
 

 

 

  7979              پیام فدایی  پیام فدایی    
 1384   ماهذر آ                                                     دهم   دوره جدید سال    ارگان چریکهای فدایی خلق ایران                       

  
  سرمقالهسرمقاله            

  !!به انقالب باید امید بستبه انقالب باید امید بست
 
مجلس شورای " اسالمی در جریان معرفی سومین وزیر پیشنهادی اش برای وزارت نفت در نژاد رئیس جمهور رژیم ضدمردمی جمهوری احمدی"

های قبلی را مقصر شناخته و اعالم نمود   پیش روی دولت اش، دولت"مشکالت جدی"های اقتصادی موجود در کشور و  ، در رابطه با نابسامانی"اسالمی
کرده   که بخش وسیعی از آنها افرادی تحصیل" میلیون بیکار3 میلیارد تومان بدهی به بانک ها و 16 میلیارد دالر بدهی خارجی و بیش از 40بیش از "که 

او همچنین در رابطه با اوضاع اقتصادی .  آنها به او واگذار شده استحلهای قبلی بوده که حال  تدبیری دولت هستند نتیجه کار و فعالیت و در واقع بی
 میلیارد تومان 3900 ماهه اول بیش از 6های پیشین امروز مشکالت جدی پیش روی ماست، به طوری که در  ات دولتعلیرغم زحم": کشور تأکید نمود که
 ."یا بودجه بد تنظیم شد، یا بد اجرا شده یا ارقام غیرواقعی بوده است. کسری بودجه داریم

 2صفحه 
 
 

 

  : : در این شماره می خوانیددر این شماره می خوانید
  
  

  
  

  44.... .... ....................................................................................    !!راه نجات مردم ماراه نجات مردم ما
  

  66.. .. ....      ))گزارشگزارش((نمایش فیلم و بحث آزاد در رابطه با مساله ملی در لندن نمایش فیلم و بحث آزاد در رابطه با مساله ملی در لندن 
  

  77.......... .......... ............      ))فاطمه سعیدی شایگانفاطمه سعیدی شایگان((نامه رفیق مادر نامه رفیق مادر   کنمکنم  من تکذیب میمن تکذیب می
  

  88  ..................................................................................................  نامه ای از ایراننامه ای از ایران
  

  1010... ... ......................................          قسمت چهارمقسمت چهارم!   !   هاها   سپتامبر و دیدگاه سپتامبر و دیدگاه1111فاجعه فاجعه 
  

    1212  ....................  ایاالت متحده آمریکا را محکوم نمودندایاالت متحده آمریکا را محکوم نمودند  کشور جهانکشور جهان  182182
  

  1313  ................................................        قسمت آخرقسمت آخر... ...  فارک در کلمبیا فارک در کلمبیا––ارتش خلق ارتش خلق 
  

  1616.. .. ....    جزایر سلیمانجزایر سلیماندر در   های تحت کنترل دولت استرالیاهای تحت کنترل دولت استرالیا  زندانزندان  شرایطشرایط
  

  1717  ..................................    و حقوق کارگریو حقوق کارگری  ""CCoonnnneexxکونکس کونکس ""  شرکتشرکت
  

  1717        تظاهرات گسترده برعلیه سیاست ضدسندیکایی دولت استرالیاتظاهرات گسترده برعلیه سیاست ضدسندیکایی دولت استرالیا
  

  1818    ............................................................  ))!!سرنوشت دست نشاندگانسرنوشت دست نشاندگان((ستون آزاد ستون آزاد 
  

  1919.. .. ..............................................) ) 77 ( (""بذرهای ماندگاربذرهای ماندگار""فصل دوم کتاب فصل دوم کتاب 
  

  2020.. .. ..............................فدایی فدایی ای از سرمقاله پیام ای از سرمقاله پیام   خالصهخالصهانگلیسی انگلیسی ترجمه ترجمه 

  
  
  
  
  
  
  

   فرازی در جنبش دانشجویی ایران فرازی در جنبش دانشجویی ایران،، آذر آذر1616
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  33صفحه صفحه 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

 بزرگ نیا            قندچی              شریعت رضوی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

FFAALLLLUUJJAAHH,,  TTHHEE  HHIIDDDDEENN  MMAASSSSAACCRREE  
  
  

  با دوبله فارسیبا دوبله فارسی  فلوجه، کشتاری پنهانفلوجه، کشتاری پنهان  فیلمفیلم
  در سایت چریکهای فدایی خلق ایراندر سایت چریکهای فدایی خلق ایران



                           صفحه           79                                         شماره  پیام فدایی  
                                     

 

2   
  
  

 
نژاد رئیس جمهور رژیم  احمدی

ضدمردمی جمهوری اسالمی در 
جریان معرفی سومین وزیر 
پیشنهادی اش برای وزارت نفت در 

، در رابطه "مجلس شورای اسالمی"
د در های اقتصادی موجو با نابسامانی

 پیش روی "مشکالت جدی"کشور و 
های قبلی را مقصر  دولت اش، دولت

 40بیش از "شناخته و اعالم نمود که 
میلیارد دالر بدهی خارجی و بیش از 

 میلیارد تومان بدهی به بانک ها و 16
 که بخش وسیعی از " میلیون بیکار3

کرده هستند  آنها افرادی تحصیل
نتیجه کار و فعالیت و در واقع 

های قبلی بوده که  تدبیری دولت بی
.  آنها به او واگذار شده استحلحال 

او همچنین در رابطه با اوضاع 
: اقتصادی کشور تأکید نمود که

های پیشین  علیرغم زحمات دولت"
امروز مشکالت جدی پیش روی 

 ماهه اول 6ماست، به طوری که در 
 میلیارد تومان کسری 3900بیش از 

دجه بد تنظیم شد، یا بو. بودجه داریم
یا بد اجرا شده یا ارقام غیرواقعی 

 ."بوده است
 

نژاد  نگاهی به آمارهائی که احمدی
ارائه داده خود به اندازه کافی گویای 
این واقعیت است که آنچه از دولت 
خاتمی به او منتقل گشته انبوهی از 

های اقتصادی  مشکالت و نابسامانی
ی جالب است که خاتمی نیز زمان. است

 "بیماری"که به قدرت رسید از 
اقتصاد ایران داد سخن داد و از 
میلیاردها دالر بدهی خارجی و 

تمام پرده برداشت  هزاران طرح نیمه
که از دوره رفسنجانی برای او به جا 

تمامی که  هزاران طرح نیمه. مانده بود
 گاه حتی فرصت "سردار سازندگی"

نکرده بود کلنگ افتتاح آنها را بر 
ن بزند در حالیکه بودجه طرح زمی

 تماما در میان سر فرصتمربوطه 
ها تقسیم شده  ها و آقازاده نورچشمی

 .بود
 

های اقتصادی  توجه به نابسامانی
هائی از  موجود در کشور که گوشه

نژاد مطرح شده  آن از سوی احمدی
است قبل از هر چیز بیانگر این 
واقعیت است که خاتمی در طی دوره 

ری خود برعکس ریاست جمهو
ادعاهایش مبنی بر درمان بیماری 
اقتصاد ایران، نه تنها گامی در جهت 
شفای این بیمار برنداشته بلکه 
دردهای العالج آنرا تشدید نیز نموده 

 میلیارد بدهی خارجی آنهم 40. است
در شرایطی که در دوران خاتمی با 
باالرفتن قیمت نفت در بازار جهانی، 

مد نفتی را داشته و ایران باالترین درآ
از لحاظ منابع ارزی با کمبودی 

دهد که  مواجه نبوده تنها نشان می
دارودسته حاکم بر کشور چگونه 

های این مملکت را به جیب زده  ثروت
های خود در کشورهای  و حساب

روشن . سازند خارجی را پرتر می
است که حتی اگر تنها نیمی از درآمد 

صرف نفتی ایران در دوران خاتمی 
شد، نه اقتصاد  اندازی تولید می راه

کشور با چنین انبوه بیکارانی مواجه 
گشت و نه نیازی به میلیاردها دالر  می

واردات کاالهای خارجی و اشباع 
. های وارداتی بود بازار کشور با بنجل

شد و  اما اگر چنین کاری انجام می
توانست چنین  اگر دولت خاتمی می
ر این صورت عملکردی داشته باشد، د

رژیم حاکم، دیگر یک رژیم وابسته به 
شد؛ رژیم  امپریالیسم خوانده نمی

مزدوری که همه منابع کشور را در 
داران  راستای منافع سرمایه

اش  زالوصفت و اربابان امپریالیست
 .دهد به هرز می

 

تنها نگاهی به آمارهای ارائه شده از 
نژاد گواه برآن است که  سوی احمدی

دعاهای خاتمی، اوضاع علیرغم ا
اقتصادی کشور در دوران ریاست 

 نشده و "اصالح"جمهوری او نه تنها 
تر هم  بهبود نیافته است بلکه خراب

نژاد در  وقتیکه خود احمدی. شده است
ترین مسئله کشور یعنی  مورد مهم

کند که  بودجه دولتی اعتراف می
بد تنظیم شد، یا بد اجراء "بودجه یا 

، "رواقعی بوده استشد یا ارقام غی
دیگر روشن است و جای تعجب 

 3900نیست که از کسری بودجه  
این  . شود میلیارد تومان صحبت می

کسری بودجه در واقع حاصل حیف 
بایست در  و میل اموالی است که می

جهت رفاه و منافع اکثریت مردم ایران 
صرف شود در حالی که مطابق 
اعترافات فوق، خاتمی در شرایطی که 
باالترین درآمد نفتی تاریخ ایران را 
در اختیار داشته، کشور را بیشتر 
مقروض و اقتصاد را بیشتر بیمار 

 .کرده است
 

البته اگر فراموش نکرده باشیم، 
دانیم که رفسنجانی نیز زمانی که  می

 12رئیس جمهور شد اعالم کرد که 
یا خرید نسیه (میلیارد دالر قرض 

عدا پرداخت کاالهائی که بهایش باید ب
از دولت قبلی به جا مانده که ) شد می

 حلاو مجبور است این معضل را نیز 
سردار "نماید و دیدیم که چگونه 

 با توسل به اندرزها و "سازندگی
رهنمودهای بانگ جهانی و صندوق 

 این "حل"بین المللی پول در جهت 
مهم برآمد و با اجرای  سیاست 

  کشور را بیش از"تعدیل اقتصادی"
ها ایرانی را  گذشته مقروض و میلیون

به خاک سیاه نشاند و تنها معدودی 
های  آقازاده و نورچشمی را به ثروت

میلیاردی رساند و کار را به آنجا 

سردار "رساند که مردم او را 
 . نامیدند"چاپندگی

 
نژاد در  بنابراین، برخورد اخیر احمدی

مجلس رژیم نسبت به دولت خاتمی، 
برخوردی است که یادآور همان 

خاتمی با رفسنجانی و رفسنجانی با 
موسوی نمود و با علم به اینکه منافع 

کند  ای حکم می رسیده قدرت به هر تازه
های موجود  که مسئولیت نابسامانی

را به گردن مسئول قبلی بیندازد، 
توان به روشنی تأکید کرد که  تا  می

سیستم اقتصادی موجود بر ایران 
داستان تکرار خواهد حاکم است این 

 .شد

 
ای که در ایران  سیستم اقتصادی

حاکم است، سیستمی است که بر 
مبنای نیازها و تقسیم کار بازار 

درست به . جهانی سازمان یافته است
همین خاطر است که اوال ایران در 
سیستم جهانی امپریالیستی به 
صورت یک کشور تک محصولی باقی 

ه درآمد مانده و درآمد کشور عمدتا ب
 . حاصل از فروش نفت متکی است

 
 

  !!به انقالب باید امید بستبه انقالب باید امید بست
 

 
 
 

در چنین شرایطی واضح "
است که هر کس در رأس دولت 

دار باشد  قرار بگیرد چه عمامه
عمامه، چه سپاهی باشد  چه بی

چه شخصی، چه خندان باشد 
چه گریان، فرقی در این امر 

کند که او وظیفه دارد با  نمی
حراج منابع کشور، ارز حاصل 
را صرف انعقاد قراردادهای 

آور با انحصارات  ننگین و شرم
تواند  المللی نماید و تا می بین

شرایط چپاول و دزدی طبقه 
 ".د سازحاکمه را مهیا و تسهیل



                           صفحه           79                                         شماره  پیام فدایی  
                                     

 

3 

 در تاريخ خونين مبارزات ١٣٣٢ آذر سال ١۶
ضدامپرياليستي مردم ميهنمان يکي از 

های مقاومت و مبارزه خلق  ترين جلوه درخشان
 .برعليه سلطه اهريمني امپرياليسم است

 
سي و چهار سال پيش در چنين روزی، در 

ول حاليکه رژيم ضدخلقي شاه خائن مشغ
سازی مقدمات پذيرايي از اربابان  آماده

اش و از جمله نيکسون جنايتکار بود،  آمريکايي
مرگ "دانشگاه تهران در ميان فريادهای متحدانه 

دانشجويان انقالبي " مرگ بر شاه"و " بر آمريکا
ولي سرانجام گارد ضدخلقي . و مبارز، ميلرزيد

اش با گشودن آتش  شاه بنابه ماهيت سرکوبگرانه
گناه، خون سه تن از  به روی دانشجويان بي

دانشجويان مبارز يعني شريعت رضوی، محدث 
نيا را بر زمين ريخت و اين روز  قندچي و بزرگ

به اعتبار مبارزات دليرانه دانشجويان و 
بزرگداشت ياد دانشجويان شهيد، روز دانشجو 

 .ناميده شد
 

دانشگاه از ديرباز و در شرايط متفاوت 
امپرياليستي در ميهنمان، چه در زمان ديکتاتوری 

شاه جالد و چه تحت حاکميت سياه جمهوری 
های  اسالمي، آماج مستقيم تعرضات و سرکوب

ددمنشانه قرار داشته و به اعتبار ارتباط الينفک 
جنبش دانشجويي با مبارزات ضدامپرياليستي 

ها و نقش بس ارزنده دانشگاه و مبارزات  توده
صر آگاهي و پيکارجويي دانشجويي در نشر عن

در نهضت انقالبي خلق ما، دارای نقش مبارزاتي 
 .بسيار بااهميتي بوده است

 
 دوران سلطه شوم امپرياليسم در ايران و در تمام

هم اکنون دانشگاه نه تنها به مثابه يکي از 

سنگرهای مقدم نبرد، بلکه در نقش کانوني برای 
ارز و رشد و ارتقاء آگاهي و تربيت نيروهای مب

های تحت  بخش خلق پيشاهنگ، در انقالب رهائي
آفريني کرده و در هر جوشش و  ستم ما نقش

های کارگر  ای دوشادوش توده طغيان انقالبي توده
و زخمتکش برعليه امپرياليسم و سگان زنجيريش 

بينيم  و به همين خاطر است که مي. جنگيده است
نال ها در چند دهه اخير از کا چگونه امپرياليست

های سرکوبگر و وابسته شاه و خميني،  رژيم
نظر از کاربرد انواع تمهيدات و ترفندهای  صرف

اند  ضدخلقي، در هر فرصتي هم که به دست آورده
مبارزات دانشجويان انقالبي و مبارز را در 

 .اند ها به خاک و خون کشيده صحنه دانشگاه
 

جدا از نقش جنبش دانشجويي و مبارزات 
های طوالني سلطه  انشجويان در سالقهرمانانه د

های زنجيريش، در جريان رشد  امپرياليسم و سگ
ای برای سرنگوني رژيم  و اعتالی مبارزات توده

 ۵۶ – ۵٧های  وابسته به امپرياليسم شاه طي سال
دانشگاه همه جا نقش خويش را به عنوان جزء 

ناپذير جنبش انقالبي خلق ايفاء نموده و همه  جدايي
دارند که چگونه اکثر تظاهرات و به ياد 
کننده از  های قيام های توده ها و درگيری راهپيمايي
شد و خلق ما  ها شروع و يا به آن ختم مي دانشگاه

در طول اين پروسه و بخصوص در جريان قيام 
خونين بهمن به روشني نشان داد که خاطره 

های فرزندان دانشجو و  مبارزات و جانفشاني
تبديل دانشگاه به سنگر آزادی و انقالبي را در 

 .کند انقالب فراموش نکرده و نمي
 

جمهوری اسالمي که زماني با دغلکاری ... 
ضدسلطنتي " انقالب"ها را مرکز  فراوان دانشگاه

. ناميد، خيلي زود نقاب از چهره برکشيد مي

اش به گلوله بست و  دانشگاه را با دانشجويان
 .تعطيلشان نمود

 
سالمي امروز، با حاکم کردن هوری امج... 

ها با تمام قوا  شرايط رعب و وحشت در دانشگاه
ها را در  کوشد در عين حال که دانشگاه مي

راستای نشر و گسترش دستگاه ايدئولوژيک 
پوسيده و ارتجاعي خود به خدمت گيرد، در همان 

ها و طرق  حال با بکارگيری شديدترين شيوه
گرانه و   آگاهترين افکار سرکوب، از رشد کوچک

انقالبي بر ضد روابط و نظم امپرياليستي موجود 
اما ... . در بين دانشجويان ممانعت به عمل آورد

های  هيچگاه در پيشبرد تمام و کمال برنامه
ضدخلقي خود موفق نبوده و همواره خاطرش از 

ها به عنوان مراکز بالقوه طغيان و انفجار  دانشگاه
 .باشد مغشوش و نگران مي

 
امروز جنبش دانشجويي به مثابه جزء .. .

اليتجزای جنبش انقالبي خلق وظايف بس سنگيني 
دانشجويان مبارز بايد با . ... را بر عهده دارد

های  دهي خشم و نفرت موجود در توده سمت
دانشجو و با سازماندهي پتانسيل انقالبي موجود 
در بين دانشجويان انقالبي به تبع از مبارزه جاری 

 رژيم  جامعه، در جنگ سرنگونيدر کل
ضدخلقي حاکم فعاالنه شرکت کرده و از دانشگاه 
همچنان به عنوان سنگری برای رشد جنبش و 

و در همان حال . پاسداری کنندتقويت انقالب 
دانشجويان ما بايد ضمن کوشش در باال بردن 
آگاهي انقالبي خود برعليه تمامي قوانين و 

ها به  ط دانشگاهمقررات ارتجاعي حاکم بر محي
مبارزه برخاسته و با همياری ديگر دانشجويان 

های انقالبي خود را  مبارز بکوشند تا فعاليت
 .تر پيش ببرند هرچه متشکل

 
اين آرماني است که خون شريعت رضوی، 

 نيا و صدها دانشجوی شهيد ديگر  قندچي و بزرگ
در راه آن به زمين ريخته شده و بدون شک دور 

که با رشد و تعميق جنبش مسلحانه نيست روزی 
   .انقالبي اين آرمان با شکوه تمام تحقق يابد

 
 

ثانیا این درآمد نیز نه در 
جهت تأمین نیازهای جامعه ایران و 
رشد و پیشرفت اقتصادی است که به 
نفع اکثریت مردم سازمان داده شده 
باشد بلکه در جهت تأمین منافع 

ران وابسته دا ها و سرمایه امپریالیست
در چنین شرایطی . ایران قرار دارد

واضح است که هر کس در رأس 
دار باشد  دولت قرار بگیرد چه عمامه

عمامه، چه سپاهی باشد چه  چه بی
شخصی، چه خندان باشد چه گریان، 

کند که او وظیفه  فرقی در این امر نمی

دارد با حراج منابع کشور، ارز حاصل 
 ننگین و را صرف انعقاد قراردادهای

المللی  آور با انحصارات بین شرم
تواند شرایط چپاول و  نماید و تا می

ی طبقه حاکمه را مهیا و تسهیل دزد
در چنین شرایطی امور دولت . دساز

نه با تکیه بر تولید داخلی بلکه با تکیه 
بر ارز حاصل از فروش نفت پیش 

رود که بخش بزرگی از آن هم  می
 کاالهای رویه باید صرف واردات بی

چنین دولتی به تنها . خارجی گردد
اندیشد همانا منافع  چیزی که نمی

بنابراین، جای . مردم ستمدیده است
تعجب نیست که چنین دولتی، حتی در 
شرایطی که با مازاد ارز خارجی 
مواجه است، مجبور است جهت تأمین 
منافع سرمایه مالی جهانی از نهادهای 

و سپس المللی وام گرفته  مالی بین
های کمرشکن، بازپرداخت  آنرا با بهره

 موردی که دولت رفسنجانی -نماید
 .مبین بارز آنست

به همین دلیل هم هست که چریک 
های فدائی خلق همواره تأکید دارند 
که در اقتصادی وابسته با رژیمی 

وابسته، هیچ آینده روشنی در مقابل 
تنها راه نجات . مردم ما قرار ندارد

بودی رژیم حاکم و نظام مردم ما نا
داری وابسته حاکم است که  سرمایه

آنهم جز با انقالب مردم ایران ناممکن 
به این انقالب باید امید بست و . است

در جهت سازمان دادن آن از هم 
امروز باید کار کرد و در جهت هموار 

 . کردن مسیر آن تالش نمود
 

 

   فرازی در جنبش دانشجویی ایران فرازی در جنبش دانشجویی ایران،، آذر آذر1616
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های  انچند روز پیش بطور اتفاقی در یکی از خیاب
کنم آشنائی را دیدم که  شهری که در آن زندگی می

همچون اکثر ایرانیان . مدتی بود از او خبری نداشتم
رسند اولین حرفشان در باره  پناهنده که وقتی به هم می

ایران و اوضاع و احوال آنجاست، ما نیز گفتگویمان با 
اشاره به وضع ایران و اخبار مربوط به داخل کشور 

جمهور جدید   وقتی که صحبت به رئیسشروع شد و
های اخیرش رسید  جمهوری اسالمی و موضع گیری

باید از هر نیروئی که قادر به : دوستم با حرارت گفت
از او پرسیدم . سرنگونی این رژیم باشد حمایت کرد

که با توجه به موقعیت فعلی اپوزیسیون این رژیم، 
 فرقی: منظورت کدام سازمان یا نیرو است؟ گفت

 کند هر کسی باشد مهم نیست فقط این آخوندهای نمی
ای درنگ، چون خود  پس از لحظه. بوگندو را بردارد

دانست که در اپوزیسیون جمهوری اسالمی در  می
لحظه فعلی چنین قدرتی وجود ندارد، فورا اضافه کرد 
که حتی اگر امریکا هم این رژیم جالد را سرنگون 

ضمن تأسف از این !! سازد باید برایش هورا کشید
ها، از آنجا که بر این باورم که مبارزه و مقاومت  حرف

های جمهوری اسالمی برای  مردم ما برعلیه بیدادگری
آن نبوده و نیست که این سلطه اهریمنی با سلطه 

تری تعویض شود، در پاسخ به موضع  ددمنشانه
مگر ! نادرست آن آشنا، به او گفتم زیاد تند نرو

مریکا در افغانستان و عراق چه اوضاع بینی که ا نمی
آیا تصاویر دهشتناک . دهشتناکی به بار آورده است

های امریکا در  شکنجه اسرای عراقی و وحشیگری
دانی که  ای؟ آیا نمی زندان ابوغُریب را فراموش کرده

همین چند روز پیش از نوار ویدئوئی خبر دادند که 
اقی در تجاوز سربازان امریکائی به نوجوانان عر

؟ گذارد های امریکا در عراق را به نمایش می بازداشتگاه
آیا از کشتار وحشیانه مردم شهر فلوجه و با خاک 

دانی که با  خبری و نمی یکسان کردن این شهر بی
های شمیائی چه بر سر این مردم آوردند؟ آیا  سالح

های  امریکا  های افغانی در سیاهچال فریاد شکنجه شده
؟ آیا از سوزاندن اجساد را نشنیدیدر این کشور 

مخالفین در افغانستان اطالع نداری؟ همین چند روز 
ها در تداوم هزاران عمل  پیش بود که امریکائی

جنایتکارانه خود در افغانستان، جهت ترساندن اهالی 
یکی از روستاهای این کشور جنازه چند تن از کسانی 

دند را جلو ها کشته شده بو که در درگیری با امریکائی
پس چگونه ! چشم مردم به آتش کشیده و سوزاندند

گیرند  ها که جلوی چشم همه صورت می این واقعیت
دهی که از  گیری و به خود اجازه می را نادیده می

لشکرکشی امریکا به ایران سخن بگوئی؟ و چرا به این 
کنی حمله  ای که تصور می خیالی دچار شده خوش

با فرض سقوط جمهوری ارتش امریکا به ایران، 
اسالمی، برای مردم ما آزادی و دمکراسی به ارمغان 

آزادی و دمکراسی : آورد؟ خیلی راحت پاسخ داد می
اینها مسئله امروز ما نیست بلکه . شعار است

. هائی است که در آینده باید به آنها رسید خواست
. مسئله امروز ما، مسئله اصلی ما، نابودی آخوندهاست

خواهد  اینها بروند هر کس که می. د برونداینها بای
! هر کس اینها را سرنگون کرد قدمش مبارک باد. بیاید

اگر فردا قدرت ! دوست عزیز: گفتم. فقط اینها بروند
امریکا برود پشت جریان سلطنت و دوباره این 
دارودسته ضدمردمی که دستانشان تا مرفق به خون 

ت برسند تو فرزندان این سرزمین آلوده است به قدر
چه خواهی گفت؟ آیا باز هم هورا خواهی کشید؟ آخر 
مگر مردم ایران دیوانه بودند که انقالب کردند و 

آیا . هزاران قربانی دادند تا رژیم سلطنت را براندازند
این شرمندگی ندارد که حاال کسانی دوباره برای 
بازگشت سلطنت دست التماس بسوی امریکا دراز 

.  طلبان بگویند ببخشید غلط کردیمکنند، و به سلطنت
در ادامه ! کُش کنید ها را تمام کُش کم کشتید بیائید نیمه

درست است که در پی نسلی که به : بحث به او گفتم
انقالب برخاست نسل دیگری آمده است، ولی هنوز 

های رژیم سلطنت را هر روز با  کسانی که آثار شکنجه
ه شده است؟ آیا تو را چ. اند کنند زنده خود حمل می

درد و رنج شرایط تبعید و طوالنی شدن عمر 
جمهوری اسالمی چشمانت را کور کرده و قادر به 

ای که مردم  دیدن واقعیات نیستی و فراموش کرده
دهند که زندگی بهتری  کنند و قربانی می مبارزه می

برای خود بدست آورند نه اینکه از چاله درآمده و به 
ام که همین مردم   فراموش نکردهنه: گفت! چاه بیفتند

بودند که بعد از سرنگونی رژیم سلطنت به جمهوری 
اسالمی رأی دادند و چنین شیطانی را بر سر کار 

این اشتباه است که کسی : در جواب گفتم. آوردند
تصور کند که جمهوری اسالمی با رأی مردم به قدرت 

در حالی که . این ظاهر قضیه است. رسیده است
 قبل از آن، امریکا با همکاری انگلیس و بقیه ها مدت
های بزرگ در کنفرانس گوادالوپ به  قدرت
این امریکا در . کارآمدن خمینی رأی داده بود روی

های امپریالیستی بود که با گذاشتن  رأس بقیه قدرت
یا در (ی همه منابع قدرت از جمله ارتش شاهنشاه

ه او و در اختیار خمینی ب) واقعیت ارتش امریکائی
رژیمش قدرت دادند تا انقالب مردم ما را سرکوب 

پس . کنند و از منافع غرب در ایران حفاظت نمایند
اگر خواهان نابودی جمهوری اسالمی هستی چرا از 

آخر اگر این ارباب ! بری دست نوکر به ارباب پناه می
قرار بود بر طبق منافع مردم گام بردارد و یا حتی 

 مردم را در نظر گیرد اصال از گوشه کوچکی از منافع
اول این به قول تو آخوندهای بو گندو را سر کار 

در ادامه بحث با توجه به اینکه آن آشنا . آورد نمی
بینی، سرنگونی جمهوری اسالمی به  همچنان با خوش

دست امریکا را راه نجاتی برای مردم ایران تلقی می 
فراموش کرد سخنانم را ادامه داده و گفتم تازه مگر 

ای که همین امریکا بود که با همکاری انگلیس بر  کرده
علیه مصدق کودتا کرد و محمدرضا شاه را به سلطنت 
باز گرداند و شرایط اعمال دیکتاتوری آن شاه 

مگر . های طوالنی آماده ساخت جنایتکار را برای سال
شود فراموش کرد که سلطه سیاه رژیم سلطنت، از  می

، یعنی در 1357 تا سال 1332ال  مرداد س28کودتای 
های   سال، اساسا مرهون حمایت25طول 

های بیدریغ همین  ها و به ویژه حمایت امپریالیست
براستی چه شده که شماها حتی حافظه . امریکا بود

 !!راه نجات مردم ماراه نجات مردم ما
  
  

  فریبرز سنجریفریبرز سنجری
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اید؟ اگر تو واقعا به  تاریخی خود را هم از دست داده
کنی، یعنی چنین امر  نابودی جمهوری اسالمی فکر می

 ذهن تو را به خود مشغول کرده، چرا به هر مقدسی
چسبی اال به فعالیت خودت و  خس و خاشاکی می

تالش خودت در این راستا؟ و سپس اضافه کردم که 
. گیری از گذشته نیست دوست عزیز این شیوه درس

این شیوه خالصی از جهنمی که جمهوری اسالمی 
 خواهی رژیم موجود را دیگر بر اگر می. آفریده نیست

ها را باال زده و خود به  اریکه قدرت نبینی باید آستین
مبارزه مردم ما جهت سرنگونی جمهوری اسالمی 

انتظار سرنگونی این رژیم از  بپیوندی نه اینکه چشم
و نه اینکه برایت مهم نباشد که چه . سوی امریکا باشی

کسی و چه نیروئی قرار است بجای این رژیم به 
 توضیح دادم که اتفاقا در بعد برای او. قدرت برسد

دوره مبارزه بر علیه شاه هم همین حرفی که او در 
مورد جمهوری اسالمی می زند با این عبارت شنیده 

برود هر رژیمی ) منظور رژیم شاه(این رژیم ": می شد
در . "فقط این رژیم برود. بیاید بهتر از آن خواهد بود

گر گفتند م اندیشانی بودند که می آن زمان ساده
در . شود دیکتاتوری از دیکتاتوری شاه بدتر هم می

های راستینی در  حالیکه در همان زمان کمونیست
گفتند  صحنه مبارزه برعلیه رژیم شاه قرار داشتند که می
پذیر  آری دیکتاتوری از دیکتاتوری شاه بدتر هم امکان

گفتند که علت و پایه اساسی دیکتاتوری،  آنها می. است
ستثمار و وابستگی، نظام اقتصادی حاکم این روبنای ا

اگر مردم ما نتوانند این نظام را نابود سازند . است
بدون شک حافظان اصلی این نظام جهت حفظ خود 
در مقابل امواج خروشان مبارزات مردمی، 

تری هم بر سر کار خواهند  القلب دیکتاتورهای قسی
آورد چرا که همواره شدت اعمال دیکتاتوری تابعی 

ت از روند مبارزه طبقاتی در جامعه و نه خواست اس
صرف شخص دیکتاتور، و دیدیم که تاریخ با چه 

انگیزی صحت این سخنان را به اثبات  روشنی حیرت
 .رساند

 
این درست است که : در ادامه این صحبت به او گفتم

انقالب مردم ما به نتیجه نرسید و در نیمه راه 
دهنده این واقعیت   شد اما این تنها نشان"خورمال"

خواهی از چاله به چاه بیفتی و از  است که اگر نمی

دست شاه به دست شیخ و دوباره احتماال از دست 
شیخ به شاه و یا دیکتاتوری دیگر، باید تشکیالت 

باید رهبری انقالبی را سازمان . انقالبی داشته باشی
دهی و باید در مسیری بجنگی که طبقه اصلی 

ای که تاریخ رسالت رهبری  الب؛ طبقهکننده انق رهبری
و به نتیجه رساندن این انقالب را بر دوش او گذاشته، 
. قادر به متشکل شدن و قادر به اعمال رهبری شود

تر باشد بگویم  های من و یا شاید منصفانه حرف
های من، تا حدودی دوست دیرآشنا را در  سرزنش

ن خود فرو برد و به فکر واداشت، در حالیکه زما
بایست این گفتگو را تا  جدائی هم رسیده بود و می
دادیم و هر کدام به راه  دیدار اتفاقی بعدی خاتمه می

 .رفتیم خود می
 

 دانستم که این  با جدا شدن از آن دوست، گرچه می
ها و  ها و مواضع، بیشتر حاصل ناامیدی اندیشه
های من شاید  هاست و مطمئن بودم که حرف ناتوانی

ری باشد بر پرده اوهام او و نور امیدی به صرفا تلنگ
اندیشیدم که  هایش، پیش خود می دنیای ناامیدی

چرا مخالفین رژیم . براستی بر مردم ما چه رفته است
شان  کنونی، که زمانی صدای شعارهای ضدامپریالیستی

اند که  کرد تا آنجا سقوط کرده گوش فلک را کر می
! یران هورا بکشندحاضراند برای لشکرکشی امریکا به ا

در دوره شاه، مردم ما از آن حد شناخت و آگاهی بر 
دانستند با صرف رفتن شاه و  خوردار بودند که می

های  شدن رژیم سلطنتی هنوز به خواست برچیده
شان نخواهند رسید، از این رو پس از فرار شاه  برحق
حال . "بعد از شاه نوبت امریکاست" شعار دادند فورا

هائی روبرویند که با زیر پا   با اندیشهمردم ایران
ها، بی رودربایستی و  ها و شناخت گذاشتن آن آگاهی

بدون خجالت از ضرورت و درستی لشکرکشی امریکا 
یکی برای بوش، که به تقلید . گویند به ایران سخن می

از خمینی برای خود رسالت آسمانی قائل است، نامه 
 کشیده و خواهد که زحمت نویسد و از او می می

دیگری برای مذاکره !! قدری آزادی هم برای ما بیاورید
چندم وزارت دفاع امریکا بار سفر به  با مأموران دسته

بندد تا در واقع خود را و سازمانش را  امریکا می
آن یکی هم همه آرزویش این است که . عرضه نماید

 سازمان ملل رژیم را تحریم کند تا "شورای امنیت"

داند  یعنی می. برای فعالیت وی باز شود شاید فضائی 
اش  که خود را در شرایطی قرار داده که فعالیت اصلی

 !وابسته است به خواست و اجازه از ما بهتران
 

رفتن  راهه گفتم که براستی این همه بی پیش خود می
ها و افکاری چنان نادرست  وجود ایده! برای چیست

که خود را در میان نسل جوان، نسلی که از زمانی 
شناخته رژیم سرکوبگری را در مقابل خود دیده که 

 از زبانش نیفتاده است کامال قابل مرگ بر امریکافریاد 
اند که  شاید آنها از بزرگترهای خود شنیده. فهم است

، اما به اینها چه "دشمن دشمن من دوست من است"
ها را به عینه  باید گفت که خود، همه تحوالت این سال

باید این نسل جوان را آموزش هم  ند و تازه میا دیده
؟ اما اینها !داده و تجربیات خود را به آنها منتقل کنند

دانند و سوراخ دعا  راهنماهائی هستند که خود ره نمی
اند و سمت اصلی ضربه به دشمن را  را گم کرده
 .اند فراموش کرده

 
 از قرار معلوم، ناتوانی اپوزیسیون در سرنگونی رژیم و

شدن عمر جمهوری اسالمی به مثابه  طوالنی
ای که به هیچ صراطی مستقیم  گسیخته دیکتاتوری عنان

 را در "امدادهای غیبی"نیست، گرایش به معجزه و 
هائی از مردم ما و در صفوف اپوزیسیون  میان بخش

همانطور که ضعف بشر در . رژیم تقویت کرده است
لق برابر نیروهای طبیعت، انسان را بسوی خ

های ماوراءالطبیعه و یک نیروی خیالی برتر  قدرت
سوق داد، حال ضعف مردم در برابر قدرت حاکم، آن 
هم با توجه به اعتقادات مذهبی و اشاعه خرافات در 
بین آنها، توکل به یک نیروی برتر را برجسته ساخته 

به خصوص که این نیرو از قدرتی جهانی . است
تاز میدان  که یکهبرخوردار است و چند سالی است 

شده و در شرق و غرب هم با کشور ما همسایه گشته 
اندیشند که چه اشکال دارد  پس برخی چنین می. است

که این نیرو که فریاد دفاع از حقوق بشر نیز سر 
دهد رعایت اصول همسایگی را به جا آورده و  می

قدمی هم به داخل حیاط خانه ما بگذارد تا با چشمان 
، هر "سرزمین امام زمان"ه چگونه در خود ببینند ک

 "شمع آجین"روز سربازان گمنان امام زمان کسی را 
کنند و یا با تیغ چاقوی آنها زبان مخالفی بریده  می
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شود، شاید با مشاهده این امور، دلش به رحم آمده  می
 !صفت رها سازد و ما را نیز از شر این دیو شیطان

 
شود کسی   میولی براستی مگر: گفتم پیش خود می

کمترین اطالعی از اوضاع جهان، منطقه و ایران داشته 
باشد و جنایات امریکا در افغانستان و عراق را شنیده 

ها بر خالف آنچه که سردمداران جمهوری  باشد و سال
دهند پشتیبانی این قدرت را نه به  اسالمی جلوه می

 "فرشته رحمت" بلکه به مثابه "شیطان بزرگ"عنوان 
ن رژیم دیده باشد، و باز هم برای رسیدن به از ای

آزادی و دمکراسی و به اصطالح حقوق بشر، به 
اما دیدم مشکل ! لشکرکشی امریکا دخیل ببند

ها اساسا نابودی  اینجاست که این افراد و این دیدگاه
ای جهت رسیدن به اهداف  جمهوری اسالمی را وسیله

مسئله آنها چیز بینند، بلکه از قرار،  واقعی مردم ما نمی
دیگری است و به دنبال کالهی از این نمد برای خود 

بنابراین، چنین تفکری چه خود بداند چه . هستند
آن اهداف بزرگ را کنار گذاشته و خودِ وسیله نداند، 

را هدف کرده است، آنهم هدف نهائی و این هدف 
نیافتنی  نهائی را هم آنقدر برای خود بزرگ و دست

قادر نیست وسائل رسیدن به آن با تکیه کرده که دیگر 
 .اش، نیز طرح نماید بر نیروی خود را، حتی در ذهن

 
درست است که جمهوری اسالمی باید برود و این 

های  برحق مردم ما و گامی اولیه جهت  یکی از آماج
های آنهاست، اما روشن است که  رسیدن به خواست

رزمند  وقتی که مردم ما برعلیه جمهوری اسالمی می
خواهان برقراری شرایطی هستند که در آن فقر و 

شرایطی که . فالکت و بیکاری وجود نداشته باشد
امکان وجود فحشا و اعتیاد و کودک خیابانی را از بین 

و هر صدای مخالفی در گلو خفه نشود و . برده باشد
زندان و شکنجه و اعدام انقالبیون دیگر معنا نداشته 

های  ر تقابل با سرکوبگریباشد، خالصه آنها د
جمهوری اسالمی، در مقابل والیت مطلقه فقیه، 
. خواهان آزادی و دمکراسی و عدالت اجتماعی هستند

ها درست در تقابل اهداف همه  اما تحقق این خواست

دشمنان مردم ما قرار دارد؛ در تقابل با روابط اقتصادی 
 آن ای قرار دارد که این دشمنان به حفاظت از ظالمانه
والیت " سرنگونی بار انقالبیبنابراین، . اند برخاسته

رسد که این امر   زمانی به منصه ظهور می"مطلقه فقیه
ای توأم شود که هر روز  با نابودی آن شرایط اقتصادی

در دامان خود، جانیانی چون خمینی، خلخالی، 
آورد و به ظلم و جور و  ای و خاتمی بار می خامنه

آری، شرط . دهد امکان جوالن میاستثمار و اجحاف، 
رسیدن به آزادی، شرط رسیدن به عدالت اجتماعی، 

بار کنونی این است که  شرط رهائی از وضعیت نکبت
داری وابسته حاکم  لبه تیز حمله را متوجه نظام سرمایه

کنیم و بکوشیم که سرنگونی جمهوری اسالمی به 
نابودی این نظام منجر شود، وگرنه تا این نظام 

حال اگر . چرخد ابرجاست، در هم بر همین پاشنه میپ
کسی چنین هدفی را مقابل خود قرار دهد، در اولین 

شود که رسیدن به این هدف، تنها با  گام متوجه می
امری که . نابودی سلطه امپریالیسم در ایران معنا دارد

 .پذیر است های ستمدیده امکان به نیروی توده
 

  

  د در رابطه با مساله ملی در لندند در رابطه با مساله ملی در لندننمایش فیلم و بحث آزانمایش فیلم و بحث آزا
 

در شصتمين سال حکومت فرقه دمکرات آذربايجان و در بزرگداشت جنبش ملی مردم آذربايجان، روز شنبه جلسه ای از سوی فعالين چريکهای فدائی خلق 
در اين جلسه نخست از سوی يکی از رفقا . دن برگزار شدايران در لندن و سازمان دمکراتيک ضد امپرياليستی ايرانيان در انگلستان در محل کانون ايرانيان لن

سپس فيلمی در رابطه با حکومت فرقه دمکرات . که خود شاهد زنده تحوالت آن سالها بود، سخنانی در باره حکومت فرقه و اوضاع و احوال آن دوره بيان شد
در پايان فيلم، شرکت کنندگان در جلسه به . ، اما توسط يکی از رفقا ترجمه شده بوداين فيلم به زبان ترکی بود. و جنبش توده ای در آن سالها به نمايش در آمد

بحث آزاد و ارائه ديدگاه های خود پرداختند که در اين قسمت بحث های مفيد و آموزنده ای درباره مساله خلق های تحت ستم در ايران و چگونگی حل 
در بخش بعدی برنامه يک . ها با استقبال گرم و مشارکت فعال شرکت کنندگان در جلسه مواجه شداين بحث . دمکراتيک مساله ملی در ايران صورت گرفت

 .شعر زيبا به زبان ترکی در رابطه با آذربايجان قرائت شد و جلسه با اجرای چند ترانه ی زيبای ترکی به پايان رسيد
  
  

  پیام فدائی و خوانندگانپیام فدائی و خوانندگان
 

  آلمانآلمان
  سرخود-ر 

 !با درودهای انقالبی
. با سپاس از توجه و همکاریتان. نامه تان رسید

آدرسی که فرستاده بودید را در لیست ارسال 
 .موفق و پیروز باشید. نشریه قرار دادیم

 
  انگلستانانگلستان

  م-ر 
در پاسخ . نامه تان رسید !با سالم های مبارزاتی

 7 "بذر های ماندگار"به سئوال تان بهای کتاب 

 توانید مبلغ پوند می باشد که جهت تهیه آن می
فوق به اضافه هزینه پستی را به آدرس ما 

 .موفق باشید. ارسال نمائید
 
 

  امریکاامریکا
  ب-ر 

 !با درودهای انقالبی
با سپاس از کمک . نامه تان را دریافت کردیم

مالی ارسالی، در رابطه با مسائلی که مطرح کرده 
پیام "اید باید تاکید کنیم که ما، در ستون 

 تالش کرده ایم که در حد "فدائی و خوانندگان
امکان، خوانندگان پیام فدائی را در جریان 
دریافت نامه هایشان قرار داده و اگر هم جواب 

مستقیم به نامه هایشان امکان پذیر نباشد پاسخ 
به سئواالتشان را در مقاالت گوناگون مندرج در 

ضمن قدردانی از . نشریه، منعکس نمائیم
 به تالش های حساسیت مبارزاتی تان نسبت

رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی در بزک کردن 
چهره خود در خارج از کشور از طریق خوانندگان 
و فیلم سازان نان به نرخ روز خور، ما نیز بر این 
باوریم که باید این تالش ها را هر چه بیشتر و 

درج دوباره مقاله مورد نظر . وسیع تر افشاء نمود
م فدائی در سال شما که قبال در نشریه پیا

 منتشر شده است و پاسخ به سئوال 1368
. دیگرتان را به فرصت دیگری موکول می کنیم
. به امید همکاری های مبارزاتی هر چه بیشتر

 .موفق و پیروز باشید



                           صفحه           79                                         شماره  پیام فدایی  
                                     

 

7 

 برای ما زیرای تحت عنوان   نوشته)رفیق مادر( شایگاناخیرا از طرف مادر  :توضیح
  .نماییم اقدام به درج آن میپیام فدایی، نندگان ارسال گردیده که جهت اطالع خوا

 
 

  من تکذیب می کنممن تکذیب می کنم
 

 !آقای باقر پور
 در معرفی "اخبار روز" در سایت 1384 آذر ماه 3مطلبی که در تاریخ پنجشنبه 

البته شما صراحتاً قید نکرده اید که آیا .  نوشته اید را خواندم"همیشه مادر"کتاب 
 و یا "زندگی نامه"ز آنجا که از این رمان ظاهرا بعنوان ا. این کتاب منتشر شده یا نه

 من نام برده شده و مهمتر آنکه در نوشته شما از قول من مطالبی عنوان "شرح حال"
 .شده که حقیقت ندارند، لذا ذکر چند نکته را ضروری می دانم

در نوشته تان از قول نویسنده کتاب یعنی آقای علی اشرف درویشیان مطرح کرده 
وقتی کار ": ید که گویا ایشان در گفتگویی با آقای ناصر زراعتی عنوان کرده است کها

همین جا تأکید کنم که برغم آنچه که  ("پیاده کردن و نوشتن خاطرات تمام شد
شما نوشته اید، خاطرات من ابتدا روی نوار ضبط و به وسیله رفقای خودم روی کاغذ 

 در اختیار آقای درویشیان قرار 1361اه سال سپس متن نوشته در خرداد م. پیاده شد
 و من گویا به "چطور می خواهی برایت بنویسم؟"از من پرسیده اند که .) گرفت

بطوری که راوی !) ؟(!"!داستان مرا به سبک دن آرام بنویس"ایشان جواب داده ام که 
تن از قول ایشان اضافه کرده اید که پس از فرستادن م(!).  باشد"دانای کل"آن 

حاال دلم ! نه" داده ام که "پیغام"کتاب، من از آن خوشم نیامده و دوباره برای ایشان 
در !). ؟(!"!ی زاهاریا استانکو بنویسی"پابرهنه ها"می خواهد داستانم را به سبک 

باور می کنی که ": ادامه این روایت توسط شما، باز از قول آقای درویشیان نقل شده
 نوشته مورد "سبک" و اضافه شده که این بار نیز این "من به آن سبک هم نوشتم؟

 هستم و به همین دلیل دوباره "سختگیر"چون من خیلی . قبول من قرار نگرفت
، ظاهرا آقای علی اشرف "اخبار روز"مطابق مطلب شما در سایت . "!نه"گفته ام 

 کنم،  سوال طرح می200باشد من ": درویشیان دوباره به من پیشنهاد کرده اند که
من . برایت می فرستم، به سبک خاطرات صفر خان، شما بیا به این سوالها جواب بده

 و نهایتا در انتهای این روایت، در نوشته شما اینگونه مطرح "...همه را عینا می نویسم
شده که گویا آقای علی اشرف درویشیان، با توجه به پاسخهای منفی مکرر و 

 "دلشان" که "آن طور"ای خودشان گذارده اند که سختگیرانه من، یک روایت هم بر
و با این تاریخچه از قرار، ایشان اکنون دارند روی این رمان کار . می خواهد بنویسند

 .می کنند
 

 !آقای باقر پور
 آقای علی اشرف درویشیان به شما در مهر ماه "اشارات مبسوط"من به هیچ وجه از 

 2003ا آقای ناصر زراعتی در سپتامبر  و همچنین محتوای گفتگوی ایشان ب1382
و نمی دانم که آقای علی اشرف درویشیان راجع به من و این کتاب به . آگاه نیستم

اما با توجه به اینکه نقل قولهای شما از . شما و یا آقای ناصر زراعتی چه گفته اند
 می آقای درویشیان نقل قول مستقیم است، از مطلب شما اینگونه به خواننده القا

من شخصا . گردد که احتماال این گفتگو سندی ست که در جایی چاپ شده است
چنین گفتگویی را در جائی ندیده ام و از آن مطلع نیستم تا بتوانم با مطالعه آن در 

اما در همین جا باید به شما به عنوان نویسنده مطلب مزبور . باره اش اظهار نظر کنم
ن آن، تاکید کنم که تنها نکته درستی که در  و خوانندگا"اخبار روز"در سایت 

شرح "اظهارات شما وجود دارد، این امر است که، من پس از مطالعه آنچه که به نام 

 خودم از طرف آقای درویشیان به دستم رسید، با صراحت به اطالع ایشان رساندم "حال
قای درویشیان و بنابراین، روشن است که من هیچگاه نه به آ. "این زندگی من نیست": که

 و یا بعد به سبک "دن آرام"نه به هیچ کس دیگری نگفته ام که کتاب را به سبک 
 برای من و نوشتن کتاب بر اساس این " سوال200"روایت ارسال .  بنویسند"پابرهنه ها"

جوابها نیز صحت ندارد و دروغ محض است و من نمی دانم چنین ادعاهایی از کجا آمده 
 .است

 من اطمینان ندارم که آنچه که از قول آقای درویشیان نقل می شود مواضع و از آنجا که
اظهارات خود ایشان در رابطه با این کتاب است یا نه، صبر می کنم تا از موضع ایشان 
مطلع شوم، همان طور که سال های طوالنی برای پایان نگارش این زندگی نامه صبر کرده 

از ) زندگی نامه ام(اندم که دیگر خواهان نوشتن آن بودم و در آخر به اطالع ایشان رس
 .طرف آقای درویشیان نیستم

همیشه مادر، علی اشرف " را تحت عنوان "بخشی از این رمان"شما به قول خودتان 
برای من روشن نیست . ، نقل کرده اید"اخبار روز"، در ادامه مطلب خود در "درویشیان

 رمانی در ایران چاپ و منتشر شده و به همین که منبع نقل شما از کجاست؟ آیا چنین
دلیل در اختیار شماست؟ یا شما رمانی را که هنوز چاپ نشده، از روابط خاصی بدست 
آورده و مبادرت به چاپ گوشه ای از آن کرده اید؟ که در این صورت من نمی دانم که آیا 

به عنوان (ر حال من نویسنده رمان مذکور نیز با این سبک کار موافق است یا نه؟ در ه
مجبورم بار دیگر همان جمله ای که قبالً گفته بودم ) کسی که موضوع کتاب فوق گردیده

بدون شک هر نویسنده ای . "این زندگی من نیست"را تکرار کرده و با قاطعیت بگویم که 
.  خویش کتاب بنویسند"به میل" و "روایتی"و از جمله آقای درویشیان محقند که با هر 

 من "شرح حال" این نیز حق بدیهی من است که بگویم که آنچه که ظاهراً به مثابه ولی
 . دیگران از زندگی من است و شرح حال واقعی من نیست"روایت"نوشته شده، 

 
 !آقای باقر پور

در نوشته شما از . موضوع دیگری را هم در رابطه با نوشته شما باید در اینجا مطرح کنم
هم خود متحمل رنجهای جانگداز فراوان شد و " نام برده شده که "زنی دلیر"من بعنوان 

هم چهار فرزند را در کابوس های محمد رضا شاهی فدای تحقق آمال ها و آرزوهای مردم 
آرزویی که هنوز که هنوز است چونان خوابی و رویایی انگار سر تعبیری نیکو و به . کرد

ودتان محترم هستند، ولی از آنجا که در این البته دیدگاه های شما برای خ. "فرجام ندارد
 من به عنوان فاکتی برای "رنج های جانگداز" و یا "زندگی و رزم و رنج"اظهار نظر به 

اثبات دیدگاه های غلط و نتیجه گیریهای باز هم غلط تر شما استناد شده است، الزم 
ی در خواب "ابوسک"است تاکید کنم که جنایات و تبهکاریهای رژیم سرکوبگر شاه، نه 

بلکه واقعیاتی بودند که نسلی از انقالبیون و کمونیستها برای ریشه کن کردن آنها به پا 
 در این جهت حرکت کرده و نهایتا به همت توده "رنجهای جانگداز"خاستند و با تحمل 

درست است که با . های مبارز که به صحنه آمده بودند، آن رژیم سراپا جنایت را برافکندند
 مردم ما تحقق نیافت، اما، حقیقت این است که "آمال ها و آرزوهای"رافتادن رژیم شاه ب

بنظر . هر چه در زندگی امروز مردم ما، خوب و نیکو ست، نتیجه مبارزات گذشته می باشد
می رسد که شما با یکجانبه نگری و مطلق کردن بخشی از واقعیت، اینگونه جلوه می 

 "فرجام"ست که انگار "خوابی و رویایی"، "آرزوهای مردمتحقق آمال ها و "دهید که 
اما باید بدانید که کسانی که با هر نیتی، با استناد به شرح حال انقالبیون و . ندارد

 که این همه برای تحقق شان -مبارزین، می کوشند مبارزات و آرمانها و آرزوهای مردم ما
ند، متاسفانه نشان می دهند که نمی  جلوه ده"بی فرجام" را -فداکاری و جانفشانی شده

 .توانند در این زمینه از مواضع رژیمهای شاهنشاهی و اسالمی پا را فراتر بگذارند
 
 
 

 با احترام
 )شایگان(فاطمه سعیدی 

28/11/2005 
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  نامه ای از ایراننامه ای از ایران
 
 

 !سالم به عزیز بسیار گرامی و خیلی دوست داشتنی
 

سالمی به زیبایی و استواری کوه همیشه سرخ آبیدر 
ریا دلی چون می دانم تقدیم به رفیق دریا دل خودم، د

برای من کوچکتر و دوستانت، بخشنده و مهربان و 
صبوری و برای دشمنانت کماکان یک مبارز 

ناپذیر و خشمگین کمونیست، و سالمی به تمامی  آشتی
 خانواده و عزیزان اونجا

 
عزیز امیدوارم که حالت مانند همیشه خوب باشد و ... 

یزان به زندگی در کمال سالمتی در کنار خانواده و عز
 . خودت ادامه بدهی شاد و خرم باشی

 
از اینکه مدتی از آخرین نامه من می گذرد من را به 
بزرگی خودت ببخش و سعی می کنم یک کم توضیح 

 .بدهم که همراه می شود با آخرین اخبار خانواده
 

راستش فکر کنم از تظاهرات ها و مبارزات اخیر مردم 
 این مبارزات لنینگراد کردستان خبر داشته باشی که

 را هم در بر گرفت و به طبع، بچه های "سنندج"ایران
که . خانواده خودمان هم فعاالنه در آن شرکت کردند

البته تا حدودی با پشتیبانی بزرگترها این دوره را 
 .گذراندند

 
در این میان نقش یکی از آنها برجسته تر بود و آن 

 پسر کوچک االن بود، البته این ...کس هم پسر کوچک 
 ماه تظاهراتی که 1 سال سن دارد، در تمام حدود 19

 16برپا بود اونها شرکت داشتند ولی متاسفانه روز 
آذر که در تمامی کردستان از شمالی ترین نقاط 
کردستان گرفته تا جنوبی ترین نقاط آن یعنی 

مورد حمله  کرمانشاه و ایالم اعتصاب برگزار شد، او
طور شدیدی در خیابان مورد ضرب قرار گرفت و به 

و شتم قرار می گیرد که پس از آن نیز بالفاصله به 
زندان سپاه انتقال پیدا می کند و در آنجا نیز مدتی 
نگهداری شد که البته از پذیرایی های دسته جمعی از 
اون و سایرین دریغ نشد به طوری که هنگامی که 

 به خواستند اون را توی خیابان دستگیر کنند می
مقاومت او روبرو می شوند در نتیجه چند نفره با 
باتوم و جفتک هایشان به جان او می افتند و در زندان 
سپاه هم تعاریف آن را می دانی همه نوع پذیرایی 
همراه با مخلفات آن از کابل و باتوم گرفته تا مشت و 

 .جفتک

 بدو بدوی خانواده و البته تمامی خالصه بعد از مدتی
 های چند صد نفر بازداشتی آن روزها و خانواده

فشاری که از تمامی کردستان و جهان به رژیم 
 .آمد، مجبور شدند آنها را با قید ضمانت آزاد کنند می

جای ذکر دارد که خوشبختانه از او علیرغم کتک 
کاری و یا به قول قدیمی ها اون مدت پذیرایی و مینی 

 نیاوردنشکنجه ها هیچ چیزی از این عزیز بیرون 
و راستش نمی دانم ) واری استخیلی جای امید(

 ! چیزی داشت به اونا بگه یا نه
 
بیشتر هم و غم من در این مدت گذشته کسب خبر در (

 ).این رابطه بود برای همین هم این بار دیر نامه نوشتم
 

 گرچه باد ویرانگر پائیز شاخ و برگ 
 گلستان را در هم شکست،

 باغبان را غمی نیست،
 .یرا ریشه ها در خاکند و گلها در رهندز
 

 آره رفیق عزیز این جاست که باید گفت
 من بر خیزم 

               تو برخیزی
                           ما برخیزیم

 من بنشینم 
               تو بنشینی

 .                           کی برخیزد
 

گفتم که تو  تلفنی حرف زدم  ...راستی مدتی پیش با 
حال اش را پرسیده ای و خیلی دلشان برای فامیل و 
دوران قدیم تنگ شده، با کلی سفارش گفت که حتما 

برسانم و حالش را بپرس و بگو  سالم من را به شما
 . ما هم دلمان برایشان تنگ شده

 
 همیشه راستش توی فامیل خودمان صرف نظر از جوّ

یبا گاهی مبارز سیاسی و مبارزاتی کردستان، که تقر
شدن اپیدمی می شود، یک سری پیشرو بودن و راه 

 .را برای مبارزه به سایرین نشان دادند
 

در اون دوران که جوانان هم سن و سال شماها ... 
دسته دسته به استقبال خطر و مرگ می رفتن تا 
انقالب را از شکست نجات بدهند متاسفانه ماها دوران 

یم و آنقدر سن نداشتیم کودکی را پشت سر می گذاشت
که شانه با شانه شماها باشیم و از انقالب دفاع کنیم 

از همان روزهای کودکی چیزهای بسیاری  ولی عزیز
 آموختم

 از درخت، ایستادن زیر باران بی قرار شهرم
 از آفتاب رخنه در دیوار تاریکی

 من از ابر آموختم چگونه در ستیغ بمیرم 
 شد تا زمین همیشه لبریز گل با

 
گرچه اون وقت سنی نداشتیم ولی االن زیر سایه 
شماها و تمامی مبارزان راه آزادی و سوسیالیزم و 
کمونیستهای انقالبی کماکان انقالب شکست خورده را 
ادامه می دهیم تا به دشمن نشان دهیم که انقالب 

 .شکست خورده ولی نمرده است
 

در اینجا خالی از لطف نیست اگر شعری از رفیق 
از رفقای چریک اهل ) شاهرخ زند کریمی(چریک 

سنندج که با یکی از شاخه های چریکهای فدایی با نام 
این شاخه در سنندج کسانی . بود بیاورم) جانبداران(

را داشتند که تقریبا همه یا شهید شدند یا به 
 .سازمانهای دیگر  پیوستند

 
 ای رسوالن امین سرمایه خدا

 در میرمید، و با آرامش آنگاه که بارگاه خدایتان
 .پوتینها را از پای در می کشید

 به خدایتان بگوید تا برایتان ترجمه کند
 جمله مبهم پیرزن شهر کفر را      

 "شیره ی تی"                                       
 

حاال قضیه این شعر و یک رفیق چریک را از زبان یکی 
 .از  پشمرگان سابق بشنو

 جوانی مبارز از اهالی "رخ زند کریمیشاه"رفیق 
شهر سنندج در دوره شاه بود، وی در خانواده مرفهی 
از نظر مالی زندگی می کرد و در یک مقطع از زندگی 

ی در به خاطر اعتقادات کمونیستی اش تصمیم به زندگ
 در این میان یک پیرزن .میان یک خانواده فقیر گرفت

د دارد مورد تنهای سیگار فروش که در سنندج وجو
نظر او قرار می گیرد این پیرزن هیچ کس را نداشته و 
از راه سیگار فروشی دوره گردی زندگی می کرد، 

شود و به  رفیق شاهرخ فرزند خوانده و پسر او می
خانه او نقل مکان می کند و پسر وی می شود و خانه 
و خانواده خود را ترک می کند البته با حفظ رابطه با 

 .دشخانواده خو
 

بعد از شکست انقالب ایران و روی کار آمدن حکومت 
 به خاطر "رابعه سیگار فروش"دراکوالها این پیرزن 

بور از شود، او در هنگام ع یک چیز خیلی معروف می
 و پاسدارها رد می شد خیابان از پشت سر سربازان

 پاسدارها "!"و با کف دست ضربه محکمی به ما تحت 
گشتند با تکان دادن دستش   میمی کوبید و همینکه بر

 منظورش آنها "شیره ی تی"به طرف آنها داد می زد 
و نیروی نظامی آنها بود که در نزد مردم مانند باد 



                           صفحه           79                                         شماره  پیام فدایی  
                                     

 

9 

کلمه شیره ی تی معادل "معده بی ارزش است 
 .یعنی باد معده. "شیشکی است

 
می دانید که در طی مبارزه با ضد انقالب اسالمی، از 

انی و حتی ناسیونالیست های طرف نیروهای چپ ایر
 گرفت به خاطر مقاومت "لنینگراد"کرد، سنندج لقب 

یک ماهه شهر سنندج در نوروز خونین در برابر 
تمامی قدرت نظامی ایران در آنوقت، از طرف حکومت 

توضیح ( بر سنندج گذاشته شد "شهر کفر"هم اسم 
بعد از تثبیت حکومت اسالمی رفیق ) جهت تفهیم شعر

ند کریمی هم دستگیر و مانند بسیاری دیگر شاهرخ ز
جانش را در راه آرمانهای کمونیستی و مبارزه 

 .بازد و فکر کنم که اعدام شد می
 

دفتر شعر دست نوشته و چاپ نشده ای از رفیق 
جانباخته چریک شاهرخ زند کریمی حاوی اشعار 
بسیار شیرین و زیبای مبارزاتی وجود دارد که در 

واده ای از هواداران جنبش خلق ل حاضر نزد خانحا
 می باشد و آن را امانت نگه داشته اند تا زمانی کرد

 .که بشود آزادانه چاپ کرد
 

 . ای  عزیز امیدوارم که همیشه موفق باشی و سربلند
 

 خوشا حال مرغی که قفس ندیده باشد
 چه نکو تر آنکه مرغی ز قفس پریده باشد

 پروبال ما بریدند و در قفس گشودند
 ه رها چه بسته مرغی که پرش بریده باشندچ
 

می دانم که دل شماها هم مثل من همیشه در پرواز 
خیالی به جایی است که همه با هم راه آزادی آن را در 

 .پیش گرفته ایم
 

چریکهای "ان شما رفیق عزیز دوست دارم بدانم سازم
 چه تفاوتی با " خط اشرف دهقانی-فدایی خلق ایران

چریک دارد و اصوال چرا سعی شد سایر شاخه های 
خط شما از سایرین جدا و متمایز باشد و تفاوت و 
مبنای جدایی شما و دیگر شاخه ها از نظر فکری و 

 . عملی چیست
 

گذارم برای  سواالت زیادی دارم ولی باقی را می
 .های بعدی نامه

 منتظر جواب نامه هستم 
 .سالمهای من را به تمامی اعضای خانواده برسان

 قربان همگی شماها
.... 

 

 

 

  نگاهی به برخی اخبارنگاهی به برخی اخبار
 
 
به دنبال درخواست رسمی اتحادیه اروپا  •

زندان های مبنی بر دریافت اطالعاتی در باره 
 که سازمان  خبرو این اروپا مخفی سازمان سیا در

مرکزی اطالعات آمریکا زندانیان را مخفیانه از 
 ،هد دطریق حریم هوائی اتحادیه اروپا عبور می

با  ، وزیر امور خارجه آمریکا،کاندولیزا رایس
 آمریکا نمی تواند  که بیانیه ای تاکید کردانتشار

درباره اطالعاتی که مانع از موفقیت عملیات 
 زندانیان به  امااطالعاتی خواهد شد، بحث کند

قصد بازجوئی با استفاده از شکنجه از کشوری به 
 .کشور دیگر منتقل نمی شوند

 

ینکه چین در جریان سفر بوش پس از ا •
 فروند جت مسافری از شرکت 70، به پکن

 در جریان سفر .آمریکائی بوئینگ خریداری کرد
 چیننخست وزیر چین به پاریس اعالم شد که 

 10جت مسافری به ارزش تقریبا  150 قرار است
این . خردبمیلیارد دالر از شرکت ایرباس 

ون از بزرگترین سفارشی است که ایرباس تا کن
 . استدریافت کرده چین 

 

تحت عنوان کمیسیون دو حزبی، که  •
 در باره " سپتامبر11طرح گفتمان عمومی "

  می تحقیق2001 سپتامبر 11حمالت تروریستی 
 در آخرین اطالعیه خود اعالم کرد کهکرد 

رهبران آمریکا از کوشش های خود برای 
حفاظت از کشور در برابر حمالت آینده، 

 ی از اعضای اینیک. ه اند شد"منحرف"
 نها  توصیه آ بهدولت بوشکه کمیسیون گفت 

 رفتار با  دربرای پایبندی به معیارهای بین المللی
 .پای بند نبوده استبازداشت شدگان 

 

که لبنانی تبار   آلمان تبعهالمصریخالد  •
 او را در  سی آی ایماموران اعالم نمود که است

های تروریستی  به ظن داشتن ارتباط 2003سال 
 و به بازداشتگاهی در افغانستان دهدر مقدونیه ربو

المصری، می گوید او در آنجا شکنجه . بردند
، "اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا". ه استشد

در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت از 
طرف خالد المصری علیه جرج تنت رئیس سابق 

، صری خالد الم.خواهد کردی سی آی ا اقامه دعو
 پنج ماه  ماموران امریکا او را به مدتمی گوید

مقامات دولت . نگه داشتنددر زندان انفرادی 
دولت بوش قبول کرده است آلمان می گویند که 

 . نموده استاشتباها زندانی را که المصری
 

اعالم سازمان نظارت بر حقوق بشر  •
ی که در رومانی تاسیس  پایگاهنمود که امریکا از

 برای یک زندان مخفی به مثابهکرده است 
 .استفاده می کندبازداشت مظنونین 

 

 اعالم "فوکوس"خبرنگار نشریه آلمانی  •
کرد که مقامات آلمان از سردبیران مطبوعات این 
کشور خواسته اند که ایران را مورد هجوم 

 .مطبوعاتی قرار دهند
 

هواپیمای نظامی  بستگان سرنشینان یک •
 کرد اعالم  سقوطچند روز پیش در تهرانکه 

 مبنی برهشدارهای خلبان نمودند که علیرغم 
 دستور  مقامات،وجود نقص فنی در هواپیما

به گزارش .  کردند صادرپرواز هواپیما را
 عکاس ،"محمد کربالیی احمد"مطبوعات رژیم 

 لحظاتی پیش از پرواز در ،ی همشهری روزنامه
تماسی با تلفن همراه برادرش از وجود نقص 

ر هواپیما خبر داده و گفته است خلبان با فنی د
 از سوی دیگر .پرواز هواپیما موافق نیست

 ،"خبرگزاری فارس" عکاس ،"علیرضا برادران"
: گوید قبل از پرواز در تماسی با همکارانش می

هواپیمای ما نقص فنی دارد؛ بطوریکه خلبان "
به همین خاطر به . حاضر نیست سوار شود

ر هستیم خلبان شیفت بعد دستور مسؤوالن، منتظ
گویند دل و جرأت او  بیاید و پرواز کنیم؛ می

 ".بیشتر است
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در مقابل اینگونه نظرات دوگانه و سازشکارانه، 
برای نظرگاه انقالبی، واقعیاتی که این حادثه بر متن 
آنها اتفاق افتاد، یعنی بحران مزمن سیستم سرمایه 

ریکا، رشد داری جهانی و اوضاع بحرانی اقتصاد آم
تضادها و تناقضات سیستم، حدت یابی جلوه های 
متعدد رقابت میان قدرت های امپریالیستی، قابل رویت 

دیدگاه انقالبی تضادها و رقابت های میان . بود
 بخصوص در -امپریالیست ها پیش از یازده سپتامبر

منطقه خاورمیانه و موضوع عراق و تحریم اقتصادی 
یالیسم آمریکا و متحدینش و این کشور از جانب امپر

سر برآوردن مخالفت ها با چنان تحریمی از جانب 
همین قدرت هائی که بعداً مخالف حمله به عراق از 

.  را می دید و به حساب می آورد-طرف آمریکا شدند
یکی دو روز  آمریکا، 2000در جریان انتخابات سال 

قبل از دوم نوامبر، بیل کلینتون جهت تشویق مردم 
 رأی دادن در انتخابات و رأی دادن به ال گور به به

که عمدتاً (آی در نیویورک . ای. بی. رادیو دبلیو
شنوندگانش مردم ترقیخواه اما متوهم به حزب 

رئیس جمهور وقت آمریکا . تلفن زد) دمکرات هستند
در جریان گفتگویش با خانم ایمی گودمن که از او 

 به درآمد درباره تحریم عراق پرسید، با اشاره
یعنی فرانسه، (این عده ": عراق از تولید نفت گفت

که خواهان لغو تحریم )  پرانتز از من-...روسیه و
هستند برای این است که پول های صدام را می 

  ".خواهند
در زمینه شناخت از ابعاد بحران نظام سرمایه 
داری باید اضافه کرد که در همین موقع ژاپن، دومین 

 داری مدت یک دهه بود که با یک اقتصاد سرمایه
بطوریکه چنان . بحران اقتصادی مزمن روبرو بود

البته . شرایطی به خلع ید از چند نخست وزیر انجامید
این بحران و تجلیات آن هنوز به اشکال مختلف ادامه 

واقعیت این است که آمریکا از سالهای آخر دور . دارد
ق حبابی دوم ریاست جمهوری کلینتون پس از آن رون

که در واقع سبب هرچه پائین تر آمدن سطح زندگی 
میلیونها کارگر شاغل و فقرای دائمی بیکار آمریکا 

بطور . شد، دوباره وارد سیکل بحران کنونی گردید
مثال تمام ایاالت آمریکا از یک کسری بودجه عظیم 
رنج می برند که صد البته به منظور جبرانش با 

چیز محرومترین الیه های وحشیگری تمام به حقوق نا
وضع کشورهای اروپائی . اجتماعی هجوم آورده اند

همانطوریکه می دانیم در این سالها چندان بهتر از 
وضعی که سبب اعتصابات و . آمریکا و دیگران نبود

اعتراضات عظیم کارگری در بعضی از کشورهای 
همین امروز نرخ بیکاری در آلمان . اروپائی گردید

 درصد و در بخش 6/12رسماً اعالم شده مطابق آنچه 
 .  درصد می باشد30آلمان شرقی 

 در 12/03/2005لوس آنجلس تایمز در تاریخ 
: مقاله ای درباره اوضاع آلمان چنین نوشته

نارضایتی و خشم مردم بر اثر بیکاری، بعالوه "
کاهش خدمات توسط گرهارد شورودر، آن زمینه 

یکال کمک کرده هائی هستند که به رشد احزاب راد
 درصدی بیکاری در آلمان باالترین 6/12نرخ . است

 و حکومت حزب 1930رقم بیکاری پس از سالهای 
 .نازی است

برای بهتر فهمیدن عمق بحران نظام سرمایه 
داری جهانی در سالهای اخیر بهتر است به یکی از 

 2001در سال . گزارشهای سازمان ملل اشاره کنیم
شی که آنرا اضطراری اعالم سازمان ملل در گزار

نمود و در آن به توضیح اوضاع اقتصادی جهان در 
 پرداخته، اقتصاد آمریکا را 2000نیمه دوم سال 

سازمان ملل در .  اقتصاد جهان نامید"موتور اصلی"
جهان شبیه یک "این گزارش نوشت اقتصاد 

این " که در حال حاضر "هواپیمای یک موتوره شده
تاده و یا نیروی سرعتش موتور از حرکت ایس

در پرتو چنین . "بسیار کاهش پیدا کرده است
واقعیتی است که ما شاهد رشدیابی بحران و تشدید 
رقابتها بین انحصارات و دولتهای امپریالیستی برای 
کسب سهم بیشتری از بازار جهانی در رشته های 

 . گوناگون در دو سوی آتالنتیک هستیم
وجه جدی به همه اینها و دیدگاه انقالبی با ت! آری

توجه به تبلیغات جنگ افروزانه طبقه حاکم و دولت 
آمریکا پس از یازده سپتامبر و نقشی که جنگ و 
میلیتاریسم تحت نظام سراپا گند و فساد سرمایه 

 بحران سیستم ایفاء داری عصر حاضر در اوضاع
 برای جایگزین کردن "خطری"کرده بر نیاز آمریکا به 

این دیدگاه با توجه همه . اشاره می کند سابق "خطر"
جانبه به سابقه بن الدن و گروه القاعده که در حقیقت 
دست پرورده و مخلوق آمریکا بوده، و با توجه به 
نفوذ و پیوندهای دائمی و غیرقابل انکار سازمان سیا 
و سازمانهای جاسوسی پاره ای از دولتهای وابسته 

ی که حتی خود حاکمین پیوندهائ(با بن الدن و القاعده 
آمریکا و محافل قدرت در آمریکا نیز آنها را انکار 

 –است که بدرستی و با درایت علمی ) نکرده اند
: انقالبی درباره رویداد یازده سپتامبر چنین نوشت

با توجه به نفوذ و پیوندهای غیرقابل انکار سیا و "
سازمانهای جاسوی عربستان و پاکستان با بن الدن 

نمی تواند از " چنین رویدادی "القاعده"ه و گرو
و به . "چشم دستگاههای امنیتی آمریکا مخفی بماند

همین اعتبار بر نقش آن رویداد بر پیشبرد برنامه 
 . های استراتژیک امپریالیسم آمریکا تأکید می کند

بطوریکه ما شاهدیم بر بستر چنین بحران 
 11نه اقتصادی ای ست که امپریالیسم آمریکا به بها

. سپتامبر به پیشبرد یک برنامه وسیع نظامی دست زد
برنامه ای که از پیش از یازده سپتامبر درباره آن در 
محافل هیات حاکمه آمریکا صحبت می شد، و در آن 
پیش بینی شده بود که حتی فضا به پایگاه نظامی 

 سپتامبر در 11فاجعه . خصوصی آمریکا  مبدل شود
توسل به آن امپریالیسم آمریکا نقش ابزاری بود که با 

برای تحکیم موفقیت بحرانی خویش به اجرای یک 
برنامه میلیتاریستی به وسعت جهان دست زده و در 
همان گامهای اول نقاطی از جهان مثل افغانستان و 

به . عراق را در آتش جنگ افروزی خود به آتش کشید
دهکده ای را نابود می کنیم تا که "قول معروف 

گفته یکی از فرماندهان ارتش  (" سازیمآزادش
 با همین منطق و اهداف و به ).آمریکا در جنگ ویتنام

بهانه آن رویداد بود که دولتمردان آمریکا ضمن تالش 
برای تحمیق مردم، ارتش متجاوز و اشغالگر خود را 
برای مثال به شهر مقاوم فلوجه فرستاده و با ارتکاب 

ن و قتل عام مردم به جنایات فجیعی نظیر سوزاند
بیگناه و استفاده از سالحهای شیمیایی این شهر را 
نابود کرد و حتی تنها بیمارستان شهر را به مخروبه 

جنایت جنگی بزرگی که برای (ای تبدیل نمود 
جلوگیری از انتشار خبر آمار کشته شدگان و بدنهای 
) سوخته انسانهای بیگناه و مجروحین صورت گرفت

نظرگاه انقالبی در زمان وقوع . سازند "آزادش"تا که 
 سپتامبر و پیش از وقوع تمامی این جنایات 11فاجعه 

باید قدرتهای ارتجاعی و متنفذی "تأکید کرده بود که 
در پشت این رویداد قرار داشته تا چنین افرادی تحت 

 ."پوشش امنیتی آنها امکان چنین عملیاتی را بیابند
رویداد گذشته، و  سال از آن 4امروز نزدیک به 

آن گرد و غبار تبلیغاتی که حقیقتاً جلوی چشمان 
شمار بزرگی از انسانها را گرفته بود فرو نشسته و 
در چنین شرایطی صحت این تحلیل و شیوه برخورد 
صحیح نظرگاه انقالبی خود را به عینه نشان داده 

آنچه در این مدت از طرف طبقه حاکم و دولت . است
ت و تحکیم موقعیت متزلزلش در آمریکا جهت تثبی

 !! سپتامبر و دیدگاه ها سپتامبر و دیدگاه ها1111فاجعه فاجعه 
  با گذشت زمان واقعیات چه می گویند؟با گذشت زمان واقعیات چه می گویند؟

  چهارمچهارمقسمت قسمت 

    غالم امیدوارغالم امیدوار
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جهان رخ داده، به اضافه انبوهی از مدارک و شواهد 
که بخشی از آنها در اثر رشد اختالفات درونی از 
درون نهادها و سازمانها و احزاب قدرت در آمریکا به 
بیرون راه یافته و منتشر گردیده و در دسترس 

 به همگان قرار گرفته صحت تحلیل نظر گاه انقالبی را
تمامی وقایع قبل و پس . عینه به همه نشان داده است

 سپتامبر نشان می دهند که تنها 11از وقوع فاجعه 
تحلیل دیدگاه انقالبی از آن رویداد با واقعیت انطباق 

مدارک و شواهدی که در طول این مدت . داشته است
بیرون آمده هر چه بیشتر دالئل و انگیزه های واقعی 

ماهیت و اهداف نیروهائی که به چنان از آن رویداد و 
جنایت بزرگی دست زدند را برای مردم روشن کرده 

 سال گذشته 4در نتیجه ما شاهدیم که در طول . است
بطور روزافزون بر شمار انسانهائی که به این باور 
می رسند که چنین رویدادی بدون نقش مستقیم 
قدرتهای ارتجاعی در خود آمریکا امکانپذیر نبود 

امروز دیگر به دلیل روشنتر . اضافه گردیده است
شدن هر چه بیشتر واقعیت، برخالف آنروزها 
گوشهای شنوای زیادی برای شنیدن تحلیل انقالبی از 

برعکس جریانات و افرادی که . آن رویداد وجود دارد
به چنان تحلیل ها و موضع گیری های گمراه کننده ای 

 فرو رفته و "شرمگینانه ای"دست زدند در سکوت 
راحت از کنار موضوع می گذرند تا که بعداً طبق عادت 
: بیمارگونه همیشگی شان در اینباره نیز بگویند

 بود "پیشرو" مثالً "سازمان و حزب ما تنها جریان"
که در پیشاپیش مردم جهان در آن باره چنین و چنان 

 !گفت
اکنون می کوشم که در این قسمت به برخی دیگر 

 حقایق موجود در مورد دروغپردازی از شواهد و
 سپتامبر و اطالع 11های مقامات آمریکائی راجع به 

 . آنها از وقوع چنین حادثه ای بپردازم
 سپتامبر ماشین عظیم تبلیغاتی 11بدنبال رویداد 

بی " ضمن تمرکز بر روی –آمریکا به کار افتاد تا 
 دولت جورج بوش و نهادهای امنیتی آمریکا "اطالعی

 ایده فوق را در میان افکار عمومی –این فاجعه از 
شوکه شده آمریکا و مردم جهان به باور عمومی بدل 
سازد، بطوریکه در آنروزها جورج بوش و دیگران 
بطور روزمره می کوشیدند به رد هرگونه اظهارنظری 
بپردازند که از اطالع آنها از آنچه رخ داده بود حکایت 

زمان در اینجا و آنجا و از اما حتی در همان . می نمود
البالی نوشته های بعضی از نشریات آمریکا و جهان 
می شنیدیم و می خواندیم که دولت جورج بوش در 
همان روزهای اول پس از یازده سپتامبر با همکاری 
تنگاتنگ دولت عربستان سریعاً به تخلیه محرمانه و 
بدون سر و صدای تمامی بستگان و افراد خانواده بن 

این اقدام زیر . دن پرداخت که در آمریکا مقیم بودندال

نظر و با همکاری نهادهای امنیتی و جاسوسی مانند 
و این اقدام . آی صورت گرفت. بی. ای و اف. آی. سی

درست در زمانی بود که جورج بوش، دیک چینی، 
مرده یا زنده اسامه بن ": رامزفلد هر دقیقه می گفتند
اخیراً پنتاگون نیز در  ("ردالدن را بدست خواهیم آو

گزارشی برای اولین بار اعالم کرد که می دانستند بن 
الدن در تورابورا بود ولی هنگام حمله ارتش به 

یعنی گذاشتند از آنجا خارج . تورابورا از آنجا گریخت
در ایام انتخابات جان کری بارها این موضوع را . شود

وابستگان به به این ترتیب تمامی اقوام و ) مطرح کرد
اصطالح طراح این فاجعه بزرگ با کمک مستقیم 

آی از آمریکا . بی. نهادهای امنیتی مانند سیا و اف
متأسفانه در اوضاعی که بر اثر آن، هم . خارج شدند
 برانگیخته شده بود و هم "وطن پرستانه"احساسات 

بر اثر تبلیغات جهت دار و مرعوب کننده کل ماشین 
نظر نگارنده رسانه های انحصاری از (دولتی آمریکا 

بخش ) آمریکا جزئی از این ماشین عظیم دولتی است
بزرگی از افکار عمومی مردم دچار ترس و وحشت 
شده بود و بر اثر تحلیل های گمراه کننده بخش اعظم 

 .چپ از آن رویداد عمدتاً با بی توجهی گذر کرد
در همان هفته اول پس از یازده سپتامبر در 

مقاالت بعضی نشریات اصلی آمریکا مثل البالی 
نیویورک تایمز، لوس آنجلس تایمز، واشنگتن پست، 
مجله تایمز در مورد حضور اعضای القاعده در 
آمریکا و اطالع سازمانهای امنیتی از حضور آنها در 
این کشور، و درباره دادن اجازه ورود به آنها از 
 .طرف وزارت خارجه آمریکا مطالبی درج می گشت

 آشکار گردید که نه تنها آن نهادها 2004بعداً در سال 
بلکه خود مرکز تروریسم جهان یعنی کاخ سفید نیز از 

رجوع شود به نامه (تمام این مسائل با اطالع بود 
بطور ) ، به جورج بوش2001محرمانه ششم آگوست 

 لوس آنجلس 2001 سپتامبر 16مثال در تاریخ 
 اعضای القاعده در تایمز در مورد حضور دو نفر از

ایالت ( همان دو نفری که در شهر سندیاگو –آمریکا 
. در آپارتمانی به مالکیت یک عضو اف) کالیفرنیا

 و اطالع دقیق نهادهای –آی، زندگی می کردند . بی
مقامات ": امنیتی آنها از حضور آنها چنین نوشت

آمریکائی قاطعانه اصرار می ورزند که از قبل 
 از تراژدی هفته گذشته نداشتند، هیچگونه اطالعی

آی به دنبال دو نفر . بی. اما اینکه معلوم گردیده اف
از گروگان گیران بوده به احتمال زیاد سؤاالت تازه 
ای را درباره سطح اطالعات دولت از این مسئله به 

آی . بی. اف":  و ادامه می دهد"دنبال خواهد آورد
 آن دو  جستجویش را برای یافتن21/08/2001در 

 –مرد آغاز کرد ولی از مأمور خود در شهر سندیاگو 

 که آن –تا یک روز قبل از یازده سپتامبر نپرسید 
 ."دو مرد کجا زندگی می کنند

در همان روزهائی که آن تبلیغات جنگ ! بله
افروزانه همه جانبه در همه جا جار زده می شد، در 

ت هیچ افکار عمومی سؤاالتی در این زمینه که آیا دول
اطالعی داشته و چرا هیچگونه اقدامی برای جلوگیری 
. از آن رویداد مرگبار انجام نداد به وفور وجود داشت

از این گذشته به رغم آنکه قانون آمریکا می گوید که 
هواپیماهای جنگنده در چنین مواقعی مجاز هستند 
برای جلوگیری از خسارات احتمالی بیشتر به طرف 

 ولی حتی مدت زمان زیادی پس هدف حمله ور شوند
از برخورد هواپیمای اول به یکی از دو برج نیز 

در همان . دستور هیچ اقدامی در این زمینه صادر نشد
موضوع ": هفته اول در لوس آنجلس تایمز خواندیم

دیگری که همه روی آن توافق دارند این می باشد که 
 مخابره 27/08/2001یک نوار سیا که در روز 

 و روی شبکه کامپیوتری دولت موجود است گردیده
نسبت به حضور دو فرد مرتبط به بن الدن در 
آمریکا به نامهای خالد ال میهدار و نواف الخدمی، 

سیا پافشاری می کند که روی نوار . هشدار داده بود
لوس آنجلس !  "اخطاری نوشته شده اضطراری

تایمز نوشت اطالعات موجود حاکی از آن است که 
یهدار در ژانویه دو هزار در کشور مالزی با الم"

 و اینها اطالعاتی "رابط بن الدن مالقات داشت
هستند که از مدتها قبل در اختیار دستگاههای 

 .امنیتی آمریکا قرار داشته اند
همانطور که می دانیم دولت جورج بوش مدت ها 
حتی با تشکیل یک کمیسیون به اصطالح تحقیق خودی 

 سپتامبر 11ز آشکار شدن گند جنایت به دلیل ترس ا
این کمیته قرار بود درباره چند و چون . مخالفت کرد

اطالعات دولت بوش و نهادهای امنیتی آمریکا در 
 سپتامبر و به منظور پیشنهادات برای به 11مورد 

 "تحقیق"اصطالح جلوگیری از تکرار اینگونه فجایع 
 بطور باالخره در نتیجه فشار افکار عمومی و. کند

 سپتامبر و افکار مترقی 11اخص بازماندگان قربانیان 
از یکسو و رشد اختالفات میان جناحهای قدرت در 
آمریکا، دولت بوش پذیرفت که کمیسیونی تشکیل 

جان در یکی از جلسات علنی این کمیسیون . شود
 در برابر 2004اشکرافت دادستان کل آمریکا در سال 

 -نهادهای امنیتیاین کمیسیون در مورد اطالع 
: جاسوسی آمریکا از حضور آن دو نفر چنین گفت

ای باالخره در اواخر ماه . آی. هنگامی که سی"
آی اطالع داد که المیهدار و . بی. آگوست به اف

در داخل کشور ) دو مظنون القاعده ای(الخدمی 
آی در نیویورک به . بی. هستند مأمورین اف

 ."جستجوی آنها پرداختند
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  کشور جهانکشور جهان  ١٨٢١٨٢
اياالت متحده آمريکا را اياالت متحده آمريکا را 

  محکوم نمودندمحکوم نمودند
 

 نوامبر امسال بار ديگر ٨روز 
مجمع عمومی سازمان ملل پيشنهادی 
در مورد محکوم کردن بايکوت 
غيرقانونی اياالت متحده در مورد 

 .کوبا را به رای گذاشت
 هر سال ١٩٩٢کوبا از سال 

شکايت خود را نسبت به تحريم 

ه به مجمع اقتصادی اياالت متحد
عمومی سازمان ملل متحد ارائه داده 

 کشور به ۵٩در نخستين سال، . است
اليحه محکوم کردن عملکرد اياالت 

 کشور از ٧١متحده رای مثبت داده، 
 کشور به ٣رای دادن سر باز زده و 

اما با گذشت . آن رای منفی دادند
زمان هر سال به جمع حاميان کوبا 

 کشور ١٨٢افزوده شده است و اخيرا 
 کشور ١به اين اليحه رای مثبت داده، 
 کشور ۴از رای دادن سر باز زده و 

چهار کشوری . به آن رای منفی دادند

که به اليحه رای منفی دادند، اياالت 
متحده آمريکا، اسرائيل، پاالئو 

"Palau " و جزاير مارشال
"Marshall islands " بوده و کشوری

که از رای دادن سر باز زد 
نام " Micronesien"وِنسين ميکر
" پاالئو"جالب است بدانيد که . دارد
الجزايری در اقيانوس آرام است  مجمع

های بسيار در اشغال  که در خالل سال
اياالت متحده آمريکا بوده و مجموعًا 

 ٢٠ کيلومتر مربع وسعت و ۴۵٨
هزار نفر جمعيت داشته و در سال 

جزاير " !يافته است" استقالل "١٩٩۴
 ظاهرا به ١٩٨۶که در سال " المارش

 يکی ١٩۶۴رسيد از سال " استقالل"
های نظامی اياالت متحده در  از پايگاه

اقيانوس آرام بوده و دو جزيره از 
 و ِاِنِوتاک Bikiniبيکينی (جزاير آن 
Enewetak (های  در خالل سال

 به محلی برای ١٩۶٢ و ١٩۴٧
 اياالت متحده های اتمی آزمايش بمب

 !ه بودندتبديل گشت

 
توجه کنید آقای اشکرافت از کلمه 

 استفاده کرده که نشان می دهد که آن افراد "باالخره"
از مدتها پیش با اطالع و اجازه دولت آمریکا در داخل 

در رابطه با اطالعات . این کشور حضور داشتند
از ) آی. بی. ای و اف. آی. سی(نهادهای امنیتی آمریکا 

ر آمریکا و فعالیتهای آزادانه  د"تروریستها"حضور 
آنها در داخل این کشور حتی در زمینه تمرینهای آنها 
در پرواز هواپیما، نشریات آمریکائی از جمله نیویورک 
تایمز و به خصوص تایمز آمریکا در یک مقاله بسیار 

فینیکس آی که به نامه . بی. بلند از نامه یک عضو اف
و .  آورند معروف است سخن به میان میآریزونا

دراین نامه گفته شده که افراد القاعده مشغول تمرین 
اما بعداً دادستان . پرواز هواپیما در آمریکا هستند

این فرد آشکارا نژاد ) جان اشکرافت(سابق آمریکا 
پرست و عقب مانده مذهبی در پاسخ به سؤاالت 
اعضای کمیسیون در همین باره چنین اظهار نظر 

 گزارشی که اخطار کرده بود گزارش فینیکس،": کرد
همانهائی که با ویزای دولت آمریکا (تروریستها 

وارد آمریکا می شوند و آنطور که بعداً حتی در 
همان روزهای اول پس از یازده سپتامبر روشن 
 -شده آزادانه وارد آمریکا و خارج می شوند

ممکن است مشغول آموزش پرواز هواپیما ) نگارنده
باشند، به دلیل کهنه ) نگارنده -در داخل آمریکا(

آی در . بی. بودن کامپیوترها در داخل مرکز اف
 !)؟(!"واشنگتن ناپدید گردید

اگر طبق ادعاهای دروغین دولت های ! خوب
آمریکا از زمان کلینتون حرکت کنیم که می گفتند بن 

 آمریکا شده و به آمریکا "دشمن"الدن و القاعده 
ی در آن سالها به  کرده بودند و حت"جنگ"اعالن 

دنبال بمب گذاری در سفارت های آمریکا در نایروبی 
بوده اند، اگر بپذیریم که ) در آفریقا(و اسالم آباد 

 القاعده و "نابودی"دولت کلینتون به اصطالح برای 
 بن الدن افغانستان را بمباران کرده است، "کشتن"

 می بایست "اعالم جنگ"بنابراین، این به اصطالح 
ل حساسیت نهادهای امنیتی آمریکا را نسبت به حداق

در چنین شرایطی چطور .  برمی انگیخت"تروریستها"
ممکن است حتی یک عقل ساده این حرف اشکرافت را 

 کرده "جنگ"که دولتش از قبل برعلیه این گروه اعالم 
بوده بپذیرد و بعد هم قبول کند که نامه بسیار مهم 

 و اقدامی به دلیل مزبور بدون ایجاد هیچ حساسیتی
آقایان ! نه خیر! کهنه بودن کامپیوترها گم و گور شد

دلیلی برای حساسیت و اقدام نداشتند چرا که چنان 
جنایتی نیازتان برای بکار انداختن ماشین نظامیتان 

 در همین سؤال و جواب از طرف اعضای !بود
کمیسیون تحقیق و پاسخ از جانب اشکرافت، او می 

 تحقیقات حاکی از 2000 مارس در ماه": گوید
حضور یک شبکه بزرگ القاعده و تروریستهای 

در این تحقیقات به دولت . خارجی در آمریکا بود
هشدار داده شده )  نگارنده-دولت کلینتون(قبلی 

بود که این شبکه قادر است از عملیات تروریستی 
 ."در اینجا حمایت کند

همه به رغم وجود این همه اطالعات و آن! آری
شاخ و شانه کشیدنهای البته ظاهری دولت آمریکا در 

دست "برابر اسامه بن الدن و گروه القاعده، این 
 سپتامبر باز هم 11، فاجعه "پرورده و مخلوق آمریکا

زیر چشم دولتمردان آمریکا اتفاق می افتد و آنها فقط 
پل ولفوویتز، معاون .  نداشته اند"اطالع"می گویند 

 به مردم 15/09/2001آمریکا، در روز وقت وزیر دفاع 
که برایشان سؤاالت بسیار طبیعی از اینکه (آمریکا 

چرا دولت و ارتش و پلیس و نهادهای امنیتی قدرتمند 
کشورشان برای مقابله با آن جنایت بزرگ کاری 

اما . تالش به پاسخگوئی می کند) انجام نداد مطرح بود
ر مردم ناآگاه و او رندانه، هم برای شیره مالیدن به س

جنگ "هم جهت مقدمه چینی برای تشدید تدارک 
 و اضافه کردن بر ساز و برگ ارتش و "پایدار

 چرا که -سربازگیری از میان جوانان آمریکائی
اقتصاد مبتنی بر اقتصاد میلیتاریسم نیاز روزافزونی 

:  در برابر مردم چنین گفت-به سرباز پیدا کرده
ه با فجایعی به آن حد و دولت صرفاً آمادگی مقابل"

بنابراین بطور اجتناب ناپذیری ما . اندازه را ندارد

برای مقابله با چنان فجایعی به ارتش رجوع می 
مردم خواهند پرسید ارتش چه می تواند "، و "کنیم
 میلیتاریزه – آن کردند که تا به حال دیده ایم "بکند

از سوی دیگر گری هارت . کردن هرچه بیشتر جهان
در همین زمینه در همان روز برای تدارک آتش هم 

افروزی و جنگ طلبی های طبقه اش برعلیه کارگران و 
فرض بر این است که ": خلق های جهان چنین گفت

وقایعی که در روز سه شنبه رخ دادند پایان چنین 
ما باید اینطور فکر کنیم که حمالت . وقایعی نیستند

 که چنین بیشتری به ما خواهد شد و ما هنگامی
. "فجایعی رخ می دهند آمادگی مقابله با آنرا نداریم

آقای گری هارت و یارانش در دو حزب اصلی وابسته 
حاکم بر آمریکا و صرفا برای تحمیق توده های کارگر 
و زحمتکش آمریکا خود را به فراموشی زده و 

او و دو جمهوریخواه از او هارتر  که "یادشان رفته"
در رأس ) گینگریچ و دادمننیوت (و مرتجع تر 

کمیسیون تحقیقی معروف به کمسیون تحقیق 
 گزارشی تحقیقی 1999 دادمن در سال –هارت 

 به دولت خود ارائه "امنیت ملی آمریکا"درباره 
گونه پیش "پیغمبر"داده بودند که در این گزارش 

 سپتامبری 11 سپتامبری را کرده بودند، 11بینی 
مریکا به حدی می شود برانگیختن مردم آ"که سبب 

 از آمریکا "دفاع" برای "که از جان و مال خود
 اما همین مقام برای پنهان . نخواهند کرد"دریغ"

کردن دستان بزرگ پشت این فاجعه ادعا می کند که 
 .  نداشته است"آمادگی مقابله"دولت 

به رغم تمامی این واقعیات است که  ما می ! بله
ی به اصطالح چپ در بینیم  بسیاری از نیروها

 خویش ترجیح دادند تا همان ادعاهای "تحلیلهای"
جهت دار را دربست و بدون تعمق، تعمقی ترقی 
خواهانه و انقالبی بپذیرفتند و بجای افشاگریهای 
جسورانه، خواسته یا ناخواسته در تحمیق و مخدوش 
کردن افکار عمومی توده های کارگر و خلق های 

 .جهان شرکت کنند

  

  ١۵١۵ادامه مطلب در صفحه ادامه مطلب در صفحه 

  ......داردداردادامه ادامه 
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 ضرورت طرح های ضدشورشي امپرياليستی
 

دولت کلمبيا و اياالت متحده آمريکا جهت جبران شکست سيستماتيک خود 
 فارک، اخيرأ نقشه های - تاکنون برای نابود کردن ارتش خلق١٩۶۴از سال 

يکی از داليل اين . ضدشورشي خود را دوباره طراحی و بازسازی کرده اند
) ی دولت کلينتون" طرح کلمبيا"طرح نظامی (ش قبلی آنها امر اين است که تال
کنترل و نفوذ ارتش کلمبيا بر دولت را با " طرح کلمبيا. "شکست خورده بود

. سرازير کردن نيروهای نظامی و دالرهای آمريکايی، به زور تحميل کرد
.   ميليون دالر بود٣٠ بيش از ١٩٩۵کمک های آمريکا به کلمبيا در سال 

 ٢٫٠۴  مبلغ ٢٠٠٢ و ١٩٩٩، بين سالهای "طرح کلمبيا"ريکا تحت دولت آم
به دولت کلمبيا کمک مالی )  درصد آن برای خريد اسلحه٨١( بيليون دالر 

تالش برای کاهش مصرف و ورود "  اين طرح تحت پوشش تبليغاتی ١. کرد
اما اين طرح به شکلی  مفتضحانه، . پيش برده شد" کوکائين در جامعه آمريکا

 تنها سرازير شدن کوکائين را به کشورهای مصرف کننده متوقف نکرد، نه
بلکه جايگزينی برای کشت غيرمجاز بوته کوکائين به کشاورزان کلمبيايی 

  سطح کشت بوته کوکائين ٢٠٠۵بعدها معلوم شد که حتی در بهار . ارائه نداد
 .در کلمبيا افزايش هم يافت

، سطح کشت ")طرح کلمبيا"طريق از (پيش از دخالت آمريکا در کلمبيا 
در سالهای ( هکتار ۵٠٠٠٠-۴٠٠٠٠بوته کوکائين به طور يکنواخت در حدود 

سطح کشت بته " طرح کلمبيا"با شروع . ثابت نگه داشته شد) ١٩٩۶-١٩٨۶
، "طرح کلمبيا" ، دوران اوج ٢٠٠٠در سال . کوکائين ناگهان افزايش يافت

 هکتار ١۶٩٨٠٠زان تاريخی آن يعنی سطح کشت بته کوکائين به باالترين مي
آمارهای تخمينی اخير نشان می دهند که با اينکه کاهش بسيار اندکی در . رسيد
در .  ديده شد، کشت بته کوکائين دوباره رو به افزايش رفته است٢٠٠٣-٢٠٠٢

 گياهان مخدر کلمبيا رخ داده، نيمه موناپولی شدن -حقيقت آنچه که در صنعت
ميايی بوته کوکائين، توليد، پخش داخلی و قاچاق بين المللی ترکيب و تبديل شي

، يعنی مهمترين تشکيالت شبه نظامی "نيروهای متحد دفاع کلمبيا"آن در دست 
 علنأ اعتراف کرده است که مخارج AUC. ، می باشد)AUC(ضد انقالب 

.  گياهان مخدر به دست آورده است-نيروهای ضد انقالبش را عمدتأ از صنعت
 درصد از مخارج نيروهای شبه نظامی ضد انقالب از طريق قاچاق ٨٠بأ تقري

ی کلينتون در عمل " طرح کلمبيا"  آنچه که ٢. مواد مخدر به دست می آيند
انجام داد اين بود که کنترل بازار مواد مخدر کلمبيا را انحصارأ به نيروهای 

اند و از جانب شبه نظامی، که به طور غير مستقيم توسط آمريکا آموزش ديده 
 فارک که -ارتش خلق. ارتش و دولت کلمبيا نيز حمايت می شوند، منتقل کرد

توسط دستگاه های تبليغاتی دولت آمريکا متهم به قاچاق مواد مخدر شده است، 
واسطه هايی که برگ های کوکائين را از کشاورزان ( ها "روندودر"تنها از 

 درصد از کل کشت و ٢٫۵ حدود   فقط٣.ماليات می گيرد) خريداری می کنند

                                                 
1 Nazih Richani, “The Politics of Negotiating Peace in Colombia” 
NACLA Report on the Americas 38, no. 6 (May-June 2005): 18. 
2  Russell Crandall, Driven by Drugs: U.S. Policy Toward 
Colombia (London: Lynne Rienner Publishers, 2002), 88. 
3 See Stan Goff, Full Spectrum Disorder (New York: Soft Skull 
Press, 2004), 33. 

  ٤. فارک رابطه دارد-زرع کوکائين در کلمبيا به طور غير مستقيم با ارتش خلق
اگرچه ژست مبارزه با مواد مخدر برای مدتی مفيد بوده است، اما به تدريج که 

. کلمبيايی گرديد/کذب آن آشکار شد، موجب تضعيف ضد انقالب آمريکايی
وش و يوريبه ادعای مبارزه با مواد مخدر را کنار درنتيجه دولت های متحد ب

 فارک ، تحت -گذاشته و به عمليات مسلح عليه پايگاه های مردمی ارتش خلق
 .روی آوردند" مبارزه با تروريسم"لوای 

برای اولين بار علنی شد، مخالفت عظيم شگفت " طرح کلمبيا"وقتی که 
شار اين مخالفت ها بود که در اثر ف. آوری را عليه دولت کلينتون برانگيخت

 نفر سرباز ارتش آمريکا و نيروهای ٨٠٠دولت کلمبيا موافقت کرد که فقط به 
 نفر نظامی و ۴٠٠(نظامی غير دولتی قراردادی اجازه ورود به کلمبيا را بدهد 

اما تحت رياست جمهوری بوش، که خود ).  سرباز غير دولتی قراردادی۴٠٠
 سازمان دفاع  آمريکا به اين محدوديت هايی را رئيس جمهور جنگ می خواند،

که جلوی دخالت آمريکا را ميگرفتند پايان داد و حمالت مسلحانه جديدی را 
دولت آمريکا اين عمليات پی در پی . عليه مناطق مشخصی از کلمبيا آغاز کرد

 .خواند" يطرح وطن پرست"را 
و سربازان به افزايش تعداد سربازان ارتش آمريکا " يطرح وطن پرست"

در اين عمليات . قراردادی شرکت کننده در حمله نظامی به کلمبيا منجر شد
 سرباز کلمبيايی به رهبری نيروهای ارتشی و ٢٠٠٠٠نظامی، بيش از 

. عليه مردم غيرنظامی را پيش بردند" زمين سوخته"قراردادی آمريکا حمالت 
اکيواتا، نارينو، و پوتومايو، ک(اين طرح عمدتأ در بخش های جنوبی کلمبيا، 

در اين عمليات به سربازان دستور داده شده بود که به . (متمرکز شده بود) متا
هر روستا و منطقه و خانه ای که می رسند بايد همه ساکنين را کشته و يا 

از اين . دستگير کنند و خانه ها و مزارع را سوزانده و باخاک يکسان کنند
توضيح از .  آن عمليات داده شده استبه" زمين سوخته"جهت است که نام 

 ) مترجم
که عمده ترين (ی شده آمريکا عليه مردم کلمبيا طرح جديد و بازساز

" مبارزه با مواد مخدر"بازسازی که در آن شده بود برداشتن نام رياکارانه 
 سپتامبر در سرکوب خلق ١١، محصول سوءاستفاده دولت بوش از واقعه .)بود

با اينکه .  به اهداف آشکار امپرياليستی می باشدهای جهان جهت رسيدن
زدن به جنبش های انقالبی مارکسيستی اين اصطالح را " تروريست"برچسب 

از معنی تهی می کند اما به سرکوب مخالفت های مردم آمريکا با سياست 
ظاهرأ . ، کمک می کند)مداخله نظامی آمريکا در اقصا نقاط جهان(خارجی آن 

اجازه تاخت و تاز را " تروريست"ی جديد آمريکا برچسب طبق دکترين رسم
. داده است) در نفی کامل همه قوانين بين الملل موجود(به ماشين نظامی آمريکا 

نتيجتأ بيش از نيمی از کلمبيا هم اکنون در معرض يک جنگ تمام عيار 
 .امپرياليستی عليه دهقانان قرار دارد

" يطرح وطن پرست"نمود کرد که ارتش کلمبيا به شکلی عوامفريبانه وا
.  فارک می باشد-مقدمه ای برای از سر گيری مذاکرات دولت با ارتش خلق

قابل توجه است که اين مذاکرات به دليل يورش نظامی ارتش کلمبيا به (
گفت " رينالدو کاستالنوز"ژنرال .) روستاها و نقض آتش بس متوقف شده بود

 می کنيم بايد شورشيان را مجبور کند که با اقدامات ما و نيرويی که اعمال:"که
  ٥."قبول شرايط دولت به پای ميز مذاکره بيايند
گفته اند که اين ) نويسنده اين مقاله(روستائيان در مصاحبه هايی به من 

ژنرال سربازانش را به انجام حمالت جنايتکارانه عليه غيرنظاميان بی سالح، 
. ری با فارک هستند، تشويق کرده استدهقانان و کسانی که مشکوک به همکا

تحت چنين شرايطی، صحبت از مذاکره برای خاتمه دادن به درگيری ها بی 
که قصد (حتی ارتش آمريکا هيچگاه چنين ادعايی نکرده است . معنی است

 گزارشاتی که به رسانه ٢٠٠٢در اکتبر ). خاتمه دادن به درگيری ها را دارد
آن بودند که سربازان نيروی دريايی آمريکا دستور ها درز پيدا کردند حاکی از 

                                                 
4 Wilson, “Colombia’s Rebel Zone.” 
5 As quoted from Juan Pablo Toro, “Colombia Say’s It’s Winning 
Vs. Rebels,” November 11, 2005, http://www.kansascity.com. 

  فارک در کلمبیا فارک در کلمبیا--ارتش خلقارتش خلق
  قالبی در عصر توسعه امپریالیستیقالبی در عصر توسعه امپریالیستییک استثنای انیک استثنای ان

 

 نوشته جيمز بريتن
 جهانگير: مترجم

 

  آخرآخرقسمت قسمت 



                           صفحه           79                                         شماره  پیام فدایی  
                                     

 

14 

و "  فارک را نابود کنند-همه افسران عاليرتبه ارتش خلق"مستقيم داشته اند که 
  ٦." آنهايی را که به نقاط دورافتاده جنگل آمازون فرار ميکردند پراکنده کنند"

ن دولت آمريکا و دولت کلمبيا تالش کرده اند که اين تصور را در اذها
عمومی ايجاد کنند که گويا شيوه های جنگی جديد آنها در کلمبيا موفق بوده 

مکررأ ادعا شده است که ارتش کلمبيا در حال پيروزی و نفوذ در داخل . است
در مقاله ای نوعی، .  فارک می باشد-پايگاه ها و مناطق تحت نفوذ ارتش خلق

فارک شديدأ تنزل " که آمريکايی نقل قول شده است" ناشناس"از جانب مقامات 
هيچ بخشی از کشور نيست که سربازان دولتی نتوانند به "و اکنون " کرده است

مناطق وسيعی تحت "در اين مقاله گفته شده که در گذشته ". آن قدم بگذارند
دولت نمی توانست حاکميت خود را در آن مناطق . کنترل فارک قرار داشتند

الت مکرری را انجام دهد و نيروهای جديد برقرار کند و فارک آزاد بود که حم
اکنون اين گروه مارکسيستی نمی "اما " خود را در اين مناطق آموزش دهد

تواند از اين مناطق به عنوان پناهگاه، پايگاه های جذب نيرو، و محل فرماندهی 
در ماه آپريل گذشته ريچارد ماير، ژنرال نيروی هوايی ." حمالتش استفاده کند

عا کرد که عمليات ضد انقالبی ای که در حال حاضر در کلمبيا در آمريکا اد
از طرف ژنرال .  فارک منجر شده است-جريان است، به شکست ارتش خلق

همکاری "و اينکه " ما در حال پيروز شدن هستيم"ماير نقل قول شده است که 
توانايی آينده به "زيرا که " ميان آمريکا و کلمبيا بايد در تمام دنيا تکرار شود

علی ." ملل در همکاری با يکديگر و متمرکز شدن عليه تندروها بستگی دارد
رغم اين ادعاهای دروغ دولت آمريکا و کلمبيا، اکنون روشن شده است که 

 فارک کامأل به بن بست -در شکست دادن ارتش خلق" يطرح وطن پرست"
 ٧.رسيده است

فقط " ي وطن پرستطرح"برخالف تبليغات دروغين مبنی بر اينکه هدف 
 فارک بوده است، آنچه که واقعأ رخ داده تالشی برای -مبارزه با ارتش خلقی

هدف دولت آمريکا و دولت کلمبيا مبارزه . بوده است" خشک کردن دريا"
 -زيرا که ظرفيت نظامی ارتش خلق. نظامی با دهقانان غيرمسلح بوده است
مدتأ از اين طبقه ريشه گرفته  فارک ع-فارک، و نيرو و پايگاه خلقی ارتش خلق

مناطق مشکوک به وابستگی به "عليه " يطرح وطن پرست"حمالت . است
جيمز هيل، ژنرال سابق هنگ جنوب آمريکا، در مراحل . انجام شده اند" فارک

اقرار کرد که عمليات مشترک جديد دولت های " يطرح وطن پرست"نخستين 
ايی ای شروع شد که دهقانان آن با حمله به مناطق روست"آمريکا و کلمبيا 

  ٨.، نه عليه ارتش چريکی فارک" مشکوک به حمايت از فارک بودند
 فارک عمدأ در -در پاسخ به اين روش وحشيانه، نيروهای ارتش خلق

کوهستان ها پراکنده شدند و با اين شيوه موفق شدند که فشار ارتش آمريکا و 
اهالی آنها از چريکها همکاری کلمبيا را از روی مناطق دهقانی مشخصی که 

اما حمله نظامی ارتش کلمبيا و آمريکا به دهقانان، موجب . می کردند، بردارند
 فارک و پيوستن روستائيان به -جلب حمايت بيشتر دهقانان از ارتش خلق

 فارک، نيروهای -پيوستن هر چه بيشتر دهقانان به ارتش خلق. انقالبيون شد
ابل کمين و ضد حمله دهقانان مبارز محلی آسيب پذير آمريکا و کلمبيا را در مق

 .کرد
 فارک بيش از نيم قرن است که -رابطه ميان دهقانان و ارتش خلق

اما در . مشهود است همچنان استوار مانده و در بيشتر مناطق روستايی کلمبيا
به نظر رسيد که برخی خصوصيات قابل مالحظه " يطرح وطن پرست"شروع 
 فارک و -يايی موجب تغييراتی در اتحاد ميان ارتش خلق جغراف-اجتماعی

تحقيقات من در استان هيولدا به مستند شدن نمونه ای در اين . دهقانان شدند
 -من متوجه شدم که در مناطقی که چريک های ارتش خلق. زمينه منجر شد

فارک در هفت سال گذشته حضور موثر داشته اند، به ناگهان حضور علنی 

                                                 
6 Peter Gorman, “Marines Ordered into Colombia: February 2003 is 
Target Date,” October 25, 2004, 
http://www.narconews.com/article.php3?ArticleID=19. 
7 Jim Garamone, “U.S., Colombia Will Continue Pressure on 
Narcoterrorists,” April 12, 2005, 
http://www.defenselink.mil/news/Apr2005/20050412_563.html. 
8 As quoted in Constanza Vieira, “US Increases Colombia 
Involvement,” June 30, 2004, 
http://www.antiwar.com/ips/vieira.php?articleid=2915. 

در طول سالهای گذشته .  به حداقل رسيديبعد از طرح وطن پرستانقالبيون 
 فارک و يا در جاده -خيلی عادی بود که در ايست های بازرسی ارتش خلق

های اصلی و فرعی توسط چريک ها متوقف شويد و يا چريک ها را در حال 
ه کلمبيا ب/ اما پس از حمله های اخير ارتش آمريکا. گفتگو با افراد محلی ببينيد

در گفتگوهايم با افراد . روستاها، تردد علنی چريکها در منطقه متوقف شد
فرمانده کميسيون بين الملل ارتش " رائول رايز"محلی و در مصاحبه بعدی با 

 فارک، به من گفته شد که چريک هايی که در منطقه مانده اند حضور -خلق
. ی جلوگيری کنندعلنی خود را کاهش داده اند که از حمله ارتش به مردم محل

 فارک تالش ميکند که به نيروهای دولت -توضيح داد که ارتش خلق" رايز"
کلمبيا بهانه و فرصتی برای ورود به مناطق دهقانانی که از فارک حمايت می 

ارتش کلمبيا سابقه نفرت انگيزی در ارتکاب جنايات وحشيانه و . کنند ندهد
و به اين دليل بود که در دوره نقض حقوق بشر نسبت به غيرنظاميان دارد، 

 فارک ترجيح داد که حضور علنی اش - ارتش خلق٢٠٠۴ و ٢٠٠٣مشخص 
را در مناطق تحت کنترلش محدودتر کند به اين اميد که شايد حمله دولت به 

اما اين خروج چريکها از منطقه کامأل تاکتيکی بود و به . روستائيان کاهش يابد
 به وقوع پيوستند، نيروهای انقالبی نه تنها مرور زمان که رويدادهای مختلف

ايزوله نشدند بلکه کامأل برعکس، به تعدادشان افزايش " يطرح وطن پرست"با 
 .نيز شد

 
 "يطرح وطن پرست"عکس العمل نسبت به 

 

در حاليکه ورود و خروج از طريق مناطق مرزی استانهای جنوبی کلمبيا 
 دولتی با مانع روبرو می -نظامیبا کوشش فوق العاده ارتش و نيروهای شبه 

 -شود، استانهای ميانی کشور به همان شدت سابق تحت کنترل ارتش خلق
 فارک -و در حقيقت مناطق تحت کنترل ارتش خلق. فارک باقی مانده اند
 به وضوح مشخص بود که، در ٢٠٠۴ ماه آخر سال ٢در . گسترش هم يافته اند

ابسته به دولت، تعداد نيروهای تناقض با گزارشات دولت و رسانه های و
به عنوان .  فارک در مناطق متعددی افزايش يافته است-جنگنده ارتش خلق

 نفر چريک ١٠٠مثال فقط در ماه دسامبر گذشته و تنها در يکی از اياالت، 
رائول "در مصاحبه من با . تعليم ديده جديد به نيروهای فارک اضافه شدند

آيا هيچ نيروی . اف نگاه کن، ما اينجا هستيمبه اطر:"به من گفته شد " رايز
 فارک را از -ارتش خلق" يطرح وطن پرست"را می بينی؟  ) دولتی(نظامی 

ما همچون سالهای گذشته با آزادی کامل در منطقه تردد می . هم نپاشانده است
اما عقب نشينی تاکتيکی چريکها به داخل کوهستانها در طول دوره ." کنيم

 انجام ٢٠٠۵ کامأل با آنچه که آنها در حمله ٢٠٠۴ و ٢٠٠٣مشخصی از سال 
 فارک در همان زمان که عقب نشينی تاکتيکی -ارتش خلق. دادند فرق می کند

کلمبيا ميکرد، ضد حمله را تدارک می ديد و /در مقابل حمله نظامی آمريکا
 .را به کار می بست" يطرح وطن پرست"شيوه های کامأل جديد مقابله با 

 فارک ثابت کرد که در صدر ليست کوتاه - ارتش خلق٢٠٠۵يه در فور
اجتماعی ای قرار دارد که با امپرياليسم مبارزه می -جنبش های مسلحانه سياسی

 روزه ٢بدترين دوره " روز اول ماه فوريه، به نام ٢دو حمله اول در . کنند
 ٢٠٠٢آگوست (برای ارتش، از زمان شروع رياست جمهوری آلوارو يوريبه 

  ٩.، مشهور شدند"که قول داد شورشيان را در ميدان جنگ شکست دهد) 
 فارک به يک تيپ عمده نظامی مجهز به ناو توپدار، يک کشتی -ارتش خلق

چند روز بعد، اين حمله به نام . جنگی فانتوم و چندين هليکوپتر حمله کرد
 تشکيالت  ١٠.مشهور شد"  سال٢خونين ترين حمالت شورشيان در عرض "

تنها در ماه فوريه به ) يکی از هفت تشکيالت فارک( فارک -قی ارتش خلقشر
 .طور متوسط يک حمله بزرگ در هر روز انجام داد

برخالف سالهای گذشته که بعد از هر حمله بزرگ چندين روز آرام وجود 
در طول چندين .  فارک در تهاجماتش وقفه ای ايجاد نکرد-داشت، ارتش خلق
 فوريه که ٩ای بزرگ، عمليات تاکتيکی کوچکتر تا روز روز بعد از حمله ه

چريکهای ارتش . چريکها عمليات بزرگ ديگری را انجام دادند، ادامه داشتند

                                                 
9 Jason Webb, “Colombian Rebels Strike Again, Kill Eight 
Troops,” February 2, 2005, http://www.reuters.com 
10 Associated Press, “Rebel Rockets Kill 14 Soldiers, Colombia 
Says,” February 1, 2005, http://msnbc.msn.com/id/6894272/. 
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 سرباز را در استان جنگلی اوريبا ۴١"  فوريه ٩ فارک در حمله -خلق
و چندين نفر را "  سرباز کلمبيايی را کشتند٢٠حداقل "و " محاصره کردند
 -حمله ارتش خلق.  ناپديد شدند١٧ نفر از اعضای تيپ ٨ و زخمی کردند،
مرگبارترين حمله به نيروهای مسلح  در چندين "  به عنوان ١٧فارک به تيپ 

بيش ) به تنهايی(  تا آخر ماه فوريه، تشکيالت شرق ١١.مشهور شد" سال اخير
ده عملياتی که در فوريه آغاز ش.  نيروی ضدانقالب را نابود کرده بود۴۵٠از 

بود، با يک سری از حمالت متداوم و موفق عليه ارتش کلمبيا ادامه يافت و به 
 فارک نه تنها موجوديت مستحکم -شکل برجسته ای نشان داد که ارتش خلق

خود و پايگاه های توده ای اش را حفظ کرده است، بلکه عليرغم حمالت 
به استحکام و مصممانه جنايتکارترين و قدرتمندترين نيروهای نظامی جهان، 

 .دوامش افزوده شده است
 

  فارک در چهار دهه اخير-رشد نيروهای رزمنده ارتش خلق: ٢جدول شماره 
 

تعداد نيروهای رزمنده ارتش 
  فارک-خلق

 تاريخ

۴١٩ ٨۶۴ 
٧۵١٩ ٠۶۵ 
١٩٧٠ ١٠٠٠ 
١٩٧٨ ٢٠٠٠ 
١٩٨٣ ٣٠٠٠ 
۴١٩٨ ٠٠٠۶ 
٧۶١٩٩١ ٠٠ 
١٩٩٢ ١٨٠٠٠ 
١٩٩ ٣٢٠٠٠۴ 
۴٢٠٠٢ ٠٠٠٠ 
۵٢٠٠ ٠٠٠٠۴ 

 
  فارک-آينده نزديک کلمبيا و نقش ارتش خلق

 
، رائول را يز آشکارا گفت که حمايت توده ها از ٢٠٠۴در بهار سال 

 فارک در حال افزايش بوده و هدف آنها برای تسخير قدرت دولتی -ارتش خلق
 تا کنون انقالبيون ٢٠٠۴از بهار . به واقعيتی هر چه محرزتر تبديل شده است

 فارک هر چه بيشتر برنامه خود را در خط حمايت بال واسطه از -خلقارتش 
ضد حمله ارتش . منافع استثمار شدگان مناطق دهقانی کشور پيش برده است

 شروع شد، شدت و عمق توانايی های ٢٠٠۵ فارک که در اول فوريه -خلق
 و  فارک رشد کرده-پويايی استراتژی انقالبی ارتش خلق. آنها را نشان می دهد

 .توسعه يافته است
را به نام خود افزوده و " ارتش خلق"، فارک رسمأ ١٩٨٢در ماه مه 

دليل دو جانبه ای برای اين استراتژی وجود .  فارک شد-تبديل به ارتش خلق
-اوليل دليل اين بود که مرکزيت فارک طبق يک استراتژی مارکسيست. داشت

يستی فقط از طريق حمايت لنينيستی معتقد بود که ايجاد يک جامعه سوسيال
نقش " فارک نيز به نوبه خود بايد -وسيع خلق امکان پذير است، و ارتش خلق

 دومين دليل بر اساس ١٢."قاطعی را در کسب قدرت سياسی توسط خلق ايفا کند
ايدئولوژی انقالبی اين گروه به طور ريشه ای به . فعاليت نظامی چريک ها بود

با .  و تشکيالت دفاعی آن گره خورده بودحفظ خصلت چريکی عمليات نظامی
اين حال انقالبيون اين نياز را نيز درک ميکردند که بايد تکامل تاريخی خود را 

 سالها ١٣.آغاز کنند" يک جنبش چريکی قدرتمند مهاجم"با توسعه عملياتشان به 

                                                 
11 Jason Webb & Luis Jaime Acosta, “Marxist Rebels Ambush, Kill 
20 Colombian Troops,” and “Marxist Rebels Kill 17 Colombian 
Soldiers,” February 9, 2005, http://www.reuters.com 
12 William J. Pomeroy, Guerrilla Warfare and Marxism (New York: 
International Publishers, 1968), 313. 
13 FARC-EP, FARC-EP Historical Outline (Toronto: International 
Commission, 2000), 26  

بود که انقالبيون به طرح های تاکتيکی مشخص خود، حمله های کوچک 
ارتش، بدون درگير کردن دشمن در يورش های /وهای دولتپراکنده به نير

عملياتی که در هفته های اول سال . جنگی گسترده و طوالنی، ادامه می دادند
 فارک - شروع شدند، تغييرات مهمی را در شيوه جنگی ارتش خلق٢٠٠۵

 فارک همزمان با حفظ اشکال سازماندهی چريکی -ارتش خلق. نشان دادند
کوچک پراکنده فراتر رفته و به انجام عمليات نظامی بزرگ خود، از عمليات 

و الينقطع، رودررويی های مستقيم با دشمن و حمالت غافلگيرانه و کامأل از 
دولت در بسياری از مناطق کشور /پيش برنامه ريزی شده به نيروهای ارتش

 فارک يک -، نيروهای ارتش خلق٢٠٠۵در آخرين هفته ماه ژوئن . پرداخت
 جنوب غربی  کشور محاصره کردند در" پوتامايو"ظامی را در استان دسته ن

باالترين تعداد کشته شدگان ارتش در يک روز، از زمانی که يوريبه در "(
سانتاندر "، و پيروزمندانه با نيروهای ارتش در .") به قدرت رسيد٢٠٠٢
گوست از ماه جوالی و آغاز ماه آ. نزديک به مرز ونزوئال درگير شدند" شمالی

فارک استان پوتومايو، و چندين منطقه در جنوب غربی -تا کنون، ارتش خلق
 .آن را تصرف کرد

رژيم يوريبه، تحت حمايت آمريکا، بر کشوری حکومت می کند که در آن 
شکنجه و قتل توسط ارتش و گروه های شبه نظامی وابسته به دولت بدون 

ا نفر در چند سال اخير و کلمبيا، با به قتل رسيدن صده. مجازات می ماند
مجازات نشدن هيچ کدام از قاتلين، به عنوان خطرناکترين کشور دنيا برای 

که يا در عمليات سم (دهقانان . فعالين اتحاديه های کارگری شناخته شده است
مسموم ميشدند و يا توسط سربازان و نيروهای شبه " ضد مواد مخدر"پاشی 

" يطرح وطن پرست"ی کلينتون و "ح کلمبياطر"، در زمان )نظامی اعدام شدند
تحت چنين شرايطی، . يوريبه صدمات جانی بسياری را متحمل گشتند/بوش

فارک شاهدی است بر خلوص ذات و جوهر حقيقی -پاسخ قهرمانانه ارتش خلق
 فارک نشان داده اند که نه تنها حمايِت از روی -رزمندگان ارتش خلق. انسان

ب می تواند در ميان زحمتکشانی که تحت شديدترين آگاهی طبقاتی برای انقال
وحشيگری های امپرياليسم آمريکا و اليگارشی جنايتکار کلمبيا قرار دارند 
ايجاد شود، بلکه جنگ مسلحانه انقالبی چريکی رهايی بخش به عنوان يک راه 

 .و روش پويای مبارزاتی همچنان باقی مانده است
 

  
 

  کشور جهانکشور جهان  ١٨٢١٨٢
  ه آمريکا را محکوم نمودنده آمريکا را محکوم نمودنداياالت متحداياالت متحد

 

  ١٢١٢بقيه از صفحه بقيه از صفحه 
 

 هزار نفر ۵٩ کيلومتر مربع وسعت و ١٨١اين جزاير در مجموع 
" استقالل" ظاهرا به ١٩٨۶که در سال " جزاير مارشال".جمعيت دارند
های نظامی اياالت متحده در اقيانوس   يکی از پايگاه١٩۶۴رسيد از سال 

 و ِاِنِوتاک Bikiniبيکينی  (آرام بوده و دو جزيره از جزاير آن
Enewetak (به محلی برای آزمايش ١٩۶٢ و ١٩۴٧های  در خالل سال 

اين جزاير در مجموع ! های اتمی اياالت متحده تبديل گشته بودند بمب
 . هزار نفر جمعيت دارند۵٩ کيلومتر مربع وسعت و ١٨١

 
 به ١٩۶٠تحريم اقتصادی کوبا به وسيله اياالت متحده آمريکا از سال 

تر و شديدتر گشته که  اين تحريم امروز به حدی سخت. اجرا درآمده است
بر مبنای آن اگر يک شهروند اياالت متحده آمريکا در خالل تعطيالت 
! خود در کشور ديگری، سيگاری کوبايی بخرد، مجرم شناخته می شود

شکستن تحريم " جرم"، به ٢٠٠۴ شهروند آمريکايی تنها در سال ٣١۶
اين رقم در . های گوناگون شدند اران آمريکا محکوم به مجازاتزمامد
سال !  نفر رسيده است۵٣٧به ) تا اواسط ماه اکتبر اين سال (٢٠٠۵سال 

" جرم" شرکت و سازمان از کشورهای گوناگون جهان به ٧٧گذشته 
شکستن تحريم اقتصادی اياالت متحده محکوم به پرداخت بيش از يک 

شود که جنگ اقتصادی اياالت  گفته می! ا گرديدندميليون دالر به آمريک
 ميليارد دالر به کوبا رسانده ٨٢متحده برعليه کوبا خسارتی بالغ بر 

   !است
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  شرايطشرايط
  های تحت کنترل دولت استرالياهای تحت کنترل دولت استراليا  زندانزندان

  در جزاير سليماندر جزاير سليمان
 
 

در جزاير " ُرو"زندانی در زندان  ٢٠٠
 اکتبر دست به اعتصاب زده و ١١سليمان، در 

. تن به داخل سلولهايشان خودداری کردنداز رف
خواسته عمده زندانيان اعتصابی اين بود که 
شکايتنامه کتبی آنها که توسط همه زندانيان 
 .امضاء شده بود، به دادگاهی بی طرف داده شود

مقامات استراليايی و مقامات محلی جزاير 
سليمان برای پنهان کردن جناياتی که در زندان 

ی تحت کنترل دولت استراليا های قرون وسطاي
می گذرد، به دروغ اعالم کردند که اعتصاب 
 زندانيان برای داشتن تلويزيون در سلولهايشان و

 حق مالقات های خصوصی با همسرانشان بوده 
اما زندانيان با تماس با رسانه های . است

غيردولتی اين ادعاها را تکذيب کرده و گفتند که 
اض عليه وضعيت اعتصابشان عالوه بر اعتر

نامناسب زندانها و پايمال شدن حداقل حقوق 
انسانی آنان، اعتراضی برعليه خشونت های 
غيرانسانی و همچنين تجاوز مأمورين زندان به 

اين اعمال ضدخلقی . زندانيان نيز می باشد
برعليه زندانيان در شرايطی صورت می پذيرد 
که برخی از اين زندانيان هنوز حتی دادگاهی 

 .ده و جرم هايشان ثابت نشده استنش
از آنجا که رئيس زندان حق دمکراتيک 
زندانيان در رساندن شکاياتشان به خارج از 
زندان را به رسميت نمی شناسد، شکايتنامه کتبی 

 روز بعد نيز مأمورين زندان ٣. آنها را نپذيرفت
( گارد مشترک محلی و استراليايی "به همراه 
RAMSI"(ز گاز اشک آور و ، با استفاده ا

باتوم های برقی، به زندانيان حمله کرده و 
 نفر از ٩. اعتصاب آنها را در هم شکستند

زندانيان به عنوان رهبران شورش به انفرادی 
منتقل شدند و بقيه زندانيان نيز برای مدت 
نامحدودی تماما در سلول های خود محبوس و 

رئيس زندان . از حق هواخوری محروم شدند
 کرد که اگر زندانيان رفتارشان خوب باشد اعالم

هر ماه يک ساعت از مدت تنبيه آنها در سلول 
پشه بندهای زندانيان، . هايشان کاسته می شود

حتی زندانيان زن که در اعتصاب شرکت 
 .نداشتند نيز از آنها گرفته شده است

) طبق گزارشات بين المللی(جزاير سليمان 
تال به بيماری ماالريا باالترين آمار دنيا را در اب

دارد و طبق همين گزارشات نيز، موثرترين 
شيوه جلوگيری از ابتال به اين بيماری استفاده از 

 ١١ نوامبر ١٨ اکتبر تا ١۴از . پشه بند است
زندانی به ماالريا مبتال شده اند و مديريت زندان 
درصدد است که با ايجاد شرايطی که منجر به 

 به ماالريا می گردد، افزايش تعداد مبتاليان
زندانيان را به وحشت انداخته و آنها را وادار به 

 .تسليم کند
قطع آب  يکی ديگر از شکايات زندانيان

آب زندان غيرقابل نوشيدن است . آشاميدنی است
و فقط می تواند برای شستشو مورد استفاده قرار 
بگيرد، سابقأ آب آشاميدنی به داخل زندان آورده 

مدتی است که ديگر آب آشاميدنی به اما . می شد
زندانيان داده نمی شود و نوشيدن آب آلوده 
موجب بروز بيماری های انگلی و ميکربی و 

 .همچنين گلودرد ميان زندانيان شده است
دولت استراليا برای به اصطالح کمک به 
دولت محلی جزاير سليمان، اداره زندان ُرو را 

اين . است داده GRMبه کمپانی بين المللی 
کمپانی متعلق به بزرگترين سرمايه دار استراليا 

کری پاکر صاحب . است" کری پاکر"به نام 
تعدادی از روزنامه ها و کانال های تلويزيونی 

 .استراليا نيز می باشد
تاکنون اخبار متعددی در مورد جنايات و 
خشونت ها و تجاوز مأمورين زندان نسبت به 

نترنتی منتشر شده زندانيان، در سايت های اي
است که از طرف دولت استراليا ناديده گرفته 
شده و هيچ اقدامی در مورد رفع آنها صورت 

اعتراضات و اعتصابات زندانيان  .نگرفته است
زمانی شروع شد که رئيس زندان از پذيرش 
شکايت نامه جمعی زندانيان و فرستادن آن به 

 زندانيان. مقامات قضايی مستقل خودداری کرد
در شکايت نامه خود خواهان بررسی وضع 

 .زندان توسط مأمورين سازمان ملل شده اند
 
 

 تاريخچه ای از
 تسلط استعمارگران بر جزاير سليمان

 
 انگلستان رسما تسلط ١٨٩٠در دهه 

در اقيانوس (استعماری خود بر جزاير سليمان 
ساکنين فقير اين جزاير در . را آغاز کرد) آرام

ار و غيرانسانی که از جانب شرايط بسيار دشو
دولت استعماری انگلستان به آنها تحميل شده 
. بود، زندگی مشقت باری را می گذراندند

زندگی آنها در طی جنگ جهانی دوم بسيار 
دشوارتر گشت زيرا که تعدادی از خونين ترين 
نبردهای جنگ جهانی دوم در اين جزاير به 

 .وقوع پيوست
 پيش به  سال٢٧جزاير سليمان حدود 

اصطالح استقالل سياسی يافتند و امپرياليست ها 
در . حکومتی دست نشانده را به قدرت رساندند

حال حاضر فساد دستگاه دولتی، گسترش قدرت 
زمين خواران استثمارگر، از بين رفتن جنگل ها 
توسط سرمايه داران، ناتوانی دولت در کنترل 
بيماری هايی مثل ماالريا و وضع اقتصادی 

يار مشقت بار زحمتکشان جزيره دست به بس
دست هم داده و موجب اوج گيری مبارزات و 

ابعاد  نارضايتی . اعتراضات توده ها شده است

ها و اعتراضات اجتماعی و اعتصابات توده ای 
در . گاه برای ماه ها جامعه را فلج می کند

سالهای اخير مبارزات مسلحانه چنان گسترده 
ت مجبور شده بودند که شده بود که اعضای دول

از آنجا که . جلسات خود را مخفيانه برگزار کنند
بخشی از سربازان و پليس و مأمورين دون پايه 
دولت از مردم حمايت می کنند، دولت غالبأ 

 .ناتوان از کنترل جامعه می باشد
 

 
 ، دولت استراليا و ٢٠٠٣در جوالی 

 و همچنين دولت های فيجی، گينه نو،(نيوزيلند 
حمله نظامی مشترکی را توسط نيروی ) و تانگو

 نفری به جزاير سليمان آغاز ٢٢٠٠مشترک 
مشهور ) RAMSI(اين حمله به عمليات . کردند
 نفر از ٧٠٠در زمان اين حمله بيش از . شد

 نفر ٣٠٠ساکنين محلی جزيره دستگير شدند و 
در سال  .فرستاده شدند" ُرو"آنها به زندان 

 اين زندان رخ داد و  نيز شورشی در٢٠٠۴
 از RAMSIزندانيان خواهان خروج نيروهای  

قاضی دادگاهی که به . زندان و از جزيره شدند
منظور رسيدگی به اين شورش تشکيل شده بود 
اعالم کرد که شرايط اين زندان غيرقانونی و 

صليب سرخ نيز بعد از . غيرانسانی است
بازرسی زندان اعالم کرد که سلول های آن 

ای زندگی انسان غيرقابل استفاده هستند و کل بر
ساختمان زندان که حتی هواکش هم ندارد، بايد 
خراب شده و دوباره متناسب با استانداردهای 

 .بين المللی ساخته شود
می گذرد شمايی " ُرو"آنچه که در زندان 

از سياست های استعماری و ماهيت ضدخلقی 
ا برای دولت استرالي. دولت استراليا می باشد

پيشبرد منافع سرمايه های بزرگ استراليايی در 
جزاير سليمان و ديگر مناطق اقيانوس آرام و 
قاره آسيا، به اشغال نظامی و اعمال خشونت 
عليه ساکنين اين مناطق و غارت منابع و 
. سرمايه های طبيعی آنها دست زده است

همزمان با غارت ثروت اين مناطق توسط 
ليايی، ساکنين بومی آنها از سرمايه داران استرا

فقر و فالکت و سطح نازل شرايط زيستی خود 
در رنج و محروميت بسر می برند و هر کس 
که به وضع موجود اعتراض کند در زندان هايی 
که شرايط زيستی در آنها حتی برای نگهداری 
  .حيوانات نيز مناسب نمی باشد محبوس می شود

 

 

 گروهي از شورشيان جزاير سليمان
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  ""CCoonnnneexxکونکس کونکس ""  شرکتشرکت
  وق کارگریوق کارگریو حقو حق

 
بيش از يک ماه است که موجی از اعتراضات، تظاهرات و اعتصابات  

های بسياری صادر شده  اعالميه. در استکهلم پايتخت سوئد به راه افتاده است
. اند که در آنها مردم به پشتيبانی از کارگران و نمايندگان آنها فرا خوانده شده

، که "کونکس" شرکت ٢٠٠۵ماجرا از اين قرار است که در اوايل اکتبر 
ِواليا ِانويورمنت "شرکتی فرانسوی است و به عنوان بخشی از شرکت فراملـی 

Veolia Environment "  کشور ٢٠ نفر در ۵۶٠٠٠که کارفرمای بيش از 
" Per Johanssonَپر يوهانسون "مختلف است، اعالم کرد که تصميم دارد 

يکی از رؤسای کونکس . مايدنماينده کارگران در شرکت مذکور را اخراج ن
ها اعالم داشت که علت اين اخراج دشواری  طی گفتگويی با نمايندگان رسانه

اما . و عدم وفادارای او نسبت به کونکس بوده است" َپر يوهانسون"همکاری با 
کونکس شرکتی است که در زمينه ارتباطات کار : واقعيت چيز ديگری بود

سازی دولت  های خصوصی ادامه سياستکند و چند سالـی است که در  می
تعداد . های استکهلم را بر عهده گرفته است سوئد، اداره مترو و اتوبوس

 نفر بوده و حجم فعاليت ٨٢٠٠کارگران و کارمندان کونکس در سوئد 
" َپر يوهانسون. "باشد  ميليون دالر می۶٠٠اقتصادی آن در اين کشور بالغ بر 

از مدتی پيش . باشد  کارگران اين شرکت مینماينده سنديکای  رانندگان و
ها اهميت  کونکس که به دنبال سودآوری بيشتری است در بسياری از زمينه

کمتری به مسائل ايمنی داده است به طوری که گفته می شود اين امر باعث شده 
که در خالل دو سال اخير تعداد سوانح در وسايل حمل و نقل عمومی استکهلم 

سوزی  جمله چند کوپه قطار مترو و ايستگاه مترو دچار آتشباال برود، از 
نتيجه با کونکس در مورد  که پس از مدتها گفتگوی بی" پر يوهانسون . "اند شده

مسائل امنيتی به نتيجه مثبتی نرسيده بود برای وارد کردن فشار بيشتر به 
ی ها از عدم توجه کاف های جمعی روی آورده و در رسانه کونکس به رسانه

کونکس به مسائل ايمنی و خطر آن  برای رانندگان و کارگران اين شرکت در 
گردانندگان کونکس به جای اين که کمر به رفع . محيط کار خود گفته بود

را خاموش " يوهانسون"ها ببندند تالش کردند تا با تهديدات گوناگون  نقيصه
اين کار موفق نشده و اما هنگاميکه در . ها ببرند کرده و صدای او را از رسانه

قابل خريدن نيست تالش کردند تا با اخراج او از " يوهانسون"متوجه شدند که 
" يوهانسون"اما همکاران . طلب راحت شوند دست يک کارگر پيکارگر و حق

های او تنها بهبود هر چه بيشتر وضع کاری  دانند هدف فعاليت که به خوبی می
کنند تا با اعتراضات و اعتصاباتی  ش میآنها بوده است از پای ننشسته و تال

را به " يوهانسون) "که در دو مورد ترافيک استکهلم را مختل کرده است(چند 
داری از منافع  قانون کارسوئد که مانند تمام کشورهای سرمايه. کار بازگردانند

تواند حتی در  ای است که کارفرما می کند،  به گونه داران حمايت می سرمايه
ای که حق کامًال با کارگر باشد، کارگر خود را بازخريد کرده و بدينگونه  زمينه

نموده و محيط کار را به " تصفيه"با پرداخت مقداری پول، کارگر مزبور را 

پر "تالش کونکس آن است که در مورد . خواهد  کنترل نمايد آنگونه که می
داران داده  يهاز تمامی امکاناتی که قوانين ضدکارگری به سرما" يوهانسون

 .است استفاده نمايد
اين شرکت در مناقصاتی که در . باشد کونکس يک شرکت بدسابقه می 

شود شرکت کرده و با درخواست بهايی پايين  گوشه و کنار جهان اعالم می
پس از امضای قرارداد شرکت . گردد موفق به امضای قراردادهای بسياری می

نظور تامين سود خويش، شرايط نامناسبی، با اتخاذ سياست فشار بر کارگران بم
. آورد آيند به وجود می برای کارگران و کارمندانی که به استخدام شرکت درمی

 اداره بخش بزرگی از وسايل حمل و نقل عمومی در ٢٠٠٣کونکس تا سال 
لندن را به عهده داشت، اما سرويس بد اين شرکت و بهای بااليی که پس از چند 

ندن از مقامات اين شهر درخواست نمود باعث شد که مقامات سال فعاليت در ل
 .لندن تصميم به قطع فعاليت اين شرکت در لندن بگيرند

ای که در  کونکس در خالل فعاليت خود در انگلستان نيز به همان شيوه 
کرد و درست از  سوئد اتخاذ کرده است با کارگران و نمايندگان آنان رفتار می

اه کار انگلستان در حالی که هيچ چاره ای نداشت در سال اين رو بود که دادگ
الئوری " هزار دالر به ١٠٠ اين شرکت را محکوم به پرداخت بيش از ٢٠٠٢
 !، نماينده ايمنی کارگران نمود"Laurie Holdenهولدن 
يک سال و نيم . در فرانسه نيز کونکس از شهرت بدی برخوردار است 

های اين شرکت در شهر نانسی کار  اتوبوسپيش يکی از رانندگانی که روی 
کونکس . کرد و همزمان از فعالين سنديکايی بود از کار خود اخراج شد می

اين اخراج  . کرد که او به يکی از نمايندگان کارفرما اهانت کرده است ادعا می
منجر به گسترش اعتراض در ميان همکاران اين راننده که برای دفاع از او 

 . بسيار زدند، شددست به فعاليت
 

 

 
  

تظاهرات گسترده برعليه سياست تظاهرات گسترده برعليه سياست 
  ضدسنديکايی دولت استرالياضدسنديکايی دولت استراليا

 
 نفر ۵۴۶٠٠٠ای با شرکت مجموعًا بيش از   نوامبر تظاهرات گسترده١۵روز 

 شهر و ناحيه استراليا برعليه اليحه  قانون کاری که از جانب دولت ٣٠٠در 
اين کشور ارائه شده، به مجلس " John Howardجان هاوارد "راستی  دست

در اين . بزرگترين نمايش اعتراضی در شهر ملبورن بود. برگزار گرديد
قانون کار پيشنهادی که .  نفر شرکت داشتند٢١٠٠٠٠تظاهرات بيش از 

نمايد، منافع بسيار برای  قراردادهای فردی را جايگزين قراردادهای جمعی می
مطابق .  بر خواهد داشتکارفرمايان و مضرات فراوانی برای کارگران در

قانون جديد، اختيارات کارفرمايان در بسياری از موارد از جمله اخراج 
کارگران، افزودن بر ساعات کار هفتگی و کاهش دستمزد و حق استراحت 

يکی از نمايندگان سنديکای کارگری . ساليانه کارگران  افزايش خواهد يافت
ACTUمود اعالم داشت که قانون  در سخنانی که به اين مناسبت ايراد ن

پيشنهادی دولت هاوارد تمامی قدرت را به کارفرمايان تعويض کرده و 
بدينگونه باعث به وجود آمدن قشر بسيار فقيری از کارگران با درآمدی بسيار 
پايين خواهد شد و شرايط موجود در اياالت متحده آمريکا را در استراليا ايجاد 

 .خواهد نمود
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  ستون آزادستون آزاد
  

 !!سرنوشت دست نشاندگانسرنوشت دست نشاندگان
 

 عبداله باوی
 

هر کس که نگاهی به تبليغات دولت امريکا در 
مورد حمله به عراق بيندازد می بيند که اين دولت 
لشکر کشی به عراق و کشتار روزانه مردم اين 
کشور را با ادعای بر قراری دمکراسی در عراق 

تبليغات فريبکارانه ای که حتی کمی . توجيه می کند
ع از اوضاع منطقه و عراق صد ها فاکت بر اطال

عليه اش در اختيار انسان قرار می دهد و دروغ 
فجايع زندان ابو . بودن آنرا به اثبات می رساند

غريب و بمباران  فلوجه و استفاده از مواد شميائی 
بر عليه مردم اين شهر  درجه دمکراسی تقديم شده 

فردی به مردم عراق را آشکارمی سازد  و به هر 
که ريگی در کفش نداشته باشد نشان می دهد که اين 
همه نيرو و مخارج هنگفت آن برای تقديم کردن 

انسان بايد ! دمکراسی به مردم عراق نبوده است
 هزار ١٣۵کور باشد که نبيند و نفهمد که حضور 

سرباز امريکائی در عراق  برای براه انداختن 
 خود را یمنتخبين حقيقانتخاباتی نيست تا مردم 

انتخاب کنند و مبارزه سياسی حتی بشکل پارلمانی 
اما متاسفانه در .آن بصورت واقعی انجام پذيرد

صحنه سياسی کسانی که منافع شان آنها را 
چنين کسانی يعنی  مشاطه .کورنموده کم نيستند

گران سياست تجاوزگرانه امريکابه هر وسيله ای 
تبليغات متوسل می شوند تا  چنين جلوه دهند که 

امريکا زياد بی ربط نيست و انتخابات فرمايشی 
سالم "برای نمونه . عراق بی نتيجه هم نبوده است

سخنگوی حزب کمونيست عراق در مصاحبه " علی
 :با ارگان حزب برادرش حزب توده چنين می گويد

در مقايسه با انتخابات ژانويه گذشته، در اين همه "
ان انبار، پرسی ميزان شرکت مردم در سه است

اگر چه همه . موصل و صالح الدين بيشتر بود
پرسی تحت اقدامات امنيتی شديدی برگزار شد، اما 
عامل اصلی در اين مورد تغيير موضع نيروهای 
سياسی ای بود که انتخابات گذشته را تحريم کرده 

ف روشهای سياسی بودند يا حتی در بست مخال
 اين تصميم سياسی برای شرکت در .بودند
به پيش نويس قانون " نه"رأی پرسی، و دادن  همه

تاکيد از . .... "  (اساسی بر پيش نويس تأثير گذاشت
اينکه اين تاثير چه نقشی در اوضاع عراق ) ماست

و سرنوشت مردم داردو آيا به اين ترتيب می توان 
نيروی اشغالگر را از کشور دور نمود،  البته امری 

زياد مهم نيست " لیسالم ع"است که از نظر امثال 
و جالب است که حزب توده .و نبايد به آن پرداخت

ايران دراظهار نظری که در رابطه با مصاحبه اين 
سخنگوی حزب کمونيست " سالم علی"حزب با  

 :عراق  کرده است چنين مينويسد
 ٢٣رفراندم قانون اساسی دائمی عراق در روز "

 مهرماه ، در شرايطی که اکثر مناطق جنوبی و

مرکزی کشور در چنگال تروريسم کور و 
اشغال ارتش های بيگانه زخمهای عميقی را 

به گزارش . تحمل کرده است، برگزار شد
 درصد از ۶٣خبرگزاريهای جهان بيش از 

مردم عراق در اين رفراندم شرکت کردندو اين 
به نوبه خود در شرايطی که روزانه دهها نفر از 

ک تفنگهای مردم بيگناه توسط بمبها و شلي
 به قتل ميرسند، نشان از  تروريستهامرگبار

عزم زحمتکشان عراق و نيروهای سياسی ميهن 
دوست و مردمی اين کشور برای جا انداختن 

تنها راه ممکن برای روند سياسی ، به عنوان 
از موقعيت دشوار و بغرنج کنونی نجات عراق 

 )تاکيد از ماست  (*."در شرايط موجود است
 

ز نظر حزب توده و حزب برادرش اين ا: اوال 
تنها تروريستها هستند که دارند مردم را به قتل 

 هزار سرباز امريکا نه تنها ١٣۵می رساند و 
روزانه هيچ عراقی را نمی کشند بلکه اساسا 
برای برقراری دمکراسی برای آنها به عراق 

 !!آمده اند
حزب توده و حزب برادرش در عراق به : ثانيا

جا انداختن روند "وش کرده اند که با اين دل خ
يعنی آنچه که آمريکا زير اين نام می " (سياسی
گذاشته و اين " تاثير "بر روند حوادث  )خواهد

قلمداد " تنها راه ممکن برای نجات عراق"را 
 . می نمايند

 
جالب است بدانيم که   آقای سالم علی سخنگوی 
حزب کمونيست عراق  در جواب جول ونلند 

)Joel Wendland (در مورد : "که پرسيده بود
قيام، کسان زيادی و بخصوص گروه های چپ 
در غرب مايلند که حزب کمونيست عراق و 
ديگر سازمانهای چپ و دمکراتيک شيوه 
مبارزه ديگری انتخاب کنند و بيشتر اصرار 
دارند که پروسه سياسی ، فرمی از همکاری 

قيام بين نيروهای کمونيست و چپ بوده و آن 
بشکل يک جنبش آزاديبخش ملی همچون در 
ويتنام و جنبش ضد نژادپرستی در آفريقای 

: با خشم و طعنه چنين جواب داد" جنوبی باشد
اين برداشت در دنيای واقعی عراق جايی "

ندارد، اين وجود خارجی ندارد، اين اسطوره 
است، اين ساخته مردمی است که هيچ تماس 

 ."ندواقعی با مردم عراق ندار
 

به اين ترتيب حتی در شرايط اشغال عراق از 
سوی نيروهای امپرياليستی هم چنين احزابی 
حاضر به ايفای کمترين نقش مثبتی در روند 

سازماندهی مقاومت مردمی بر . حوادث نيستند
است و "اسطوره"عليه اشغالگر از نظر آنها 

هيچ تماس "ساخته ذهن و تمايل کسانی است که 
پس وظيفه يک " !! م عراق ندارندواقعی با مرد

نيروی مدعی طرفداری از زحمتکشان در 
شرايط اشغال کشورش از سوی امپرياليستها 

البته نگاهی به تاريخ عراق خود گويای  چيست؟
اين واقعيت است که اين نوع احزاب همواره در 
فکر کسب جايگاهی در قدرت حاکم بوده اند و 

د که بنا به مصالح خود اکثرا اين قدرتهای حاکم بوده ان
 .آنها را پس زده اند

 
واقعيت اين است که راه نجات مردم عراق در برگه ای 

که به صندوق انداخته می شود و هيچ ضمانت اجرائی  
بلکه در . را همه می شناسند" نه"اين رای . ندارد نيست

به همين دليل بايد به اين .سارماندهی مقاومت مردم است
ت کاران و مرتجعين و تمام کسانی که کوته فکران ،خيان

شب و روز در رويای کسب قدرت آنهم به هر قيمتی 
حتی با پذيرش   دست نشاندگی بسر می برند يک چيز 

 :را ياد آور شد
 

 نامه ای به جيمی ١٩٧٩بارزانی قبل از مرگش در سال 
کارتر رييس جمهور وقت امريکا  با اين مضمون 

ريکا را باور نميکردم اگر مطلقا قولهای ام" نوشت 
ميتوانستم از اين فاجعه و نکبتی که مردم مرا فراگرفته 

 ....."است جلوگيری کنم
 .اين است سرنوشت تمام دست نشاندگان

    
 .٧٢۴نامه مردم شماره * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  کمک های مالیکمک های مالیلیست لیست 
 
 

  انگلستانانگلستان
 پوند15   رفیق شهید صبا بیژن زاده
 پوند10   رفیق شهید حسین کریمی

 پوند10   رفیق شهید بهرام طاهرزاده
 پوند10   عزت بهرامی رفیق شهید

 پوند10   یتیرفیق شهید  عزال آ

 
  امریکاامریکا

  دالر20    صمد بهرنگی
  دالر300   بذرهای ماندگار 
  دالر45   بذرهای ماندگار 

  دالر55    لنین 

 
  سوئد سوئد 
 کرون 800     خلق عرب

 کرون500   رفیق کبیر بهروز دهقانی
 کرون200   رفیق شهید علیرضا نابدل
 کرون200   ضرفیق شهید یحیی امین نیا

 کرون200   اکبر موید رفیق شهید
 کرون250   آقا رفیق شهید  نسترن آل

 کرون250  رفیق شهید نزهت روحی آهنگران
 کرون250    اعظم روحی آهنگرانرفیق شهید

 کرون250   رفیق شهید زهرا  نبی آقا قلهکی
 کرون250   رفیق شهید   نیره محتشمی
کرون 200   رفیق شهید فاطمه حسینی

 کرون200  السادات حسینیرفیق شهید افسر
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  فصل دوم کتابفصل دوم کتاب

  بذرهای ماندگاربذرهای ماندگار
  هفتمهفتمقسمت قسمت 

 
 

 سالخ و اسیر
 

 و "عشق"مقوله بحث فوق، به ی امه در اد
بپردازم و تأکید کنم که   سالخ و اسیر بین"آشتی"

 سالخ، به کسانی که علیرغم اذعان به جنایتکاربودنِ
حمایت از او برمی خیزند، با این کار در واقع سعی 
دارند مرز بین طبقات و افراد متعلق به طبقات 

ی ممکن است که چنین افراد. متخاصم را بشکنند
بخوانند و یا ) انسانگرا(ظاهراً خود را هومانیست 
گر شوند، اما، چنین نیست  دوست دارند اینطور جلوه
 باید ،برای فهم این موضوع. و آنها هومانیست نیستند

به این واقعیت توجه کنیم که در جوامع کنونی که از 
 مجرد وجود "انسانِ"اند،  طبقات متخاصم تشکیل شده

 - چه خودش بداند یا نداند- انسانیهر کس، هر. ندارد
در این . باشد متعلق به طبقه و قشری از جامعه می

 ،حاکم استثمارگری های متعلق به طبقه  میان، انسان
شان با حفظ شرایط استثمار در  از آنجا که منافع

شود، دست به هر رذالت و جنایتی در  مین میأجامعه ت
 یعتاً انسانطب. زنند  می،های طبقات دیگر حق انسان

 و در ،های طبقات دیگر نیز به دفاع از خود برخاسته
واقع طبقات یا  ها و یا به   مبارزه بین این انسان،نتیجه

 ،تر مبارزه بین طبقات در جامعه به عبارت دقیق 
سرپوش گذاشتن روی چنین واقعیتی . یابد جریان می

های متعلق به طبقات  و پنهان ساختن تضاد بین انسان
 کتمان حقیقت از ستمدیدگان بوده و تنها در ،صممتخا

 عمر طبقات استثمارگر و تر کردنِ خدمت طوالنی
های  ها و زشتی ظالم، تداوم جنایت و دیگر پلیدی

هومانیست . موجود در جوامع طبقاتی قرار دارد
 کسی است که با اعتراف به وجود طبقات و ،واقعی

سان و طبقاتی در جامعه، با عشق به انی مبارزه 
  ایانسانیت، در جهت رهائی انسان از چنین جامعه

در حقیقت، هومانیست واقعی، یک . مبارزه نماید
داند  هومانیستی که می.  راستین است آگاهِکمونیستِ

های پست و "انسان"قاطع با ی تنها با مبارزه 
 توان شرّ جنایتکار که مفلوک و حقیر هم هستند، می

را از سر ) ت استثمارگر طبقایا به واقع شرّ(آنها 
 عاری از جنگ و خونریزی و  ایجامعه کنده و جامعه

 که در  ایجامعه. بیچارگی و درماندگی به وجود آورد

توانند شکوه و عظمت واالئی را از  ها می  انسان،آن
برعکس، آنهائی که سالخ را . خود متجلـی سازند
اسیر ( کنند که با انسانی دیگر انسانی تصویر می

 ل بشنود، هومانیست ول بگوید و گُتواند گُ می) خویش
باشند، آنها با این تصویرسازی، به  انساندوست نمی

البته، در اینجا گنجشگ هم نه، ( گنجشگ :مصداق مثلی
را رنگ کرده و به جای ) ه ایبلکه خفاش زشت و گزند
 ،همین رابطه اتفاقاً، در. کنند قناری به مردم قالب می

  یشماره( "آرش"  ی در نشریه مندرج ایدر مقاله
دیدم که در رابطه ) 1383، تیر و مرداد ماه  78 - 88

شکنجه گر،  حسینی در مورد ویدا حاجبیبا اظهارات 
کسی هم در جهت موجه جلوه دادن برخورد او به 

سیاسی با شکنجه گرش، از ی عنوان یک زندانی 
 استمداد طلبیده و شعری از او نقل کرده که در شاملو

 :سطر به صورت زیر سروده شده است 4
 سالخی"

 گریست می
 به قناری کوچکی

 ".دل بسته بود
 

 ،آیا به راستی این شعر پرسیدنی است که
 در مورد  حاجبیویدا کند که احساسی را منعکس می

سالخ طرح کرده است؟ اجازه دهید اندکی در  حسینی
 :مل کنیمأمفهوم آن ت

 شخصاً به توان دریافت؟ من از این شعر چه می
افتم که زندگی  یاد زیبائی و طراوت قناری کوچکی می

جوش  و انگیز در جنب در وجودش با هیاهوئی هیجان
 زیبائی که با تحرکی شاداب و  یبه یاد پرنده. است

. پرد آفرین به سوی این شاخه و آن شاخه می شادی
و می بینم که سالخ، درست به دلیل آنکه سالخ است 

قناری . او را سالخی کرده است) ودبنا به ماهیت خ(
داشتنی بود که حتی   ما آنقدر زیبا و دوست کوچکِ

اش عاشق او شده  رحمی قساوت و بیی سالخ با همه 
گریست، هرچند او کماکان  بود، به همین خاطر هم می

حتی اگر این سالخ، ! (سالخ است و کارش سالخی
ری  او چیز دیگ یقناری کوچک را نکشته و دلیل گریه
 یا دل بسته شدنِ است ولی در هر حال، دلبستگی و

 ). در این شعر محرز است،سالخ به قناری
 بیایید این شعر را وارونه کنیم تا ببینیم در این

صورت چه چیز زشت و ناپسندی از آن به نمایش 
فکر کنیم که اینبار، قناری که گرفتار . درخواهد آمد

 ما این سئوالا!  او گشته است یسالخ شده، دلباخته
  چه چیزِ یبرانگیز است که به راستی قناری دلباخته

سالخ گشته است؟ آخر او چیزی بیش از یک سالخ 
سالخ . رحمی است نیست، یعنی سمبل قساوت و بی

های زیبا و  تواند تبهکاری باشد که تلی از گل می
 ساخته، عطرآگین سوسن و یاس را در یک آن تباه 

 های دوست و آنگاه قناریآنها را یکجا سوزانده 
 کباب کند "سوزناک"داشتنی را بر روی چنان آتش 

بینیم که  می)! کباب قناری بر آتش سوسن و یاس(
 امری غیرمقبول و نامطبوع ،دلباختگی قناری به سالخ

 به موجودی زشتخو و تبهکار که چنان "عشق". است
ها  رحم است که به راحتی زیباترین القلب و بی قسی

 ، تمام و با تبهکاریِ،ها را هم سالخی ترین یو گرام
 اگر با صراحت -کند، عشق نیست نیست و نابود می

انسان به .  حالتی از عدم تعادل روحی است،بگوئیم
طور مصلحتی   به، فرضی ماافتد که قناریِ این فکر می

 که در دست سالخ اسیر ،یعنی او. دلباخته شده است
کوشد خود را از   می با ابراز دلباختگی به او،است

هم که  این.  نجات دهد،سالخی شدن به دست وی
نیست و در واقعیت  وجه امر غیرواقعی  به هیچ،البته

های  در زندان،  60  یاتفاقاً، در دهه! افتد اتفاق می
هائی "عشق"دهشتناک جمهوری اسالمی چنین 

هائی بودند، دخترکان  در آنجا قناری! واقعیت داشتند
ها به   که با امواج انقالب توده،ـیسالن و کم س
سیاسی برعلیه ظلم و بیدادگری ی مبارزه ی  صحنه

کشیده شده بودند، اما با سرکوب انقالب، روند اوضاع 
 شد که در مواردی بعضی از آنها، در  ایبه گونه

تجربگی   مبارزاتی، کم آشکارِاندازِ شرایط فقدان چشم
که شرایط  یو نداشتن آگاهی انقالبی کافی، در حال

فرسا شده بود، تغییر  زندان نیز برایشان بسیار طاقت
 گران  بازجوها و شکنجه ایدئولوژیِ، به تدریج.کردند

به . شان را جذب کردند و الجرم از جنس آنها شدند
گری دل دادند و قلوه ستاندند و به  پاسدار شکنجه
  که حال از جنسِ-آنگاه قناری پیشین. عقد او درآمدند

 سالخش که همچنان سالخ "دلبند" با -شده بودسالخ 
 و "خواهران زینب"بود، دست در دست هم در کنار 

شان، نه فقط در زندان بلکه در "برادران پاسدار"
های زیبا که همچنان  ، به جان قناری همخارج از آن

کسانی ی داشتنی مانده بودند، و به جان همه  دوست 
أئیدشان  شکنجه گران نبودند و تکه از جنسِ

  یاین را دیگر از مردم رنجدیده. کردند، افتادند نمی
  سالخ و سالخایران بپرسید که آن زنان و مردانِ

 چه ،"برادران پاسدار" و "خواهران زینب"دوست، آن 
 !آورند شان آوردند و می به روزگار

از مردم ما، از مبارزین و قناری های پاکدل، 
زشتخو و پلیدی های "انسان"نخواهید که نسبت به 

 "بخشنده" و "مودب" سالخ، دلسوز، گرِ چون شکنجه
 جز حفظ و تحکیم ،هائی  چنین ایده یاشاعه. باشند

گر و  شکنجهی دهنده  رژیم و نظامی که پرورش
که  در حالی. جنایتکار است، نتیجه دیگری در بر ندارد

باید برای برپایی نظامی مبارزه کنیم که انسانیت و 
 .شود  پرورده می در آن،انسان
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In Revolution We Must Trust!

When appointing his third nominee for 
the post of oil minister, Mahmoud 
Ahmadinejad, the president of the anti-
people regime of the Islamic Republic, 
blamed the previous governments for 
the country’s existing economic 
predicaments and the “serious 
difficulties” facing his own government. 
Ahmadinejad stated that “more than 40 
billion dollars of foreign debt together 
with the millions owing to the banks and 
3 million unemployed” are the results of 
previous governments’ incompetence 
which are now being handed over to 
him. He also added: “despite the efforts 
made by previous governments, there 
are serious problems facing us to the 
point that within the first quarter we are 
encountered with 39 trillion rials of 
deficit” (that’s over 4 billion US 
dollars)….
A look at the figures given by 
Ahmadinejad clearly illustrates the fact 
that what has passed on to him from 
Mohammad Khatami, the ex-president, 
is a heap of economic problems and 
instabilities. It is interesting, however, 
that Khatami  had also complained of 
the “poor health” of Iran’s economy and 
of the billions of dollars of foreign debt 
and the thousands of incompleted 
projects inherited from Ali Akbar 
Rafsanjni (the president before him, 
named as “the Champion of 
Rebuilding)….

 

Considering the real economic 
problems, little of which Ahmadinejad 
has referred to here, above all illustrate 
the fact that Khatami, despite his 
rhetoric, not only failed to improve the 
country’s “poor health”, but instead 
intensified its incurable woes. Having 
40 billion dollars of foreign debt, 
especially during Khatami’s presidency 
when Iran was not in shortage of 
exchange capital due to the rise of oil 
prices in world market, only shows as to 
how the ruling cliques have pocketed 
the country’s wealth and loaded up their 
accounts abroad. It is clear that even if 
half of the country’s oil revenue was 
allocated in production industries then 
neither the economy would be in this 
shape with such high rate of 
unemployment nor would there be any 
need for billions of dollars of imported 
goods resulting in a market saturated 
with imported obsolete commodities. 
The fact of the matter is that the ruling 
regime is inherently incapable of doing 
so, for it is an imperialist dependent 
regime; a mercenary regime that 
desecrates all of the country’s 
resources to the benefit of the 
bloodsucking capitalists and their 
imperialist masters….
The reality is that the Iranian economy 
is structured upon aiding the needs and 
the labor division within the world 
market. It is precisely for this reason 
that Iran has remained within the world 
imperialist system as a mono-economy, 
which relies primarily on oil revenue.

 

Furthermore, the oil revenue is not 
set up to address the needs of 
Iranian society and the development 
of an economy that benefits the 
majority of its people, but rather it is 
set up to address the interests of the 
imperialists and the Iranian 
dependent-capitalists. Within this 
framework, it is obvious that no 
matter who comes to power, that is, 
whether clerical or secular, whether 
a military officer or a civilian, etc., it 
makes no difference to the fact that 
they have the task of auctioning the 
country’s resources as well as 
wasting oil revenue on signing 
appalling and abominable pacts with 
global monopoly corporations and 
paving the road for the ruling class’s 
further theft and thievery.
It is for this reason that the IPFG has 
always stressed the fact that within a 
dependent economy with a 
dependent regime there can be no 
bright future for our people. The only 
way out for our people is to bring an 
end to the ruling regime and the 
existing dependent capitalist system; 
a task which is possible only through 
a revolution. In this revolution we 
must trust, and we must put our 
efforts toward organizing it right now.
 
 
 
Translated excerpts from the current 
issue’s editorial  

 ت بر روی شبکه اینترن"پیام فدایی"
 . از صفحه چریکهای فدایی خلق ایران در اینترنت دیدن کنید
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!!برقرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگربرقرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگر   

نی در اینترنت از صفحه اشرف دهقا
 :دیدن کنید

http://www.ashrafdehghani.com

 شماره تلفن
 س با چریکهای فدایی خلق ایرانبرای تما

0044 – 7946494034 

 برای تماس با چریکهای فدایی خلق ایران
 :با نشانی زیر مکاتبه کنید
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