکل حکومتی بیان 

اگر دمکراسی . صرف جمهوری را فاقد ارزش میسازد
مورد نظر و جمهوری ادعائی قرار است بر مبنای نظام 
اقتصادی موجود که در جهت تأمین منافع مشتی سرمایه 
دار شکل گرفته است پا بگیرد بنابراین چه تضمینی 

ود حفظ این نظام شکل حکومتی  وجود دارد که با وج
 قادر به "مطلوب عموم"دمکراسی و جمهوری سکوالر یا 
در این صورت چرا این . تحقق مطالبات فوق الذکر باشد

نظام  در طول سلطنت و جمهوری اسالمی تن به تحقق 
این خواستها یعنی استقرار دمکراسی  نداد؟ آیا اضافه 

به جمهوری کردن صفاتی همچون دمکراتیک و سکوالر 
موردنظر کمکی به روشن نمودن ماهیت دستگاه دولتی 
می کند؟ بواقع  آنچه در این میان اهمیت اساسی دارد 
این امر است که روشن سازیم چه طبقه یا طبقاتی 
هدایت و کنترل این جمهوری را در دست خواهند داشت 
و این جمهوری در جهت حفظ چه سیستم اقتصادی و 

  .رکت می کندمنافع چه طبقاتی ح
نگاهی به یکسری از دیکتاتوریهای حاکم در 
کشورهای تحت سلطه آشکار می کند که خیلی از این 
دیکتاتوری ها خود را جمهوری و آنهم از نوع دمکرات و 
سکوالر می نامند اما علیرغم این امر رژیم های 
سرکوبگری هستند که در جنایت و سرکوب دست کمی 

پس صرف تأکید بر جمهوری . از جمهوری اسالمی ندارند
به عنوان شکل رژیم جانشین مشکلی از مشکالت مردم 

باید دید که این رژیم حافظ چه نظام . را حل نمی کند
  .اقتصادی و در جهت منافع چه کسانی حرکت می کند

چه تئوری  رزمندگان سیاهکل و چه تجربه قیام 
بهمن نشان داد که شکل حکومتی و یا لفافه های  

. ی حکومت ها، تعیین کننده  ددمنشی  آنها نیستعقیدت
وقتی مصلحت طبقه حاکم در ایران یعنی بورژوازی 
وابسته حکم کرد همانطور که دیدیم تاج و چکمه را با 
عمامه و نعلین عوض نمود و  این امر  تغییری در ماهیت 

باین دلیل ساده که نه رژیم . سرکوبگر ماشین دولتی نداد
 و خوی جنایتکارانه شاه به سلطنت بدلیل خصلت

سرکوب خواستها و مبارزات مردم ما متوسل میشد و نه 
جمهوری اسالمی باین دلیل دست به جنایت می زند که 

  .رژیمی صرفأ اسالمی است
در واقع اعمال دیکتاتوری ضرورت حفظ مناسبات 
پوسیده ای است که در بستر آن اکثریت جامعه  استثمار 

. لیتی هر روز فربه و فربه تر گردندو چپاول میشوند تا اق
به همین دلیل هم تئوری راهنمای رزمندگان سیاهکل 
تاکید داشت بورژوازی وابسته که از انقالب سفید سال 

مسلط شده است جز با   کامأل بر اقتصاد کشور41
دیکتاتوری وسیعا و  شدیدا  قهرآمیز نمی تواند حکومت 

  .کند
زادی در این به همین دلیل تحقق دمکراسی و آ

کشور وابسته است به نابودی دیکتاتوری و سرنگونی 
دیکتاتوری بدون در هم شکستن قدرت بورژوازی وابسته 
که این امر نیز بدون انقالبی به رهبری طبقه کارگر 

  .شدنی نیست امکان ناپذیر است
بر اساس این واقعیت چه سلطنت پهلوی و چه 

 پوسیده جمهوری اسالمی چون حافظ همین مناسبات
بودند و هستند از پاسخگویی به مطالبات و خواستهای  
مردم ما عاجز بوده و به همین دلیل هم در تعارض با 
مبارزات مردم قرار گرفتند و در نتیجه جهت حفظ سلطه 

و هر رژیمی هم . خود این مبارزات را سرکوب می کنند
که در فردای سقوط جمهوری اسالمی بخواهد دوباره در 

ظ و حراست از همین مناسبات پوسیده گام جهت حف
  .بردارد چاره ای جز تکرار این امر نخواهد داشت

بیایید لحظه ای تصور کنیم که جمهوری اسالمی 
سرنگون شده و جمهوری خواهانی که مورد بحث ما 

 "جمهوری مطلوب عموم"هستند بقدرت رسیده اند و 
بقه خود را برقرار ساخته اند و بقول برخی از آنها ط

متوسط ایران هدایت ماشین دولتی را به دست گرفته 
آیا سلطه این طبقه متوسط که بواقع جز بورژوازی . است

وابسته نمی باشد جز به مفهوم  حفظ مناسبات تولیدی 
موجود که به قطبی شدن شدید جامعه دامن زده و 
اردوگاه فقر و ثروت را با چنین شکاف  عظیمی از هم 

دارد؟ و در این صورت آیا فحشا، دور ساخته معنایی 
اعتیاد، بیکاری، فقر و گرسنگی و ظلم بر زنان و ستم بر 

ملیت های تحت ستم به مثابه نتایج  طبیعی  مناسبات  
تولیدی  حاکم و منافع بورژوازی انگل صفت ایران تداوم 
نخواهند یافت؟ روشن است که این جمهوری به مثابه 

ع طبقه حاکمه از حافظ همین مناسبات و جهت مناف
و این امر به طور . هیچ کوششی دریغ نخواهد ورزید

طبیعی او را در مقابل خواستها و مطالبات مردم قرار 
چرا که این بورژوازی جز با استثمار و چپاول . خواهد داد

دسترنج کارگران و زحمتکشان، جز با حق کشی و اخراج 
تش نمی کارگران و ظلم و ستم بر دهقانان و خلقها امورا

تا زمانیکه مناسبات موجود پابرجاست جمهوری  . گذرد
مطلوب مورد نظر وظیفه دارد جهت منافع این بورژوازی 
باز هم منابع طبیعی کشور را به حراج گذاشته و در آمد 
حاصل از آن را صرف پر کردن جیب بورژوازی انگل 

سرکوبگر جهت مقابله و ارتش صفت و تقویت بورکراسی 
و بطور طبیعی تداوم چنین . ت مردمی نمایدبا اعتراضا

 مناسباتی با اعتراض کارگران و زحمتکشان مواجه شده و
هم چاره ای جز سرکوب این  "جمهوری مطلوب"

لحظه ای فکر کنید در شرایطی . اعتراضات نخواهد داشت
کارگران برای دستیابی  هر گوشه و کنار این کشور که در

 اند، کارگران مس به خواستهای برحق خود برخاسته
خاتون آباد نیز خواهان خواستهای خود شوند و تهدید 
کنند که جاده اصلی معدن را خواهند بست آیا جمهوری 
مطلوب عموم جهت حفظ منافع بورژوازی حاکم جز با 

  گلوله با کارگران سخن خواهد گفت؟
بنابراین اعالم جمهوری به عنوان آلترناتیو 

مودن این امر که این جمهوری اسالمی بدون روشن ن
جمهوری بوسیله چه طبقه ای هدایت شده و قرار است  
چه مناسبات تولیدی را حفاظت کند جز خاک پاشیدن 

و تا زمانیکه این جمهوری . به چشم توده ها معنایی ندارد
در جهت حفظ همین مناسبات گام برمیدارد امکان 
برقراری دمکراسی و تحقق مطالبات مردمی فوق نیز 

و این را هم تئوری رزمندگان سیاهکل و هم . د نداردوجو
اما اگر از طیف  .تجربه قیام بهمن ثابت نموده است 

ناهمکون جمهوری خواهان بپرسیم که حال این 
جمهوری فرضی را چگونه قرار است بدست آورید فورأ 

  .پاسخ خواهند دادکه از طریق رفراندم
ا اجازه امیدوارم که زیاد خسته تان نکرده باشم ام

بدهید که کمی هم درباره شعار رفراندم که این روزها 
چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور از سوی 
یکسری از نیروها مطرح میشود صحبت کنم و بعد به 

  .صحبت هایم خاتمه دهم
همانطور که میدانید نیروهای مختلف با 
خواستگاهای  گوناگون و اهداف  متفاوت از رفراندم 

  .  گویند سخن می
  

   ) )2525ادامه مطلب در صفحه ادامه مطلب در صفحه ( ( 
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  یکی از یکی از صاحبه با صاحبه با مم
  6767بازماندگان کشتار زندانیان سیاسی در سال بازماندگان کشتار زندانیان سیاسی در سال 

ندی پیش با رفیق  که چ منتشر ساختدر شماره قبل ، پیام فدایی به منظور افشای هر چه بیشتر اعمال وحشیانه رژیم جمهوری اسالمی در زندان های قرون وسطائی اش ، نخستین بخش از گفتگوئی را
  .خواهید خواند را  ، بخش دوم این گفتگوزیردر  . است ، ترتیب داده سپری ساخته را در چنگال رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی دمحمد یکی از فعالین چپ که سالها از عمر خو

  
  
  
  

  از چه زمانی مالقاتها دوباره آغاز شد؟
 . مالقاتها دوباره شروع شد67 آبان 17 

ست بچه خواهرم همانروز بدنیا یادم ه
در . آمدند بمن گفتند مالقات داری. آمد

 تا 17حول و حوش همان ایام یعنی بین 
مصاحبه  ، ری شهری در67 آبان 20
 هزار زندانی 3زیونی اعالم کرد که یتلو

در روزهای بعد وقتی که . سیاسی داریم
اوضاع نسبتاً عادی بر زندان حاکم شد، ما 

 آن ایام نقطه اوج فهمیده بودیم که
ما یک حساب . اعدامها و کشتارها بوده

سرانگشتی توی زندان اصفهان راجع به 
تعداد زندانیانی که حدس می زدیم 

 بچه هایی که قدیمی 67در تیر . کردیم
بودند تقریباً اسم همه زندانیا رو می 

ما برآورد کرده بودیم که در . دونستن
نفر زندانی وجود 15000ایران حدود 

وقتی که از زبان ری شهری اعالم . دارد
 تا زندانی داریم، معلوم شد 3000شد 

 نفر 12000که ما یک چیزی عمالً حدود 
البته اآلن آمار . را از دست داده بودیم

  . تاست18000یک چیزی حدود 
 67منتهی مساله مهم قتل عام سال 

تعداد زیاد کشته شده ها در مدت کمی 
ن صورت است که این کشتارها در آ

این نشان دهنده سازماندهی و . گرفته
سیستم تشکیالتی است که در پشت این 

این نبود که . اعدامها قرار داشت
یکمرتبه رژیم بزند به سیم آخر و 

این پروژه از قبل . بخواهد اعدام کند
ولی یک سری . طرح ریزی شده بود

متأسفانه یا براساس بی اطالعی شان این 
. نند به مجاهدینقضیه را گره اش می ز

بله به نظر من هیچ شک و شبهه ای در 
این نیست که حرکت مجاهدین در حمله 
به ایران یک حالتی را توی رژیم بوجود 
آورد که مثل حالت آن بهانه ای بود که 

ولی من شخص خودم . دنبالش می گشتند

مجاهدین را در این قضیه مقصر نمی 
  .دانم

 اینهاتو بر اساس چیزی که خودت می گی 
میخواستند غربال کنند و این برنامه را 

 67 و اوائل سال 66سال  از اواخر
  شروع کردند؟

پرسشنامه ای که به ما دادند عید . دقیقاً
به نظر من، رژیم بر اساس آن .  بود66

چیزی که در داخل زندان من خودم 
شاهدش بودم،  طرح این رو داشت که  
یک جوری قضیه زندانی سیاسی را حل 

و بخاطر آن دید فاشیستی که اینها . ندک
به صورت مسئله داشتند، نمی خواستند 

چون . با آزاد کردن، قضیه را حل بکنند
آنها مطمئن بودند بچه هایی که توی 
زندان هستند تجربه خیلی باالیی از کار 

شما اونجا بچه هائی رو . سیاسی داشتند
داشتید، بچه هایی فوق العاده، آدمهای 

متفکر، حتی بچه هایی که مثل مبتکر و 
من هوادار بودند هفت سال و نیم که آن 
. تو بودند خیلی چیزها یاد گرفته بودند

هیچکس مثل زندانیان سیاسی ایران 
تشکیالت امنیتی رژیم ایران را نمی 

چون ما بیست و چهار ساعته در . شناسد
. یک زندان با اونها در حال مقابله بودیم

حالتی بود که صبح همیشه در زندان یک 
که شما بلند می شدید اولین چیزی که به 
ذهنتان می خورد این بود که امروز طرح 
اینها برای بهم زدن روحیه تشکیالتی 
داخل زندان چیست؟ چون ما توی زندان 
خواسته یا ناخواسته یکسری حرکات 
متشکل و دسته جمعی داشتیم برای 

 روانی سالم و سیاسی را اینکه اون جوّ
با هم غذا می . ر زندان حفظ کنیمد

سر یک . با هم میوه می خوردیم. خوردیم
. ساعت با هم یک کاری را انجام میدادیم

اگر می گذاشتند و ممنوع نبود با هم 
اگر کسی چیزی بلد . ورزش می کردیم

یک روابط . بود به کس دیگر یاد می داد
سیاسی سالم در زندان هست که می 

در . را نگه دارد مبارزه تواند آن جوّ
زندان با توجه به فشار وحشتناکی که 
مدام روی سر همه بود، اون چیزی که 

ی، روحیه جمعی باعث می شد که شما نبرّ
و به یک مفهوم رابطه عمیق زندانیها از 

در تمام زندانهای . همه لحاظ با هم بود
ایران، یک تشکیالت نامرئی وجود داشت 

ط، نمی بخاطر شرای. با شکل های مختلف
توام بگویم هیچکس ولی اکثریت قریب 
به اتفاقی که بیاد دارم ، تنها چیزی نمی 

یک حالتی بود که اگر دستم می . خورد
رفت یک تکه نان بردارم دلم میخواست 
بقیه بچه ها که توی اتاق بودند همان 

بخاطر شرایط . موقع با من از آن بخورند
ویژه ای که توی زندان بود شما مبارزه 

رژیم یک اکیپ . ت را تنظیم می کردیا
آدم را آنجا زیر سلطه داشت که 
میدانست این توانایی را دارند که اگر 
در یک محیط آزاد باشند، دوباره بر علیه 

بنابر این رژیم هیچوقت . آن اقدام کنند
طرحش این نبود که بیائیم زندانیان را 

رژیم همیشه طرح . آزاد کنیم بروند
  .ا داشتحذف فیزیکی ما ر

در زندان هیچ وقت به شما چیزی در 
اینمورد نمی گفتند که مثالً نمی گذاریم 
زنده بیرون بروید شما را می کشیم یا 

  ؟...
حتی بعضی . دائما. همیشه این تهدید بود

پاسدارها بما می گفتند همه تان را جمع 
می کنیم یک گوشه و یک نارنجک می 

خاصیت قبالً هم گفتم . اندازیم بین تان
زندان جمهوری اسالمی این بود که شما 
. هیچوقت مطمئن نبودی فردا زنده ای

من که حکم ابد داشتم در یک مرحله 
  خیلی خیالم 60یعنی در کشتار سال 

ولی . راحت شد که بمن ابد دادند
یعنی . هیچوقت از آینده مطمئن نبودم

هیچوقت نمی گذاشتند شما اطمینان 
خود .  می گردیداشته باشی که زنده بر 

الجوردی در سخنرانی هایی که گاهی می 

آمد در زندان اصفهان می کرد عمالً می 
گفت هیچیک از مخالفین ما نمی گذاریم 

 وقتی 67سال . زنده از زندان خارج شود
عمالً کشتار شروع شد ما هیچکدام فکر 

  .نمی کردیم زنده بمانیم
با اینکه ما را نبرده بودند زیر ضرب ولی 

 تضمینی نبود که فردا محمد یا هیچ
ما می دانستیم که  . حسین را صدا نزنند

بچه های بندهای دیگر را به همین 
ولی . صورت جدا کرده اند و برده اند

صبح که بلند می شدیم هیچوقت معلوم 
بخصوص . نبود چه اتفاقی خواهد افتاد

 تا زمانی که 67در فاصله بین مرداد 
تی اگر درب مالقاتها آزاد شد همیشه ح

هم باز می شد و یک پاسدار می آمد 
کسی را صدا می زد، فضا این بود که 

چون ما . طرف را برای اعدام می برند
. مالقاتی نداشتیم که کسی را صدا کنند

نه کالس بود، نه کتابخانه، هیچی نبود 
آنموقع فقط هواخوری بود  آنهم به 

در یک چنین . صورت قطع و وصل
نکه کسی را صدا می فضائی، بمجرد ای

  .زدند می گفتیم اعدام است رفت
شما فهمیده بودید که بچه ها را اعدام 

  کرده اند؟

 )قسمت دوم ( 



                                                              صفحه          57                                         شماره   م فدایی پیا 

  

 

8 

درشهریور ماه، اون کسانی که از بند 
عادی برای ما غذا می آوردند به ما 

  .گفتند
  مالقاتها از کی قطع شد؟

مالقاتها از سه روز بعد از حمله مجاهدین 
  .قطع شد

  مرداد؟یعنی تقریباً اوائل 
  .سه روز بعد از حمله مجاهدین

شما در صحبت هاتان گفتید که رژیم می 
خواست مساله زندانیان سیاسی را 

 کند آیا این قبل از پذیرش "حل"
  قطعنامه بود؟

از عید . قبل از پذیرش قطعنامه بود! بله
البته اتفاق خاصی هم .  به آن ور67

احساسی که ما از . نیافتاده بود
ارت اطالعات و یا برخوردهای وز

برخوردهای پاسداران توی زندان 
داشتیم به این نحو بود که اینها مسئله 

تا قبل از . ما را تمام شده می دانستند
 اگر ما کوچکترین خالفی 67اردیبهشت 

مرتکب می شدیم بالفاصله اطالعات می 
ولی بعد از اردیبهشت . آمد سراغمان

، اگر ما نماز جمعه را هم گوش نمی 67
چیز دیگری هم . کردیم مسئله ای نبود

که ما متوجه شده بودیم در این دوره 
خیلی برایشان اهمیتی نداشت بازرسی 

در طول حدود . های داخل زندان بود
هفت سال ما هیچگاه ثبات نداشتیم چرا 

وقتی . که هر آن ممکن بود بریزند به بند
هم که می ریختند و می گشتند واقعاً 

به عناوین .  ی زندندهمه چیز را بهم م
مختلف می آمدند بازرسی، کافی بود یکی 
از توابها گزارشی بدهد که مثالً کتاب 

یا به فرض . ممنوعه ای در بند است
کسی یک مقاله ای نوشته که دست به 
دست می شود، یا یکی از پاسداران 
کتاب از کتابخانه برای کسی آورده یا 
اینکه شعری دست به دست می شود، 

بعضی از بچه ها شعر می گفتند یا چون 
می نوشتند، یا بعضی بچه ها نقاشی می 
کردند و نگه می داشتند یا اینکه 
پاسداران می خواستند اتاقها را عوض 
کنند و آدمهایی که می دانند از نظر 
اخالقی با هم نمی خوانند را بریزند توی 

ابنها از . یک اتاق که جوّ را بی ثبات کنند
بود که می ریختند توی بند زمره دالئلی 

ولی . ها و ما هیچوقت آسایش نداشتیم
 67 اردیبهشت -همه اینها از فروردین

 تا مرداد که 67ما از فروردین . خوابید
حمله مجاهدین صورت گرفت و  مالقاتها 
قطع شد، ریختن توی بند و گشتن 

در صورتیکه در سراسر مدت . نداشتیم

تقریباً می هفت سال تا قبل از این تاریخ، 
توانم بگویم هر یکی دو ماه یکبار یک 

می . بازرسی درست حسابی داشتیم
آمدند و همه زندگیمان را می ریختند 

یا همیشه وزارت اطالعات می آمد . بهم
یعنی . توی بندهای انقالب دنبال آدمها

همیشه در طول هفته یکی دو بار وزارت 
اطالعات زندانیان را می برد برای 

یک بازجویی خیلی بی در و . بازجویی
  .پیکر

یعنی سیستم امنیتی رژیم نمی خواست 
که زندانی حتی لحظه ای هم احساس 

  !آرامش بکنه
 -مثالً چندین بار شده بود! دقیقاً

 که -تعدادش از دستم واقعاً در رفته
می آمدند ما را صدا می زدند مثالً ازمن 
می پرسیدند از خانواده ات اطالع داری؟ 

ات در چه حالند؟ مرخصی می خانواده 
خواهی؟ نمی خواهی؟ می خواهی بندت را 
. عوض کنی؟ به حالت به اصطالح دوستانه

یا بعضی وقتها می آمدند تو را می 
خواستند بدون هیچگونه اعالم و یا 
نشانی، فقط می گفتند اسبابت را جمع کن 

حاال شما . هر چی داری جمع کن. و بیا
ندان بوده،  ساله ز6حساب کن، کسی که 

همه چیزهایی که بهش انس گرفتی 
کتابت، دفترچه ات، قلمت، روزنامه ای، 
مقاله ای، همه چیزهایت را جمع می 
کردند هر چی رو که داشتی و بعد می 
رفتند زیر تا باالی همه اینها را می 

نامه . یا در مورد نامه خانواده ها. گشتند
ها را پانصد بار خوانده بودند و بعد 

و جواب می کردند و مثالً می گفتن سؤال 
خوب اینجا این منظورش چی است؟ یا 
مثالً اینجا پرسیده تو جات راحته؟ تو چی 
گفتی بهشان؟ از اینطور چیزها یا اگر زن 
و یا شوهری یا خواهر و برادری در نامه 
یکمقداری احساسی نوشته بود دورش 

مثالً من برای خواهرم . خط می کشیدند
شمال بود نامه می نوشتم موقعی که در 

ولی تمام نامه احوال پرسی بچه ها بود 
مثالً پسر برادرم چطوره؟ بزرگ شده؟ 
دخترت چطوره؟ اونها هم که نامه می 
. نوشتند همه اش از همین چیزها بود

هیچ چیزی از قبیل اینکه دلمان تنگ 
شده الهی بیایی بیرون یا نیایی بیرون و 

 نوشتن تا اینجور چیزها رو هیچوقت نمی
ولی این . بهانه ای دست اینها ندن
دیگه اصالً . فشارها یکمرتبه کم شد

آن مدت آخر اصالً باکشان هم . نبود
من اوین را نمی دانم که دقیقاً چه . نبود

  .به اصطالح مقدماتی  چیدند

 در صحبت هات گفتی که در اصفهان 
 نفر زندانی 2500 تا 2000تقریباً حدود 

 حدود 67شتار سال بوده بعد موقع ک
از قرار در .  نفر باقی مانده بودند200

. آن سالها یک عده ای آزاد شده بودند
مثالً می گفتند که منتظری مأمورانی 
فرستاده که به آزادی عده ای منجر 
گردیده بود آیا اینها در آن جریان آزاد 
شدند یا نه محکومیت شان تمام شده 

  بود؟
د از آن یکسری از کسانی که آزاد شدن

مثال . تعداد، حکمشان تمام شده بود
 ساله 5 ساله و 4یکسری که حکمهای 

  .داشتند
آیا وقتی حکمشان تمام شد آزاد می 

  شدند؟
هیچ . بعضی مواقع نه. بعضی مواقع بله

ما توی زندان . تضمینی وجود نداشت
  .بهش می گفتیم ملی کشی

  ملی کش داشتید؟
ائل  بچه هایی بودند که آن او60در سال 

 رفته بودند دادگاه و دادگاه به 60سال 
 سال تو 5 سال داده بود ولی 2اینها 

مثال پسر برادر امام جمعه . زندان بودند
اصفهان رو داشتیم که یکسال حکم 

 66.  زندان بود66داشت ولی تا سال 
 هم برایش تله 66ولش کردند و اواخر 

آدم . گذاشتند که توی تله نیافتاد
سراغش باصطالح از طرف فرستاده بودند 

او هم فرد نامبرده را حسابی . مجاهدین
چون مطئمن بود که مال . کتک زده بود
 که همه رو دوباره 67سال . اونها نیست

دستگیر می کردن، او را هم دوباره 
 تا 90این . دستگیر کردند و اعدام شد

اعدامی ای که من بشما گفتم فقط از بچه 
تعداد خیلی های داخل زندان بودن، ولی 

 نفر از 180 تا 100زیادی نزدیک حدود 
بچه های اعدامی اصفهان از بچه هایی 

رژیم در . بودند که قبال آزاد شده بودند
 اونها رو دوباره دستگیر و 67سال 

 2500خیلی شان جزو همان . اعدام کرد
تایی بودند که مدتی توی زندان بودند و 
. آزاد شدند و دوباره دستگیر شدند

 یک اکیپ از دفتر منتظری آمد 65 سال
با یکسری از ما مصاحبه کردند و عده ای 

یکسری از بچه ها در سال . را آزاد کردند
همان سال هم بود که .   آزاد شدن65

 15خیلی از حکمهای ابد تبدیل شد به 
آن سال دفتر منتظری خیلی فعال . سال
 شروع 64یک فازی از اواخر سال . بود

.  ادامه داشت65واخر شده بود که تا ا
ادامه این فاز را کشاندند و کشاندند تا 

 بهمن و دهه فجر که توی دهه فجر 22
خیلی از آزادیها را . آزادیها را اعالم کنند

می گذاشتند دهه فجر یا سالگرد تولد 
ولی نمی گذاشتند . خمینی و یا قبل از آن

برای عید باشد چون روی احساسات ضد 
شتند حساس بودند ناسیونالیستی که دا

این . که روز عید اینها را آزاد نکنید
و بعد .  بود65نقش منتظری در سال 

منتظری یکی از طراحان این تز بکشیم یا 
آزاد کنیم بود ولی منتظری  طرفدار 
کشتار دسته جمعی به این شدت و 

  . نبود67وسعت سال 
شما بر چه مبنایی می گوئید که این طرح 

   آمده؟از طرف دفتر منتظری
شروع دخالتهای منتظری در زندان از 

 شروع شد ولی اوج محبوبیتش 63سال 
 بود که توانست یک سری را 65سال 

منتهی طرحی که منتظری . آزاد کند
داشت این بود که یا اونهایی را که می 

سعی کنید  دانید خطر ندارند ول کنید و
اونهائی رو . که بتوانید کنترلشان کنید

ند باید تکلیفشان را هم که خطر دار
یعنی منتظری موافق کشتن . معلوم کنید

 انجام 67به این شکلی که اینها سال 
منتظری هیچ اعتراضی به . دادند نبود

اعدامهای پراکنده نداشت و بیشتر با این 
حالت که اعدامها توی چشم بخورد و 

برای . شوک بهمه بدهد مشکل داشت
همین هم آن نامه کذایی را نوشت و 

یشتر به نظر من منتظری آن نامه را با ب
این عقیده نوشت که فکر می کرد 
. قدرتش در مقابله با خمینی باالست

یعنی در واقع می خواست خمینی را با آن 
ظاهرا منتظری اون  .نامه زیر سوال ببرد

نامه رو به طرفداری از زندانیان سیاسی 
بویژه اینکه به خمینی با جمله  نوشته بود،
 بود که اگر یک نفر از این ای گفته

آدمهایی که کشته ای بی گناه بوده باشد 
اما در واقع با . باید آن دنیا جواب بدی

آن نامه،  خمینی را به مقابله رودر رو 
  .دعوت کرده بود

این هیئت هایی را که گفتی از طرف 
منتظری می آمدند، آیا اینها با زندانیها 

  مصاحبه می کردند ؟
  آمدند، اول 63قتی سال این هیات ها و

از کالسهای ایدئولوژیکی شروع می 
می خواستند جای پایشان را توی . کردند

و طرحشان هم . سیستم زندان باز کنند
مثالً آن آخوند می آمد و خیلی . این بود

باز از تو می پرسید آیا شما رو تا حاال زده 
اند؟ کسی با تو بدرفتاری کرده؟ یعنی 

 سابقه نداشت کسی 63چیزی که تا سال 
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ولی دارو . بیاید توی زندان از تو بپرسد
دسته منتظری می آمدند توی زندان و 
می پرسیدند که آیا تو را زده اند؟ اصالًً 
بگو کی تو را زده؟ یا می آمدند توی بند 
.  به آن پاسدار می گفتند تو برو بیرون

خوب ما هیچ اطمینانی بهشان نمی کردیم، 
ن بود که اینها یک ولی ظاهر قضیه ای

جناح دیگری هستند از این سیستم که 
مثال با اون سیستم اداره کردن زندان 

وقتی کالسهای ایدئولوژیکی جا . مخالفند
افتاد بعد هئیتی آمد که اسمش هئیت 

می آمدند و بازجویی . عفو زندانیان بود
یعنی بازجویانی که تو این . می کردند

. تی بودندهیات بودند همه آدمهای اطالعا
باند منتظری بودند ولی همهشون 

درست و . مزدوران اطالعاتی بودند
. حسابی از زندانیان بازجویی می کردند

بعد یه طرحی داشتند به اسم آموزشگاه، 
که می رفتی آموزشگاه ، یک حالتی مثل 

محل آن مثالً در یک خانه . دبیرستان بود
بعد یک مدت که . بزرگ توی اصفهان بود

ی آموزشگاه بودی مثالً یک شب شما تو
در مرحله بعدی . می گذاشتند بروی خانه

آنها که توی آموزشگاه بودند در واقع 
بعد آنها را می آوردند . تواب می شدند

و بعد از همه . توی زندان برای جاسوسی
  .این مراحل ولشان می کردند

 ایده  ها از همان اول این آموزشگاهی
به این ترتیب . دارو دسته منتظری بودند

که زندانیهارو تصفیه کنند و بعد متمایل 
. اما طرح عوض شد. بطرف خودشان کنند

چون یکسری رفتند توی آموزشگاه و 
اما آمدند . نشان دادند که ظاهرا توابند

بیرون ترور کردند و شناسایی کردند و یا 
ما هفت یا هشت نفر . اصالً فرار کردند

ر کردند، رو داشتیم که از آموزشگاه فرا
بعدا الجوردی آمد درب آموزشگاه 

گفت این مسخره بازیها . اصفهان را بست
الجوردی یکی . چیه؟ اینجا که هتل نیست

از کسانی بود که شدیداً مخالف سیستم 
سیستم کاری . کنترلی منتظری بود

الجوردی این بود که ما تواب می کنیم، 
اصالً با . ولی تواب ها رو هم می کشیم

هداری توابان و یا آزاد کردن سیستم نگ
در خود تهران، الجوردی . آنها موافق نبود

هر مدت یکبار یکسری از تواب ها رو 
بهمین خاطر تواب ها . اعدام می کرد

برای اینکه در . آنقدر بی ریشه می شدند
واقع راز بقا بود اگر خباثت خود را ثابت 

  .نمی کردی زودتر اعدام می شدی
توی زندان این وحشتناکترین وضعیت 
من معتقدم فشار . بود که شما تواب شی

. شکنجه را هر کسی نمی تواند تحمل کند
ولی با این وجود شما هنوز هم حق 

موقعی که بازجویی بود . انتخاب داشتی
فشار بود، شکنجه . همه یکسان بودند

بود، هر کی توی بازجویی هر حرفی زده 
. بود هیچکس هیچ ایرادی نمی گرفت

ه می دانستند در جریان شکنجه چون هم
ولی وقتی می آمد داخل زندان، . بوده

فشار داخل زندان فشار فیزیکی به آن 
فشار روانی روی دوشمان . شکل نبود

بود یک چیزی بود که همه در آن شریک 
  .بودند

منظورت این است که  شکنجه برای 
کسب اطالعات نبود، محدودیتهایی بود 

  . کندبرای اینکه زندگی را سخت
حاال شما انتخاب . محدودیتهای زندان بود

داشتی که با رژیم همکاری کنی تا یک 
ذره زندگیت راحت تر بشه ولی با این 

داخل زندان برای خودت زندان  کار در
درست کرده بودی و خودت از نظر 
انسانی و شخصیتی پا روی خودت 

تمام مشکل زندان با . گذاشته بودی
که زندانی زندانی سیاسی این بود 
اگر می . سیاسی را باید شکست

ولی . شکستندت با تو کار نداشتند
شکستنشان شکستن سیاسی نبود، چون 
هیچکس موضع گیری علنی اونجوری با 

مساله شان شکستن . رژیم نمی کرد
تنها راه شکستن . شخصیتی فرد بود

شخصیتی فرد هم این بود که جاسوسش 
ی به همین خاطر اگر کسی جاسوس. کنند

. می کرد دیگر آن شخص وجود نداشت
آن کلمه تواب به نظر من کلمه ای نیست 
که حالت تهمتی باشد که بشود حداقل 

ما توی . توی زندان اصفهان به کسی زد
فرهنگ سیاسی زندانیان اصفهان، کسی 
. را که جاسوس بود بهش تواب می گفتیم

ما کسی را که می رفت با واحد فرهنگی 
رد یا شعار روی درب و مثالً همکاری میک

. دیوار زندان می نوشت تواب نمی گفتیم
او می رفت . چون او جاسوسی نمیکرد

اون شعار را می نوشت روی درب و 
دیوار تا مثالً بهش مالقات خصوصی می 
دادند یا میگذاشتند شب برود خانه اش 

ولی ما به او نمی . بچه اش را ببیند
. دولی این ابتدای کار بو. گفتیم تواب

اونها می آمدند می گفتند کار فرهنگی 
حاضری بکنی؟ این آقا می رفت کار 

. مثالً درس می داد. فرهنگی می کرد
خوب حاال درس می دی؟ چون خیلی خوب 
درس میدی یک مالقات حضوری با 

بعد چون هیچ . خانواده ات داشتی

آسایشی توی زندان نبود آن یک ذره 
جا به آسایش را بتو می دادند و از همان

  .تو می چسبید
  .یعنی یک امتیازی می شد

یک دفعه دو دفعه سه دفعه این کار ! بله
را می کردند، بعد مزه اش الی دندانت 

مرحله بعد می گفتند حاال . می رفت
جاسوسی می کنی یا نمی کنی؟ اگر نمی 

اگر می . کردی می بردنت زیر فشار
توانستی آن فشار را در آن مرحله تحمل 

بیایی دیگر باهات کاری کنی و در 
ولی اکثر اوقات وقتی توی . نداشتند

آخر را  دامشان افتاده بودی آن فشار
چون در این . نمی توانستی تحمل کنی

. مدت کلی نقطه ضعف از تو گرفته بودند
ولی اگر بهشان نزدیک نمی شدی در 

 کار فرهنگی؟: میگفتند. امنیت بودی
 مالقات حضوری؟ نمی. میگفتی نمی خوام

چون تو که . مرخصی؟ نمی خوام. خوام
در طول مدتی . چیزی بدست نمی آوردی

 سال با یک نفر توی 5که زندانی بودم، 
 سال 5و من . یک اتاق زندگی می کردم

برای اینکه . با این شخص  حرف نمی زدم
در آنجا مسئله مرگ . یک جاسوس بود او

من االن که به این وضع، . و زندگی بود
خارج نگاه می کنم،  م ازبعنوان یه آد

ممکنه بگم ما در اون موقع عجب کار غیر 
انسانی ای می کردیم که با این فرد حرف 

ولی وقتی به زندان با شرائط . نمی زدیم
مشخص اون موقع نگاه می کنم، خوب تو 
اون شرایط می بینم که حرف زدن با او جا 

. چون به منزله جاسوسی بود. نداشت
رزبندی مون را با او بنابراین ما باید م
برای اینکه با اینجور . حفظ می کردیم

مرزبندی ها شما ثبات روانی خودتو حفظ 
این مسئله جنگ با رژیم بود و . می کردی

حفظ مبارزه در زندان در چنین  شرایطی 
بود که وقتی منتظری آمد، با این سابقه و 
جوی که به زندانها و به بچه ها حاکم شده 

اون . ی دامش افتادندبود، یک سری تو
سری افرادی که تو دامش افتادند تا یک 

و . اندازه ای هم باهاش پیش رفتند
از یه جهت . طرفدار این سیستم بودن
با توجه به . تقصیری هم برشان نبود

فشار زیادی که در زندان بود، یکی آمده 
بود و می گفت آقا ما می خواهیم کار 

االیی تجربه سیاسی خیلی ب. انجام بدهیم
هم نبود تا ما حرکات رژیم را تجزیه و 

حرکات رژیم اینقدر پیچیده . تحلیل کنیم
و وحشتناک بود که شما این اجازه را به 
خودت نمی دادی که تجزیه و تحلیلش 

در  همچین شرائطی منتظری آمد . کنی

 65گفت این طرح، طرح آزادیه و سال 
خیلی . هم موفق شد خیلی ها را آزاد کرد

خیلی حکم های .  آزاد شدند65ل ها سا
ولی . کم کردند سنگین را شکستند و

آنهایی را که آزاد کردند، یکسری شان از 
ایران فرار کردند و یکسری شان توی 

 و. ایران ماندند که دائماً تحت نظر بودند
تا دری به تخته ای . دائماً زیر فشار بودند

یا  می خورد و کاری یا اتفاقی می افتاد و
اضی می شد، تجمعی می شد، اول اعتر

 هم 67وقایع سال . اینها را می گرفتند
نشان داد که جالدان حتی اون بچه هایی 
را هم که آزاد کرده بودند، گرفتند و 

  .اعدام کردند
این بچه هایی که می گو ئی  در اصفهان 

 نفر بودن و آزادشون کردند 200حدود 
 گرفتنشون ، شما 67و دوباره سال 

همیدید اینها را گرفته اند؟ آیا چطوری ف
اینها را آوردند توی زندان؟ یا نه یک 

  راست بردند به وزارت اطالعات؟
اینها را گرفتند و بردند تو یه قسمتی از 
زندان اصفهان و در اونجا اعدامشون 

. در بخش وزارت اطالعات بود. کردند
وقتی که . اینها را ما بعداً فهمیدیم

ما دوباره با خانواده مالقات ها آزاد شد و 
ها تماس گرفتیم، مثال اونها  از ما می 
پرسیدند که مادر فالنی که فالن سال 

مگه فالنی . آزاد شد دوباره آمده اینجا
دوباره اینجاست؟ ضمنا یکسری از بچه 
هایی رو هم که اعدام کردند، تا بعد از 
این که مالقات ها آزاد شد و حتی تا 

  ول کردند 67 زمانی که ما را در بهمن
هنوز به خانواده هاشون نگفتند که بچه 

مثالً ما رفیقی . تان را اعدام کرده ایم
 65داشتیم  به اسم عظیم که در سال 

 سال زندانی داشت ولی 2کال . آزاد شد
.  آزاد شد65 سال کشید و درسال 5

وقتی که . مال دهات اطراف اصفهان بود
آزادش کردند یه مادر پیر داشت رفت 

 موقعی که 67سال . هلوی مادرشپ
دستگیریها شروع شد نامه نوشته بودند 

ما بعداً . بهش که بره سپاه زرین شهر
وقتی که با مادرش تماس گرفتیم 
فهمیدم رفته بود درب سپاه و گرفته 

  .بودنش
  بعد هم کشتنش؟

پسر برادر امام . بعد هم کشتنش !بله
جمعه اصفهان سید فخرالدین طاهری را 

  .ن طور دستگیر کردندنیز همی
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تظاهرات در محکومیت کشتار تظاهرات در محکومیت کشتار 
  ""شهر بابکشهر بابک""  کارگرانکارگران

  
در اعتراض به کشتار وحشیانه کارگران معترض و مردم بیگناه شهر بابک توسط 

 ژانویه 31 ظهر روز شنبه 12رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی در ساعت 
 با مبارزات کارگران شهر بابک در مقابل تظاهراتی از سوی کمیته همبستگی
در جریان این تظاهرات که تعداد قابل . سفارتخانه رژیم در لندن برگزار شد

توجهی از فعالین سیاسی در آن شرکت کرده بودند، شعارهائی به زبانهای انگلیسی 
و فارسی برعلیه رژیم وابسته به امپریالیسمم جمهوری اسالمی سر داده شد و 

 هائی در توضیح اهداف تظاهرات در افشای جنایات رژیم جمهوری اعالمیه
: در این حرکت تظاهرکنندگان فریاد می زدند. اسالمی در بین عابرین پخش شد

، "کارگران در ایران باید متوقف شود کشتار"، "مرگ بر جمهوری اسالمی"
، "الیسمزنده باد انقالب، زنده باد سوسی"، "کارگران زندانی آزاد باید گردند"
جمهوری اسالمی قاتل زحمتکشان نابود باید گردد، زندانی سیاسی به همت توده "

 "خاتون آباد"همچنین در محکومیت کشتار کارگران ...  و "ها آزاد باید گردد
 .پالکاردهای بزرگی در محل تظاهرات نصب شده بود

   
سی و رادیوهای از جریان این تظاهرات گزارشاتی از سوی رادیو اسرائیل، بی بی 

در این تظاهرات فعالین چریکهای فدائی خلق ایران در لندن به . محلی تهیه شد
همراه سازمان دمکراتیک ضدامپریالیستی ایرانیان در انگلستان، سازمان کارگران 
انقالبی ایران، کمپین دفاع از مبارزات مردم ایران و جمعی از فعالین کارگری 

  .  شرکت داشتند
  

  

  

  
  
  

 و پراتیک 57قیام شکوهمند خلق در بهمن ... "
جنبش انقالبی خلق های ما در طول این سالها با 
همه فراز و نشیب های خود ثابت کرده است که 

راه رزمندگان سیاهکل تنها راهی است 
که کارگران و زحمتکشان دربند ما را به 

  . آزادی و بهروزی رهنمون خواهد کرد
  

نفکران خلق در نتیجه انقالبیون و روش
باید ضمن درک این حقایق بکوشند تا 
از آموزش ها و تجارب رستاخیز 
سیاهکل و قیام بهمن درس گرفته و آن درس هاو 

این تنها ضامن . آموزش ها را در عمل به کار ببندد
تداوم گسترده و پیروزی پیکار ضدامپریالیستی و 

  ".دمکراتیک در جامعه تحت سلطه ما است
  

  
  !الیسم و سگهای زنجیریشمرگ بر امپری"

مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری 
  !اسالمی

  جاودان باد خاطره شهدای 
  !رستاخیز سیاهکل و قیام بهمن

  
  با ایمان به پیروزی راهمان 
   "75 بهمن �چریکهای فدایی خلق ایران 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  افشای نمایشات انتخاباتی حکومتافشای نمایشات انتخاباتی حکومت
  

یدن اول اسفند، روز انتخابات فرمایشی مجلس جمهوری اسالمی، به با فرا رس
فراخوان فعالین چریکهای فدایی خلق و سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی 
ایرانیان در انگلستان و کمپین دفاع از مبارزات مردم ایران، تظاهرات ایستاده ای در 

 کنندگان در این شرکت. مقابل کنسولگری جمهوری اسالمی در لندن برگزار شد
 جمهوری اسالمی با هر " ،" مرگ بر جمهوری اسالمی"تظاهرات با فریادهای 

مرگ "، " آزادی انتخاب با توپ و تانک نمی شه"، "جناح و دسته نابود باید گردد
به ... "زنده باد انقالب، زنده باد سوسیالیسم"، "درود بر کارگر مبارز"، "بر خاتمی

بسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی و افشای انتصاباتی که افشاگری برعلیه رژیم وا
معترضین پالکاردهایی را .  زیر نام به اصطالح انتخابات صورت می گیرد، پرداختند

به زبانهای فارسی و انگلیسی در دست داشتند که در آنها ضمن افشای چهره 
 ایران، ضدخلقی جمهوری اسالمی و نقض وحشیانه حقوق بشر توسط این رژیم در

خواست آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی و به ویژه کارگران و دانشجویانی 
که در حرکات اخیر توسط نیروهای سرکوبگر جمهوری اسالمی دستگیر و زندانی 

همچنین تظاهرکنندگان صندوقی را به محل تظاهرات . شده اند مطرح شده بود
 دار کشیده شده قربانیان جنایات رژیم آورده بودند که بر آن تصاویری از اجساد به

سرکوبگر جمهوری اسالمی آویخته بود و اشاره به ماهیت دیکتاتورمنشانه و 
جریان این . ضدخلقی حکومت و معنای به اصطالح انتخابات در این رژیم داشت

تظاهرات که تعداد قابل توجهی در آن شرکت کرده بود، توسط برخی از رادیوها در 
 . خش شدداخل ایران پ

  بمناسبت دو روز بزرگ تاریخیبمناسبت دو روز بزرگ تاریخی  
  ))رستاخیز سیاهکلرستاخیز سیاهکل ( (4949 بهمن  بهمن 1919
   ... ...5757 بهمن  بهمن 2222 و  و 2121و و 
  

  ))  2727بقیه از صفحه بقیه از صفحه ( (                         

 !برقرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگر



                                                              صفحه          57                                         شماره   م فدایی پیا 

  

 

11

  
  
  

گزارشی از مراسم بزرگداشت گزارشی از مراسم بزرگداشت 
یز یز وسومین سالروز رستاخوسومین سالروز رستاخ  سیسی

وپنجمین وپنجمین   سیاهکل و بیستسیاهکل و بیست
    5757سالگرد قیام بهمن سالگرد قیام بهمن 
  در استکهلمدر استکهلم

  
 مراسمی برای ١٣٨٢ماه   بهمن١٨روز شنبه  

بزرگذاشت دو روز تاريخی رستاخيز سياهکل و 
قيام بهمن با همکاری سه سازمان سياسی در سوئد 

سازمان هواداران چريکهای فدايی خلق ايران در (
 سوئد و سازمان سوئد، سازمان فداييان اقليت واحد

با ) فعالين جنبش نوين کمونيستی ايران واحد سوئد
 نفر از ايرانيان انقالبی و ١۵٠شرکت بيش از 

از چند روز . آزاديخواه در استکهلم برگزار گرديد
قبل از برگزاری اين مراسم رفقايی از جانب 
سازمانهای برگزارکننده از طريق راديوهای محلـی 

بزرگداشت سياهکل را به استکهلم برگزاری مراسم 
همچنين پيش از آغاز . اطالع عموم رسانده بودند

زبان راديوی سراسری سوئد  مراسم ، بخش فارسی
زبان در استکهلم با  و چند راديوی محلـی فارسی

رفيق پوالد به عنوان سخنران مراسم ، مصاحبه 
نموده که  طی اين گفتگوها در مورد سياهکل و 

عات سياسی مختلف سخن دستاوردهای آن و موضو
  .گفته شد

س ساعت معين با يک دقيقه کف أمراسم در ر 
باخته سياهکل و قيام  زدن به خاطره رزمندگان جان

سپس هنرمند مبارز خانم رويا . بهمن آغاز گرديد
سرودهايی را به مناسبت اين روزها اجرا  ترانه
گاه متن آغازين مراسم که از طرف سه  آن. نمود

. رکننده تهيه شده بود، قرائت گرديدسازمان برگزا
سپس هنرمند مردمی آقای گيالنی با اجرای 

. هايی ياد انقالب و انقالبيون را گرامی داشت ترانه
از طرف  چريکهای " پوالد"در بخش بعدی  رفيق 

فدايی خلق ايران سخنرانی خود را که در راستای 
در " جمهوری"و " رفراندم"بازبينی و نقد دو شعار 

و تجربيات رسيتاخيز سياهکل و قيام بهمن بود، پرت
  . ايراد نمود

پس از استراحتی نيم ساعته، بخش پرسش و  
پاسخ  آغاز شد که طی آن سخنران به پرسش هائی 

پس از .  که حاضرين طرح کرده بودند پاسخ داد

پايان اين بخش از برنامه، دکلمه شعری به ياد 
ه اجرا رزمندگان سياهکل بوسيله رفيق احمد ب

در . سپس بار ديگر نوبت به رويا رسيد. درآمد
هايی را اجرا  قسمت پايانی برنامه آقای گيالنی ترانه

و با هنر مردمی خود حاضرين در مراسم را با 
يادآوری خاطرات دور و نزديک خود به وجد و 

  .سرور درآورد
مراسم بزرگداشت دو روز بزرگ تاريخی، با  

ترناسيونال و تشکر جمعی سرود ان خواندن دسته
  .کننده از مدعوين به پايان رسيد سازمانهای دعوت

سازمان های زير با ارسال پيام هائی ، 
همبستگی خود را با رستاخيز سياهکل و قيام بهمن 

کميته خارج از کشور حزب "  :اعالم نمودند
سازمان اتحاد فدائيان "، "کمونيست ايران

در (ران کانون زندانيان سياسی اي"، "کمونيست
اتحاد نيروهای انقالبی و "و " واحد سوئد) تبعيد

  ".کمونيست در استکهلم
  

  سازمان  
  هواداران چريکهای فدايی خلق ايران در سوئد

 ١٣٨٢ماه   بهمن٢٠ 

  
  

وسومین وسومین    سی سیگرامیداشتگرامیداشتگزارشی از مراسم گزارشی از مراسم 
وپنجمین وپنجمین   سالروز رستاخیز سیاهکل و بیستسالروز رستاخیز سیاهکل و بیست

    5757سالگرد قیام بهمن سالگرد قیام بهمن 
  دادادر تورنتو کانادر تورنتو کانا

  
 و رستاخيز ۵٧ فوريه به مناسبت بزرگداشت قيام بهمن ١۵در روز يکشنبه 

سياهکل برنامه ای توسط فعالين چريکهای فدايی خلق ايران در تورنتو برگزار 
اين برنامه با پخش سرود انترناسيونال و همخوانی آن توسط حضار آغاز . شد

رگزار کننده، خواننده بعد ازاجرای دکلمه ای توسط دو تن از رفقای ب. گرديد
خلقی، تاج الدين، سرودی انقالبی به زبان ُکردی خواند که يادآور مبارزات 

  . دليرانه خلق قهرمان ُکرد با رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی بود

بخش هنری برنامه با پخش چند شعر و سرود انقالبی همراه با نمايش 
 هايی از مبارزات مسلحانه مردم اين اساليد ها که صحنه. اساليد ادامه پيدا کرد

 را نشان ميدادند، مورد توجه خاص شرکت کنندگان قرار ۵٧به پاخاسته در قيام 
  .گرفتند

سپس رفيق پوالد به بررسی شعارهای جمهوری خواهی و رفراندم در پرتو 
رفيق سخنران  در انتهای . تجربيات حماسه سياهکل و قيام بهمن پرداخت

و پاسخ که بخش زيادی از برنامه را اشغال نموده بود، برنامه، در بخش پرسش 
اين بخش از برنامه بخصوص مورد . به سواالت شرکت کنندگان پاسخ دادند

  . استقبال بسيار قرار گرفت
مراسم بزرگداشت قيام بهمن و رستاخيز سياهکل، همچون سال های 

دم ايران گذشته، امسال نيز به بررسی مسائل روز مطرح در جنبش انقالبی مر
اختصاص داده شده بود و با استقبال بسياری از فعالين سياسی و ايرانيان مقيم 

  .تورنتو به پايان رسيد
در اين مراسم پيام همبستگي ای از سوی تشکيالت خارج از کشور حزب 

  .قرائت گرديد که متن آن در زير به اطالعتان مي رسد کانادا -کمونيست ايران 
   

  ئی خلق ايران در کانادافعالين چريکهای فدا
  

  

گرامی باد یاد جانباختگان گرامی باد یاد جانباختگان 
  !!سیاهکلسیاهکل

  
  !همرزمان! رفقا

  
 سال پيش در شرايطی که بدنبال ٣٣
 سايه سياه ساواک و ١٣٣٢ مرداد ٢٨کودتای 

ديگر دستگاهای سرکوبگر رژيم سلطنتی بر 
ايران حاکم شده بود ، شماری از روشنفکران 

از های مبارزاتی رزمنده و انقالبی در پاسخ به ني

آن دوران ، و با هدف درهم شکستن فضای 
  .اختناق حاکم ،  دست به اسلحه بردند

شماری از اين رزمندگان جان بر کف با 
حمله به پاسگاه ژاندارمری مستقر در سياهکل ، 

گر چه اين عمليات . آغاز جنبشی را اعالم کردند
جسورانه با حمله متقابل نيروهای سرکوبگر 

ت خورد و اين انقالبيون جسور جان رژيم شکس
خود را فدای آرمانهائی شريف و انسانی نمودند، 
اما ياد و خاطره آنها بعد از دهه ها هنوز زنده و 

  .گرامی است
ما ضمن گراميداشت ياد و خاطره 
جانباختگان رويداد سياهکل و همه مبارزين راه 

آزادی و سوسياليسم ، بر اين باور هستيم که 
گران و زحمتکشان ايران از قيد ستم رهائی کار

و استثمار نظام سرمايه داری تنها به نيروی 
اتحاد و مبارزه متشکل خودشان در يک انقالب 

  .اجتماعی ميسر است
  

  سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
  زنده باد حکومت کارگری

  گرامی باد ياد عزيز جانباختگان سياهکل
  

  تشکيالت خارج از کشور 
   کانادا-ت ايران حزب کمونيس

  ٢٠٠۴ فوريه ١۴
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  ارتش برده ها به رهبری توسیانت ال اورتورارتش برده ها به رهبری توسیانت ال اورتور
(Toussaint L’Ouverture)  

  
   آمریکا-غالم : ترجمه

  24/01/2004، " ایاالت متحده–حزب کمونیست انقالبی " ارگان "کارگر انقالبی" نشریه: منبع

  
با فرارسیدن یکم ژانویه دو هزار و چهار، 

 زمانی که ارتش برده ها در هائیتی دویست سال از
ارتش مهاجم امپراطور فرانسه، ناپلئون بناپارت، را 

  .تار و مار کرد و به شکست کشاند، گذشت
اخبار شادی بخش این پیروزی از یک مزرعه 
به مزرعه دیگر از جمله به ایاالت جنوبی برده دار 
ایاالت متحده رسید و هراس و وحشت مرگباری در 

ایجاد کرد و )  م-برده داران(ارگران میان استثم
شادی و امید بزرگی را در دل آفریقائیان اسیر 

  .بوجود آورد
 سال، در سالگرد این 200امروز پس از 

پیروزی بزرگ، خلق هائیتی هنوز در شرایطی 
برای  .وحشتناک و طاقت فرسائی دست و پا می زند

دهه های طوالنی در قرن بیستم، خلق هائیتی تحت 
یت وحشت آور پاپادوک دوالیر، و کمیته های حاکم

 که با حمایت آمریکا و "تان تان مک کوت"مرگ 
پس . ارتشش امکان بقاء پیدا می کرد زندگی کردند

از مرگ او خلق هائیتی بارها به پا خاسته تا خود را از 
حاکمیتی . زیر سلطه حکومت مرگ و نابودی برهاند

ل شده، و ثمره که از طرف امپریالیسم به آنها تحمی
  .ای جز فقر و فالکت برایش نداشته است

 ارتش آمریکا به دستور بیل 1994در سال 
کلینتون تحت عنوان رهائیگران به هائیتی حمله 

در طول این ده  .کرده آنرا به اشغال خود درآورد
سال تمام واقعیات نشان داده و ثابت کرده اند که 

. نبوده اندنیروهای آمریکائی نجات دهنده هائیتی 
بلکه در عوض سیاست های ضدخلقی آمریکا نقش 

 اقتصادی - اصلی را در ایجاد بحران های سیاسی 
در طول این مدت درآمد . هائیتی ایفا کرده اند

مردم در یکی از فقیرترین کشورهای جهان از هر 
در این . زمان دیگری بیشتر کاهش پیدا کرده است
روهای مدت آمریکا حمایت کننده و مشوق نی

ارتجاعی نظامی و سرمایه داران بوده و به گونه ای 
 سرمایه "مناطق تجارت آزاد"همه جانبه برای ایجاد 

و در عین حال به عنوان . داری تالش کرده است
عامل اصلی در مقابل هر تحول رادیکال در هائیتی 

واقعیت این است که آمریکا مانع . ایستاده است
خلق هائیتی برای بزرگ و اصلی در برابر امید 

  .دست یافتن به آزادی و عدالت اجتماعی است
 هائیتی ثروتمندترین 1600-1700در سالهای 

در آن زمان هائیتی . در جهان بود) مستعمره(کالنی 
 "غرور" نام داشت، هائیتی "سن دومینگو"

امپراطوری فرانسه بشمار می رفت، رقبای دیگری 
. ئیتی دوخته بودندمانند بریتانیا و اسپانیا چشم به ها

 مزرعه، 2000در قسمت غربی این جزیره بیش از 
جوهر آبی رنگی که از (که در آنها شکر، ایندیگو 

، پنبه، کاکائو، ) م-بعضی درختان بدست می آید 
  .تنباکو تولید می شد

سرچشمه این ثروت، استثمار وحشیانه نیم 
سرانجام در آگوست . میلیون آفریقائی اسیر بود

ده های سن دومینگو با دستان خالی و ابزار  بر1791
آنها . کشاورزی برای بهبود اوضاع خود به پاخاستند

 سال جنگ 12در طول . ستمگران را برانداختند
 "توسیانت ال اورتور"مسلحانه تحت رهبری ژنرال 

کبیر، بردگان به پاخاسته تمام نیروهای مسلح برده 
یا و داران محلی و سپس شصت هزار نیروی اسپان

بریتانیا و باالخره نیروهائی که توسط ناپلئون بناپارت 
پس از اینکه . فرستاده شده بود را شکست دادند

ارتش بردگان تمام استعمارگران آن زمان را 
شکست دادند، کشور مستقل برده هائی که بدست 

آنها که چیزی . خود رها شده بودند را ایجاد کردند
یدند و شجاعانه برای از دست دادن نداشتند جنگ

بدین گونه . بان و سروران جامعه کردندخود را صاح
بود که برده های هائیتی جنگ انقالبی بزرگ خود را 

  .آغاز کردند
  

   روی زمینیجهنم
برده ها بدون تردید و بطور معمولی شالق "

  . "خوردن را دریافت می کردند تا غذایشان را
 های جیمز نویسنده تاریخ انقالب برده. آر. سی

  .هائیتی

سن دومینگو زنجیره ای از اردوگاه ها و 
جائی که نیم میلیون برده . سیاهچال های مخوف بود

وهوای (های آفریقائی در زیر آفتاب مرطوب 
و زیر چشم نگهبانان مسلح به بردگی کشیده ) شرجی

. با بردگان همانند حیوانات رفتار می شد. می شدند
ه هائی دراز یعنی آنها را مجبور می کردند در خان

چیزی که بیشتر به محل نگاهداری حیوانات شباهت 
  .داشت زندگی کنند

در چنان ساعات طوالنی از آنها کار طاقت 
فرسا کشیده می شد که هیچ رمقی در جانشان باقی 
نمی ماند تا جائیکه در پایان روز کار، جیره غذایشان 
 را خام می خورده و در همانجا جسم نیمه جانشان از

در آن سوی چنین . بی رمقی به خواب می رفت
جامعه تنفر انگیزی ، فرزندان آریستوکراسی فاسد و 
ورشکسته فرانسه قرار داشتند که بوسیله پدرانشان 
. برای ثروت اندوزی به هائیتی اعزام شده بودند

تعداد آنها و وابستگانشان به حدود بیست هزار نفر 
اسمشان آدم بود، زالوهائی بودند که تنها . می رسید

کسانی که حتی خود، لباسشان را به تن نمی کردند و 
آنها برای این . خود، صورتشان را اصالح نمی کردند

کار از بردگان استفاده می کردند، اداره امور مزارع 
آنها . را نیز دیگران برایشان انجام می دادند

زندگیشان مانند موجودات میکروسکوپی انگل صفتی 
 زنده ماندشان این است که در بدن بود که شرط

موجود زنده دیگری زندگی کرده و از آن تغذیه 
  .نمایند

برای بردگان زن، تجاوزات جنسی بخش 
در طول چند دهه . جدائی ناپذیر از زندگی بود

فرزندانی که محصول چنین تجاوزات تنفرآوری 
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بودند، قشری از آدم ها را تشکیل می دادند که نه 
نه سیاه و موقعیت اجتماعی تقریباً سفید بودند و 

شماری از این نه . برابر با سفید پوستان را داشتند
خود برده دار شدند، ) دورگه ها(سیاه و نه سفیدها 

اما آنها نیز خود به نوعی مورد ستم گری های 
در این میان  در سال . حاکمین سفید پوست بودند

نگال  تقریباً سه هزار تن از بردگانی که از چ1751
مالکین خود فرار کرده بودند، در مناطق مسلح 

 در اعماق هائیتی زندگی "مورون"کشاورزی به نام 
  .می کردند

این جامعه با خشونتی دائمی که از طرف برده 
بردگان . داران بر بردگان روا می گشت روبرو بود

برای کوچکترین خطائی به زیر شالق کشیده می 
د که دارد نی اگر برده ای دیده می ش. شدند

شکری را می خورد باالجبار می بایستی تمام روز در 
اگر برده . زیر آفتاب نقابی را به صورت می کشید

دار شک می کرد که زن باردار برده ای قصد سقط 
جنین را دارد تا موعد تولد کودک به گردنش 

دست و پا قطع کردن، گوش . زنجیری بسته می شد
ری عادی و معمولی بریدن، بریدن آلت تناسلی ام

همانند آنچه جمهوری اسالمی . (به حساب می آمد
برای نگهبانی از مناسبات گندیده سرمایه داری 
وابسته و تأمین منافع سرمایه داران زالوصفت 
خارجی و داخلی بر علیه کارگران و خلق های ایران 

یک شاهد عینی گفت زمانی )  م-مرتکب می شود
د شاهد این بود که زن که کنار سفره نشسته بود خو

خانه بطور عادی فرمان داد تا آشپز را به دلیل اینکه 
  .غذای لذیذی نپخته بود به درون آتش بیندازند

صاحبان مزارع، برده داران، چنین حساب می 
کردند که هزینه خرید برده در بازار خیلی کمتر از 
هزینه پرورش یک برده جوان از دوران طفولیت 

 از بردگان تا سرحد مرگ کار می آنها عمداً. بود
ساحل "کشیدند و برای شوخی به جوک می گفتند 

  ."آیسوری مادر خوبی است
 بیشتر از دو سوم بردگان هائیتی 1789تا سال 

انسان هائی بودند که در آفریقا چشم به جهان 
گشوده بودند این ها به رغم تمام تالش های ضد 

 نگردیده "راهسرب"انسانی اربابان خود هنوز بردگان 
  .بودند

  
  انقالب فرانسه

ماتریالیسم دیالکتیک می گوید که عوامل خارجی "
شرط تغییرند و عوامل درونی اساس تغییر و عوامل 

خارجی از طریق و مجرای عوامل درونی عمل می 
  )مائو تسه تانگ ("کنند

  
در چهاردهم جوالی هزار و هفتصد و هشتاد و 

ئیتی توده ها در نه، فرسنگ ها دور از مزارع ها
انقالب فرانسه . پاریس به زندان باستیل حمله کردند

  .آغاز شده بود 
طبقه برده دار هائیتی به این انقالب خوش 
آمد گفت، چرا که دولت سابق فرانسه مالیات های 
زیاد و قوانین بسیاری را برعلیه صاحبان برده در 
هائیتی به مورد اجرا گذارده بود، بطوری که 

. زیردستی را برای آنها بوجود آورده بودموقعیت 
 -برده داران هائیتی همانند همنوعان آنگلو

آمریکائی خود یعنی جورج واشنگتن و توماس 
برده داران دورگه . جفرسون خواهان استقالل بودند

هائیتی نیز آرزوی برابری با برده داران سفید 
موضوع آزادی و برابری . پوست هائیتی را داشتند

دید آنها خواهان اتحاد نزدیکتری با کشور سبب گر
هیچکدام از این نیروها، نه . فرانسه و انقالبش باشند

برده داران دورگه هائیتی و نه بورژوازی انقالبی 
حقوق "فرانسه بطور جدی باور نداشتند که تأمین 

تجارت .  الزمه اش پایان برده داری است"انسان
جاری فرانسه بردگان پایه و اساس طبقه بورژوازی ت

انقالب فرانسه حق مالکیت را مقدس می شمرد . بود
و بردگان آفریقائی ملکی به حساب می آمدند که 

  .مانند هر کاالی دیگری خرید و فروش می شدند
در کلنی هائیتی جنگ شدید و پیچیده ای بین 

، بین سفید پوستان "وطن پرستان"سلطنت طلبان و 
بردگان . رگرفتبرده دار و برده دارهای دورگه د

به این جنگ که دو سال طول کشید توجه جدی 
  .داشتند

  
  هنگامی که تاریکی شب
  بر اثر شعله های آتش

  به روشنائی روز تبدیل می شود
  
  !هیو! هیو! بام با! آه! آه

  !کانگو، فیوته
  !کانگا، مونه دله
  !کانگالی! کانگا، دوکی را

  
سوگند می خوریم سفید پوستان و تمام : ترجمه

مرگ را به خواری و ذلت . مالکشان را نابود کنیما

از آهنگهای بردگان مناطق . (زیستن ترجیح میدهیم
  )مختلف هائیتی

  
ضروری است که برای مدتی در هر منطقه "

روستائی ترور انقالبی برپا کنیم، در غیر این صورت 
غیرممکن خواهد بود که عملیات ضد انقالب را در 

 و یا اتوریته مالکین و مناطق روستائی سرکوب کرد
حدود . فرادستان را در روستاها نابود گردانید

عملیات باید گسترش پیدا کند تا جائی که ظلم ها و 
در غیر این صورت ستم را نمی . جنایات را برانداخت
مائو تسه تانگ، گزارش در . ("توان نابود گردانید

  )1927باره قیام قهرآمیز دهقانی در چین، سال 
  

برده داری در قسمت شمالی هائیتی به کانون 
 مایل فاصله از دریا و کوهها 15 مایل و 50طول 

 نام داشت، "له کپ"این منطقه که . قرار داشت
چیزی بیش از سکوهای بارگیری، انبارها و زندان 
هائی که برده گان در آنها نگاهداری می شدند 

اما مزارع، بسیار بزرگ و در فاصله کم از هم . نبود
، طرحی بزرگ 1791در سال . گر قرار داشتنددی

ریخته شد که تمام بردگان را به هم وصل می کرد، 
. به زودی دامنه این طرح به همه جا رخنه پیدا کرد

هر جا که محل برگزاری مراسم مذهبی بردگان 
 کشیش "باکمن"سازمانده اصلی این طرح . بود

ک طرح بسیار ساده و عامه فهم بود، با ی. بزرگ بود
 مزارعی "له کپ"عالمت، بردگان در نقاط مختلف 

را که در آنها به کار بردگی مشغول بودند به آتش 
شعله های آتش در آسمان برای دیگر . می کشیدند

بردگان عالمتی بود مبنی بر اینکه آنها اربابان خود را 
به قتل برسانند و از این طریق به انقالب می 

رد تا تمام سفید پیوستند قیام ادامه پیدا می ک
پوستان به قتل رسند و جزیره به دست بردگان 

  .بیفتد
در بیست و دوم آگوست رهبران بردگان در 

 "له کپ"جنگل های مورن روگ واقع در بلندیهای 
مزرعه به .  مالقات کرده و از آنجا قیام آغاز گردید

مزرعه بردگان به قیام برخاستند، اربابان را به قتل 
چیز را به آتش کشیدند و به رسانده و همه 

در این نبرد سالح بردگان . خاکستر تبدیل نمودند
هر چیزی بود که می توانستند به آن دست پیدا 

ابزار کشاورزی، . کنند و یا به آن دست رسی داشتند
  . نیزه ای نوک تیز، و چند شمشیر، کلت و آتش

 ) )1717ادامه مطلب در صفحه ادامه مطلب در صفحه ( ( 
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  قطعه ای در وصف حماسه سیاهکلقطعه ای در وصف حماسه سیاهکل
  

 وله باری از تجربه ها از شهر سوخته آمده بود، راوی قصه های درد، با ک

 گفتم ای پیر همیشه جوان، چه داری از دیده ها و شنیده ها، تو که در درازنای -
زمان، شاهد ظلمها، جنایت ها و عشقها، و قهرمانیها بوده ای، گذشته و حال را 

  چگونه می بینی؟ 
ی سرشار از بیم و امید می   راوی قصه های همه درد، با اشک و لبخند، و با لحن-

  : گوید
من شاهد . من سر آزادمردان را فراز چوبه دار بسیار دیده ام. من همزاد تاریخم

من در یک غروب . قتل عام هزاران هزار مزدکی در پهنه فالت ایران بوده ام
.  شاهد یکی از بزرگترین حماسه های بشری بودم"قلعه جمهور" خونین در پای

، بابک خرمدین را دست بسته به قتلگاه می "کلیبر"ه شیر من دیدم که چگون
من هزاران فلسطینی را در دشتهای خشک و بی برکت منطقه سرگردان و . برد

، در ویتنام و "سیراماسترا"من در اعماق جنگل کنگو، در کوههای . آواره دیده ام
 و عجز من ناتوانی. بولیوی، با لومومبا و چیاپ و چه گوارا هم سنگر بوده ام

آن روز که . خداوندان زر و زور را، در برابر زنان و مردان مصمم بسیار دیده ام
هواپیماهای بمب افکن امریکائی ویتنام قهرمان را زیر آتش مرگبار خود گرفته 

مطمئن باشید ما : بودند، هوشی مین را دیدم که در پناهگاه رهبری فریاد میزد
  .  پیروزیم

لهای ویتنام از دیروز تا امروز، و فردا و فرداها در سراسر و این فریاد، در دل جنگ
  .عالم پژواکی جاودانه یافت

  . آفتابی سوزان بود و خورشید بر پهندشت نور می پاشید
  راوی قصه های همه درد، دست را سایبان چشمها کرد، و با انگشت اشاره -

  : افق های دور دست را نشان داد و گفت
سرزمینی است که شهر سوخته اش نامیده اند، که کنایه و ببین در آن دوردستها 

  . استعاره ایست از روزگار مردمان آن سرزمین
از دیده ها و شنیده ها چه در ! گفتم در آنجا احوال شهر و شهربان چگونه بود؟

  انبان داری ای پیر خردمند؟ 
  :   پیر آهی از سر درد کشید و گفت-

شهر در سکوتی معنی دار فرو رفته . ستان بودزمانی که به شهر سوخته رسیدم زم
در آن سکوت . "صدائی نیست حتی از خروسانی که میخواندند"دیدم . بود

سنگین، آوای محزون مردی جوان در سرسرای خانه ای توسری خورده، بیان دردی 
  .بود که شهر را در منگنه خود می فشرد

  خانه ها تاریک اند طاقا شکسته ست"
  اند، دکونا بسته ستکوچه ها باریک 

  از صدا افتاده تار و کمانچه
  "مرده می برن کوچه به کوچه

در شهر سوخته شاعری را 
دیدم که اوراق دفترش را به 
شاخه های درختی آویخته 

راز این کار : پرسیدم. بود
چیست؟ شاعر لحظه ای در 

این : من نگریست و گفت
درخت نماد جنگل است، و 

  . به جنگل تقدیم کرده اممن همه دیوان و دفترم را 
دختری را دیدم زیباتر از سپیده که عشق را فریاد میکرد، و مرد جوانی که به دختر 

  .جنگل را نشان میداد
  خبر کوتاه بود"

  اعدامشان کردند
  خروش دخترک برخاست

  لبش لرزید
  دو چشم خسته اش از اشک پر شد

  گریه را سر داد
  ردمو من با کوششی پر درد اشکم را نهان ک

  چرا اعدامشان کردند؟ -
  می پرسد زمن با چشم اشک آلود -
  !عزیزم دخترم -
 آنجا شگفت انگیز دنیائی ست -

  دروغ و دشمنی فرمان روائی میکند آنجا -
  این کیمیای خون انسانها: طال -
  خدائی میکند آنجا -
  شگفت انگیز دنیائی که همچون قرنهای دور -
  . آلودستهنوز از ننگ آزار سیاهان دامن -
  در آنجا حق و انسان حرفهائی پوچ و بیهودست -
  در آنجا رهزنی، آدمکشی، خون ریزی آزادست -
  و دست و پای آزادی ست در زنجیر -
  عزیزم، دخترم -
  آنان -
  برای دشمنی با من -
  برای دشمنی با تو -
  برای دشمنی با راستی -
  اعدامشان کردند -
  و هنگامی که یاران، 
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  ی بر لببا سرود زندگ
  به سوی مرگ میرفتند

  امیدی آشنا می زد چو گل در چشمشان لبخند
  به شوق زندگی آواز می خواندند

  و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند
  عزیزم

  !پاک کن از چهره اشکت را، ز جا برخیز
  تو در من زنده ای    من در تو    ما هرگز نمی میریم

  ه را دنبال می گیریممن و تو با هزاران دگر این را
  از آن ماست فردا با همه شادی و بهروزی

  !عزیزم
  کار دنیا رو به آبادیست

  و هر الله که از خون شهیدان می دمد امروز
  "نوید روز آزادیست

باری ، در کوره پز خانه ای در شهر سوخته از مردی کارگر پرسیدم، بر شهر چه رفته 
  است؟ 

  : ه خشم می بارید گفت  در حالی که از چشمهایش شرار-
  . همه را کشتند. شهربان به دستور اربابان خود جنگل را به آتش کشید

  : پس تو چه میکنی؟ گفت: گفتم
وقتی همه راه های مبارزاتی به بن بست رسید، . شهر سوخته در التهاب است

 من و تو با هزاران دگر این راه را دنبال می ".پای مسلسل ها به میان آمد
با آمدن توده ها به . شهر سوخته خود را برای نبرد قطعی آماده میکند. "گیریم 

  .خواهی دید. این میدان  کاخهایشان را بر سرشان خراب میکنیم
در . تاریخ بهر جا سر می کشد تا رویدادها را در سینه تپنده خود ضبط و ثبت کند

سفره نشسته سور عزای ما را به "گوشه ای از شهر، کاخها در محاصره مزدوران 
 مشاطه گران فرومایه، چهره زشت دیو را با آرایشی به اصطالح  عوام "است

پسندانه می آرایند و آدمخواران امنیتی، برای اثبات مراتب چاکری، در پیشگاه 
خیال : همایونی خم و راست می شوند و گزارش جنایت خود را به عرض میرسانند

سیاهکل آرام . ار پاکسازی شده استجنگل از عناصر خرابک. مبارک آسوده باشد
و  اما تاریخ این گزارشگر واقعیت ها، دیوان و ددان را در کاخها شان بحال . است

خود رها میکند، و در میان انبوه مردمان در جوادیه و نازی آباد و راه آهن و 
شوش، بدنبال رد پائی از زنان و مردان جسوریست، که درایت و دانش و 

جسارت و شهامت و پایداری درهم آمیخته اند، و عملیات هوشمندی را با 
شاه و دارو دسته . قهرمانانه رزمندگان سیاهکل را در شهر بازسازی می کنند

جنایتکارش، در گرداب این اوهام ابلهانه فرو غلطیده اند، که با تیرباران بهترین 
ولی . ن بگذارندفرزندان خلقهای ایران، توانسته اند بر مبارزه مسلحانه نقطه پایا

از جان گذشتگان دریا دل یکی بعد از دیگری  به میدان می آیند، و خواب 
این سیل توفنده را سر باز ایستادن ! نه. امپریالیزم و مزدورانش را بر می آشوبند

اگر رزمنده ای به خاک می افتد، رزمنده دیگری پرچم مبارزه را بدوش می . نیست
  .میدهدگیرد و مرگ سرمایه را بشارت 

  ساده لوحانند"
  که فانوس آبی را

  از نسیم می ترسانند
  خون می سوزانم و

  شعله میکشم
  "میمانم

. سیزده ستاره سرخ در کهکشان عشق. سیزده شقایق خونین در دامنه سبالن
  . سیزده خنجر فریاد بر گلوی ظلمت. سیزده عزم پوالدین در نبردی عظیم

بودند، که کاروان خسته را در راههای آری رزمندگان سیاهکل قافله ساالرانی 
پرپیچ و خم، و گردنه های مهیب، به سر منزل انسانی ترین آرمانها رهنمون 

در دادگاه سیاست و اخالق و وجدان، انگشت اتهام را به سوی . گردیدند
امپریالیزم و مزدور سر سپرده اش محمد رضا پهلوی دراز کردند، و حکم 

  . ه را صادر نمودندمحکومیت همه مدافعین سرمای
جهان فقر، جهان تهیدستی، جهان رنج و محنت، اردوی کار در سراسر عالم، با امید 
و نگرانی رویدادها را دنبال میکرد، و ایران انبار باروتی بود که میرفت تا انفجار 
. مهیبش کاخ ستم را ویران کند، و سیستم ضدانسانی سرمایه را به گور بسپارد

. فجار خشم توده های بجان آمده، سراسر ایران را در بر گرفتان. آن روز رسید
کاخهای فساد را ویران کرد، و بر پیشانی یکی از منحط ترین رژیم های وابسته به 

  . امپریالیسم مهر باطل کوبید
اما دستهای خونین امپریالیستهای ریز و درشت این بار از لباده سالوس ورزان 

هوری اسالمی  بدر آمد، و بر کشور ما همان رفت ریاکار، سردمداران تبهکار جم
اما مجموعه زشت و پلشتی که تحت عنوان جمهوری اسالمی، بر سر . که میدانید

مردم ایران آوار گردیده، نتیجه منطقی انقالب غرور انگیز مردم ایران نیست بلکه 
اینهمه از تداوم سیستم ضد انسانی سرمایه ناشی شده که انقالب گذشته 

  . ن داغون کردن آن را نیافتامکا
اکنون کارگزاران سرمایه بین المللی همه روزه توطئه جدیدی را طراحی می کنند و 
تحت عنوان اصالحات و اصالح پذیری حکومت، سعی دارند به زعم خود برای توده 

کارگزاران فرومایه رژیم فاسد و . های تحت ستم ایران شبکاله حَمق بسازند
می فکر می کنند، با ارعاب و قتل و کشتار می توانند، روند تبهکار جمهوری اسال

رو به رشد آگاهی را در ایران متوقف ساخته و برای حاکمیت ننگین خود زمان 
تالش ابلهانه شما راه بجائی نخواهد برد، خود را ! بخرند، ولی ما می گوئیم آقایان

مل بجائی رسید، ریشخند نکنید اگر دهن کجی محمد رضا پهلوی به تاریخ و تکا
مطمئن باشید دستهای جوان در . تالش ابلهانه شما هم راه به دیاری خواهد برد

  :  راهند، دستهائی که با خون و عشق بر سینه ستبر دماوند بنویسند
  !    زنده باد سوسیالیسم!مرگ بر امپریالیسم

  
  گرامی باد یاد و نام  

 !کمونیست های آگاه و از جان گذشته ای که با حماسه سیاهکل بذر آگاهی و انقالب را در میان توده ها پاشیدند
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در ماه های اخير بحران جاری 
در هائيتی به يکی از موضوعات 

حث در رسانه های گروهی مورد ب
طی هفته . بين المللی تبديل شده است

های گذشته جنگ و درگيری های 
مسلحانه شدت بيشتری يافته اند و 
روزی نيست که خبر از قربانی شدن 
تعداد بيشتری از توده های ستمديده 
اين کشور در رسانه های عمومی 

در ماه فوريه تظاهرات .  منتشر نشود
شهرهای مختلف ضددولتی مردم در 

هائيتی به درگيری های مسلحانه و 
کشته شدن ده ها تن از مردم محروم  

  .شده است
ريشه بحران اخير در هائيتی به 
اوج گيری مبارزات توده ای در طی 
ساليان اخير بر عليه رژيم وابسته به 
. امپرياليسم آرستيد بازمی گردد

واقعيت اين است که با به قدرت 
 در ٢٠٠٠سال رسيدن آرستيد در 

هاييتی، دولت او بنا به ماهيت وابسته 
به امپرياليسمش به سرعت در صدد 
پيشبرد برنامه های اقتصادی سياسی 
ديکته شده توسط آمريکا و صندوق 
. بين المللی پول در اين کشور بر آمد

تشديد بحران اقتصادی، تعطيلی پی 
در پی واحد ها و کارخانجات دولتی 

رقابت "ق زير عنوان پر طمطرا
که نتيجه " خصوصی سازی"و " آزاد

ای جز بيکاری گسترده کارگران و 
زحمتکشان هائيتی و تشديد فقر و 
فالکت آنان نداشت، منجر به 
اوجگيری جنبش های توده ای بر 
عليه دولت هائيتی و سرمايه داران 
. زالوصفت حاکم بر اين کشور شد

توده های گرسنه و فقير در شهرهای 
 به قيام بر عليه آرستيد مختلف کشور

مزدور برخاسته و خواهان کناره 
اما به رغم جانفشانی . گيری او شدند

های بسيار از سوی زحمتکشان 
هائيتی، به علت فقدان يک تشکيالت 
انقالبی قدرتمند و رهبری انقالبی در 
صفوف توده ها از يکسو و تقويت 
سريع گروه های ضدانقالبی و 

ساير دول وابسته توسط آمريکا و 
امپرياليستی، پرچم اين اعتراضات 
در شمال و جنوب اين کشور به دست 
گروه های مسلحی افتاد که هر يک 
از آنها در تاريخ معاصر هائيتی 

دستشان تا مرفق به خون کارگران و 
زحمتکشان اين کشور آلوده بوده و 
ماهيتا فرقی با دولت مزدور آرستيد 

م واقعيت اين است که مرد. ندارند
محروم و مبارز هائيتی برای بهبود 
شرايط وخيم کار و زيست خود و بر 
عليه سلطه امپرياليستی به پا خاسته 
اند، اما چه دولت آرستيد و چه گروه 

" مخالفين"هايی که از آنها به عنوان 
ياد می گردد در صدد تحکيم سلطه 
خويش و تداوم نظام امپرياليستی بر 

ن حال در اي. عليه توده ها هستند
افزايش فقر و سرکوب برای اکثريت 
افراد جامعه و افزايش روزافزون 

ثروت مشتی سرمايه دار زالوصفت  
در قدرت سياسی و نظامی و 

، از نتايج سالها استثمار اقتصادی
شديد کشور هائيتی توسط امپرياليست 

شرايط زندگی خفت . ها بوده است
 ١۴بار زحمتکشان به خصوص در 

سال اخير چنان دشوار شده است و 
اختالف طبقاتی چنان عميق گشته که 
وسيع ترين توده ها را به صحنه 
مبارزه و توسل به قهر انقالبی برای 

 شان و کسب حقوق دمکراتيک
نابودی سلطه طبقات استثمارگر 

  .  کشانده است
در اين ميان اخبار منتشره 
حاکی از آن است که دولت آمريکا با 
گروه های به اصطالح مخالف در 
شمال و جنوب هائيتی تماس گرفته و 
طرح آمريکا  برای حل اختالفات 
موجود در هائيتی را با آنها در ميان 

ت حال که مشکال.  گذاشته است
آمريکا در افغانستان و باتالق عراق 
جايی برای بازکردن يک جبهه ديگر 
در هائيتی برای ارتش آمريکا باقی 
نگذاشته، دولت آمريکا به دنبال 
سرهم کردن يک نوع توافق نامه 
صلح  بين گروه های شمال و جنوب 
است و اعالم کرده که از سازمان 
ملل نيز در اين رابطه کمک خواهد 

  .گرفت
ز سوی ديگردولت های ا

آمريکا، فرانسه و کانادا که تمام 
تالششان در شرايط  بحرانی موجود 
در هائيتی معطوف به حفظ مصالح 
امپرياليستی خويش است، اينطور 
وانمود می کنند که همه َهم و غمشان 

برای جلوگيری از خونريزی و 
برقراری صلح بين دولت آرستيد و 
نيروهای شبه نظامی شمال و 

پوزيسيون سياسی در جنوب می ا
اما واقعيت اين است که تنها . باشد

هدف آنها در شرايط بحرانی موجود 
سرکوب و به انحراف بردن مبارزات 
ضدامپرياليستی توده ها برای حفظ 
نظام و تداوم سلطه چپاولگرانه شان 

  .در اين کشور است
رستيد ديکتاتور فعلی هاييتی آ

سالها در دهه های گذشته نيز برای 
. در اين کشور حکمرانی کرده است

 در اثر ١٩٩٠اما دولت او در سال 
. يک کودتای نظامی ساقط شد

 سال طول کشيد و ٣حکومت نظامی 
 نفر از مردم اين کشور ٣٠٠٠حدود 

که در آن شرايط بحرانی برای به 
دست گرفتن سرنوشت خويش به پا 
خاسته بودند توسط دولت کودتا کشته 

  . شدند
 و نوکرانش که از کودتا آرستيد

جان سالم به در برده بودند، به 
آمريکا پناهنده شده و اين در شرايطی 
بود که هزاران هائيتيايی برای فرار 
از ظلم و کشتار دولت نظامی به 
سواحل فلوريدا هجوم آورده  و با 
برخوردهای خشن دولت امريکا 

  . مواجه مي شدند
 دولت ١٩٩۴باالخره در سال 

 با کودتای نظامی ديگری کلينتون
آرستيد را که از هيچگونه حمايت 
مردمی برخوردار نبود، دوباره به 

به اين طريق . مسند قدرت نشاند
استرداد پناهندگان به هائيتی نيز 

يکی از شروط کمک . راحت تر شد
آمريکا به آرستيد ادامه سياست های 
اقتصادی نئوليبرالی صندوق بين 

دولت . ی بودالملل پول و بانک جهان
مزدور آرستيد هم با ادامه سياست 
های صندوق بين الملل پول زندگی 
ای سرشار از رنج و فقر و گرسنگی 
برای کارگران و زحمتکشان هائيتی 

طبقه سرمايه دار . به ارمغان آورد
هائيتی نيز تحت حمايت سياسی دولت 
آرستيد به ادامه فساد و جنايت و 

  . استثمار مردم پرداخت
 ، سياست های ١٩٩۶ال در س

دولت آرستيد که قادر نبود دو ترم 
پشت سر هم در انتخابات شرکت کند، 
توسط دولت جانشين او به سردمداری 
يکی ديگر از دوستان هم فکرش به 

ادامه يافت و   Rene Prevalنام
اجرای سياست های خانه خراب کن 
صندوق بين المللي پول در هائيتی بر 

م با شدت عليه توده های محرو

در اين سالها کليه . بيشتری دنبال شد
کمپانی های دولتی هائيتی به فروش 
رفته و يا تعطيل شدند و هزاران 
. کارگر به جمع بيکاران پيوستند

سوبسيدهای دولتی مواد غذايی و 
وسايل نقليه عمومی شديدأ کاهش 
يافتند و در نتيجه شرايط زندگی در 
يم هائيتی نسبت به بقيه کشورهای ن

کره غربی به يکی از  بدترين و 
  . فقيرترين تبديل شد
 آرستيد دوباره ٢٠٠٠در سال

اما در . به رياست جمهوری رسيد
طول سه سال گذشته به دليل اجرای 
سياست های امپرياليستی توسط دولت 
او، شرايط اجتماعی و اقتصادی  در 
هائيتی به شدت سقوط کرد و موج 
ر جديدی از مبارزات توده ای د

آرستيد نيز بنا به . هائيتی پا گرفت
ماهيت وابسته به امپرياليستش برای 
کنترل شورش و مبارزات 
زحمتکشان به کثيف ترين راه حل 
های سياسی همچون تشکيل و حمايت 
از گروه های شبه نظامی سرکوبگر 
و متوسل شدن به اختالفات نژادی 
  .   برای قتل عام توده ها متوسل گشت

طه با گروه هايی و اما در راب
که از آنها به عنوان گروه های 
مخالف دولت آرستيد در همه جا ياد 
می شود بايد گفت که در شمال 

 گروه Gonaivesهائيتی در منطقه 
های شبه نظامی مختلفی وجود دارند 
که به قتل عام مردم بی سالح 

رهبران اين گروه های .  مشغولند
شبه نظامی از افسران سابق ارتش 

در سالهای ديکتاتوری مستقيمأ که 
 ا - آی-توسط ارتش آمريکا و سی

آموزش ديده اند و همچنين گروه 
.   تشکيل شده اند FRAPHنظامی

 که در دومنيکن FRAPHرهبران 
پناهنده بودند اخيرأ برای ملحق شدن 

  از طريق Gonaivesبه گروه 
  .غيرقانونی وارد هائيتی شدند

 که آمريکا دوباره ١٩٩۴در 
لت آرستيد را به قدرت رساند، دو

نيروهای ارتش آمريکا پس از اشغال 
  مدارکی را که نشان FRAPHدفاتر 

 ا بود - آی-دهنده ارتباط آنها با سی
  .تصاحب کردند

يکی از گروه های مخالف 
آرستيد که در جنوب هائيتی فعاليت 

 مشهور است و ١٨۴می کند به گروه 
اتحاد " ديگری نام به اصطالح 

اين . را بر خود دارد" راتيکدمک
اپوزيسيون "گروه ها که به اسم 
مشهور شده " سياسی و رسمی هائيتی

  اند سعی در سوء استفاده از مبارزات

  

در هائیتی چه می گذرد؟در هائیتی چه می گذرد؟
  

  روناک مدائن
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 و مخالفت های توده ای عليه 
دولت وابسته آرستيد و سياست های 
نئوليبرالی او که کشور را به قعر فقر 
و نکبت کشانده، دارند ولی خود آنها 

 جنايت و کشتار مردم دست نيز در
اپوزيسيون . کمی از آرستيد ندارند

رسمی هائيتی ملغمه ای است از 
عناصر و وزرای باقيمانده از رژيم 

  و مدافعين  Duvalierديکتاتوری 
آنها سرمايه . سابق دولت آرستيد

دارانی هستند که در کشوری که نيمی 
از جمعيت آن از گرسنگی  در حال 

ه حفظ سرمايه مرگ هستند، فقط ب
رهبری اين . های خود فکر می کنند

گروه ها در دست سرمايه داران و 
فاشيست های وابسته به امپرياليسم 
است که شديدأ از طغيان توده ها 
هراس داشته و همچون آرستيد سابقه 
فراوانی در چپاول و سرکوب توده 

  .های زحمتکش هائيتی دارند
ممکن است رهبران به 

" يون دمکراتاپوزيس"اصطالح 
صحبتی از برنامه هايشان نکنند اما 
اعمال آنها به عنوان مولتی ميليونرها 
و صاحبان صنايع هائيتی نشان دهنده 

به عنوان مثال . برنامه هايشان است

آندره آپايد يکی از رهبران مولتی 
ميليونر اين گروه ها، صاحب صنايع 

است که گزارشات " آلفا"بافندگی 
 جاری در محيط وضعيت غيرانسانی

های کاری آن آنقدر وخيم است که 
بارها مورد اعتراض سازمان های 
. کار بين المللی نيز قرار گرفته است

به عنوان مثال بيشتر کارگران اين 
کارخانه از بيماری های پوستی و 
تنفسی رنج می برند و زنان کارگر 

  ساعت در هفته کار مي کنند ٧٨که 
ق مجاز حقوقی کمتر از حداقل حقو

  .دارند
آنچه که مسلم است اين است که 
طرف های درگير در جنگ قدرتی 
که اکنون در هائيتی برقرار است دو 

بورژوازی : روی يک سکه هستند
. ورشکسته و وابسته به امپرياليسم

اگر هر کدام از جناح های 
بورژوازی، چه آرستيد و چه 
مخالفينش، به قدرت برسند در زندگی 

در .  فرقی نخواهد کردتوده ها اساسا
نتيجه زمانی توده ها به  نيازها و 
خواست های خود که همانا عدالت 
اجتماعی، صلح، حقوق دمکراتيک، 

... امنيت، غذا، بهداشت و تحصيل و 

است، دسترسی می يابند که حاکميت 
سرمايه داری و امپرياليسم را با 
تمامی کارگزاران رنگارنگش به 

  .  ندزباله دان تاريخ بيفکن
از سوی ديگر آرستيد و گروه 
های مخالف او در شمال و جنوب 
هائيتی هيچکدام قادر به جلب حمايت 
مردمی نبوده و چشم به حمايت 
امپرياليست های آمريکا و فرانسه و 

اگر آرستيد به . حتی کانادا دوخته اند
کمک نيروی نظامی آمريکا در 
قدرت بماند و يا اگر نيروهای مخالف 

نند با کمک آمريکا او را او بتوا
برکنار کنند، در هر صورت نتيجه 
به نفع مردم هائيتی نخواهد بود و فقر 
و زندگی مشقت بار مردم هائيتی 

همين التماس . ادامه خواهد داشت
اپوزيسيون از کشورهای امپرياليستی 
برای دخالت در امور هائيتی خصلت 
غيردمکراتيک و وابستگی آنها را به 

  .  ها نشان می دهدامپرياليست
آمريکا در طول قرن گذشته هميشه 
از ديکتاتورهای هائيتی، مثل خانواده 

  حمايت کرده  Duvalierدوالير 
است و اينبار نيز نه به دنبال راه حلی 
دمکراتيک به نفع توده های 

زحمتکش هائيتی بلکه حمايت از 
ديکتاتورهای وابسته به امپرياليسم 

  . است
يتی تنها با طبقه کارگر هائ

تکيه بر قدرت خويش و با حمايت 
ديگر طبقات و اقشار تحت ستم 
هائيتی است که می تواند در جريان 
گسترش يک مبارزه انقالبی بر عليه 
تمامی جناح های بورژوازی وابسته 
به امپرياليسم هائيتی از هر رنگ و 
جناحی سرنوشت خود را در دست 

اپوزيسيون وابسته به . گيرد
يسم و يا دولت وابسته و ضد امپريال

خلقی آرستيد، هيچکدام راه حلی برای 
رفع مشکالت مردم تحت ستم هائيتی 

  . ندارند
  
  
  
  
  

  
  

  

  
  

  ......ارتش برده ها به رهبری ارتش برده ها به رهبری 
   ) )1313بقیه از صفحه بقیه از صفحه ( ( 

  
شورشگران دسته های بزرگی را سازمان داده و 

شمار . بطور ساده به مخالفین هجوم می آوردند
شورشگران در حین عملیات تهاجمی برای زیادی از 

بردگان هر چیزی . نابود کردن دشمن کشته شدند
را که در سر راهشان بود نابود می کردند، 
زندانیان، سلول های زندان را به آتش می 

آنها از مزارع و محل زندگی خود تنفر . کشیدند
عمیقی در دل داشتند و نمی خواستند تا از آن 

  که اربابان برای آنها ساخته جهنم های روی زمین
تشخیص شب از روز در . بودند اثری برجای بماند

آسمان به .  هفته بسیار دشوار بود3طول 
دیوارهای ممتد و ضخیم آتش و دود سیاه مبدل 

از آسمان خاکستر برف مانندی به روی . شده بود
زمین می افتاد، شورشیان آتش های بزرگی برپا 

بور به ترک ساحل و فرار نموده و کشتی ها را مج
بردگان . به فاصله بسیار دوری از ساحل می کردند

هیچ چیزی جز ظلم بی حد و حصر، تجاوز، قتل و 
شکنجه از طرف فرانسویان نصیبشان نگردیده بود 

در نتیجه تمامی این ظلم و جورها را با اعمال 
در آغاز . خشونت آمیز عدالت جویانه پاسخ دادند

 پوستان به استثنای آدم های بردگان تمام سفید
. مورد احترام مانند پزشکان را به قتل می رساندند

پس از چند هفته، جنبش بردگان موقتاً فروکش 
هرگز یک سازماندهی قوی و مرکزی در . کرد

 خود در نبرد "باکمن". میان بردگان وجود نداشت
بردگان گروهای پراکنده را تشکیل . کشته شد

  .ئی میان آنها آغاز شددادند و زد و خوردها
برده داران مشغول بازسازی نیروهایشان 

 را در میدان های "باکمن"برده داران سر . بودند
برای .   به نمایش گذاشتند"له کپ"عمومی 

وحشت آفرینی و رعب پراکنی، آنها دسته دسته 
بردگان را در مالء عام و در سر چهار راه ها 

عمل وحشیانه  شکنجه و به قتل می رساندند و این 
  . روزانه صورت می گرفت

جناحی از طبقه حاکم به برده داران دورگه 
پیشنهاد برابری تدریجی با سفید پوستان حاکم را 
به شرط همکاری آنها و برای سرکوب بردگان 

یک نیروی ضدانقالبی رعب آور برای . دادند
برده . بازپس گرفتن خونین مزارع تشکیل گردید

امید پیروزی سرمست داران جاه طلب به 
  .گردیدند

  اسپارتاکوس سیاه پوست
. خیزش بردگان نابود نگردید و ادامه یافت

در این رابطه فاکتورهای مثبت زیادی نقش بازی 
کشور استعمارگر فرانسه خود در یک . کردند

جامعه بردگان در یک . انقالب دست و پا می زد
جزیره، جائی که بردگان اکثریت مطلق را تشکیل 

دسته بندی های زیادی .  دادند ایزوله شده بودمی
در میان طبقه حاکمه محلی بوجود آمده بود، آنها 
ناتوان از توافق در باره موضوع برابری برده داران 

در این میان از همه . دورگه با سفید پوستان بودند
مهمتر این بود که یک رهبری قاطع و با برنامه و 

 در میان بردگان نظر برای پیشبرد عملی انقالب،
  .در حال رشد بود

 در دوران برده داری "توسیانت ال اورتور"
بدینا آمد، او فرزند یک آفریقائی اسیر و برده 

او شمائی از دنیای خارج را زمانی که در کشتی . بود
او شغل نظارت بر . کار می کرد تجربه کرده بود

. اداره حیوانات را در مزرعه ای در دست داشت
 خود را به لحاظ جسمی و فکر پرورش "تتوسیان"
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زبانی مرکب از  ("کریول"او نه تنها زبان . داده بود
)  م-زبان های مختلف سیاهان با زبان فرانسوی

آشنا بود بلکه زبان فرانسه و التین را نیز آموخته 
او نوشته های نظامی سزار و کتب انقالبی . بود

. دغیرقانونی فرانسوی را نیز مطالعه کرده بو
 ساله 45زمانی که قیام بردگان درگرفت توسیانت 

بود که این موقعیت برای یک برده استثنائی بشمار 
پس از . او مزرعه ای را مصادره کرد. می رفت

گذشت چند هفته، او دریافت که امکان پیشروی و 
. کسب موقعیت پایدار در نبرد بردگان وجود دارد

 امن آنطرف در نتیجه او خانواده خود را به مکانی
مرز در کلنی اسپانیا فرستاد و خود عازم مناطق 

در هر گام او یک نیروی رزمنده و . شورشی شد
 در یک "توسیانت". با دیسیپلین پایه گذاری کرد

کمپ های . مقطع زمانی خطرناک سر بلند کرد
. شورشیان با قحطی و گرسنگی روبرو بودند

ای نیروه) برای شکست(رهبرانشان فاقد برنامه 
در ماه نوامبر سربازان ضدانقالب . ارتجاعی بودند

شروع به عقب نشاندن بردگان از منطقه به 
فرماندهان کلیدی امیدشان . کوهستان ها کردند

را از دست داده و دلسرد شده و در نتیجه 
مخفیانه پیشنهاد تسلیم شدن نیروهایشان به اربابان 

رورانه برده داران مغ. را در ازای عفو خود میدادند
آنها . این پیشنهاد فرماندهان بزدل را رد کردند

  .مصمم بودند تا بردگان را تا پای مرگ تنبیه کنند
 آن مذاکرات را دقیقاً در نظر "توسیانت"

داشت و تحلیل می کرد، او از همان زمان این 
مذاکرات، به خوبی دریافت که تنها شکست سیستم 

رآمیز می بردگی و نابودی طبقه حاکم از طریق قه
در طول یک . تواند به رهائی بردگان بیانجامد

زندگی پر از متفقین موقتی و انتخاب های پیچیده، 
او توانست درک درستی از تناقضات و تضادهای 
زمان خود داشته باشد و به آن نتیجه رسید که 
. براندازی آن نظام تنها از طریق قهر ممکن است

کوچک و با  شروع به تشکیل یک گروه "توسیانت"
او چند صد مرد بسیج کرده و به . دیسیپلین کرد

عملیات تعرضی علیه نیروهای ضد انقالب دست 
  .زد

، فرانسه دستور داد تا 1793در آغاز 
فرماندهانش در هائیتی برای دفاع از انقالب بر 
. علیه سلطنت طلبان متجاوز به فرانسه برگردند
لی نیروهای بردگان دوباره به سمت منطقه شما

درمیان این نیروها گروه تازه . پیشروی کردند

یک . نطفه بسته توسیانت نیز حضور داشت
و این . فرمانده جدید از فرانسه وارد هائیتی شد

امر باعث زد و خوردهای زیادی در میان حاکمین 
در گیرو دار درگیری های . سفید پوست گردید

له "حاکمین ده هزار برده از کوهستان ها به طرف 
 هجوم آورده و سربازان فرانسوی و مالکین "کپ

این نقطه پایانی بود . محلی را به سمت دریا راندند
هائیتی . بر حکومت باثبات فرانسه در جزیره هائیتی

حاال دیگر سرزمینی بود مملو از هرج و مرج و بی 
نظمی که در هر منطقه ای از آن بخشی از حاکمین 

  .ستمگر پرچم خود را برمی افراشتند
  

  از شورش تا انقالب
 نظامی - یک برنامه سیاسی "توسیانت"

واحدهای او در ابتدا مانند دسته های . تدوین کرد
. خشمگین به نیروهای ستمگران تعرض نمی کردند

آنها در میان درختان در گروه های کوچک پنهان 
. می شدند و به نیروهای دشمن حمله می کردند

 بسیار منظم با عمل آنها مستلزم داشتن یک سیستم
این کار سبب . یک فرماندهی قاطع و جدی بود

پیروزی های زیادی برای نیروهای توسیانت می 
در نتیجه گروه او در امر مصادره سالح برای . شد

تسلیح بیشتر خود، و جذب نیروهای جنگنده از 
گروه های مبارز دیگر، موفقیت های بسیاری 

. طرح کرد را م"انتقام نه"توسیانت شعار . داشت
نیروهای توسیانت تنها کسانی را که درمقابل آنها 
بطور مسلحانه مقاومت می کردند می کشتند و 
آنهائی که سالحشان را بر زمین می گذاشتند با 

پیروزی های زیادی نصیب . مهربانی رفتار می شد
نیروهای توسیانت شد زیرا که نیروهای دشمن با 

 و فداکاری دیدن روحیه مقاومت جویانه مبارزین
های آنها تسلیم می شدند و این امر سبب از دست 

  .دادن شمار کمتری از نیروهای توسیانت گردید
فرماندهان نیروهای توسیانت با جنگده های 
ساده ارتشش واقعاً درآمیخته بودند، توسیانت 
خود در میان آنها زندگی می کرد و خود در 
ی بسیاری از نبردها در پیشاپیش آنها قرار م

 هفده بار در جریان نبردهای "توسیانت". گرفت
 شدیداً برعلیه "توسیانت". دائمی زخمی گردید

پاسیفیسم درمیان فرماندهان ارتشش مبارزه می 
کرد، و روحیه تعرضی را در میان آنها دامن می زد 
او نمی خواست به دشمن فرصت استراحت و 

 هیچ "توسیانت"در . بازسازی نیروهایش را بدهد

ر لیبرالیستی وجود نداشت، او قاطع، شجاع، عنص
او در میان . دقیق و دارای زبانی صریح بود

مبارزین و رزمندگانش محبوب و آنها در او نیروی 
  .عظیمی از اعتماد می یافتند

 وارد یک رشته اتحاد با نیروهائی "توسیانت"
گردید که در آن نیروها توانائی تأمین سالح برای 

وحدت با اسپانیائی ها آغاز . یدنیروهایش را می د
او تأکید داشت که متحدین آزادی . این اتحاد بود

اما او واقف بود که . بردگان را به رسمیت بشناسند
نیروهائی مانند طبقات حاکم اسپانیا، فرانسه و 
بریتانیا نه به خاطر بردگان هائیتی که برای منافع 

همه آنها . استعمارگرانه خود تالش می کردند
نتظر بودند که دیر یا زود بردگان هائیتی را به م

در هر نقطه ای . زیر شالق استعماری خود بکشند
 بر استقالل فرماندهی نیروهایش پای "توسیانت"

نیروهای وی با حمایت اسپانیا توانستند . می فشرد
از یک پایگاه به پایگاه دیگر دشمن یعنی به طرف 

ن که همی. ساحل شمالی هائیتی پیشروی کنند
مقاومت حاکمین فرانسوی و ستمگران محلی 
درهم ریخته شد، بریتانیا با نیروئی مرکب از هفت 
هزار نفر و با همکاری مالکین برده دار سفید 

 از سمت ساحل 1794پوست هائیتی در سال 
مرکزی هائیتی به این جزیره حمله کردند و شهر 

در این .  را به اشغال خود در آوردند"پورتا پرنس"
هنگام انقالب در فرانسه روزهای بسیار حساسی را 
از سر می گذراند و حاکمین جدید امیدوار بودند 

امری که (با حمایت از نابودی برده داری 
بتوانند هائیتی را زیر ) درخواست اصلی بردگان بود

آنها نمی توانستند سالحی . سلطه خود نگاهدارند
 "توسیانت"اما در اختیار انقالب و انقالبیون بگذارند، 

یک توافق جدید با حاکمین تازه فرانسه و سلطنت 
او با نیروی کوچک اما بسیار . طلبان سابق اعالم کرد

منظمش در مقام رهبری، نیروهای اسپانیا را از 
شمال به بیرون رانده و آن دسته از فرماندهان 
برده ها که هنوز در اتحاد با اسپانیا باقی مانده 

سپس در جنوب هائیتی با . کردبودند را ایزوله 
 در آن زمان به "توسیانت". بریتانیا روبرو گردید

طور نسبی هنوز یک افسر درجه پائین در ارتش 
 اما در واقعیت او فرماندهی یک -های دیگران بود 

نیروی چهار هزار نفره از بردگان جنگنده را داشت 
.  نیروئی بسیار منظم و راسخ در میدان های نبرد-

 او در به دست آوردن پیروزی های بزرگ، ارتش
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در قاطعیت، در انعطاف پذیری الزم و در سازش 
  .ناپذیری برای رهائی بردگان شهرت زیادی داشت

  
  مبارزه برای تولید و نظم جدید در تولید

 "انقالب را دریابید، در امر تولید کوشا باشید"
  )مائو تسه تانگ(
  

 برده دار انقالب با نابود کردن مزارع مالکین
اما انقالب، خود فرو می پاشید، شکست . آغاز شد

می خورد از قحطی و گرسنگی، راهی برای ترغیب 
بردگان تازه آزاد شده برای برگشت به کار می 

هر کجا در هر منطقه ای که . یافت، کار در مزارع
ارتش توسیانت قدرت را بدست گرفته بود، 

ک نظم بردگانی که در ارتش متشکل شده بودند ی
کار اجباری و تنبیه . نوین تولیدی را برقرار کردند

شب . و کتک زدن و مجازات ممنوع اعالم گردید
زمین مزارع تقسیم نگردید، اما . کاری نابود شد

دستمزد در شکل غذا، مسکن و یک چهارم تولید 
. در برابر کار بردگان آزاد شده پرداخت می شد

رعلیه هنگامی که انقالب در شکل قهرآمیز ب
نیروهای ضد انقالب جاری بود، در مناطق آزاد 
شده این انقالب در حوزه دیگر علیه تالش ها و 
کوشش هائی که قصد برقرار کردن دوباره برده 

در مقاطعی نظم . داری را داشت مبارزه می کرد
برده . نوین شباهت هائی با نظام پیشین داشت

هنوز داران سابق و برخی از رهبران جدید با مردم 
مواردی وجود داشت . مانند برده رفتار می کردند

که فرماندهان ارتش بردگان زیردستان را به شالق 
موارد دیگری وجود داشت که در . می بستند

مناطق آزاد شده بردگان آزاد شده به نظم نوین 
  .کار اعتراض می کردند

با شماری از برده داران پیشین که از خشم 
با رفتاری انسانی برخورد بردگان گریخته بودند، 

می شد، اما آنها قطعاً از حق مالکیت بردگان 
از آنجائی که بردگان فاقد هرگونه . محروم شدند

تجربه در امر سازماندهی تولید بودند از آنها 
انقالب . برای سازماندهی تولید استفاده گردید

زندگی را به طور رادیکال برای بردگان آزاد شده 
ام آنهائی که داوطلبانه نابودی برده و تم. تغییر داد

داری را پذیرفتند در جامعه نوین، مکانی انسانی 
  .پیدا کردند

 تعدادی اسب و مکان های امنی "توسیانت"
داشت که با استفاده از آنها قادر می شد در طول 
جنگ سریعاً به مناطق مختلف روستائی سفر کرده 

ینه در زم. و درباره حوادث تحقیق و بررسی کند
کار تولیدی تبلیغ کند، از توده ها بیاموزد، و 
چگونگی اجرای تغییرات انقالبی را با توده ها در 

و از نزدیک خرابکاری ها و دخالت . میان بگذارد
گفته های . گری های مأمورین بریتانیا را برمال کند

 به آهنگهای فلکوریکی در میان بردگان "توسیانت"
ردگان آنها را آزاد شده تبدیل گردید که ب

 "توسیانت"". راهنمای کار و عمل خود می کردند
راه پیشگیری از برگشت برده داری این "می گوید 

وی نیروی . "است که ما به کار تولیدی بپردازیم
مسلح بردگان را پشتیبان تحقق ایده های خود می 

در تجعمات و گردهمائی های بزرگ او تفنگی . دید
این ضامن آزادی ": ی گفترا باال می برد و چنین م

  "شماست
  

  .پیروزیهای غیر قابل تصور دنیا را تکان داد
ما آموخته ایم که برای بدست آوردن آزادی "

چگونه با خطرات روبرو شویم، و خواهیم دانست 
 "که چگونه از برای نگهبانی از آن از مرگ نهراسیم

  ) به هیئت اجرائی فرانسه1797 سال -توسیانت(
  

ریتانیائی تصور می کردند که تجاوزگران ب
در هنگام حمله به هائیتی با نیروی روحیه باخته 
فرانسه روبرو می گردند و آنرا به شکست می 
کشانند، اما در عوض خود را در برابر ارتش 

 با "توسیانت"نیروهای . آزادیبخش برده ها یافتند
روحیه ای امیدوارانه یعنی امید به پیروزی که سر 

هنگامی که از . می کشید، می جنگیدندبه آسمان ها 
نظر مواد غذایی کمبود داشتند با گرسنگی مبارزه 

هنگامی که مهماتشان تمام می شد با . می کردند
هنگامی که نیروهای . سنگ می جنگیدند

استعمارگران بریتانیائی، در میدان های جنگ خرده 
شیشه می ریختند، سربازان ارتش آزایبخش با 

ریش ریش شده به جنگ ادامه می پاهای خونین و 
 "توسیانت" جنگندگان 1798در ژانویه . دادند

سربازان استعمارگران بریتانیائی را در هفت نبرد 
  . شکست داده مجبور به فرار از جزیره کردند

 ارتش "توسیانت"، ارتش 1800در سال 
اسپانیا را در نیمه شرقی جزیره به شکست 

فرماندهی یک در این هنگام توسیان . کشاندند
 نفره از نیروهای با تجربه را در 55،000نیروی 

جورج واشنگتن هرگز نیرویی باالتر (دست داشت 
، 1801در ).  نفر را سازماندهی نکرد20،000از 

جمهوری ای تشکیل شد . هائیتی اعالم استقالل کرد
مرکب  از بردگانی که بدست خود آزاد شده 

  .بودند
 قدرت را بدست در فرانسه ناپلئون بناپارت

داشت و قوانین انقالبی زیادی را ملغی کرده بود او 
کوشش کرد از طریق جنگ، امپراطوری فرانسوی 

 یکی از "توسیانت"باالخره . جدیدی بسازد
بزرگترین رهبران تاریخ، فرسنگ ها دور از هائیتی 
در یک سلول سرد در باالی آلپ فرانسه 

یارانش انقالب تحت رهبری دو نفر از . درگذشت
هنری " و "جین ژاکس دی سلینس"به نام های 

آنها اولین شکست را به .  ادامه یافت"کریستف
 تحمیل کرده و فرانسه را با 1804ناپلئون در 

استفاده از زور وادار به قبول استقالل هائیتی 
 پایه گذاری "توسیانت"ارتشی که بوسیله . کردند

 دوباره شد، ارتش های سمتگران را که امید داشتند
هائیتی ها را به بردگی بکشند، یکی پس از دیگری 

  .شکست دادند
انقالب بردگان هائیتی زمین لرزه ای گردید 
که سبب پس لرزه های دیگری در مستعمرات 

برده داران ایاالت متحده کوشش . آمریکا شد
کردند اخبار هائیتی را از گوش بردگان در این 

 ای که ناکامیش تالش بیهوده. کشور دور نگاهدارند
  . از پیش روشن بود

هائیتی ها با مبارزاتشان الهام بخش طرح 
نات "، شورش 1822 در سال "دانمارک و سی"

برده سیاهپوستی در ایاالت متحده که سر  ("ترنر
 برده دار سفید را به همکاری دیگر بردگان از 60

 و الهام بخش راه 1831در سال )  م-تن جدا کردند
  . گردید"جان براون"واهی مانند انسان آزادی خ

با  پیروزی بردگان و استقالل هائیتی، بردگان 
دیگر شاد شده و الهام گرفتند، و ستمگران نیز 

  .مرگ محتوم خود را به عینه دیدند
  

  
  

  !!حق تعیین سرنوشت، حق مسلم و تردیدناپذیر خلق هاستحق تعیین سرنوشت، حق مسلم و تردیدناپذیر خلق هاست  او را هم همینطور گرفتند؟  
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  ستون آزاد
  

  

  "تغییرات"امید عبث به 
  

  عبداله باوی
  
  
  

 رهبران تحقيق در زندگی و عملکرد
 با هر عنوانی چون - ١کشورهای وابسته جهان سوم

 سلطان، شاه، امير، رييس جمهور، امام ،امپراطور
امت و يا هر نام غير انسانی ديگری که خوانده 

 نشان ميدهد که آن ها  نه تنها ، نماينده - شوند
بورژوازی، که خود گاه از بزرگترين سرمايه 

 با کاخ يک ميليارد يی پادشاه برونه( داران ميباشند
در صد فقير، شاه  ٩٠دالری  در کشوری با جمعيت 

ای در  حسن دوم با هفت قصر و ثروت افسانه
درصد فقير، موبوتو پادشاه  ٩۵کشوری با جمعيت 

 ميليارد دالر با جمعيتی که ۵سابق زيير با ثروت  
 سالگی ميمرد و ۵از هر دو کودک يکی قبل از 

ران در طول زمامداری اين باصطالح رهب.....)  
خود چنگ بر ثروت کشور انداخته و هدفی جز 

 چنين . و ندارند انباشت و تاراج ثروتها نداشته
وضعی بدون پشتيبانی امپرياليسم امکان پذير نيست، 

در . که خود در اين استثمار بيشترين سهم را ميبرد
اين کشورها ديکتاتوری و برخورداری زمامدار از 

چنين وجود يک بوروکراسی قدرت مطلق و هم
منحط  الزمه بقاء و تداوم استثمار زحمتکشان و 

البته در اين کشور ها شايد .  غارت منابع می باشد
انتخاباتی هم بين چند کانديد برای رياست جمهوری 
برگزار شود، ولی اين برگزاری، تغييری در 

در شرايط خاصی اگر . انتخاب ديکتاتور نمی کند
 توسط امپرياليست ها در قدرت قرار افرادی که قبًال

گرفته اند نتوانند کامًال به منافع امپرياليست ها 
خدمت نمايند همانطور که تجربه نشان داده است يا 
با کودتا سرنگون گشته و يا مجبور به تسليم خواهند 

سپس با تبليغات و پشتيبانی امپرياليست ها آن .  شد
ط مفروض کسی به قدرت می رسد که در آن شراي

پينوشه در شيلی،  . ( قادر به تأمين منافع آن ها باشند
ژنرال برانکو در برزيل، ژنرال ساموئل دو در 
ليبريا، ژنرال مارتينز در السالوادور، ژنرال رابوکا 
در فيجی، سوهارتو در اندونزی، ژنرال ويدال در 
آرژانتين، و غيره نمونه هائی از اين دست می 

شرايط نشان ميدهد که اين  بررسی اين  )باشند
ديکتاتورها برای سالها هر نوع آزادی را برچسب 
کمونيسم زده و به نام آزادی، آزاديخواهان را قتل 

                                                 
نيز ميتواند باشد، " دمکراتيک"در کشورهای  - 1

ميليارد ١٣برلوسکونی رييس دولت ايتاليا با ثروت 
  .دالری، پانزدهمين نفر در ليست ثروتمندان جهان است

 ضدکمونيست بودن آنها، و حفظ ٢.اند عام کرده
 داری و استثمار شرايط انتخاب شدن آنها سرمايه
نشانده که توسط امپرياليسم  اين رهبران دست. است

و بخاطر وفاداری خود به آن، از بذل و ياری شده 
، فريبکار، ٣اند بخشش آنها برخوردار شده

بازی  های خيمه شب گر، قاتل و عروسک شکنجه
درخواست کمی تغيير از . دست امپرياليسم هستند

آنها، بمثابه درخواست قطع رابطه با امپرياليسم، 
نظر کردن از ثروت  گذشتن از قدرت خود و صرف

  .است
ه بحرانی قيام، در بين همه کانديداها در دور 

يابی به قدرت، خمينی توسط امپرياليسم  برای دست
ها و بختيارها هر  ها، سنجابی بازرگان. انتخاب شد

ای سعی در ابراز شايستگی خود به  کدام به گونه
امپرياليسم کردند، ولی خمينی داری آن شرايط 

نه تنها نه تنها مرتجع، و . مورد نظر امپرياليسم بود
داری،  ضدکمونيست و خواهان پابرجا بودن سرمايه

که قدرت مذهبی داشت، زيرا مذهب شرايط ذهنی 
  .برای ديکتاتوری را به آسانی فراهم ميکرد
شروع آن . جمهوری اسالمی اکنون تاريخ دارد

با فريب بوده  و ادامه آن نيز با فريب است و اين 
غارت فريب در خدمت استثمار شديد زحمتکشان، 

ثروتهای ملی و در اثر آن ها گسترش فقر شديد و 
اين رهبران در . هزاران معضل ديگر قرار دارد

جمهوری اسالمی نيز همچون ديگر ديکتاتورها، از 
ترين جنايتها را  هيچ جنايتی روگردان نبوده و فجيع

درخواست و يا در انتظار . انجام داده و خواهند داد
اسالمی، فقط خود کمی تغيير بودن در جمهوری 

  .فريبی و فريب مردم است
حزب توده که هميشه کارگران و زحمتکشان 
را تنها گذاشته و به آن ها خيانت کرده است، 

های بريده از مردم،  همچون ساير احزاب و سازمان
انتخاب خاتمی را نوعی تغيير تعبير کرد و صفحات 

سپس . سياه کردند" جامعه مدنی"زيادی در مورد 
. ای ذهنی از آن گرفته و آنرا استحاله ناميدند نتيجه

ولی اکنون بعد از سالها به اميدی عبث نشستن، 
تر از اين آنکه حزب ما بر  مهم " :٤نويسند چنين می

                                                 
از جمله  ژنرال سانی آباچا در نيجريه، با پشتيبانی  - 2

تظاهرکنندگان را شرکت نفتی شل تعداد بيشماری از 
ژنرال عيدی امين در اوگاندا، با پشتيبانی   - .کشت

انگليس، ارتش امريکا و اسراييل در اين کشور قتل عام  
   .وحشيانه ای بر پا نمود

کلنل هوگو بانزر در بوليوی، با پشتيبانی آمريکا رژيم  -
ترور براه انداخته و دهها هزار سرخپوست را از 

   .دسرزمين خود بيرون ران
ژنرال ويدال در آرژانتين، با کمک آمريکا فقط در طول  -

  . فعال سياسی شد١۵٠٠٠شدن " ناپديد"يک سال باعث 
 ميليون دوالر به سوازو کوردوا رييس جمهور ٢٣٠ - 3

هندوراس در ازاء اجازه تمرين عمليات نظامی به 
  . سربازان آمريکايی داده شد

 ١۶دو،  و  ميليون دوالر به ژنرال ساموئل ۵٠٠ -
) پدر و پسر(ميليون دوالر در هفته به فرانسوا دواليه 

روسای جمهور هائيتی برای پيشبرد سياست های ضد 
الر به فرديناند يلياردها دم  کمونيستی خود، همين طور

  .مارکوس رييس جمهور فيليپين داده شده است
  .۶ صفحه ۶٧٢نامه مردم شماره  - 4

خالف برخی نظرات داده شده در زمينه امکان 
استحاله رژيم واليت فقيه و تبديل آن به يک 

اين : "عميقأ اعتقاد داشت که" حکومت مردم ساالر"
امر به هيچ وجه به معنای استحاله رژيم از درون 
نيست زيرا استحاله چشم اميد به تغييرات تدريجی به 

. های حکومتی دوخته است دست نيروها و جناح
گوييم ويژگی  آنچه ما در تحليل خود از آن سخن می

مهم خود را دارد و آن پيدا شدن عنصر آگاهی 
ظلم و ستم و استبداد ها طی تجربه ساليان دراز  توده

اين عنصر در رويارويی مردم . همين حاکميت است
و حکومت بوجود آمده است و خود را تابع منافع و 

  ......بيند مصالح رژيم نمی
اين چنين از تحليل خود گريخته و حزب توده 

: ... نويسد هنوز به دوم خرداد اميدوار است که می
ای  تر توده عمرحله بعد از اين مشارکت هر چه وسي"

ها و   يی برای تحقق همان خواست در مبارزه
شعارهايی است که روح حرکت يکپارچه مردم در 

مهم اين است که . دوم خرداد را تشکيل ميدهد
اجرای حتی نسبی اين خواستها عمأل کمک به ايجاد 

  ."مرحله گذار خواهد کرد

  
  

  کسری بودجه دولت آمریکا
  

ر آخر سپتامبر وزارت خزانه داری امریکا د
 میزان بدهی های خارجی امریکا را 2003

این در .  تریلیون دالر اعالم نمود494/6
شرایطی است که کسری بودجه دولت امریکا به 

  . میلیارد دالر رسیده است400بیش از 
  
  

  آمار جمعیت شهر بم پس از زلزله
  

فرماندار بم اعالم کرد که در شرایطی که بیش 
 هزار نفری بم در 90 جمعیت  هزار نفر از50از 

جریان زلزله جانشان را از دست دادند اما 
 هزار نفر 213جمعیت شهر بم اکنون به 

  !رسیده است
  
  

  مرگ یک پناهجوی ایرانی در مالزی
  

در ) غالمحسین انواری(یک پناهجوی ایرانی 
مالزی پس از اینکه دو بار با درخواست 

رگان پناهندگی او بوسیله کمیساری عالی آوا
سازمان ملل مخالفت شد در اعتراض به این 
اقدام در مقابل ساختمان کمیساریای سازمان 

عاتی بعد در ملل در مالزی خود را آتش زد و سا
  .بیمارستان جان سپرد
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 سال زندان 5او . بله و بعد هم کشتند
 تایی هم که در 200در مورد اون . بود

اصفهان جمع کرده بودند و اعدام کردند 
یعنی حتی . قعاً اینها هیچ کاره بودندوا

صرف معیارهایی هم که رژیم داشت 
و این نشان میدهد . شامل اونها نمی شد

که اونها می خواستند تا اونجایی که 
امکان داره تا اونجایی که جا داره فعالین 
  .سیاسی و یا زندانیان سیاسی رو بکشند

در واقع اینها نمی خواستند هیچ فعالی 
داری دارای تجربه است و که یک مق

سیستم های امنیتی اینها را می شناسد 
و پوستش  و این جنایات رو با گوشت

اخباری  که ما از . لمس کرده، زنده بماند
شنیده ... زندانهای گوهردشت و اوین و

وقایعی که در اصفهان اتفاق افتاد  ایم با
چو ن در . و میگوئی خیلی تفاوت داره

 تیرباران می کردند اصفهان زندانیها  را
جایی باسم مثال باغ  و بعد هم می بردند

هم  بعد. رضوان خاکشان می کردند
ظاهرا بقیه را دیگه زیاد اذیت نمی 
 کردند در حالیکه در اوین و گوهردشت

ن کسانی هم که نکشته اند را شدیداً آ
  .   کتک می زده اند که مسلمان شوند

آخه زندانهای تهران مثل اوین و 
ردشت و اینها، در واقع با آن مقایسه گوه

ای که با توجه به تجربه خودم توی اوین 
 به بعد اصفهان می کنم در 60و از سال 

مقایسه با بقیه زندان های دیگر، مثل 
توی . یک سیاره خاص خودشان بودند

اصفهان اون بچه هایی رو که جدا کردند 
و بردند و اعدام کردند، با کمال بی رحمی 

اما .  هر بالیی بسرشان آوردندو شقاوت
این باقیمانده یی که می خواستند ول 
کنند فقط جنگ اعصاب روانی بود که 

ولی آنطور که بعداً با بچه . شدید بود
هایی که اوین بوده اند صحبت کردم در 
. اوین نمی گذاشتند شما ثبات پیدا کنی

یکمرتبه از بند در می آوردند و بند شما 
یا از بند درتان می را عوض می کردند 

آوردند و می بردند بقول خودشان زیر 
اینقدر می زدند و میپرسیدند که . هشت

مسلمان هستی؟ نیستی؟ نماز می خوانی 
نمی خوانی؟ یعنی اونهایی هم که از سال 

 زنده ماندند و نرفتند زیر تیغ اعدام، 67
دائما شکنجه فیزیکی شدند یعنی دائم 

فهان این کار را توی اص. اینها را می زدند
. نکردند ولی توی اوین دائماً می زدند

توی اوین از بند در می آوردند و می 
دو تا از . بردند و به قصد کشت می زدند

یکی  بچه هایی که توی اوین بودند و
دیگر هم که در گوهردشت بود، االن 

آنها برای من اینطور که تعریف . سوئد اند
 اند و بعد کردند قبالً زندان اصفهان بوده

دو تا شان را در . فرستاده بودنشان اوین
 فرستاده بودند 64جریان مسائل سال 

 فرستاده 63اوین و دیگری را هم سال 
آنها این چیزها رو برای من تعریف . بودند
مثالً اون دوستمان که گوهردشت . کردند

بود گفت توی گوهردشت یکسری را با 
 گاز کشته بودند، چون گوهردشت زندان

جدید بود و تمام سیستمهای تهویه هوا 
یکسری را از . سیستمهای جدید بود

زندان اوین برده بودند به قزل حصار که 
به اصطالح درش را بسته بودند و دیوار 
رویشان خراب کرده بودند یعنی یکسری 

توی خود . را زنده بگور کرده بودند
سلولهای اوین یک اکیپ را دار زده 

ق مان را که در اوین خوداین رفی. بودند
 نفر دیگر را آورده بودند بسته 4بود و 

بودند به میله توی اوین، اعدام مصنوعی 
  .کرده بودند

یعنی با این توصیف شرایط زندانهای مثل 
با اوین و  اصفهان و یا شهرستانها

زندانهای دیگر تهران قابل مقایسه 
  نبوده؟

  .اصالً قابل مقایسه نیست
ن هم بود که بچه ها این جو در خود زندا

  بدانند مثالً آنجاها خیلی وحشتناکتره؟
این تجربه خود من بود که مـن وقتـی کـه             

 روز تــا 20از اویــن برگشــتم بــرای مــدت 
یکماه صبح ها فکر میکردم که هنوز تـوی         

ــود. زنــدان اویــن هســتم   اویــن مثــل نب
اگر بـه کسـی مـی گفتنـد         . حالت مرگ بود  

یلـی از   آقا می بریمت اوین، ممکـن بـود خ        
کارهایی که زیر شکنجه وحشـتناک انجـام        

اوین جایی بود که    . نمی دهد، انجام بدهد   
واقعــاً وقتــی کــه شــما حتــی بــا ماشــین از  
ــم رد مــی شــدی وحشــت مــی      دورش ه

مـن وقتـی کـه آزاد شـدم یکبــار     . گرفتـت 
اصــالً همیشــه . رفــتم طــرف زنــدان اویــن

. دلم می خواست آنطرف زنـدان را ببیـنم        

ــا کـــه مـــی  بـــا ماشـــین رفتـــیم  و تـــا آنجـ
بـا ایـن    . توانستیم نزدیک شـویم، شـدیم     

که می دانستم رفتن از ایـن راه معمـولی          
.  امن و امان است، تمام بـدنم مـی لرزیـد          

دیده بودم مردم می روند باالی تپـه هـای       
ــی     ــاالی اویــن از یــک جــایی کــه نگــاه کن ب

یــــا حصــــار دورش  دیوارهــــای اویــــن و
 تـا   من وقتی که ایسـتادم آنجـا      .  پیداست

 دقیقه اصالً از عـالم      45 دقیقه   40حدود  
یـادم آمـد کـه      . و زمین و هوا پـرت بـودم       

گذاشــتم تــوی   60وقتــی  پــایم را ســال  
، مانـد اوین، اولین چیـزی کـه تـوی ذهـنم           

بـدون  .   صـورتم  بـه لقدی بـود کـه خـورد        
  . بود8هیچگونه سؤالی، صبح ساعت 

  راستی چطوری منتقل شدی به اوین؟
یتیهــا مــرا در اصــفهان بعــد از اینکــه اکثر

شناسائی کردند، مرا فرستادند به تهـران       
ــرا     ــا م ــد کســی در آنج ــه ببینن ــرای اینک ب

ــه   ــا ن ــد ی ــای   . میشناس ــرح بازجوه ــن ط ای
 زنـدان اصـفهان کـه مـرا         از. اصفهان بـود  

آمد می خواستند ببرند اوین، یک پاترول       
 چــون چشــم مــرا بــاز  . میدیــدمکــه آن را

ــروم پشــت ماشــین   ــه ب ــد ک ــه یکردن  از ک
دو تــا پســر جــوان . پارکینــگ آمــد بیــرون

ــا صـــورت شـــیک پـــوش و  ــهبـ  ســـه تیغـ
ــیده ــتند پشــت    تراش ــرا گذاش ــد م  آمدن

 دستم را بـه بغـل بدنـه پـاترول            و پاترول
 مـن عقـب پـاترول بـودم        .دستبند کردنـد  

. شیشه ها سیاه و هیچی هم معلـوم نبـود         
 بعد از ظهـر   1,30 صبح حرکت کردیم،     10

توقـف راه را    ماشین بـدون    . تهران بودیم 
تـا رسـیدیم    .  من را بردند زندان    پیمود و 

 مـرا بردنـد     .توی تهران چشم مرا بسـتند     
دم درب بـدون اینکـه      . وارد اوین کردنـد   

بپرسند کی هستی؟ چیکاره هستی؟  یـک        
عین جمله اش ایـن    . د آمد توی صورتم   گل

مــی ایــن تخــم ســگ کیــه؟ مــن فکــر : بــود
 دارد از مـن مـی پرسـد اسـمت            کـه  کردم

د زد  گـ  اینـه، چنـان بـا ل       مفتم اسـم  چیه؟ گ 
که من چنـد لحظـه فکـر مـی           ام   توی سینه 

توی راه که   . کردم نفسم دیگر باال نمی آد     
از تــوی  کــه   فهمیــدم،مــن را مــی بردنــد

از زیــر . کریــدور داشــتم رد مــی شــدم   
مـی دیـدم روی     . چشمبند نگاه مـی کـردم     

از بغل هر کی کـه      .  آدم هست   پر از  زمین
ــیرد ــد م ــدارهام ی ش ــک ل پاس ــ ی ــا گ د ی

 ن، اصالً کـار نداشـت     ندزدمی به من    مشتی  
 تـوی   نمیـزد یکهـو   چه کـاره بـودی،      که تو   

ــلول .گـــوش آدم ــوی سـ ــد تـ ــرا بردنـ  . مـ
 .هــیچکس فــامیلی کســی را نمــی پرســید 

 اصـال نـه      دیـدم  ،وقتی رفـتم تـوی سـلول      
 در  .جـای نشسـتن   نـه   ست  اجای ایستادن   

 گفـت   پاسـداره  سلول کـه ایسـتاده بـودم      
 وقتـی چشـمبند را   .ردارچشم بنـدت را بـ    

برداشتم دیدم با لقد زد توی کمـرم، مـن          
 که جلـویم     دیگر با سر رفتم توی کله یکی     

او بمن گفت امروز نوبت من بود کـه         . بود
من نفهمیـدم کـه منظـورش      . اینجا بایستم 

ولـی چهـار روز بعـد بمـن گفتنـد           . چه بـود  
چون درب  . نوبت توست دم درب بایستی    

لقد مـی زدنـد تـوی       را که باز می کردند با       
ــه ســر آن فــردی مــی   درب  و در ســلول ب

  .خورد که دم در بود
  ؟ می زدند که جایی باز کنند

جـوری  . نه درب را می زدننـد تـوی سـرت         
این درب باید توی سـر همـه         شده بود که  

  می خورد
  ؟نوبتی

 درب را بــاز مــی کردنــد یــک  .نــوبتی بــود
دانه نان بربری معمولی می دادند انـدازه        

 .ن روزمـان بـود    ا این ن  یمترکهشصت سانت 
یک تکه اش مال صبح بود، یک تکـه مـال           

یک تکه کره    . ظهر و یک تکه مال شب بود      
 تــا 4 . تــا خرمــا4 میدادنــد بــا مهــک کوچــ
با یک دانه از آن کـره هـا مـال صـبح              خرما
.  تا هم مال شـب     4 تا مال ظهر بود،      4بود  

اگر یه شب سوپ می دادند تمام دهن ها         
ــی ســوخت  ــون . م ــه   چ ــود ک ــز نب هــیچ چی

 .باهاش بخوری، قاشق و اینها خبری نبـود       
یـا بایـد مـی      . توی کاسه مـی دادنـد و داغ       

ــد     ــی بردنـ ــد مـ ــی آمدنـ ــا مـ ــوردی یـ  .خـ
اگـر خـودت    . دستشویی سه بار می بردند    

را خیس هم می کردی بیشـتر از سـه بـار            
صبح، ظهر، شب   .  دستشویی تنمی بردند 

ــاز   ــرای نم ــول خودشــان ب ــزی  . بق ــک چی ی
 دقیقه و نیم وقت داشتی تـوی        حدود یک 

  آمـده  نی همـه بـاال    اپیش. دستشویی باشی 
  توی درب فلـزی    ند می زد  گ چون با ل   .بود

. دستشوئی که به سر زندانین می خـورد         
اگـر چشـم بنـدت را       هـم   توی دستشـویی    

برداشته بودی آنقدر تو را مـی زدنـد کـه           
. باال بیاوری و تمام لباسهایت کثیـف شـود        

  .  می نشستندهمه باید با چشمبند
 نفر اوین را اداره     3000یک اکیپ حدود    

 .گـروه واحـد ضـربت اطالعـات       . می کردند 
ا اوین  هاین. این بود   60اسمشان از سال    

را می چرخاندند، بـازجوی بازپرسـی اینهـا         
بـی ریشـه تـرین، وحشـی تـرین و      . بودنـد 

غیر انسانی ترین موجوداتی کـه شـما مـی          
ــد ای     ــدا کنی ــت پی ــوی مملک ــد ت ــا توانی نه

به هیچ چیزی پایبند نیسـتند تنهـا        . بودند
چیزی که قبـول ندارنـد سیسـتم انسـانی          

ــاری مــی کننــد .اســت از تجــاوز، .  همــه ک
اعدام، دست قطع کردن، پـا قطـع کـردن،          

  مصاحبه با یکی از 
  ...زندانیان بازماندگان کشتار 
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ش  شما فکـر   جنایتی که شالق، شکنجه هر    
قدرتشـان هـم از     .  بکنی اینها می کنند    را

 مــی  راشــما. هــر نیــروی انتظــامی بــاالتره 
رون برای بازجویی، از درب سلول      برند بی 

کــه پایــت را مــی گذاشــتی بیــرون مــی      
اصالً هم کار نداشتند که کجایـت       . زدندت

فقـط مـی     می خورد، هیچ کـاری نداشـتند،      
  هـم   اتـاق بـازجویی    در. زدند تا پشـت در    

 نـد و ردکه می زدنـد و دائـم سـؤال مـی ک     
 مرا برده بودند اوین که      .ندد می ز  دوباره

 یـا   ین مرا می شناسـد     توی او  سیببینند ک 
یعنـی همـان فـرد      ی  ت، بخاطر اینکه فالح   نه

 اصـفهان گفتـه بـود     بازجوهای  به  اکثریتی  
 تهران زنـدگی     در من.  من رابط تهرانم   که

اصــفهان مــن در  دبیرســتان .نمــی کــردم
 من  . مرا نمی شناخت   س تهران هیچک  .بود

 .مطمئن بودم کسی مرا شناسائی نمی کند      
ــد    ــه بردن ــران ک ــه ته ــرا ب ــازجویی  درم  ب

 بقصـد   وند توی اتـاق     داینطوری بود که بر   
 کــه تــو تــوی   و میپرســیدندکشــت زدنــد

تهران کی را می شناسی؟ می گفـتم بخـدا          
به پیر بـه پیغمبـر مـن هـیچ کـس را نمـی               

مرا می نشاندند توی اتـاق و       بعد  . شناسم
دسته دسته می آوردنـد     . آدم می آوردند  

توی اتاق که تو اینهـا را مـی شناسـی؟ نـه             
ــم ن ــی شناس ــن . م ــودم  12م ــن ب  روز اوی

  نفـر آدم را    160دست کـم چیـزی حـدود        
ــد و ــد دا نشــانآوردن ــرا پــس  . دن ــد م بع

ــن. فرســتادند اصــفهان  ــاً شــانس   م واقع
ــتادند اصــفهان   ــرا فرس ــه م ــه . آوردم ک ب

ــاد ــرا   ازاحتمـــال زیـ ــاره مـ ــفهان دوبـ  اصـ
باقی  تهران    در  واال اگر من   ندخواسته بود 

 بـه .  بـودم  بودم صد در صد اعـدام     مانده  
ــاً .  نمــی کشــیدهــم 61ســال  ــن واقع اوی

و . شرایط فوق العـاده وحشـتناکی داشـت       
من همیشه با بچه ها که صحبت می کنـیم          

در ایـران زنـدانی    می گویم خانم هایی که   
. بودند واقعاً اسطوره های مقاومت بودنـد      

چون شـرایط وحشـتناکی کـه بـرای مردهـا           
 زنــانتــوی زنــدان بــود شــما اینــرا بــرای  

بـرای اینکـه رژیـم      . در صدش بکنید  ضرب
نه تنها اونها را بعنوان شـهروند درجـه دو      
حساب می کـرد، و آنهـا را بعنـوان کسـانی           
حســاب مــی کــرد کــه هــیچ حــق و حقــوقی  

 مدعی بود که چـرا اینهـا کـه          ، بلکه ندارند
هــیچ حـــق و حقـــوقی ندارنـــد علیـــه اش  

 بـدون   !و مبـارزه کـرده انـد      ! ایستاده انـد  
  کـه  گویم حماسـه هـایی    اغراق می توانم ب   

اینها در زندان آفریدند تاریخ نمونـه اش        
 داشـتیم بـه    را ما اصفهان کسی  . را ندارد 

 ساعت ایـن    48 .مصدقیان فر اسم سهیال   

  ساله را بطور مستمر کابل زدند      17دختر  
  .جان باخت زیر شکنجه .اددجان  تا

  از بچه های مجاهدین بود؟
 ایـن کـه مـن       .از بچه هـای مجاهـدین بـود       

 . ساعت، خود بازجوها می گفتند     48یگم  م
  . خود نامزد من بودمثال دیگر

  اسم او چه بود؟
ــا ســ  ــد،  او ،  زادهلیهیمین ــدام کردن را اع

ــدر و   هــمخــواهرش را ــد، پ  اعــدام کردن
 تهـران اعـدام کردنـد،        هـم در   مادرش را 
 . تهـران اعـدام کردنـد    در هم  را برادرش

 سـاله   4از آن خانواده تنها یک دختر بچـه         
ــاق ــدب ــدامش    .ی مان ــه اع ــوقعی ک ــا م مین

کردند، بطوریکه خانمی که با او هم اتـاقی       
بود بعدها به من گفت یک جای سالم توی         

یکی از دوستان دیگـرم کـه       .  بدنش نبود 
 10خانمی ست که اآلن در ایران هستند،        

. 70 تـا    60سال اوین بـود یعنـی از سـال          
و . اینها یک کالم حرف مؤدبانه نمـی زدنـد        

 اینهــا تحقیــر آمیــز حــرف مــی  همیشــه بــا
پاســداران زن صــد پلــه بــدتر از  .  زدنــد

حتـی بعضـی موقـع      . پاسداران مرد بودند  
ــه    ــان بـ ــدارهای زن در رفتارشـ ــا پاسـ هـ

حتـی  . مراتب وحشی تـر از مردهـا بودنـد        
البته نباید با ما حـرف      . نسبت به ما مردها   

  .می زدند
مگر در زندان پاسدارهای زن را هم مـی       

  د؟توانستید ببینی
در روزهای مالقات من یعنـی در روز هـای          

. پنج شنبه، بند زنان هـم مالقـات داشـت          
مــن بــه دلیــل آنکــه خــانواده ام از تهــران 
برای دیـدن مـن مـی آمدنـد، در روزهـای            

چــون کــه آنهــا . پنجشــنبه مالقــات داشــتم
نمــی توانســتند تــا در روزهــای شــنبه بــه  

بـاالخره بعـد از مـدتها       . مالقات من بیاینـد   
ــور  ــردن     اینـ ــالش کـ ــتن و تـ ــور رفـ و آنـ

ــای     ــانواده ام در روزهـ ــا خـ ــتند تـ گذاشـ
اوقات مالقات من بـا     . پنجشنبه مرا ببینند  

بارها شـده   . بند زنان تقریبا همزمان  بود     
اینها طبق  . بود که پاسداران زن مرا زدند     

سیســـتم اســـالمی خودشـــان حتـــی حـــق  
نداشتند با من حرف بزننـد، امـا هـل مـی            

ــد  ــد، فحــش مــی دادن ــاده .دادن  فــوق الع
پاســداری بــود در زنــدان . وحشــی بودنــد

اصفهان بنام جانثاری او مسئول بند زنـان       
ــر در زنـــدان  . بـــود از ایـــن فـــرد رذل تـ

از نظــر اخالقــی، . اصــفهان وجــود نداشــت
. شما از این مرد کثیف تر پیدا نمی کردی        

آن خـانم  . با یـک خـانم تـواب ازدواج کـرد         
. تواب، مسئول دوم بند زنان زندان شـد        

حــال شــما ببینیــد ایــن دو تــا چــه جنایــت  
شــما تــواب باشــی، بــا . هــایی کــه نکردنــد

پاســدار هــم ازدواج بکنــی بعــد مســئول   
خـون همـه را کـرده       . دوم بند هـم بشـوی     

بحد خیلی بـاالئی تـوی      . بودند توی شیشه  
بخصوص .  زندان تجاوز صورت می گرفت    

توی اوین جوری بود که دخترها هیچ چاره        
تـا از رفقـایم کـه تهـران         دو  . ای نداشتند 

ــدم     ــی آزاد ش ــن وقت ــن، م ــد در اوی بودن
چـون  . دیدمشان و باهاشان صحبت کردم     

آدم وقتی خاطرات بقیه را توی زندان می        
خواند مثل اینسـت کـه شـما یـک مـتن را             

ولی این حـی و حاضـر دارد بـا      . می خوانید 
بـه گفتـه یکـی شـان        . شما صحبت می کند   

ره در کــه خوشــبختانه اآلن خــارج از کشــو 
فرانسه است، می گفت به یک مرحلـه ای         
رسیده بودیم که مـی بایسـتی قبـول مـی           

نمی توانستیم قبول نکنیم،  بایـد    . کردیم
تن مـی دادیـم، بـرای مـا تجـاوز بـود، حـاال         
یکسریشان صـیغه مـی خواندنـد، ولـی در          

. عمل تجاوز بود، حاال با صیغه یا بی صـیغه    
توی بازجویی هـا کـه تجـاوز وحشـتناک تـر       

اصالً زندان اصـفهان در بـاغ کاشـفی         . بود
یا کمیته صحرایی یک جایی بود که مرتـب         

 آنهـا   60سـال   . به دخترها تجاوز مـی شـد      
که بهشان تجاوز می شد را زنده نگه نمی         

 هـم در    63تـا سـال     . داشتند، می کشتند  
زندان اصفهان اگر کسی بهش تجـاوز مـی         

بعــد از . شــد نمــی گذاشــتند زنــده بمانــد
در سیسـتم بعـد     .  عوض شد   خط 63سال  

 ، اینهــا دیدنــد اگــر کســی کــه 63از ســال
بهش تجاوز شده زنده بماند و بگویـد کـه          
بــه او تجــاوز شــده، ایــن کــاردر دیگــران   
بیشــتر تــرس و وحشــت ایجــاد مــی کنــد   

عمـالً در   .  نسبت به کسی که کشـته شـده       
 65زندان اصفهان دو مورد بود که سـال         

ر تــوی خــود زنــدان دســتگرد بــه دو دختــ 
تجاوز شد که پاسبانها در بهداری بـر روی         
این مسئله بـا پاسـدارها درگیـر شـدند و           
ــن مســئله     ــه ای ــع ب ــی از پاســبانها راج یک

چون بهداری  . شروع کرد به صحبت کردن    
زندان اصفهان را دو قسمت کرده بودنـد        
یک قسمت مال دادگاه انقـالب بـود بـرای          
بندهای انقالب و یکی هـم مـال عـادی هـا            

تا اتاق بزرگ بـود مـال زنـان بـود           دو  . بود
در انتهـای   . آنرا هم تقسـیم کـرده بودنـد       

کریدور بهداری زندان اصفهان دو تا اتاق       
. وجود داشت کـه مثـل حالـت انبـاری بـود         

این دو تا اتاق یک مـدتی مـال خـود سـپاه           
ــود ــود   . بــ ــوص خــ ــک مخصــ دندانپزشــ

بعـد  . پاسدارها که می آمد می رفـت آنجـا        
ائـل بـا پاسـبانها    سر یک درگیری که آن او    

خیلی درگیـر   .  داشتند، این قضیه رو شد    
برای اینکه اینها می خواسـتند      . می شدند 

زنــدان را اداره کننــد، پاســبانها هــم زیــر  
. بارشان نمی رفتنـد و درگیـر مـی شـدند          

اون اتاق ها را پاسدارها برداشته بودنـد        
و تــوی اون اتاقهــا بــه دخترهــا تجــاوز مــی 

ــد پاســبان، او را بعــد از افشــاگری  . کردن
 ساعت بجرم مواد مخدر محاکمـه       48ظرف  

ــدر وارد    ــواد مخـ ــد مـ ــد، گفتنـ اش کردنـ
دو تا هـم اعتـراف کردنـد    . زندان می کند 

که این سالهاست مواد مخدر وارد زنـدان        
بعد هم کشتندش، ظـرف چیـزی       . می کند 
زنـان در زنـدان     .  ساعت 72  تا    48حدود  

  . واقعاً فشار وحشتناکی رویشان بود
د زندانیان سیاسی  زن  در اصفهان تعدا

  چقدر بود؟
 نفر 560 در یک مرحله ای تا 60سال 
 تا 700 تا 600 تا حدود 61سال . رفت
ولی توی زندان اصفهان زنها را . شد

مثالً تا . راحت تر از مردها آزاد کردند
 نصف بیشتر کسانی که آزاد 65سال 

شدند زنان بودند، ولی در اصفهان 
زن نسبت به زندانیان نسبت زندانیان 

  .مرد همیشه خیلی کمتر بود
   تعدادشان چقدر  بود؟67مثالً درسال 

  سی و پنج نفر زندانی زن 67سال
فکر میکنم حدودا این تعداد . داشتیم
  .بودند

  چه تعداد ماندند؟ 
  . نفر ماندند18

در فاصله ای که اعدام های دست جمعی 
 تقریباً تمام شد، یعنی حدودا در  شهریور
و  مهر تا بهمن ماه که آزاد شدی،در این 
فاصله وضع  زندان چطور بود؟ فشار 

  زیادتر شد یا کمتر؟
در این فاصله بخصوص وقتی مالقاتها 
آزاد شد یک جو متناقض وحشتناکی 

یه اکیپ از . زندان را فرا گرفته بود
پاسدارها حالت آدم های جنون گرفته ای 
را داشتند، مثل افسرهای آشویتس 

ودند که عذاب وجدان خیلی وحشتناکی ب
اینها آدمهایی بودند که . گرفته بودند

در . دستشان تا مرفق به خون آغشته بود
 7 بعضی شان بودند که 67آبان و آذر 

. سال زندانبان زندان اصفهان بودند
مزدوری . تمام کشتارها دست اینها بود

بود بنام کاظمی که توی تمام جوخه های 
اصالً . حضورداشتاعدام اصفهان 
می . ، خودش می گفت افتخارش این بود

آمد به بچه هایی که برادرشان اعدام 
شده بود می گفت من تیر خالص زدم به 

. این عذاب وجدان گرفته بود. برادرت
اطالعات هم سیستمش را تغییر داده 
بود، جو طوری بود که غیر مستقیم 
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. اطمینان زنده ماندن را به تو می دادند
 در عین حال با رفتار و اشاراتشان ولی

خیلی هم از این ! نشان می دادند که نه
 رژیم به این ترتیب جوّ. فکرها نکنید

. وحشت و اختناق را آن سال نگه داشت
در .  بهمن، آزاد شدم26خود من در 

 67 بهمن 23اصفهان برای اولین بار در 
اینها آمدند ما را بردند برای بازدید 

 اطالعات توی هتل شاه نمایشگاه وزارت
در آنجا، چو انداخته . عباس اصفهان

بودند توی خانواده ها که می خواهند عفو 
در تهران قبل از دهه فجر شروع . بدهند

کرده بودن به عفو دادن، و اعالم کردند و 
توی تلویزیون هم نشان دادند که 
یکسری را برده اند نمایشگاه وزارت 

رت اطالعات حاال نمایشگاه وزا. اطالعات
چی بود، سالحهائی که از بچه های 
مجاهدین یا از بچه های دیگر گرفته 
بودند، باضافه تکه هائی از فیلم مصاحبه 

 "شهدای"های زندان توی ویدئو و عکس 
گفتند عین همین . وزارت اطالعات

باصطالح نمایشگاه را در تهران هم نشان 
وقتی که ما برگشتیم اسمها را . داده اند

دند گفتند این اسامی برایشان عفو خوان
آن اکیپی .  آزاد می شوند26آمده و روز 

که با هم توی زندان بودیم غیر از دو نفر 
اون دو نفر . بقیه همه اسمهایشان آمد

هم بعد آمدند گفتند پرونده هاشان دیر 
رسیده از وزارت اطالعات و آماده نیست 

  .و آنها را یکهفته بعد آزاد کردند
 یا 67 زندانیهای دوره سال یعنی همه

کشته شدند یا آزاد شدند کسی را نگه 
  نداشتند؟

  .توی اصفهان نه
  یعنی یا کشته شدند یا آزاد شدند؟

 نفر دیگر از 15بله من خودم باضافه 
کسانی بودیم که هفت سال و نیم توی 

اون بچه های . زندان اصفهان بودیم
دیگری که آزاد کردند همه از بچه هایی 

 15یعنی ما .  که بعداً گرفته بودندبودند
نفر بودیم که هفت سال و نیم زندان 

  .اصفهان بودیم
   نفری که آزاد شدند؟90از این 

 نفری که آزاد شدند، بقیه 90بله از این 
 63همه از بچه هایی بودند که مثالً 

  ... گرفته بودند یا 64گرفته بودند یا 
موقعیتشان   نفری که آزاد شدند،90این 

گونه بود ؟ چکار کرده بودند که آزاد چ
  شدند؟

من خودم یکی از آنهایی بودم که آزاد 
من هیچ کار عجیب و غریب و یا . شدم

کاری که توی اون هفت سال و نیم نباید 
در واقع  .می کردم، نکردم که آزاد شدم

 نفر، که بچه هایی 90هیچ کدام از اون 
بودند که با من بودند هیچ کار خاصی 

یعنی ما که آزاد شدیم نه بهایی . دنکردن
برای آزادی مان دادیم نه کاری کردیم که 

  .بخواهند آزادمان کنند
ما در واقع سوپاپ اطمینان این فشار 

چون بعد از اعدامها . وحشتناک بودیم
درگیری عجیبی بین جناحهای رژیم بود و 
همه می گفتند که راه حل آزاد کردن این 

زندانی فشار این است که یکسری 
سیاسی را آزاد کنیم که جو را آرام 

ما به نظر من به این خاطر آزاد . کنیم
اگر فشارهای سیاسی بین المللی . شدیم

و فشارهای داخل ایران نبود ما را ول 
فشار سیاسی بین المللی، . نمی کردند

فعالیتهای افشاگرانه خارج کشور و جوی 
همیشه این . که در ایران حاکم بود

ی آدمهای بیرون هست که این سؤال برا
همه را اعدام کردند پس این بقیه چه 
شدن؟ توی اصفهان اون فیلتری که اینها 
گذاشته بودند، این اکیپ از آن فیلتر در 

اما این اکیپی که از آن فیلتر در . آمدند
آمدند هیچ نقشی برای در آمدن از آن 

یعنی اگر شرایطی که . فیلتر نداشتند
اهدین گذاشتند برای برای بچه های مج

 تای بچه های بقیه هم می 90این 
خود . گذاشتند اینها هم قبول نمی کردند

من را بردند زیر سوال، بعد از اینکه 
اعدامها تمام شده بود و ما می دانستیم 
که اعدامها متوقف شده، مرا بردند باال، 

 تا شرط هست 5اطالعات سپاه گفت 
استم قبول می کنی؟ گفتم من اگر می خو

 شرط را قبول کنم که 5هر کدام از این 
این شرط . هفت سال و نیم زندان نبودم

ها به نظر من از نظر انسانی درست 
نیست و من قبول نمی کنم مرا بردند 

همان سلولی که بچه . توی سلول انفرادی
ها تویش بودند چون درب و دیوار را 

شب مرا آنجا نگه . همه نوشته بودند
.  صبح مرا آوردند به بندداشتند و فردا

ولی شب قبلش که مرا آنجا نگه داشته 
بودند تمام وسایل مرا از بند آورده 

همین بال را سر چند نفر دیگر هم . بودند
همان لحظه ای که مرا به بند . آوردند

برگرداندند قبل از آنکه وارد بند شوم 
 تا 5اون .  تا دیگر از بچه را هم بردند5

پیش آمده بود خط هم همین برایشان 
اطالعات اصفهان و آن اکیپ که آمدند به 
زندان اصفهان و آن دادگاههای صحرایی 
را اجرا کردند توی اصفهان این بود که 
آنهایی را که فیلتر گذاشته و جدا کرده 
بودند، وزارت اطالعات اصفهان فقط 

  .مجاهدین را اعدام کرد
یعنی بیشتر مجاهدین بودند که اعدام 

  شدند؟
. ر اصفهان دقیقاً اکثرشان مجاهد بودندد

 از مردها اصفهان دو نفر 67دراعدامهای 
از میان .  از بچه های چپی نبودند بیشتر

در .  تا چپی اعدام کردند6 تا 5زنان هم 
 نفر از بچه های مرد اعدامی، 2اصفهان 

چپی بودند یکی قادر جرار بود یکی هم 
ای این بچه ها از بچه ه. اسفندیار قاسمی

خط دوی اکثریت بودند که حکم نداشتند 
اصفهان اون . اینها زیر حکم بودند

فیلتری که گذاشتند فقط مقصودشان 
بچه های مجاهدین بود ولی در اوین 

ست شان اینطور نبود اوین هرکسی به پُ
در رابطه با این که . می خورد می کشتند

من در زندان اصفهان زنده ماندم یا 
وی اصفهان زنده دیگر بچه های چپی ت

  .ماندند، من دلیل خاصی نمی بینم
در خاطراتی که زندانیان بازمانده از 

 نوشته اند و یا کسانی که 67کشتار سال 
توی زندان بودند می گویند که قبل از 
کشتارها تقسیم بندی هائی درست کرده 

کسانی که سر موضع هستند و : بودند
بعد هم . کسانی که سر موضع نیستند

کردند به جدا کردن این دو دسته شروع 
  درزندان، این کار در اصفهان هم شد؟

یعنی . این کار در اصفهان مدتها قبل شد
 یعنی بند مغضوبین در 5زمانی که بند 

 زندان 65سال . اصفهان درست شد
.  داشت5جدید که درست شد یک بند 

 بودم تا زمانی که برگشتم 5من در بند 
اهم برم بند گفتم من می خو.  از مرخصی

برای اینکه یک جوری می بایست از . کار
من هم گفتم می .  در می رفتم5این بند 

اون موقع هنوز حمله . خوام برم بند کار
مجاهدین اتفاق نیافتاده بود و اونها 
. موافقت کردند که من بروم بند کار

منتهی گفتند اگر شما بخواهی بروی بند 
نجا کار باید بروی بند یک، یک مدتی آ

درست این . باشی بعد بروی بند کار
مسئله تالقی پیدا کرد با زمانی که 
مجاهدین حمله کردند و تمام سیستم 

 مغضوبین که در 5بند . زندان خورد بهم

اصفهان بهش می گفتند مغضوبین و 
تهران می گفتند بند سر موضع، اینجوری 

  .بود
ن لحظه، آپس در زندان اصفهان ،در  

  این قضیه نبود؟
 بودم قاطی اون بچه 5نه من اگر توی بند 

 در آمدم بیرون 5من که از بند . ها بودم
توی آن اکیپی که آنها جدا کرده بودند  از

  .در آمدم بیرون
 نفری که در زندان اصفهان 90یعنی اون 

اعدام شدند، اکثراً مال بند مغضوبین 
  بودند؟

 تاشان مال بند مغضوبین بودند چون 45
 تاشان 15.  تا بودند60بند مغضوبین 

 تا از بچه 45. قبول کردند و زنده ماندند
هایی که اعدام کردند مال بند مغضوبین 

تهران دسته بندیها خیلی متفاوت . بودند
بود تهران تعداد زیاد بود مرزبندی ها 
خیلی مشخص بود یعنی شما بقول 
خودشان یا سرموضع بودی یا سرموضع 

دند که نبودی اونهایی که سر موضع بو
  .همه اعدام شدند

توی این فتوائی که خمینی  برای کشتار 
یک هیئت سه نفره   داده ،67سال 

  تعیین کرده؟
  .نیری و اسحاقی و اشراقی! درسته

در اصفهان نمایندگان این هیئت چه 
  کسانی  بودن؟

هیاتی که اصفهان آمد هیچکس اسمشان 
آن چیزی .  نفر آمدند5. را نمی دانست

 2 نفر آخوند بودند و 3انیم که ما می د
 نفر اون دادگاهها 5نفر غیر آخوند و این 

اون اکیپی که خمینی . را تشکیل دادند
فتوی داد یکی شان خود اردبیلی بود که 
جزو اون گروه بود و رئیس قوه قضائیه 

برای . او تقاضای اعالم فتوی کرد. بود
خودش آمد توی تلویزیون و توی آبان 

کرد و گفت توی زندان  رسماً اعالم 67
اوین اعتصاب غذا کردند شورش کردند 
زندان را آتش زدند و قصد کشتن 
پاسداران ما را داشتند و من شخصاً در 
مورد این حرکت ضد انقالب از امام فتوی 

گروهی که فرستادند شهرستانها . گرفتم
. از همان نمایندگان گروه خودشان بود
رت کسانی که تویش بودند نماینده وزا

اطالعات بود نماینده دادگاه انقالب بود 
نماینده سازمان زندانهای کشور بود، در 

  .واقع اینها بودند

  
  درود بر تمامی زنان و مردان آزاده و مبارزی که در دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان   

 !در سیاهچالهای رژیم ارتجاعی و جنایتکار جمهوری اسالمی جان باختند

 ادامه دارد
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  کشتار کارگران 
   خاتون آباد "ذوب  مس"شرکت 
  !ستامحکوم 

  
  

شهر بابک از توابع استان کرمان از " ذوب مس"در پی اخراج تعدادی از کارگران 
اين شرکت و خانواده های آنان که نگران آينده خود بودند،  کارگران ١٣٨٢ ديماه ٢٨روز 

در مقابل فرمانداری اين شهر دست به اعتراض و سپس اعتصاب عليه مقامات مسئول 
زدند، اما از آنجايی که با تهديد فرمانداری شهر روبرو شدند، در روزهای بعد با حمل 

 ١٠٠خط بقاء !  هزار تومان٣٠٠خط فقر : پالکاردهايی که بر روی آنان نوشته شده بود
در شهر دست به راهپيمايی زده و جاده !  هزار تومان٧٠حقوق کارگران ! هزار تومان

در اين مرحله نمايندگانی از طرف فرمانداری و شرکت . های اين شهر را مسدود کردند
 ٢٥تالش کردند با وعده و وعيدهای دروغين مرسوم " خانه کارگر"ذوب مس و همچنين 

حيات ننگين جمهوری اسالمی، کارگران را متفرق سازند، ولی کارگران يکپارچه با ساله 
عزمی راسخ اعالم داشتند که تا رسيدن به خواسته های برحق خود به اعتصاب ادامه می 

  .دهند
فرمانداری اين شهرستان که اينبار با مقاومت و پافشاری کارگران مواجه گرديده بود، 

 با فراخواندن گارد ويژه ضدشورش رژيم تظاهرات آرام ٨٢ بهمن ٣سرانجام در روز 
 تن از ٤را به خاک و خون کشيد و در همان ساعات نخست " ذوب مس"کارگران شرکت 

در ادامه اين کشتار وحشيانه، . تظاهرکنندگان کشته و دهها تن از آنان زخمی شدند
يشه بانکها و ساير تظاهرکنندگان به سمت خيابانهای شهر براه افتاده و با شکستن ش

 بهمن ماه با توجه به ٥تا روز . ارگانهای دولتی به مقابله با قوای ضدخلقی رژيم برخاستند
 نفر، تعداد ٧وحشيگری نيروهای سرکوبگر نسبت به کارگران مبارز تعداد کشته ها حداقل 

و در پی اين درگيری تعداد بسياری از مردم شهر دستگير شده . مجروحين صدها نفر بود
  .توسط مزدوران جمهوری اسالمی به مناطق نامعلومی انتقال داده شدند

رژيم جنايتکار و ضد کارگری جمهوری اسالمی که هر روزه با امواج خروشان 
مردم به جان آمده و به خصوص طبقه کارگر ايران روبروست، بار ديگر نشان داد آنجا 

عه را خاموش کند، چهره خون آشام و که نتواند با حقه و نيرنگ فرياد نيروهای مبارز جام
  .واقعی خود را نمايان ساخته و همانطور که ديده شد وقيحانه کارگران را به گلوله می بندد

کشتار وحشيانه کارگران ستمديده کرمان نه اولين و نه آخرين جنايت رژيم برعليه 
رکوبگر کارگران می باشد اما همين واقعيت ضرورت تالش جهت سرنگونی اين رژيم س

ما همه نيروهای مبارز و آزاديخواه را فرامی خوانيم به هر طريق . را دو چندان می نمايد
که می توانند از مبارزات کارگران پشتيبانی نموده و از اين طريق راه سرنگونی اين رژيم 

  .جنايت کار را هموار سازند
  

  !مرگ بر رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی
  !زم پر توان طبقه کارگر ايرانزنده باد ر

  !برقرار باد جمهوری دمکراتيک خلق به رهبری طبقه کارگر
  !زنده باد کمونيسم

  با ايمان به پيروزی راهمان
  ١٣٨٢ بهمن ماه ٦ - چريکهای فدايی خلق ايران

  

  دستگیری های گسترده ،
  به دنبال کشتار کارگران مبارز

  !در شهر بابک و حومه
  
  

منشانه کارگران و زحمتکشان در شهر بابک، رژيم در پی کشتار دد
 دست به ١٣٨٢ بهمن ماه ٨ تا ٦جنايتکار جمهوری اسالمی در روزهای 
بنا به خبرهای رسيده از استان .  دستگيری گسترده جوانان اين شهر زد

 نفر از جوانان شهر و حومه دستگير شده اند ٥٠٠کرمان تا کنون بيش از 
اطالعی در دست نيست، و اين در حالی است که که از سرنوشت آنان هيچ 

  .تعقيب و گريزها و دستگيری ها همچنان ادامه دارد
 بهمن ماه در ادامه ٦مردم زحمتکش اين مناطق که از روز دوشنبه 

اعتراضات خود به کشتار و دستگيری وسيع کارگران و مردم اين شهر در 
وم يگان های ويژه اعتصاب به سر می برند، عليرغم تهاجم و تهديد مدا

آنها .  ضدخلقی جمهوری اسالمی کماکان به مبارزات خود ادامه می دهند
خواستار آزادی فوری کليه دستگيرشدگان شده اند و به همين خاطر کليه 
فعاليت های عمومی شهر را تعطيل و سرسختانه در مقابل نيروهای ضد 

  .شورش مقاومت می ورزند
خاتمی فريبکار که خود با به تصويب سران جمهوری اسالمی، به ويژه 

رساندن و اجرای سياست های ضدکارگری،  مسبب اصلی کشتار کارگران 
و زحمتکشان شهر بابک می باشند در همان روزهای نخست به مردم قول 
داده بودند که هرچه سريعتر هيأتی برای بررسی عامالن کشتار راهی استان 

انطور که انتظارش ميرفت آنها گارد کرمان خواهند نمود، اما به جای آن هم
ويژه کمکی که متشکل از کماندوهای ضدشورش بودند را به شهر بابک و 

اين .  ساير مناطق آشوبزده جهت برقراری حکومت نظامی اعزام داشتند
مزدوران نيز به منازل مسکونی کارگران و ساير اقشار خلق هجوم برده و 

  .آنان را فوج فوج دستگير می کنند
شيگری های مزدوران جمهوری اسالمی بار ديگر ماهيت وح

ضدکارگری و ضدمردمی رژيم را در مقابل انظار همگان قرار داده و 
مبارزه جهت آزادی بالدرنگ همه دستگيرشدگان را به وظيفه انقالبی همه 

  .نيروهای مبارز تبديل ساخته است
  

  !مه مبارزات خلقگسترده تر باد پيکار طبقه کارگر ايران، پرچمدار اصلی ه
  !سرنگون باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی
  !برقرار باد جمهوری دمکراتيک خلق به رهبری طبقه کارگر

  
  با ايمان به پيروزی راهمان
  چريکهای فدايی خلق ايران

   ١٣٨٢ بهمن ماه ٩

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لیست کمک های مالی 
  

  سوئد
   دالر١٢٠       رفيق عنانی شيشوانی

  يورو    ۵٠    رفيق غالم رضا رحمانی شيشوانی
  يورو    ۵٠        رفيق هادی کابلی

  يورو    ۵٠        رفيق بهروز دهقانی
  کرون  ۵٠٠        آرمان آزادی
  کرون  ۵٠٠          خلق بلوچ

  کرون  ۵٠٠        رفيق حسين رکنی
  کرون  ۵٠٠        کلسياه رستاخيز
  کرون  ۵٠٠          قيام بهمن
  کرون   ۵٠٠          پيام فدائی

 کرون۵٠٠      رزمندگان سياهکل

  اطریش 
    کرون ۵٠٠          سياهکل

    کرون٣۶۴        روزا لوکزامبورگ
  

  نروژ
    دالر١٠٠      رفيق مسعود احمدزاده

  
  استرالیا

    دالر١٠٠        رفيق بهروز دهقانی
  

  انگلستان
     پوند١٠          کتاب
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  ""جمهوریجمهوری""بررسی شعارهای بررسی شعارهای 
 در پرتو  در پرتو ""رفراندومرفراندوم""و و 

  ......تجربیاتتجربیات
  

   ) )66بقیه از صفحه بقیه از صفحه ( ( 
  
  

از منتظری و برخی تشکل های دوم خردادی 
در درون رژیم گرفته تا بخش زیادی از باصطالح 
جمهوری خواهان در خارج از کشور و اخیرأ  سازمان 

حال . مجاهدین همه از رفراندم سخن می گویند
برخی جهت تغییر قانون اساسی و محدود کردن 

ی فقیه و یا تصویب لوایح دوگانه حدود اختیارات ول
خاتمی خواهان همه پرسی شده اند و برخی جهت 
تغییر جمهوری اسالمی و جایگزینی آن با سلطنت یا 

از آنجا که رفراندم نوعی . شکل دیگری از جمهوری
مراجعه به آرا و افکار عمومی جهت روشن نمودن نظر 
یا اراده مردم در مورد مسئله واحدی است پس بطور 
طبیعی ضروری است که روشن کنیم اوأل هدف از 
برگزاری رفراندم چیست و قرار است از مردم چه 
سوالی شود و در ثانی این رفراندم در چه شرایطی و 
بوسیله چه نیروها و نهادهایی قرار است که برگزار 

بدلیل کمبود وقت از بررسی خواستها و دالیل . شود
ساسی یا محدود کسانی که جهت تغییراتی در قانون ا

نمودن قدرت ولی فقیه رفراندم را مطرح می کنند می 
در اینجا روی سخن با کسانی است که رفراندم . گذرم

را جهت تغییر جمهوری اسالمی و تغییر ساختار 
این نظر مدعی است . قدرت دولتی مطرح می کنند

که می توان و باید جمهوری اسالمی را به پذیرش 
یک رفراندم به قول اینها . رفراندم وادار ساخت

 که طی آن مردم نظر و رأی خود را "ساختارشکن"
اعالم خواهند نمود و رژیم هم که تاکنون نشان داده 
برای رأی مردم پشیزی ارزش قائل نیست ، گویا هم 
برگزاری رفراندم را قبول کرده و هم به رأی اکثریت 

و اگر مردم . تن خواهد داد و به آن عمل خواهد نمود
به سران کشور گفتند ما شما را نمی خواهیم خامنه 
ای، ر فسنجانی و خاتمی دمشان را می گذارند الی 

از قرار با رفراندم . پایشان و صحنه را خالی می کنند
 سال 25این نوع از جمهوری خواهان، کسانی که 

است جهت حفظ قدرت خود از هیچ جنایتی دریغ 
ی شده و به رأی نورزیده اند ناگهان بچه های سربراه

سناریوی جالب و رویایی است . مردم تن خواهند داد
و اتفاقأ تنها ایراد اساسی به آن هم همین رویائی و 

تخیلی بودنش می باشد که با واقعیت های سر سخت  
  .زمینی ارتباطی ندارد

  
اوأل مردم در طول سالهای طوالنی سلطه سیاه 
 رژیم جمهوری اسالمی به اشکال مختلف و به

مناسبت های گوناگون مخالفت خود را با جمهوری 
اسالمی به نمایش گذاشته و بر عزم خود مبنی بر 
تغییر و یا روشن تر سرنگونی این رژیم تأکید نموده 

صدها  از هزاران تظاهرات و شورش توده ای از. اند
جنبش مسلحانه و قهرآمیز و از هزاران اعتصاب 

سال گذشته کارگری که بگذریم همین اسفند ماه 
مردم با امتناع گسترده از شرکت در باصطالح 
انتخابات شوراهای شهر و روستا بار دیگر این خواست 
توده ای را به نمایش گذاشتند و با صراحت تمام 
اعالم کردند که جمهوری اسالمی را نمی خواهند و 
حتی  روزنامه های خودشان هم نوشتند که این نوعی 

ن رژیم کامأل و بهتر از مخالفین بنابرای.  بود"قهر ملی"
رفراندم خواه خود می داند که فاقد هرگونه مشروعیت 

و اساسأ یکی از دالیل تکیه .  و پایگاه مردمی است
این رژیم  بر زور و نیروهای مسلح و سرکوب مردم به 

  .همین دلیل می باشد
  

ثانیأ جمهوری اسالمی دیکتاتوری عنان 
 گذشته و در طی  سال25گسیخته ای  است که در 

 به اصطالح انتخابات با صراحت تمام نشان داده 24
. که برای آرا و نظر و افکار مردم ارزشی قائل نیست

بنابراین چنین رژیمی هرگز به میل خود تن به 
پذیرش آراء مردم نمی دهد و سرنوشت خود را به 
انتخاباتی که شکست اش در آن از پیش محرز است 

  .گره نمی زند
  

ریز از همین واقعیت برخی از طرفداران جهت گ
رفراندم مدعی میشوند که بدلیل گسترش مبارزات 
مردم و اوج گیری اعتراض آنها یعنی فشار از پائین و 
همچنین بدلیل فشارهای بین المللی رژیم تن به 

ثانیأ رفراندم زیر نظر سازمان های . رفراندم خواهد داد
ر شده و  این امر بین المللی نظیر  سازمان ملل برگزا

امکان دست کاری در نتایج کار را از رژیم سلب می 
  .کند

  
بنابراین اجازه بدهید که همین استداللها را 

فرض کنیم که مبارزات مردم ما  . بررسی کنیم

آنچنان گسترش یافته که در  سد دیکتاتوری حاکم 
شکاف ایجاد کرده و این دیکتاتوری بدلیل فشار از 

ی قرار گرفته که مجبور به پذیرش پائین در شرایط
در این صورت روشن است که ما . رفراندم شده است

در شرایطی قرار داریم که مبارزات مردم ما یعنی 
انقالب مردم ما گام های بزرگی به جلو برداشته و 

در چنین . رژیم را به لبه پرتگاه سقوط رسانده است
ب شرایطی سخن گفتن از رفراندم جز در مقابل انقال

به تجربه دوران . مردم ایستادن معنی نخواهد داشت
قیام رجوع کنید و سرنوشت کسانی را که به کمتر از 

  !سرنگونی شاه تن میدادند را بیاد آورید
  

در شرایطی که توده ها فریاد می زنند رهبران   
ما را مسلح کنید تصور موقعیت کسانی که مردم را 

دایت کنند زیاد می خواهند به پای صندوقهای رأی ه
در چنین شرایطی مردم طرفداران  . مشکل نخواهد بود

رفراندم را در کنار طرفداران حفظ نظم موجود قرار 
در مورد ! داده و حماقتشان را به ریشخند میگیرند

فشارهای بین المللی و نظارت سازمان ملل هم باید 
توجه داشت که اوأل این فشارها تنها تا جایی است که 

. ای خارجی به خواست های خود دست یابندقدرت ه
این قدرت ها در برخورد با جمهوری اسالمی به عینه 
نشان داده اند که جز به منافع و مصالح اقتصادی و 
سیاسی خود نمی اندیشند و تا آنجا به مخالفت با 
سیاست های این رژیم برمی خیزند که راه دستیابی 

 سازد و یا در به امتیازهای غارتگرانه شان را هموار
صحنه رقابت های بین خود موقعیت بهتری را کسب 

و خالصه تنها به تغییراتی رضایت می دهند . نمایند
بنابراین . که سلطه خودشان را محکم تر میسازد

متوهم کردن مردم به دلسوزی چنین قدرت هایی 
خطرناک ترین کاری است که یک تفکر سیاسی یا 

به آن مبادرت می نیروی سیاسی در شرایط کنونی 
آنهم در شرایطی که برخی از گرایشات . ورزد

امپریالیستی قصد خود در مداخله مسلحانه در ایران 
را  کتمان نکرده و متأسفانه مردم ناآگاهی هم پیدا 
می شوند  که جهت خالصی از شر جمهوری اسالمی 

بنابراین بدون شک . از چنین اقداماتی استقبال کنند
یی قرار باشد زیر نظر چنین قدرتهایی اگر رفراندم کذا

برگزار شود نتیجه ای جز تأئید آنچه که از قبل آنها 
دنبالش بودند در بر ندارد و این جز در جهت مخالف 
منافع مردم ایران و جز محکم کردن بندهای اسارت 

فراموش . توده های ستمدیده ما حاصلی در بر ندارد
مین قدرت ها نکنیم که در دوران شاه  و زیر نظر ه

در آن .  بحرین بوسیله یک رفراندم از ایران جدا شد



                                                              صفحه          57                                         شماره   م فدایی پیا 

  

 

26

زمان پس از  توافق شاه با قدرتهای  خارجی مبنی بر 
استقالل  بحرین ، یک رفراندم بر گزار شد  و در ظاهر 
. شاه به نتیجه  رفراندم که جدایی بحرین  بود تن داد

باالخره اعالحضرت هم می بایست به رای مردم پای 
بنابراین رفراندم زیر نظر ! ی شان را نشان دهندبند

چنین قدرت ها و سازمانهایی تنها به آنها امکان می 
دهد که سیاست های غارتگرانه شان را با توسل به 

  .آرای مردم خواست خود مردم جلوه دهند
  

بواقع کسانی که بدون توجه به همه این 
واقعیات چنین روشهایی را تبلیغ می کنند کسانی 

ستند که بجای تکیه برجنبش انقالبی مردم ایران و ه
بسیج قدرت انقالبی توده ها چشم به قدرت های 
خارجی و از جمله سازمان ملل بسته اند و چنین 
کسانی در بهترین حالت ساده اندیشانی هستند که 

  .خود بر حد ناآگاهی خود  آگاه نمی باشند
  

 مگر تجربه این سالهای طوالنی نشان نداده که
سازمان ملل جز مجری امیال و اهداف قدرت های 

آیا ما  . بزرگ امپریالیستی در شورای امنیت نیست
این سازمان را در هیچ کجا در نقش حامی مردم دیده 
ایم یا همه جا این سازمان پوششی بوده در جهت 
پیشبرد سیاست های قدرت های امپریالیستی که 

تیابی مردم ما اساسأ پیروزی انقالب مردم ایران  و دس
به دمکراسی و آزادی جز با نابودی سلطه آنها در 

به نقش سازمان ملل در . ایران معنا و مفهوم نمی یابد
در آفریقا و بخصوص در جریان  جنگ های بالکان ،

حمله  آمریکا به سومالی نگاه کنید آیا واقعیات جز 
  این می گویند؟

  
م در پایان این بحث اجازه بدهید که تأکید کن

که اشاعه چنین شعار هائی بیشتر ناشی از فضائی 
است که به انتخابات دوم خرداد و ریاست جمهوری 

در این سالها و با قدرت گیری . خاتمی منجر شد
جناح به اصطالح اصالح طلب جمهوری اسالمی 
دستگاه تبلیغاتی این رژیم کوشید تا با فریب توده ها 

 خشم و نفرت  و اشاعه توهم اصالح پذیری نظام حاکم
و اعتراضات مردم را در چهارچوب اختالفات درونی 
رژیم مهار و کنترل کرده و به جمهوری اسالمی جهت 
. مقابله با بحرانهای خود فرصت و زمان الزم را بدهد

در فضائی که افسانه اصالح طلبی جمهوری اسالمی 
تبلیغ میشد در فضایی که رفرم و اصالح رژیم از 

 جلوه داده میشد روشن است که درون امکان پذیر

رفراندم و همه پرسی به جای انقالب و سرنگونی 
  .قهرآمیز آن اشاعه یابد

تبلیغات رژیم در این سالها می کوشید  نشان 
دهد که مردم از انقالب خسته شده اند وخواهان  

تا انقالب و مبارزه مسلحانه که . انقالب دیگری نیستند
 داد بواقع تنها راه تجربه رزمندگان سیاهکل نشان

رسیدن به آزادی است ایزوله و به پشت صحنه رانده 
بواقع شعار رفراندم و جمهوری حال چه سکوالر . شود

که به . و چه غیر سکوالر حاصل چنین فضایی است
خصوص با اشکار شدن هر چه بیشتر  شکست پروژه 
اصالحات خاتمی  حال می کوشند توده ها را به این 

  .هندوسیله فریب د
  

بنابراین در سالگرد رستاخیز سیاهکل و قیام 
پرشکوه بهمن اجازه دهید که بار دیگر با تکیه بر 
تئوری راهنمای رزمندگان سیاهکل و تجربه قیام 

بهمن تاکید کنم که بدون نابودی نظام حاکم که  
همانا نظام سرمایه داری وابسته می باشد امکان 

و این . ندارددستیابی به آزادی و دمکراسی وجود 
نظام نیز جز از طریق انقالب و آنهم انقالبی برهبری 

  .طبقه کارگر نابود نخواهد شد
  

رزمندگان سیاهکل جهت نابودی همین نظام 
ظالمانه سالح برگرفتند و توده های قیام کننده در 

 نیز درست  بدلیل ناتوانی شان در 57بهمن سال 
راسی نابودی همین نظام بود که به آزادی و دمک

 25و رژیمی بر آنها حاکم شد که در . دست نیافتند
سال گذشته جهت سرکوب مبارزات آنها از هیچ 

  .جنایتی کوتاهی نکرده است
  

در شرایط سرکوب وحشیانه مردم و توده های 
انقالبی و معترض و در اوضاع و احوالی که دشمن 
خیلی از سنگرها را اشغال کرده است البته کسانی با 

 توازن قوای موجود ما را مورد شماتت قرار تکیه بر
داده و استواری بر شعارها و روشهای انقالبی را نشانه 
ذهنی بودن جلوه می دهند و از این بدتر چنین 
. توازون قوائی برخی از یارانمان را دلسرد می کند

چنین اوضاعی به طرفدارا ن شعار هائی که ما 
دهد که رو نادرستی شان را نشان دادیم امکان می 

ترش کرده و به ما بگویند سیاست علم ممکن هاست 
اما تجربه نشان . اما شما به نا ممکن ها چسبیده اید 

داده که با تقلیل مطالبات و خواستهای انقالبی با 
عدول از تئوری و برنامه انقالبی توازن قوای موجود به 

ناممکن . نفع نیروهای انقالبی تغییر نخواهد کرد

 برای تغییر توازن قوای موجود باید .همین است
بیشتر کار و فعالیت نمود، باید خواستها و اهداف 
انقالبی را بطور گسترده تری به میان مردم برد و 
خشم و اعتراض آنها را جهت سرنگونی انقالبی این 

و در خارج از کشور نیز .  نظم نکبت بار سازمان داد
ود و به دفاع از فعاالنه فریاد اعتراض مردم را پژواک نم

اگر ما بتوانیم با توهمات اصالح . مبارزات آنها برخاست
طلبانه که در  این روزها  در پوشش چنین شعارهائی 

اگر ما . خود را نشان می دهند بدرستی مقابله کنیم
بتوانیم تئوری انقالبی رزمندگان سیاهکل تئوری 
مبارزه مسلحانه را هر چه بیشتر به میان توده ها 

م و اتحاد عمل های مبارزاتی را در صفوف ببری
نیروهای انقالبی گسترش دهیم آنگاه توازن قوای 
موجود  نیز بدون شک به نفع نیروهای انقالبی شروع 

فراموش نکنیم که رزمندگان . به تغییر خواهد کرد
سیاهکل در شرایطی رزم دالورانه خود را سازمان 

فته بود و دادند که سیاهی و ظلمت همه جا را فرا گر
 تلقی میشد که "پیروزی افسانه ای"بقول چه گوارا 

  ."تنها یک انقالبی می توانست به آن بیاندیشد"
  

  
  

  پیام فدائی و خوانندگان
  

  نروژ
 
   م-ر 

  با درودهای انقالبی
. از همکاريتان سپاسگزاريم. نامه تان رسيد

ما نيز متقابال سالگرد رستاخيز سياهکل را 
 و اميدواريم که با به تو تبريک گفته

همکاری همه رفقا گام های هر چه بيشتری 
در جهت اشاعه آرمان های انقالبی آن 

  .رزمندگان  برداريم
 
  

  استرالیا
  
   ب-ر 

  با درودهای انقالبی
از اينکه کتاب . نامه تان را دريافت کرديم

چگونه ارتجاع ، (؟ ...!مرگ صمد" راز"
مرگ مشکوک صمد را دستاويز حمله به 

پاسخگوی ) ران او قرار داده استيا
. يکسری از سواالت شما بوده خوشحاليم

تعداد بيشتری که از اين کتاب خواسته بوديد 
 به اميد اينکه هر چه .برايتان ارسال شد
  .پيروز باشيد. زودتر بدستتان برسد
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  آنکه می گفتآنکه می گفت
  حرکت مرد در این وادی خاموش و سیهحرکت مرد در این وادی خاموش و سیه

  برود شرم کندبرود شرم کند
  

  مویه کن بحر خزرمویه کن بحر خزر
  پیرهن چاک بدهپیرهن چاک بده
  جنگل سرخ گیالنجنگل سرخ گیالن

  قلب خود را بدرایقلب خود را بدرای
  قله سخت البرزقله سخت البرز
  پانزده مرد دلیرپانزده مرد دلیر

  پانزده جان به کفپانزده جان به کف
  دست برآورد گه رزم عظیمدست برآورد گه رزم عظیم

  پانزده حیدر رزمنده پاکپانزده حیدر رزمنده پاک
  ..........................خونشان خونشان 

  خونشان خون بهم بیخته خلق دلیرخونشان خون بهم بیخته خلق دلیر
  خونشان رنگ گیاهخونشان رنگ گیاه

  ریخت از پنجه ضحاک زمانریخت از پنجه ضحاک زمان
  بر سر خاکبر سر خاک

  مویه کن بحر خزرمویه کن بحر خزر
  بنگر خلق ستمدیده ایران به بندبنگر خلق ستمدیده ایران به بند
  که چه سان بیشرفان، قاتلهاکه چه سان بیشرفان، قاتلها

  می ربایند ز آغوش تومی ربایند ز آغوش تو

  فرزند تو رافرزند تو را
  بنگر بر صف آدمکش هابنگر بر صف آدمکش ها

............................  
  روسپی های وقیحروسپی های وقیح

  همه سر تا پا شکمانهمه سر تا پا شکمان
  جملگی خادم ضحاک زمانجملگی خادم ضحاک زمان
  و همه ضحاکان گوش دارندو همه ضحاکان گوش دارند

  به فرمان جنایتگر قرنبه فرمان جنایتگر قرن
    

  قرن ما، قرن رهائی بشرقرن ما، قرن رهائی بشر
  ل اکتبر به ویتنام و عدنل اکتبر به ویتنام و عدنپرش از ساحپرش از ساح

  جنبش از خلق فلسطین به خلیججنبش از خلق فلسطین به خلیج
  حرکت از جنگل کنگو تا به کرهحرکت از جنگل کنگو تا به کره

  باد ای باد سحرباد ای باد سحر
  بوی خون شهدا رابوی خون شهدا را
  برسان تا به جنوببرسان تا به جنوب
  بکشان تا به شمالبکشان تا به شمال

  بشکفد بر لب دهقان بلوچبشکفد بر لب دهقان بلوچ
  گل لبخند امیدگل لبخند امید
  مرحبا خیزاندمرحبا خیزاند

  از دل مرد عرباز دل مرد عرب
  به طپش وا داردبه طپش وا دارد
  قلب آزاده کردقلب آزاده کرد

  قدم اول هر راه سترگقدم اول هر راه سترگ
  با شکست هم نفس استبا شکست هم نفس است
  درس گیریم از این جانبازیدرس گیریم از این جانبازی

  واژگون گردانیمواژگون گردانیم
  قصر فرعونی ضحاک زمانقصر فرعونی ضحاک زمان
  پانزده مظهر واالی شرفپانزده مظهر واالی شرف

  پانزده درّ درخشندهپانزده درّ درخشنده
  در این تاریکیدر این تاریکی

  خنده زن بحر خزرخنده زن بحر خزر
  ددخلق بر می خیزخلق بر می خیز

  
  

  

  
  ) ) رستاخیز سیاهکلرستاخیز سیاهکل ( (4949 بهمن  بهمن 1919بمناسبت دو روز بزرگ تاریخی بمناسبت دو روز بزرگ تاریخی 

                    ))پرشکوه توده هاپرشکوه توده هاقیام قیام  ( (5757 بهمن  بهمن 2222 و  و 2121و و 
  )بقیه مطلب از صفحه اول (   

  
به مناسبت بيست و ششمين سالگرد  چريکهای فدايي خلق ايران پيام نوشته متن اين: توضيح

 ١٣ و نخستين بار در پيام فدايي شماره مي باشدرستاخيز سياهکل و هيجدهمين سالگرد قيام بهمن 
  .در اينجا خالصه ای از آن تجديد چاپ مي گردد.  ستمنتشر گرديده ا) دوره جديد، سال سوم(
  
رستاخیز سیاهکل پاسخ عملی فداکارترین . این اقبال وسیع توده ای از مبارزه چریکها به هیچ رو اتفاقی نبود"

سیاهکل نه انعکاس . روشنفکران انقالبی خلق به بن بست حاکم بر جنبش فروخفته خلق های دربند ما بود
 آنگونه که روایات اپورتونیست ها و تاریخ سازان قالبی بورژوا و خرده �ی جوان احساساتی  مشت"ماجراجویی"

 ل و کمونیسم و عمل به آن در شرایط مشخص جامعه � بلکه بازتاب درک عمیق چریکها از م �بورژوا جلوه می دهند 
 های نوین و واالی مبارزاتی که رزمندگان سیاهکل یعنی کمونیست های آگاه، جدا از تمام ارزش. تحت سلطه ما بود

مساله قدرت " یعنی "مساله اصلی انقالب"در آن برهه بر جا نهاد، برای نخستین بار در تاریخ معاصر میهن ما به 
آنها با اتکاء به یک تحلیل علمی و مارکسیستی ضمن تشریح شرایط عینی .  پاسخی انقالبی و راهگشا دادند"دولتی

 بسط و نفوذ سلطه امپریالیستی در ایران نشان دادند که تضاد اصلی جامعه ما تضاد خلق جامعه ما و پروسه تاریخی
رزمندگان سیاهکل گفتند که . و امپریالیسم بوده و تمامی تضادهای دیگر تحت الشعاع این تضاد اصلی قرار دارند
ش سگان زنجیری ای هستند در شرایط تداوم سلطه امپریالیسم و بورژوازی وابسته به آن، رژیم های حاکم در نق

که خطوط کلی برنامه و حکومت آنان توسط امپریالیست ها طرح ریزی شده و اساسا موجودیت این رژیم ها با اعمال 
در نتیجه استراتژی . دیکتاتوری خونین و بیرحمانه برعلیه کارگران و زحمتکشان ما حفظ گشته و تداوم می یابد

رگونه مبارزه برای تحول جامعه و دستیابی توده ها به آزادی و دمکراسی باید در چریکها بر آن مبنا قرار گرفت که ه
آنها با اتکاء به این نظرات . درجه اول حل تضاد اصلی جامعه یعنی تضاد خلق و امپریالیسم را هدف قرار دهد

یک پیکار توده ای و انقالبی و با عمل به این نظرات تأکید کردند که حل قطعی تضاد خلق و امپریالیسم بر بستر 
  ".طوالنی و قهرآمیز امکانپذیر است

طبیعتا هرگونه طغیان و اعتراض توده ها برعلیه ... "
اوضاع موجود و سیاست هایی که مسبب آن بوده اند نمی 

چرا که . تواند جز گلوله و سرکوب پاسخی بگیرد
 همانطور که آموزش های رزمندگان سیاهکل �دیکتاتوری 

.  ذاتی سلطه امپریالیستی می باشد�بیانگر آن است 
دیکتاتوری امپریالیستی که امروز توسط یک حکومت 
مذهبی و با استفاده از لفافه اسالم بر توده ها اعمال می 

در نتیجه این واقعیت است که جمهوری اسالمی با . شود
آزادی کشی، با برقراری بساط شکنجه و اعدام و اشاعه 

برزن در طول سالها جوّ رعب و وحشت در هرکوی و 
کوشیده است تا هر ندای مخالفی را در نطفه خفه کند و 
در این راه حتی از قتل عام توده هایی که برای تأمین 
ابتدایی ترین نیازهای زندگی نظیر آب آشامیدنی دست به 

ترس و وحشت از . اعتراض برداشته اند، دریغ نمی ورزد
آن عاملی طغیان توده ها و گسترش مبارزات توده ای 

است که باعث اعمال شدیدترین دیکتاتوری ها در مقابل 
امری که جمهوری اسالمی آن را در جهت . توده ها می گیرد

  ".حفظ سلطه ننگین امپریالیسم در ایران به کار می برد

 ) )1010ادامه مطلب در صفحه ادامه مطلب در صفحه ( ( 

  به یاد پانزده رزمنده شهید سیاهکلبه یاد پانزده رزمنده شهید سیاهکل

 

  !!گسترده تر باد پیکار طبقه کارگر ایران، پرچمدار اصلی همه مبارزات خلقگسترده تر باد پیکار طبقه کارگر ایران، پرچمدار اصلی همه مبارزات خلق
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 آدرس پست الکترونیک
address: ipfg@hotmail.com    e-mail  

  
  

  فاکت هائی راجع به فقر ، فاکت هائی راجع به فقر ، 
  ثروت و مزد پائین در انگلیسثروت و مزد پائین در انگلیس

  
 درآمد هفتگی که مبین خط فقر در 2000در سال 

 پوند، برای 103انگلستان بود رسماً برای هر بزرگسال 
 281 پوند و برای دو نفر با بچه 170دو نفر بدون بچه 

  .پوند تعیین شده بود
 4، یازده میلیون و هفتصد هزار نفر که 2001در سال

میلیون آن ها کودکان بودند، درآمدی پائین تر از ارقام 
  .اشتندفوق د

 درصد کسانی که زیر خط فقر 30 میلیون نفر یعنی 3,5
زندگی می کنند، به خانواده هائی تعلق دارند که حداقل 

به واقع کارگران فقیر .  یک نفر از آن ها مزد بگیرند
نسبت به بیکاران فقیر و بازنشستگان فقیر گروه 

  .بزرگتری را تشکیل می دهند
 هفته ای 2000ر سال  میلیون کارگر در بریتانیا د2,5

 درصد آن ها زن 80 پوند در آمد داشتند که 72زیر 
  .بودند

 درصد کارگران برای کمتر 75در هتل ها و رستوران ها 
این رقم در خرده .  پوند کار می کنند6از ساعتی 
 درصد است که کارگران در آنجا اتحادیه 55فروشی ها 

  . ای ندارند و مزد پائین می گیرند

 میلیون نفر 2/2 تا 7/1مرکز تحقیقات لندن، طبق آمار 
  .یا در فقر یا در مرز فقر زندگی می کنند

 درصد ثروتمندترین افراد ، صاحب یک پنجم یا یک 1
نصف .  چهارم ثروت کل خانوارهای بریتانیا می باشند

 درصد ثروت را به خود اختصاص داده 6جمعیت فقط 
ار گرفته حقوق از زمانی که حزب کارگر در قدرت قر.اند 

 درصد افزایش می 15مدیران اجرائی رده باال سالیانه 
 حاکی است که "سرویس ثبت درآمدها"گزارش .  یابد

 حقوق مدیران اجرائی در 2003در ربع اول سال 
 - اس- تی-اف"کمپانی های مجتمع در گروه سهامی 

  . درصد افزایش داشته است23 ، "100 -ای

   انگلستان-" اليستسوسي"ترجمه شده از نشريه 

  
  

  ؟؟!!ثروت های افریقا چگونه غارت می شودثروت های افریقا چگونه غارت می شود
  

گزارش اخیر سازمان ملل در رابطه با 
 که در اثر "جمهوری دموکراتیک کنگو"

جنگ شقه شده هر چه بیشتر از فقر 
موجود در کشورهای عقب نگاه داشته 

در کنگو شرقی .  شده، پرده  برمی دارد
راد هنوز خیلی از سرمایه داران و اف

نظامی به طور غیرقانونی دست اندرکار 
صدور طال، الماس و دیگر مواد معدنی با 

 3ارزش می باشند و از قِبَل جنگی که 
میلیون کشته به جای گذاشته، سودها به 

  .  جیب می زنند

استثمار (گزارشات مربوط به فوق غارت 
مردم افریقا و ثروت های آنان از ) شدید

 شرکت های زمانی منتشر می شود که
چندملیتی غربی دست اندرکار غارت طال، 

و ) فلز الجورد(الماس، کولتن، کبالت 
.  دیگر منابع معدنی در افریقا گشته اند

حمله شرکت های چند ملیتی برای دست 
اندازی به ثروت افریقا، پس از جنگی که 

 برپا شد، هر چه بیشتر شدت 1998در 
، جنگی که حاصلش جز قتل، تجاوز.  یافت

شکنجه و دیگر اعمال مبتنی بر نقض 

سازمان ملل به عنوان .  حقوق بشر نبود
مثال مورد تجارت در معدن کمیاب کولتن 
که از آن در کامپیوتر و تلفن های دستی 

در .  استفاده می شود را مطرح نمود
رابطه با تأثیرات اجتماعی شرایط ظالمانه 
ای که در آنجا وجود دارد، این سازمان 

گفتنی .  را بکار برد" شبه بردگی" عبارت
است که هیچ یک از کمپانی هائی که 
دست اندرکار چنان تجارت کثیف می 
باشند و سازمان ملل از آن ها نام برده 

مورد مواخذه )  کمپانی85حداقل (است 

این .  حکومت های غربی قرار نگرفته اند
کمپانی ها از جمله در بریتانیا غول الماس 

Debeersلیه هوائی  ، نقAvient Das Air  
 Oryx Naturalو استخراج معدنی .... و

Resourcesگفته می شود که .   می باشند
Avient بمباران 2000 و 1999 در  سال 

. کنگو شرقی را صحنه آرائی کرده است
 عدد هلی کوپتر 6و سال گذشته نیز 

  .جنگی به حکومت فروخت

  لستان انگ-" سوسياليست"ترجمه شده از نشريه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

Payam Fadaee  (The Publication of The Iranian People’s Fadaee Guerrillas)                                       No. 57,  February  2004 

   بر روی شبکه اینترنت"پیام فدایی"
  . از صفحه چریکهای فدایی خلق ایران در اینترنت دیدن کنید

  
 /http://www.fadaee.org  : اینترنتآدرس ما در 

  

  .یز کرده و رسید آن را به آدرس پستی سازمان ارسال نمائید مالی خود را به شماره حساب زیر واریکمکها

National Westminster Bank
Branch Sort Code: 60-24-23
Account Name: M.B
Account No: 98985434

  

  : بانک آدرس

PO Box 8082
4 the Broadway, Wood Green London N22 6EZ, England

  شماره فکس و تلفن
  برای تماس با چریکهای فدایی خلق ایران

 
0044 – 208 – 8805621 

از صفحه اشرف دهقانی در اینترنت 
  :دیدن کنید

  

http://www.ashrafdehghani.com

  برای تماس با چریکهای فدایی خلق ایران
  :اتبه کنیدبا نشانی زیر مک
 

BM Box 5051 
London 

WC1N 3XX 
England 

  !!زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی استزنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی است


