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  !!های مالی امپریالیسم، وسیله نجات یا زنجیر اسارتهای مالی امپریالیسم، وسیله نجات یا زنجیر اسارت  کمککمک
 
اصطالح دمکراسی در ایران، و بدنبال آن، تصمیم وزارت امور خارجه   میلیون دالری دولت آمریکا برای پیشبرد به75اختصاص بودجه در پی اعالم "

ها اعالم کردند که وزارت امور خارجه  های رادیو تلویزیونی با اهداف مشابه، اخیرا نیز خبرگزاری  میلیون یورو به پروژه15هلند برای اختصاص 
کنند، اختصاص   در ایران فعالیت می"دمکراسی" و "حقوق بشر"ای که در زمینه   میلیون دالر را به بیست پروژه5/1ای به مبلغ کلی  ودجهآمریکا ب

یاست به همچنین، دولت آمریکا اعالم کرده که برای پیشبرد این س. های آمریکا اعالم نخواهد شد کنندگان کمک اند که نام دریافت داده و البته تأکید کرده
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 75در پی اعالم اختصاص بودجه 
میلیون دالری دولت آمریکا برای 

اصطالح دمکراسی در  پیشبرد به
دنبال آن، تصمیم وزارت ایران، و ب

 15امور خارجه هلند برای اختصاص 
های رادیو  میلیون یورو به پروژه

تلویزیونی با اهداف مشابه، اخیرا نیز 
ها اعالم کردند که وزارت  خبرگزاری

ای به مبلغ  امور خارجه آمریکا بودجه
 میلیون دالر را به بیست 5/1کلی 
 و "حقوق بشر"ای که در زمینه  پروژه

کنند،   در ایران فعالیت می"کراسیدم"
اند  اختصاص داده و البته تأکید کرده

های  کنندگان کمک که نام دریافت
همچنین، . آمریکا اعالم نخواهد شد

دولت آمریکا اعالم کرده که برای 
پیشبرد این سیاست به افتتاح 
... دفترهایی در دوبی، ترکیه، لندن و

 .نیز دست زده است
 

ها و  درپی بودجه اعالم اختصاص پی
های غربی  منابع مالی از سوی دولت

های اخیر به مخالفین جمهوری  در ماه
اسالمی در خارج کشور و یا به 

 "های حقوق بشر و دمکراسی پروژه"
در رابطه با ایران، قبل از هر چیز 

ها  دهد که چگونه این دولت نشان می
در چارچوب بحران مربوط به 

اسالمی،  جمهوری "ای پرونده هسته"
در صدد گسترش امکانات و تشدید 

های خود برای پیشبرد  تالش
ها و اهداف کوتاه و بلندمدت  سیاست

خویش در ایران و در سطح منطقه 
در همین رابطه است که هر . هستند

شنویم که  روز از اینجا و آنجا می
چگونه افراد و جریانات ایرانی با 

 و یا "مساعدات مالی"برخورداری از 
یی که در ماهیت ضدخلقی "ها جهبود"

کنندگان آن و اهداف ضدانقالبی  تأمین
آنان شکی نیست، فالن شبکه 
تلویزیونی و یا رادیویی و یا 

 را رو به "سایت" و "خبرگزاری"
اندازند و با ادعای  ایران به راه می

 "مبارزه"اینکه این کار گویا در جهت 
برعلیه جمهوری اسالمی و در جهت 

باشد در حقیقت  ایران میمنافع مردم 
درست در راستای خط و منافع 

دارند که  ای گام برمی سیاسی
های مزبور  کنندگان مالی پروژه تأمین
برای درک این . اند ریزی کرده برنامه

ها الزم  حقیقت و ماهیت این کمک
دانند  همه می. نیست راه دور برویم

در همین چند سال گذشته دولت 
های  رنامهآمریکا برای پیشبرد ب

های  طلبانه و نقشه توسعه
المللی  تجاوزکارانه خود در سطح بین

و بویژه در خاورمیانه بطور رسمی 
 البته زیر -صدها میلیون دالر را
 "حقوق بشر" عنوان دروغین دفاع از

 صرف شکل -"دمکراسی"و گسترش 
دادن و یا تقویت و تغذیه نیروهایی 
کرده است که اهداف ضدخلقی و 

رانه ماشین جنگی آمریکا را تجاوزکا
در افغانستان و عراق، در اوکراین و 

به پیش .. .تاجیکستان و قزاقستان و
های  انقالب"برند و در مواردی  می

سازمان ...  و"صورتی" و "نارنجی
اند که نتیجه آنها چیزی جز  داده

گسترش و تحکیم سلطه ظالمانه 
های تحت  آمریکا بر جان و مال خلق

 کشتار و فقر و فالکت ستم و جنگ و

های  و سرکوب بیشتر برای توده
های  کمک". زحمتکش نبوده است

 دولت آمریکا "های پروژه" و "مالی
در رابطه با ایران نیز هدفی جدا از 
اهداف ضدانقالبی فوق را تعقیب 
نکرده و الپوشانی این امر با هر 

کنندگان این  توجیهی از سوی دریافت
 و تالشی ، جز فریبکاری"ها کمک"

مذبوحانه جهت توجیه سقوط در 
 .ورطه خیانت معنای دیگری ندارد

 
از سوی دیگر در رابطه با نیروهایی 

 دفاع از "های پروژه"که برای پیشبرد 
 "دمکراسی" و گسترش "حقوق بشر"

دولت آمریکا مشمول این عنایات مالی 
گیرند دو طیف را  قرار گرفته و یا می
نیروها و نخست . باید متمایز نمود

افرادی که بطور سنتی کارگزار و 
اند  های مزدور امپریالیسم بوده مهره

طلبان که  بخاطر  مثل سلطنت
شان به امپریالیسم و  وابستگی
های تحت  شان با منافع توده ضدیت

های آنها  ستم ما، حیات و فعالیت
های مادی و معنوی  همواره با کمک

. شده اربابان گره خورده است حساب
 در رابطه با دسته دوم که در اما

های اخیر  چارچوب  پروژه کمک
دولت آمریکا و مؤسسات و 

های امنیتی وابسته به آن قرار  دستگاه
اند ما با نیروها و افرادی نیز  گرفته

مواجه هستیم که برخا دارای سوابق 
مبارزاتی بوده و اصوال ادعای 

 و بویژه "مبارزه با امپریالیسم"
کا در گذشته بخشی امپریالیسم آمری

از هویت و سابقه مبارزاتی آنها را 
اکنون با  این نیروها هم. داد تشکیل می

فراموش کردن تمامی آن ادعاها، 
کوشند تالش خود برای دریافت  می

های مالی از سوی آمریکا را با  کمک
این ادعای عوامفریبانه توجیه نمایند 
که در شرایط تالش دولت آمریکا 

 "دمکراتیک"یک رژیم برای برقراری 
 جمهوری "توتالیتر"بجای حکومت 

 بین دولت "تضاد"اسالمی و تشدید 
آمریکا با جمهوری اسالمی، دریافت 

 از دولت بوش و یا "های مالی کمک"
تاکتیک "نهادهای امنیتی این دولت یک 

 است و باید برعلیه "مبارزاتی
جمهوری اسالمی از این تاکتیک 

 .استفاده کرد
 

هیم ادعاهای فوق را فارغ از اگر بخوا
داوری و صرفا بر  هرگونه پیش

اساس واقعیت محک بزنیم، آنگاه باید 
های فریبکارانه  به مروجان این ایده
 سال گذشته 27متذکر شد که اوال در 

یعنی در طول حیات جمهوری اسالمی 
روزی نبوده که این دو برعلیه هم 
سخن نگفته باشند و دستگاه تبلیغاتی 

ی اسالمی برعلیه شیطان جمهور
بزرگ شعاری نداده باشد، پس چرا 
شما امروز به صرافت استفاده از این 

اید؟ و در  اصطالح تضادها افتاده به
 که ها و قیودی شرطثانی، توجه به  

ها برای  صاحبان این پروژه
کنندگان قائل  اختصاص آن به دریافت

اند هرگونه توهم احتمالی مربوط  شده
توان در راه  ها را می ن کمکبه اینکه ای

مبارزه برای پیشبرد اهداف انقالبی 
مردم ما مورد استفاده قرار داد را از 

دانند که شرط  همه می. بین برده است
های مالی امریکا به  اصلی اعطای کمک

های   پروژه"خط قرمز"مخالفین و یا 
 عبارت از آن است که اخیرمالی 
 های تأئید شده به هیچ وجه پروژه

نباید برعلیه منافع و مصالح  امریکا 
تا زمانی که سیاست . باشد بوده

امریکا فشار به رژیم جهت تغییر 
باشد  هایش می برخی از سیاست

روشن است که هدف چنین 
ترویج ضرورت و  هائی پروژه
 "رفرم" و "اصالحات"پذیری  امکان

  سرمقالهسرمقاله
  
  

  های مالی امپریالیسم،های مالی امپریالیسم،  کمککمک
  !!وسیله نجات یا زنجیر اسارتوسیله نجات یا زنجیر اسارت
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در ساختار ضدخلقی کنونی با تشویق 
های  نافرمانی"هایی همچون  شیوه
 و هرگاه (*).خواهد بود...  و"مدنی

مسئله تغییر رژیم بطور جدی به 
سیاست رسمی و عملی امریکا تبدیل 
شود بدون شک شاهد خواهیم بود که 

هائی بر این مبنا در دستور  پروژه
حال با توجه به . قرار خواهند گرفت

ها  اینکه تجارب چند دهه مبارزه توده
وی و های سرکوبگر پهل برعلیه رژیم

جمهوری اسالمی ثابت کرده که اوال 
سلطه امپریالیسم عامل اصلی فقر و 
فالکت مردم ما و علت اصلی تداوم 

های دیکتاتوری در ایران  حیات رژیم
ها و دولت  باشد و امپریالیست می

امریکا دشمنان اصلی مردم ما هستند 
که اساسا نابودی آنها شرط رهائی 

که مردم ماست و ثانیا در شرایطی 
داری  تحت حاکمیت نظام سرمایه
ترین  وابسته، تحقق و تثبیت کوچک

ها  رفرم و اصالح واقعی و یا خواست
های تحت ستم ما، به  و مطالبات توده

نابودی دیکتاتوری ذاتی این نظام و 
توان فهمید  امر انقالب گره خورده، می
های مالی  که شرط دریافت کمک

 به رغم هرگونه نیات -آمریکا
 همانا -ها کنندگان این کمک فتدریا

جلوگیری از تعرض به ساختارهای 
استثمارگرانه و سرکوبگرانه نظام 
کنونی، مخالفت با هرگونه جنبش 
انقالبی و در حقیقت تالش برای 

کردن آتش انقالبی جنبش  خاموش
های تحت ستم ما  کارگران و خلق

برعلیه نظام ظالمانه و وابسته به 
ریق پیشبرد امپریالیسم حاکم از ط

های امپریالیستی دولت بوش  پروژه
 و دفاع "دمکراسی"تحت نام گسترش 

با . باشد  در ایران می"حقوق بشر"از 
های  توجه با این واقعیات، گرفتن کمک

مزبور نه یک تاکتیک مبارزاتی، بلکه 
شدن به آلت دست  تبدیل

 دولت آمریکاست "های استراتژیست"
ویی آبر و فرجامی جز رسوایی و بی

 طلبانه و ایستادن در مقابل جنبش حق
های تحت  و عادالنه کارگران و خلق

بر کسی پوشیده نیست . ستم ما ندارد
 فعلی امپریالیسم "تضاد"که ماهیت 

آمریکا با جمهوری اسالمی نه 
تضادی با هدف برقراری یک رژیم 
واقعا دمکراتیک و مردمی در ایران، 
بلکه تضادی با هدف کسب بازارهای 

یشتر و تحکیم و توسعه سلطه ب
سیاسی آمریکا به ضرر  اقتصادی

سایر رقبای این قدرت جهانخوار در 
منطقه است؛ واقعیتی که مصداق بارز 

توان در عراق و افغانستان،  آن را می
های وابسته و  جایی که تعویض رژیم

مزدور طالبان و صدام حسین با 
 "دمکراسی"های فعلی، بجای  حکومت

، تنها فقر و سرکوب "حقوق بشر"و 
و کشتار بیشتر برای مردم این دو 

با . کشور به بار آورد، به عینه دید
ست که باید  توجه به این تجارب عینی

گفت که ادعاهای دولت بوش مبنی بر 
 "حقوق بشر" و "دمکراسی"برقراری 

های دروغین  در ایران نیز اساسا لفافه
پیشبرد و تحکیم سلطه ضدخلقی این 

انخوار در منطقه و در واقع قدرت جه
های جنگی این دولت  بخشی از عربده
جنگی که اساسا . باشند سرکوبگر می

برعلیه منافع و مصالح مردم ما 
باشد و به اعتبار این واقعیت، هیچ  می

نیروی انقالبی و آزادیخواهی نباید 
خود را به آلت دست طرفین این جنگ 

 .بدل سازد
---------------- 

 دولت "پروژه"ب اینجاست که در جال (*)
ها، برخی محافل  بوش در تقسیم این کمک

و نیروهای وابسته به نظام جمهوری 
اسالمی واپوزیسیون درون حکومت که 

اصوال هیچ مخالفتی با نظام ظالمانه 
کنونی نداشته و ضمن مخالفت 

سرسختانه با هرگونه انقالب و جنبش 
ی  را استراتژ"ایجاد اصالحات"انقالبی 
. اند دانند نیز در نظر گرفته شده خود می

دهد برای آمریکا، اصل،  امری که نشان می
ها در  تضمین جهتگیری این پروژه

راستای منافع خود است و نه ماهیت 
 .ها نیروهای مجری این پروژه
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  نگاهی به برخی اخبارنگاهی به برخی اخبار
 
های  گزارش داد که بر اساس نتیجه گیریتایمز نیویورک روزنامه  •

 سازمان اطالعاتی در امریکا، با حمله ارتش امریکا به عراق و16
 در جهان"خطر تروریسم "شعله ورشدن جنگ در این کشور، 

 .افزایش یافته است

 گفت کهواشنگتن پستجمهور عراق، جالل طالبانی، به نشریه  رئیس •
 .باشد  ارتش امریکا در عراق میمایل به تداوم درازمدت حضور

های ترکیه گزارش دادند که بدنبال درخواست رهبر خبرگزاری •
 از طرفداران خود مبنی بر اعالم-برد  که در زندان بسر می-ک پ پ

آمیز مسئله کردستان، بس جهت امکان دادن به حل مسالمت آتش
ین دوبس تنها ب وزیر این کشور با این استدالل که توافق آتش نخست

 .شود، با این درخواست مخالفت کرد دولت حاصل می

های جمهور امریکا با تصویب قانونی که کاربرد روش رئیس •
آمیز یعنی شکنجه را برعلیه کسانی که به اتهام تروریست خشونت

سازد گام دیگری در نقض آشکار حقوق اند قانونی می دستگیر شده
 .زندانیان برداشت

 کشور25 که در -سی در باره شکنجه یب بر اساس نظرسنجی بی •
 دو سوم نظردهندگان مخالفت خود را با-جهان انجام شده است

 .اعمال هرگونه شکنجه بر زندانیان اعالم کردند

  
  سالح ارتش خلقسالح ارتش خلق  خلعخلع

  ......ها در دولتها در دولت  و شرکت مائوئيستو شرکت مائوئيست
 

١٧١٧بقيه از صفحه بقيه از صفحه 
  
  

م نپال که هدف عمده اش را مبارزه با رژيم سلطنتی قرار داده بود.ل.حزب م
اخيرأ تحت لوای احترام به دمکراسی از موضع ضدسلطنتی قبلی خود نيز

حتی اگر حفظ( کرده و اعالم نموده است که نتيجه رفراندوم را نشينی عقب
پراچاندرا رهبر حزب بارها اعالم کرده است. خواهد پذيرفت) سلطنت باشد

که قصد الغای مالکيت خصوصی بر زمين و يا هر نوع مالکيت خصوصی
ديگر را ندارد و معتقد است که سيستم سرمايه داری می تواند به پيشرفت

اما تجربه سلطه" پراچاندرا"برخالف اين ادعای .  نپال کمک کنداقتصادی
سرمايه داری در تمام کشورهای دنيا نشان داده است که سلطه سيستم

داری هر روزه فقط به وخيم تر شدن وضع اقتصادی طبقات تحت ستم سرمايه
م.ل.حزب م. منجر شده و هرچه بيشتر به بحرانهای اجتماعی دامن می زند

سالح ارتش خلق عمأل در ا ملحق شدن به دولت آن کشور و با خلعنپال ب
مسيری گام گذاشته که نتيجه ای جز حفظ و تحکيم سيستم سرمايه داری در بر
نخواهد داشت امری که البته بدون سرکوب مبارزات طبقات تحت ستم آن

 .پذير نخواهد بود کشور امکان
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 !رفقا و دوستان گرامی
 

ضمن سالم به همگی شما و سپاس از اين که با 
حضورتون در اتاق چريکهای فدائی خلق ايران، 
امکان برگزاری جلسه امشب رو فراهم کرديد، 

عنوان بحث امشب . صحبتم رو شروع می کنم
تالش من در بحث . هست" کردستان و مساله ملی"

ی که بويژه در يکسال امشب اينه که برخی تحوالت
اخير در کردستان اتفاق افتاده رو بررسی کنم و 
در بستر اين بررسی، نادرستی ايده هايی رو که 
اين روزها بويژه در ميان برخی روشنفکران و 
نيروهای سياسی ما، بويژه سازمانها و روشنفکران 
کرد در ايران رشد کرده و مطابق آن ادعا می شه 

شده و خلق " حل"ر عراق که گويا مساله ملی د
کرد ايران نيز بايد راه کردستان عراق رو برای 
رهايی از ستم ملی طی کند، نشون بدم و سر آخر 
هم بر رئوس يک موضع صحيح و انقالبی در 
مورد حل مساله ملی در ايران از نظر خودم تأکيد 

 .کنم
 

همونطور که می دونيد، در ماه های اخير، ما 
ه رويدادها و تحوالتی در شاهد وقوع يک سلسل

کردستان ايران بوديم که توجه افکار عمومی را 
. درسطح وسيعی به خودشان جلب کرده اند

تحوالت و رويدادهايی که بدون شک تاثيرات 
غيرقابل انکاری رو در روند آينده نه تنها اين 
منطقه، بلکه در آينده جنبش انقالبی کارگران و 

. ن خواهند داشتخلقهای تحت ستم در سطح ايرا
اگه بخواهيم اين تحوالت رو مرور کنيم، بايد گفت 
که اين تحوالت از دوجنبه، يکی جنبه مبارزاتی و 
نظامی و ديگری جنبه سياسی و ديپلماتيک قابل 

در يک سوی اين تحوالت ما شاهديم که . اند توجه
جنبشهای اعتراضی توده های تحت ستم خلق کرد 

رده و گرچه مقاومت در شهرهای کردستان رشد ک
دليرانه مردم آگاه و مبارز کردستان در مقابل رژيم 

 سال ٢٧جنايتکار جمهوری اسالمی در طول 
گذشته، هيچگاه قطع نشده، اما در طول يکسال 
گذشته، مبارزات توده ای ابعاد خاصی پيدا کرده، 
که نمونه برجسته آن رو همه ما در جريان 

) ان مبارز کردجو(اعتراض به قتل شوانه قادری 
و اعتصاب عمومی در شهرهای کردستان نظير 

در طول اين مدت ما . سنندج و مهاباد و سقز ديديم
همچنين شاهد درگيريهای وسيع بين مردم 

کردستان در روستاها و شهرها با نيروهای 
سرکوبگر جمهوری اسالمی و به موازات آن 
تالش حکومت برای تشديد جّو رعب و وحشت در 

 با توسل به دستگيريهای گسترده مبارزين کردستان
به موازات رشد مبارزات . و فعالين سياسی بوديم

توده ای در کردستان و گرايش طبيعی ای که از 
درون اين مبارزات بيرون می ياد و خودش رو در 
تمايل هرچه بيشتر مردم و بويژه جوانان مبارز به 
اعمال قهر و روی آوری به شيوه های راديکال 

ارزه برعليه ديکتاتوری حاکم نشون می ده، ما مب
شاهد بوده ايم که تحرکات نظامی جريانات و 

 و يا PKKاحزابی نظير حزب کارگران کردستان 
شاخه های منتسب به اين حزب يعنی پژاک يا 

که مدعی فعاليت در " حزب حيات سازندگی"
" آزاد کردن کردستان شرقی"ايران و تالش برای 

ته و البته اين رو هم بايد دانست هستش، باال گرف
که فعاليتهای نظامی اين جريان در بلندگوهای 
تبليغاتی رژيم سرکوبگر جمهوری اسالمی پوشش 

يعنی در شرايطی که همه ما به عينه . پيدا می کنه
 سال حاکميت ضدخلقی ٢٧ديديم که در طول 

جمهوری اسالمی، سردمداران اين رژيم چگونه 
ر هر کجا که دستشون رسيده و تالش کرده اند تا د

امکان داشتن، يک تحريم آگاهانه خبری به منظور 
جلوگيری از پخش اخبار مبارزاتی و عملياتهای 
مسلحانه نيروهای مردمی در کردستان به ساير 
نقاط ايران رو سازمان بدهند، ما شاهديم که 

بين " درگيريهای سنگين مسلحانه"چگونه اخبار 
ورين دولتی در بلندگوهای با مام" پژاک"جريان 

خبری جمهوری اسالمی انعکاس پيدا می کنه و در 
حقيقت به تحرکات اين جريان، فضای تبليغاتی 

و عالوه بر سايتهای رسمی . مشخصی داده می شه
الحالی مثل بازتاب  ای نظير ايسنا، سايتهای معلوم

هم که در وابستگی آنها به برخی محافل طبقه 
" درگيريهای شديد"با از حاکم شکی نيست، مرت

بين پاسداران و ارتش چمهوری اسالمی با 
نيروهای اين احزاب در مناطق مرزی و حتی در 
اطراف شهرهايی نظير سلماس و اروميه خبر می 
دهند و همونطور که احتماال شماها هم شنيديد، 
دامنه اين درگيريها در هفته های اخير به جايی 

مهوری اسالمی و رسيد که باعث شد تا مقامات ج
ترکيه نه تنها با اعمال فشار، از مقامات حکومت 
کردستان در شمال عراق اخراج اين نيروها رو 
طلب کنند، بلکه در يک عمليات هماهنگ در 

مناطق مرزی بين ايران و ترکيه و عراق، پايگاه 
مورد حمالت سنگين " قنديل"اين جريانات رو در 

رار بدهند و در نيروی هوايی و توپخانه خودشان ق
ادامه همين تشنجات هم هست که ما باز هم از 
طريق برخی بلندگوهای تبليغاتی جمهوری اسالمی 
می شنويم که لوله نفت و گاز ميان ايران و ترکيه 

 .الذکر منفجر شد توسط نيروهای فوق
 

خب در اين زمينه، يعنی گسترش جّو مبارزاتی در 
 به تشديد کردستان و بموازات آن، اخبار مربوط

درگيريهای مسلحانه در کردستان ايران نمونه های 
زياد ديگری هم وجود داره که بخاطر طوالنی 

اما . نکردن بحث، از ذکر آنها صرف نظر می کنم
بموازات اين اعتراضات توده ای و تحرکات 
نظامی، ما شاهد يکسری حرکات ديپلماتيک و 

ر بطو. سياسی تازه هم در کردستان ايران هستيم
مثال می بينيم که نمايندگان جرياناتی نظير حزب 
دمکرات کردستان ايران و سازمان انقالبی 

 کومه له، به آمريکا می -زحمتکشان کردستان
روند و در کاخ سفيد و در مجلس سنای آمريکا از 

می . آنها توسط مقامات آمريکايی پذيرايی می شه
ه هايی در ميان طبق بندی بينيم که محافل و گروه

حاکم در آمريکا که روابط نزديکی با 
نئوکنسرواتيوهای آمريکايی دارند، از طريق 

Tink- Tank ها و يا انديشکده های وابسته به 
پنتاگون و يا وزارت خارجه آمريکا، بحثها و 

در " مساله مليتها"تحقيقات متعددی رو زير نام 
کنفرانس راه "کنندد؛ نظير  ايران سازماندهی می

آيا ايران مورد ديگری برای " کنفرانس يا" آزادی
و در چنين چارچوبی در حالی که " فدراليسم است؟

درپی با شرکت افراد  در واشنگتن کنفرانس های پی
" نمايندگان اقليتهای قومی"و نيروهايی زير نام 

برگزار می شود، ارتش آمريکا در مرز عراق با 
ايران با صرف هزينه های زياد، طرح هايی رو 

به مورد اجرا در مياره که " نگری آينده"هدف با 
در جريان آنها به سازمانهای مقاطعه کار دفاعی 

 که ظاهرا در Associate& Hicksنظير 
هستند، " دفاعی"کردستان عراق مشغول کارهای 

آوری  مأموريت انجام دو پروژه تحقيق و جمع
اطالعات در مورد اوضاع کردستان ايران رو می 

ست که ما می   اوضاع و احوالیدر چنين. دهند
و يا " مقام سياسی"بينيم که مطالبی به قلم فالن 

ارتش آمريکا در مطبوعات " ژنرال سابق"فالن 
" ناعادالنه"اين کشور منتشر می شود که در آن از 

و ضرورت " نقشه کنونی خاورميانه"بودن 
آن و از محاسن و منفعتهای بوجود آمدن " تغيير"

تامين منافع "برای "  منطقهدولت کرد در"يک 
آمريکا در خاور ميانه صحبت می " استراتژيک

کنندد که دولت بوش رو  شود و نويسندگان سعی می
" منافع ملی"ترغيب کنند تا برای برآوردن بهتر 

آمريکا در اين راستا حرکت و سرمايه گذاری کند 
 ... .و
 

نخستين سوالی که در رابطه با اين مسايل پيش 
نه که تحوالت سياسی و نظامی ای که در مياد اي

کردستان ايران حداقل در يکسال اخير رخ داده و 

  
  چنگيز قبادیچنگيز قبادیای است که توسط رفيق ای است که توسط رفيق   خوانيد متن سخنرانيخوانيد متن سخنراني   آنچه که در زير مي آنچه که در زير مي::توضيحتوضيح

   سپتامبر سپتامبر٣٠٣٠در تاريخ در تاريخ با مساله ملی با مساله ملی ارتباط ارتباط از سوی چريکهای فدايي خلق ايران، در از سوی چريکهای فدايي خلق ايران، در 
پيام فدايی پيام فدايی . . ارائه گرديدارائه گرديد" " َپلتاکَپلتاک""در در " "  ايران ايرانچريکهای فدايي خلقچريکهای فدايي خلق""سال جاری در اتاق سال جاری در اتاق 
  ..دددهده  بدين وسيله در اختيار خوانندگان قرار ميبدين وسيله در اختيار خوانندگان قرار مي را  را متن اين سخنرانيمتن اين سخنراني

  
  

  !!کردستان و مساله ملیکردستان و مساله ملی
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من بطور خالصه به بعضی از آنها اشاره کردم در 
 بستر کدام شرايط عمومی داره اتفاق می افته؟

 
اگه با رجوع به واقعيت بخواهيم به اين سوال 
جواب بدهيم، خواهيم ديد که در اين تحوالت، دو 

. کنندد ل، نقش اساسی و عمده رو بازی میعام
اول وضعيت کردستان عراق و دوم فضايی که 

طلبانه جديد آمريکا  سياستهای ضدخلقی و توسعه
 .در خاورميانه برای برخی نيروها فراهم کرده

 
واقعيت اينه که در تحوالتی که در سالهای اخير 

بطور مشخص از جنگ اول خليج فارس در سال (
ر به خروج نيروهای رژيم  که منج١٩٩٠

سرکوبگر صدام حسين از کردستان عراق شد و 
سپس اشغال عراق توسط ارتش امريکا در سال 

در عراق به وقوع پيوسته و بطور اولی، ) ٢٠٠٣
دولت "و بعد هم " کردستان خودمختار"اعالم 
ناپذيری  و تأثيرات اجتناب" دولت حريم"يا " کرد

ی کردستان بجا که اين تحوالت در ساير قسمتها
گذاشته از يکسو و سياستهای جديد دولت آمريکا 

از سوی " طرح خاورميانه بزرگ"در رابطه با 
ديگر، موجب رشد گرايشات و تقويت ايده هايی 
در ميان شماری از روشنفکران و نيروهای 
سياسی شده که مطابق آنها از کردستان عراق به 

 تحقق و" رفع ستم ملی"عنوان تجربه ای موفق از 
اسم می " حق ملل در تعيين سرنوشت خويش"

برخی از اين نيروها و روشنفکران حتی تا . برند
به آنجا به پيش می روند که از روند جاری و 
شرايط فعلی در کردستان عراق به عنوان الگوی 
موفقيت توده های تحت ستم در رفع ستم ملی و 

اسم می برند که " دمکراسی"و" آزادی"رسيدن به 
 قرار بايد راهنمای حرکت نيروهای کرد و از
اين نيروها . آنها در ايران قرار بگيرد" برادران"

کنندد که اکنون در کردستان عراق،  مطرح می
" کردی"حکومت می کند، دولت " کرد"بر " کرد"

وجود دارد، در دانشگاه ها و مدارس، زبان کردی 
 خوبی"  اجتماعی-سيستم اداری"تدريس می شود، 

، امور "شايستگی" دارد و احزاب کردی با وجود
جريانات اين طيف . کنندد می" اداره"خودشان  رو 

و بطور مثال حزب دمکرات کردستان نتيجه می 
در شرايطی که سياستهای آمريکا ! گيرند؛ خب

طرح "شده و آمريکا در چارچوب " عوض"
رو " ديکتاتورها"می خواهد " خاورميانه بزرگ

رو در " دولتهای دمکراتيک"از ميان بردارد و 
منطقه مستقر کند، چرا ما نبايد راه احزاب برادر 
خودمان در کردستان عراق رو تعقيب کنيم و 

اگر امروز چرخشهای سياست "کنندد  اضافه می
دفاع از "يعنی آمريکا بسوی " اين قدرت بزرگ

خلقها و "ست، چرا بايد "آزادی و دمکراسی
رو از دست " انیپيم هم"چنين " نيروهای دمکرات

 بدهند؟
 

در همين رابطه هم هست که اين نيروها نظير 
حزب دمکرات کردستان ايران، برای پيروزی 
بوش در انتخابات، پيام تبريک می فرستند و 

کنند که دولت بوش يعنی يکی  اظهار اميدواری می

از جنايتکارترين دولتهای روی زمين، در دور 
المی رو اش، جمهوری اس جمهوری دوم رياست

حکومت "و برای مردم ايران " سرنگون"
اين مطالب از پيام (به ارمغان بياورد " دمکراتيک

تبريک دبيرکل حزب دمکرات کردستان ايران به 
جمهوری بوش و  مناسبت آغاز دور دوم رياست

گزارش کميته مرکزی حزب دمکرات به کنگره 
 ).سيزدهم اين حزب گرفته شده

 
 -بی زحمتکشان کردستانو يا نظير سازمان انقال

کومه له، از زبان دبير کل اين تشکيالت در ارتباط 
با احتمال حمله نظامی آمريکا به ايران، مخالفت 

رو " جنبش ضد جنگ"قاطع اين جريان با هرگونه 
کنند و در رابطه با سياست امکان اعمال  اعالم می

تحريم اقتصادی ايران از سوی آمريکا خواستار 
آمريکا برعليه ايران می " اقتصادیاعمال تحريم "

شوند و البته برای خالی نبودن عريضه می گويند 
که اين تحريمها بايد به صورتی باشند که 

مطامع اقتصادی و "برعليه " اش همه"اصطالح  به
ضرر و "اصطالح  رژيم باشد و به" سياسی
و در همين حال، نمايندگان . به مردم نرسد" زيانش

ت در کريدورهای دفاتر فرعی هر دوی اين جريانا
وابسته به وزارت امور خارجه آمريکا در 

کنند و  اند و در ضيافتهای آنها شرکت می حرکت
بعد هم با کمال افتخار، اين نشست و برخاستها با 
دشمن اصلی کارگران و خلقهای تحت ستم ايران و 
منطقه رو به عنوان موفقيت خودشان در هموار 

 تحت ستم کرد ايران و خلق" آزادی"کردن راه 
در " حل مساله ملی"و " دمکراسی"برقرار کردن 

ای که در  بطور کلی ايده. کردستان جا می زنند
تبليغات اين نيروها ما شاهدش هستيم، اينه که 
رسيدن به وضعيت کنونی کردستان عراق، 

اصطالح کعبه آمال اين نيروها رو تشکيل داده و  به
کنند  ز قبل سعی میاين نيروها هر روز بيشتر ا

دستگاه فکری و اعمال خودشان رو در راستای 
نيل به اين کعبه آمال، تغيير بدهند و برای منطبق 
کردن سياستهاشون با خطوط استراتژيکی که 
آمريکا در منطقه تعقيب می کنه، دست به هر 
کاری بزنند و حتی برنامه ها، اصول و موازين 

 جهت اعالم شده قبلی خودشان رو در اين
 . دستکاری کنند و تغيير بدهند

 
حاال با توجه به اين تالشها بايد ديد که آيا ايده ها و 
ادعاهايی که از سوی اين نيروها در رابطه با 
کردستان و راه رفع ستم ملی بر خلق کرد و تحقق 
حق ملل در تعيين سرنوشت مطرح می شه با 
 حقيقت منطبقه و هيچ قرابتی با واقعيت داره؟ ايا

الوصول حتی  اين راه های پيشنهادی ظاهرا سهل
به شرط تحقق، خلق کرد ايران رو به خواستهای 

با توجه به اينکه ! برحق خودش می رسونه؟ خب
بدون ترديد، کردستان، يک نمونه عينی و شايد هم 
چشمگيرترين نمونه مبارزه برعليه وجود ستم ملی 
 در ايرانه، و با توجه به اين واقعيت که هيچ
انقالبی در ايران بدون پاسخ دمکراتيک و انقالبی 
به مساله ملی و خواستهای برحق خلقهای تحت 
ستم ايران نمی تونه به پيروزی برسه و خوشبختی 

و سعادت مردم رو تامين کنه، اجازه می خواهم 
حال که جريانات نامبرده، وضعيت حاکم بر 

اند و  کردستان عراق رو الگوی خودشان قرار داده
کنند با توسل به آن به خلق مبارز کرد در  سعی می

بدهند، با اتکا به خود واقعيت و " انداز چشم"ايران 
ای که در دست است، اين ادعا رو  تجارب عينی

بررسی کنم که آيا وضعيت امروز در کردستان 
عراق بيانگر رفع ستم ملی و تحقق حق ملت کرد 

علی در تعيين سرنوشت خودشه؟ و اصوال تجربه ف
کردستان عراق چه درسهايی رو برای توده های 
تحت ستم ايران بطور کلی و برای خلق تحت ستم 
کرد در ايران بطور مشخص داره؟ ضمن اينکه 
در پرتو اين بررسی بطور مشخص می شه درکها 
و شيوه های برخورد انحرافی و نادرست اين قبيل 
نيروها نسبت به مساله ملی در ايران رو با 

. هرچه بيشتری نقد و افشاء کردصراحت 
بنابراين، برای اينکه اين بحث بهتر پيش بره، 
اجازه بديد که بطور مختصر به وضعيت کنونی 
کردستان عراق و اينکه اوضاع فعلی حاصل چه 

ست، اشاره کنم، با ذکر اين نکته که من  پروسه ای
خودم شخصا چند سال از اين دوران رو مستقيما 

داشتم و از نزديک شاهد در کردستان حضور 
 .اوضاع بودم

 
همه می دانند که توده های تحت ستم در کردستان 
عراق، در طول سالهای طوالنی برای رفع ستم 
ملی و برای رسيدن به آزادی و بهبود شرايط 
معيشتی و بطور خالصه برای رسيدن به حقوق 
برحق خودشان درگير يک مبارزه خونين و پر 

ياليسم و رژيمهای ديکتاتور و فراز و نشيب با امپر
اين مبارزه در شرايط . اند وابسته در عراق بوده

مختلف از شدت و حدت و وسعت متفاوتی هم 
در جريان اين مبارزه، ما شاهد . برخوردار بوده

مقاطعی هستيم که مبارزات خلق کرد و پيشمرگان 
مبارز اين خلق، در حد دستجات چريکی محدود 

ی، اين مبارزه و حمايت توده بوده و بعد در مقاطع
ها از آن منجر به آزادی مناطق بسياری شده و در 
يک مرحله هم همه می دانند که چگونه با خيانت 

در اين مبارزات و ] وقت[رهبری 
حزب دمکرات ) سالح برزمين گذاردن"(آشپيتال"

جنبش توده ای در ) قياده موقت(کردستان عراق، 
اما از آنجا . کردستان دچار ضربات سهمگين شد

که مساله ستم ملی و خواست رهايی از اين ستم، 
يک واقعيت عينی بود، از دل اين شکستها بار 
ديگر موج جديدی از مبارزات ملی سر برآورد و 
پيکار بين خلق کرد در کردستان عراق با 
رژيمهای سرکوبگر و ستمگر حاکم بر عراق 

 .تشديد شد
 

 به سالهای دهه در جريان اين مبارزات است که ما
 و جنگ اول خليج فارس می رسيم و می بينيم ٩٠

که در جريان تحوالت چشمگير حاصل از اين 
جنگ و تغييراتی که اين تحوالت و بطور مشخص 
لشکرکشی نظامی آمريکا به کويت و سپس عراق 

خورده صدام نه تنها  ايجاد کرد، ارتش شکست
ف مجبور به فرار از کويت شد، بلکه به علت ضع
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عمومی رژيم صدام حسين، حکومت مجبور شد تا 
اش رو از کردستان عراق بيرون  نيروهای نظامی

برداشتن تور استبداد و  اين واقعيت و شکاف. ببره
ديکتاتوری وحشيانه دولت مزدور بعث، باعث 

 ١٩٩٠انفجار جنبش توده ای و قيام معروف سال 
. در شهرهای کردستان گرديد" راپرين"موسوم به 

فاصله نيروهای پيشمرگ احزاب مختلف بال
کردستان هم که تا قبل از اين مقطع، در اثر 
ضربات رژيم بسيار کوچک شده بودند، بدنبال قيام 
مردم وارد شهرها شدند و کنترل سليمانيه و هولر 

کننده  رو از دست توده های قيام... و کرکوک و
 .گرفتند

 
اير مدت کوتاهی بعد، با توافق بين آمريکا و س

رقبای جهانخوارش در شورای امنيت سازمان 
ملل، کردستان عراق از يک طرف تا اطراف 
موصل و از طرف ديگر تا اطراف سيمانيه و 

" پرواز ممنوع"مناطق جنوبی کردستان، منطقه 
معنی اين تصميم اين بود که نيروهای . اعالم شد

نظامی عراق و منجمله نيروی هوايی صدام، حق 
مناطق رو نداشتن و به اين ترتيب ورورد به اين 
ای که ارتش آمريکا در چارچوب  با چتر حفاظتی

سياستهای خودش بر فراز کردستان افکند، اين 
 ٢امکان برقرار شد که احزاب کردستان و بويژه 

و " اتحاديه ميهنی کردستان"حزب اصلی يعنی 
، کردستان رو "حزب دمکرات کردستان عراق"
 چند سال بعد هم .م کننداعال" منطقه خودمختار"

، يعنی يکسال پس از سرنگونی ٢٠٠۴در سال 
رژيم مزدور صدام حسين، همين نيروها که تا آن 
مقطع چندين بار کردستان رو صحنه جنگهای 

پارلمان "مابين خودشان کرده بودند  طلبانه فی قدرت
 .رو تشکيل دادند" حکومت حريم"و " کردستان

 
ر اين پروسه ما حاال اين واقعيتی که د! خب

شاهدش هستيم، عبارت از اينه که در کردستان 
عراق به دليل شرايط مبارزاتی خاصی که وجود 
داشت و از جمله شدت و حدت مبارزات توده ای 

 دهه اخير، حکومت مرکزی هيچ وقت ٣-٢در 
حتی به رغم ماهيت و ميل باطنی خودش قادر نبود 

تحت ستم که در رابطه با خواستهای ملی توده های 
اش در  کردستان عراق، سياستهای سرکوبگرانه

زمينه زبان، لباس، مسايل فرهنگی کردها، سنتها 
رو بطور تام و تمام ... و آداب و رسوم کردی و

ست که  و در نتيجه وجود چنين واقعيتی. عملی کنه
ما شاهديم در زمينه مسايل ملی در کردستان 
س عراق، محدوديتهای مربوط به پوشيدن لبا

کردی، آموزش زبان کردی در مدارس، برخی 
امکانات فرهنگی و مطبوعاتی، موسيقی کردی 

به دليل سطح مبارزات موجود در کردستان، ... و
تسهيالتی وجود داشته که بطور مثال در ايران، نه 
در دوره ديکتاتوری رژيم شاه و نه جمهوری 

با تشديد ضعف دولت مرکزی . اسالمی ممکن نبود
از جنگ خليج و قدرت گرفتن سلطه عراق پس 

احزاب کرد، زير سايه قدرت آتش ارتش آمريکا 
در کردستان، شرايطی ايجاد شد که مردم تحت 
ستم کردستان عراق هرچه بيشتر بکوشند تا 

دستآوردهای مبارزاتی خودشان بويژه در زمينه 
در چنين . خواستهای ملی رو گسترش ببخشند

با اعالم حکومت ست که ما می بينيم  ای پروسه
ای کردستان و دولت حريم، اين  منطقه

دستآوردهای مبارزاتی که خلق تحت ستم کرد در 
طول سالها مبارزه خونين به آنها نائل شده بود، 

اما درست بدليل اتکاء . رسميت پيدا می کنه
حکومت کردستان به قدرت امپرياليسم و نه به 

در قدرت توده ها، اين دستآوردها هيچگاه حتی 
با آزادی و دمکراسی " حکومت کرد"زير سلطه 
 .قرين نشد

به اين ترتيب حکومت کردستان که در حقيقت با 
قدرت سالح ارتش آمريکا و با اتکاء به امپرياليسم 

بار  دوام يافته، بجای رسيدگی به اوضاع مشقت
زندگی کارگران و مردم زحمتکش کردستان، 

 جيبهای بجای برقراری آزادی و دمکراسی، اساسا
خودش رو پر کرده و سعی کرده تا نفوذ و سلطه 
خودش رو به قيمت لگد مال کردن خواستها و 
منافع مردم ستمديده کردستان حفظ کرده و گسترش 

ای  دهنده حکومت منطقه احزاب کرد تشکيل. بده
کردستان بجای اتکاء به توده ها، بجای استفاده 

 تحوالت از قدرت بيکران آنها و انجام اصالحات و
در زندگی مردم، هرچه بيشتر و بيشتر خودشان 
رو به زائده و وابسته سياستهای قدرتهای 

اند و به مجريان  امپرياليستی تبديل کرده
. اند سياستهای ضدخلقی امپرياليستها بدل شده

تحت حکومت و سياستهای احزاب حاکم در 
زندگی مشقت بار مردم در " کردستان خودمختار"

مينه ها سقوط کرده و در اين ميان، بسياری از ز
جنگهای هر چند وقت يکبار حاکمين کردستان 
عراق بر سر تسلط بر ثروتهای عمومی و منابع 
مالی و مالياتی و قدرت سياسی، ويرانی و کشتار 

تری رو برای  و دلسردی و نااميدی هرچه فزاينده
توده های تحت ستم خلق کرد به ارمغان آورده 

 .است
 

ام کسانی که از نزديک شرايط جاری در امروز تم
کنند، بروشنی  کردستان عراق رو تعقيب می

متوجه می شوند که تحت زمامداری دولتمردان 
کنونی در حکومت کردستان، چگونه گسترش فقر 
و بيکاری وسيع، گرانی و تورم، اقتصاد طفيلی و 

گری و در  چند ارزی، رشد شغلهای کاذب، تکدی
ترش فساد و فحشاء و اعتياد به کنار همه اينها، گس

عنوان يک واقعيت برجسته در کردستان عمل می 
تحت همين شرايطه که می شه ديد چگونه . کند

شکاف طبقاتی بين کارگران و توده های زحمتکش 
کردستان با قشر کوچکی از سرمايه داران و 

ها، مقامات باالی دستگاه های  چی متمولين، کنترات
هايی که سابقا در  ها و فئودال اداری و نظامی، خان

دولت صدام در استثمار و " های جاش"مقام 
سرکوب خلق کرد، نقش ايفا می کردند و حاال هم 

تر  تر و عميق اند، گسترده به مقامات باال رسيده
مردم محروم " حکومت حريم"تحت . شده

های  کاخ"کردستان از يکسو شاهد گسترش 
کومت، ، فساد ساختاری دستگاه ح"فرعونی

مسابقه و رقابت مقامات حکومت و مقامات رده 

باالی هر يک از احزاب در استفاده از شرايط 
اندوزی، ايجاد بازار سياه،  کنونی به منظور ثروت

ارتشاء و اختالس و چاپيدن اموال عمومی هستند؛ 
و از طرف ديگه مجبورند با گرانی و تورم 
وحشتناک، کمبود شديد مسکن و فشار 

ای ناشی از فقدان سرويسهای ابتدائی، فرس طاقت
نظير برق، آب و تأمين اجتماعی بطور روزمره 

 .دست و پنجه نرم کنند
 

از طرف ديگه، درست به موازات اعمال همين 
ست که ما شاهد تحکيم سريع  سياستهای ضدمردمی

روابط يکجانبه و سودجويانه بين حکومت کرد و 
، گسترش مقامات آمريکا و ناتو و در همان زمان

نفوذ ارتش آمريکا و اسرائيل در دم و دستگاه 
حکومت کردستان هستيم و نظارت و حضور 
مستقيم و غيرمستقيم افسران آمريکائی، چه در 
دستگاه های اداری، دانشگاه ها و ارگانهای دولتی 

و " سازمانهای غيردولتی"و چه در غالب 
به يک واقعيت فزاينده در حکومت " دفاعی"

دل گشته و در همان حال مقامات کردستان ب
فريبکار و ضدخلقی ارتش آمريکا و ناتو که 

ست، از  دستاشون تا مرفق به خون خلق کرد آغشته
دم " احترام به پرچم دولت کردستان"ضرورت 

 .کنند می" ادای احترام"می زنند و به آن 
 

ست که به گزارش  در چنين اوضاع و احوالی
وم می شه افسران ترکيه، معل" آنکشام"روزنامه 

ارتش اسرائيل و آمريکا در حال آموزش دادن به 
نيروی نظامی حزب دمکرات کردستان عراق 

 نفره ۵٠٠٠و ايجاد يک نيروی ) پارتی(
و " سليمانيه"و " هولر"در شهرهای " ضدچريک"

مناطق کوهستانی اطراف آن می باشند و اين 
 هزار نفره پارتی ٧٠نيروی ويژه از ميان ارتش 

به گزارش اين روزنامه، سن افراد . اند خاب شدهانت
 ساله و اين نيروها در ٣٠ تا ١٨تحت آموزش بين 

، "کمين"، "خرابکاری"، "جنگ شهری"زمينه 
، آموزشهای "اطالعات و ضداطالعات"، "امنيت"

از نکات ديگه اين گزارش اينه که . ويژه می بينند
 های آموزشی اين نيروها درست CDمطالب 
ست که نيروهای ويژه ارتش  ونهايینظير هم

در ادامه گزارش آمده . آمريکا با آن تعليم می يابند
" آموزش خلبانی" نفر از اين افراد برای ٣٠که 

اند و به آمريکا و اسرائيل روانه  انتخاب شده
در شرايط فقر و فالکت روزافزون مردم . اند شده

کردستان، به اين نيروی نظامی ويژه، ماهانه بين 
اين .  دالر حقوق پرداخت می شه١۵٠٠ تا ١٠٠٠

ست که نشون می  ای تنها يکی از نمونه های زنده
ده حکومت کردستان چه امکاناتی رو در اختيار 
ارتشهای امپرياليستی قرار می ده و چه روابط 
تنگاتنگی رو با آنها ايجاد کرده؛ ارتشهايی که در 
مقاصد و سياستهای ضدخلقی آنها برعليه مردم 
ای  منطقه و خلق تحت ستم کرد کوچکترين شبهه

 .وجود نداره
 

بدون شک حاکميت چنين اوضاع و شرايط 
نابسامان و فشار طبيعی ناشی از آن بر دوش توده 
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ای  العمل مردم رنجديده تحت ستم نمی تونه با عکس
که از سرنگونی رژيم مزدور صدام و روی کار 

راسی آمدن حکومت ظاهرا ملی کرد، آزادی، دمک
شان رو انتظار داشتن،  و تحق خواستها و منافع

در نتيجه همين واقعيت ما شاهد تراکم . روبرو نشه
نارضايتی عمومی و رشد اعتراضات قهرآميز 
مردمی برعليه سياستهای ضدمردمی حکومت 
کردستان هستيم و از طرف ديگه هم می بينيم، 
حکومتی که تالش می کنه خودش رو ُکرد و از 

م تحت ستم جلوه بده و با لفافه های ملی جنس مرد
مردم رو فريب بده، از آنجا که نمی خواد و نمی 
تونه به هيچيک از خواستهای عادالنه توده های 
خلق کرد جواب بده با قوه زور و سرکوب جلوی 
آنها می ايسته و سعی می کنه تا با توسل به 
سرکوب و قهر، اعتراضات برحق مردم برعليه 

ای که خودش از آن  ديده و استثمارگرانهمناسبات گن
و به اين ترتيب . پاسداری می کنه رو خاموش کنه

حکومت ما می بينيم که چگونه در طول اين سالها، 
کردستان اعتراضات کارگران برای بهبود شرايط 
کار رو سرکوب کرده، اعتراضات برحق آوارگان 

داران و حرکت  کرکوک و تظاهرات تاکسی
نايان سليمانيه رو در هم شکسته، اعتراضی نابي

خان، کالر،  اعتراضات هزاران تن از مردم دربندی
هولر، رانيه، آکری و کرکوک برعليه فساد و 

حقوقی رو به خاک و خون کشيده و خيزش  بی
برحق و قهرآميز مردم حلبچه در اعتراض به 

کفايتی و فساد دولتمردان و عدم رسيدگی به  بی
ای محروم قربانی فاجعه حداقل نيازهای توده ه

حمله شيميايی به اين شهر رو وحشيانه سرکوب 
و در اغلب موارد ذکر شده، بسوی معترضين و 

 .مردم بجان آمده کرد شليک کرده است
 

ست که ما می بينيم  باز هم تحت چنين حاکميتی
دستگاه های امنيتی حکومت جديد، البته با نامهای 

و " ايشآس"و کردی نظير " ملی"صد در صد 
چگونه هر روز بيش از قبل به ... و" پاراستن"

بگير و ببند و اذيت و آزار و ارعاب مردم ستمديده 
کرد مخالف حکومت کردستان متوسل می شوند و 
صحنه های هولناک جنايات سازمانهای امنيتی 

و " امن"مخوف رژيم صدام نظير سازمان 
رو بطور روزمره در جلوی چشم " استخبارات"

تا جايی که حکومت . کنند ردستان زنده میمردم ک
کردستان با وجود اينکه مدت زيادی از عمرش 
نمی گذره، آنچنان اختناقی رو در کردستان برقرار 
کرده که روشنفکران راديکال، محافل چپ و 
جوانان مبارز و نيروهای انقالبی جامعه قادر به 
ابراز نظر و فعاليت مستقل تشکيالتی و مبارزاتی 

ند و هر گونه مخالفت جدی با حکومت نيست
کردستان می تونه اين نيروها رو به سرنوشتی 
مشابه با سرنوشت مبارزين در دوره حکومت 

در اين .جهنمی رژيم ضدخلقی بعث روبرو بکنه
زمينه به عنوان يک نمونه از رفتار حکومت 
کردستان که يادآور برخورد مزدوران اطالعاتی 

راتی های رژيم صدام جمهوری اسالمی يا استخبا
حسين می باشد می توان به رفتار مقامات امنيتی 

درج " (تاسلوجه"کرد با کارگران کارخانه سيمان 

و يا حتی ) ٨٧شده در نشريه پيام فدائی شماره 
برخورد آنها با يکی از روشنفکران طبقه حاکم 

اين فرد . اشاره کرد" دکتر کمال سعيد قادر"يعنی 
ای از  ای که در آن به گوشه بخاطر نوشتن مقاله

توسط " حقوق بشر" نقض"و " دزدی"و " فساد"
دولتمردان اشاره شده بود، از سوی مقامات 

به " توهين به ملت کرد"حکومت دستگير و بجرم 
 سال زندان محکوم و سپس بخاطر افشای اين ٣٠

موضوع در اروپا و رسوايی ناشی از اين اقدام و 
و دوباره به اروپا اعتراض افکار عمومی، آزاد 

 .رفت
 

حاال اگه بخواهيم يک جمعبندی کوتاه از ! خب
ای که طی آن حکومت فعلی   ساله١۶تجربه 

کردستان عراق شکل گرفت و شرايطی که 
حکومت در آن به قدرت رسيد و سياستها و 

کردستان "عملکردهای اين حکومت در 
ارئه بدهيم، بايد تاکيد کرد که تاريخ " خودمختار

 ساله حکومت کردستان نشون می ده که ١۶ا تقريب
در چارچوب سياستهای امپرياليسم آمريکا و از 
بين رفتن سلطه ديکتاتوری رژيم ضدخلقی بعث 
عراق بر کردستان و روی کار آمدن يک حکومت 
کرد و يا به قول يکی از تاکيدات ديرينه کردها، 

کورد، خوی حکومه ت ده "ايجاد شرايطی که 
 ملت کرد است که حکومت می اين خود" (کات
از آنجا که مبارزه خلق کرد برای رفع ستم ) کند

کننده اين  ملی بدليل ماهيت نيروهای رهبری
مبارزه هيچگاه به مبارزه برای برکندن ريشه 
اصلی ستم ملی در کردستان يعنی سلطه اهريمنی 
امپرياليسم گره نخورد، در نتيجه در شرايط 

ده های رنجديده کنونی، کارگران و ديگر تو
تر و  کردستان عراق، در شرايطی بسيار وخيم

بدتر از قبل، از فقدان آزادی و دمکراسی در 
اند و بلحاظ اقتصادی با  جامعه خود در رنج

هرچند که در . اند باری مواجه اوضاع وخامت
چنين شرايطی، فشار بر روی مساله زبان و 

ن المثل تحميل زبان عربی به مردم کرد از بي فی
رفته و فشارهای قبلی در زمينه سنت ها، آداب و 
رسوم، جشنها، لباس، موسيقی، شعر، آموزش و 

 .بصورت سابق از بين رفته است... پرورش و
 

درواقع احزاب کرد بجای اتکاء به نيروی توده ها 
و گسترش مبارزه ملی و ضدامپرياليستی خلق 
کرد، خوشون رو به امپرياليستها فروختن و در 

اندازهای اميدبخش در  ه به رغم تمامی چشمنتيج
مبارزات خلق کرد، پس از سقوط صدام، مناسبات 
استثمارگرانه اقتصادی، نظام ضدخلقی و در يک 

روابط ستمگرانه امپرياليستی که در طول کالم 
سالها از کانال رژيم مزدور صدام حسين بر مردم 
زحمتکش کردستان اعمال می شد و کمر آنها را 

 کرد، نه تنها از بين نرفت، بلکه پروسه خرد می
توسعه اين مناسبات ضدخلقی که بخاطر شرايط 
مبارزاتی در دوره صدام حسين با محدوديتها و 
موانعی هم روبرو بود، در زمان حکومتگران 
جديد و تحت زمامداری دولت حريم با سرعتی 

 .تر به پيشرفت خود ادامه داد تر و عميق بيش

ريمنی امپرياليسم، اين منشاء بطوری که سلطه اه
اصلی ستم ملی بر خلق تحت ستم کرد در تمام 
زمينه های اقتصادی، سياسی، اجتماعی و نظامی 

قدرت . بر زندگی توده های محروم تشديد شد
ای که پس از اضمحالل حکومت صدام  دولتی

حسين زمام امور را در دست گرفت، با حفظ 
تهای برحق سيستم ضدخلقی موجود در مقابل خواس

مردم کرد برای نابودی دشمن اصلی و رسيدن به 
آزادی و حق تعيين سرنوشت ايستاد و اين واقعيت 
يعنی بقاء و گسترش سلطه امپرياليسم بعد از سالها 
نتايج خود را در وجود يک سيستم حکومتی فاسد 
و انگلی و تا مغز استخوان وابسته به کمکهای 

قراردادهای مالی و نظامی امپرياليستی، در 
اسارتبار نفتی، در بيکاری و گرانی و تورم 
فزاينده برای اکثريت جامعه و پر شدن جيب 
سرمايه داران و دالالن و گردانندگان حکومت و 

بار فقر و استثمار و  يابی فاجعه باالخره در شدت
محروميت اکيريت مردم و بويژه اقشار زحمتکش 

ديگر امری که در وجه . و محروم نشان می دهد
دهنده چرايی رشد روزافزون  خود توضيح

جنبشهای اعتراضی و انقالبی مردم تحت ستم کرد 
 .برعليه حکومت کردستان می باشد

 
بنابراين و با توجه به واقعياتی که تا اينجای بحث 

بايد روی يک مساله اساسی بحث مطرح کردم، 
امشب تاکيد کرد و به آن نيروها و افرادی که فکر 

در کردستان خودمختار امروز، خلق کرد کنند  می
ترين حقوق برحق خودش دست  عراق به اصلی

پيدا کرده و حق تعيين سرنوشت در کردستان 
عراق متحقق شده، متذکر شد که اين تبليغات 
. خالف واقعيت و کوشش برای کتمان حقيقت است

حکومت کردستان گرچه می کوشد خود را يک 
دم کردستان معرفی دولت مستقل ملی و نماينده مر

کند، اما اين حکومت با قدرت توده ها و با 
مبارزات آنها سر کار نيامده، اين حکومت نتيجه 
و برآمد سياستهای امپرياليستی در سطح منطقه 
است و قدرت خود را از امپرياليستها می گيره و 
دليل اصلی تمام عملکردهای و سياستهای 

.  می گيرهضدمردمی آن نيز از اين واقعيت نشأت
در نتيجه تمامی نيروها و افرادی که با هر تحليلی 
از شرايط فعلی، کردستان عراق رو کعبه آمال 
خودشان می دانند بايد بفهمند که اوال دولت حريم 
و حکومت کردستان يک رژيم مردمی و متکی به 
قدرت و اراده توده های تحت ستم کردستان 

ايت  اين حکومت قدرت خودش رو از حم.نيست
امپرياليستها و از سرنيزه های ارتش های 
جنايتکار آنها که برعليه خلقهای محروم منطقه و 

اند می گيره و تا  از جمله خلق کرد سازمان يافته
المللی تداوم  زمانی که اين حمايت در سطح بين

داشته باشه، موجوديت دولت کردستان هم ادامه 
الح و خواهد يافت و اصوال حيات آن به تداوم مص
و ثانيا . سياستهای حاميانش بستگی خواهد داشت

وضعيت فعلی موقتی و مشروط خواهد بود و 
اوضاع فعلی حتی اگر با تداوم حمايتهای آمريکا و 
نيروهای نظامی آن دوام پيدا کنه، بيانگر تحقق 
حق ملت کرد در تعيين سرنوشت خودش و رفع 
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که واقعيت اينه . ستم ملی در کردستان عراق نيست
ريشه اين حمايتها در سياستها و منافع دولت 
آمريکا در لحظه کنونی در منطقه و در سطح 

همه می دانند که در طبقه . المللی قرار دارد بين
حاکم در آمريکا گرايش قدرتمندی وجود داره که 

طلبانه  برای پيشبرد سياستها و منافع توسعه
اله آمريکا در منطقه خاورميانه، بر استفاده از مس

ملی و سوار شدن به موج جنبشهای ملی در 
تحت تاثير و در نتيجه بازتاب . منطقه اصرار دارد

عملی اين سياستهاست که می بينيم دولت آمريکا 
خورده خلقهای تحت ستم و خلق  اين دشمن قسم

کرد، دولتی که چه با تقويت بی چون و چرای 
دولتهای ضد ُکرد جمهوری اسالمی، ترکيه و 

الهای مديد اين دولتها را برعليه خلق عراق، س
کرد تجهيز و تقويت کرده و می کند، دولتی که 

عام  سالح های شيميايی را برای سالخی و قتل
هزاران کرد در اختيار رژيم صدام حسين می 
گذارد، حاال با تغيير سياستهاش، از شخصيتهای 
کرد ايرانی در مجالس و محافل آمريکا پذيرايی 

و " راه آزادی"انسهای می کند، کنفر
تشکيل می دهد و از آنها برای " فدراليسم"

" مطالعه"سخنرانی دعوت می کند، برای 
جنبشهای ملی بودجه تخصيص می دهد و درد 
آورتر اينکه از آنطرف هم ما می بينيم که عده ای 
از رهبران سازشکار سازمانها و احزاب کرد 

ا ديدن ای هم دارند، ب ايرانی که سوابق مبارزاتی
اين شرايط، دست از پا نشناخته به اين دعوت ها 

کنند و  جواب می دهند، در اين جلسات شرکت می
و " خواهش"کنند از مقامات آمريکايی  سعی می

ای  تمنا کنند که همان خط فريبکارانه و ضدخلقی
اند را در ايران  که در کردستان عراق به پيش برده
در چنين کوره . دو در کردستان ايران هم پياده کنن

راهی اينها براحتی از منافع انقالبی خلق کرد و از 
اصول و پرنسيبهای مبارزاتی و حتی از شعارهای 

و برنامه های حزب و جريان " استراتژيک"
کنند بجای  خودشان هم می گذرند و سعی می

بندی به آنها و تمام تجاربی که با خون  پای
تان بدست پيشمرگان دالور و مردم قهرمان کردس
طلبانه کنونی  آمده، خودشان رو با سياستهای توسعه

امپرياليسم آمريکا و خودشان رو با سياستهای 
طلبانه کنونی امپرياليسم آمريکا و بقول  توسعه

همگام و " اين بزرگترين قدرت جهانی"خودشان 
ست که در  اين خطر بسيار بزرگی. همساز سازند

 ايران و به شرايط فعلی در جلوی جنبش خلق کرد
اين اعتبار در مقابل تمامی نيروهای انقالبی و 

با درک اين شرايط . آزاديخواه ايران قرار گرفته
هست که ما به عنوان يک جريان کمونيستی و 
مدافع راستين و پيگير حق ملل تحت ستم در 
تعيين سرنوشت خويش، راجع به اين خطر يعنی 

رياليستی افتادن اين نيروها به دام سياستهای امپ
به مردم ايران، بويژه به خلق دالور کردستان 
هشدار می دهيم و تأکيد می کنيم که اين نيروها با 

ای هم که داشتند، با اتخاذ اين  هر گذشته مبارزاتی
سياستها نشان می دهند که در لحظه کنونی 

شان، مسايل و خواستهای توده ها و حل و  مساله
اينها حداکثر می . رفع ستم ملی بر خلق کرد نيست

ها  ها و طالبانی خواهند با تقليد از امثال کرزای
زير سايه سياه ماشين نظامی و ارتشهای 
امپرياليستی به قدرت برسند و مثل آنها از اين 
موقعيت برای کسب منافع شخصی و قدرت 

غافل از اينکه گام گذاردن در جای . استفاده کنند
 در کردستان عراق" احزاب برادر"پای 

همانگونه که تجربه سالهای اخير نشان داده، 
عاقبتی جز رسوايی و سرسپردگی در آستان 

 .دشمنان خلق کرد ندارد
اجازه بديد با اشاره به يک مطلب ديگه حرفهام رو 

 :بندی کنم جمع
ستم ملی و مساله ملی در ايران، يعنی کشوری که  

ست  زندان خلقهای تحت ستمه، يک واقعيت عينی
اين ستم . ز اراده و ذهن ما وجود دارهکه خارج ا

برخالف تحليلهای بيمارگونه برخی نيروها، 
ساخته ذهن و اختراع اين يا آن روشنفکر نيست 
بلکه يک واقعيت مادی و جاری در چهارگوشه 

 . کشور ماست
 

از طرف ديگه تا آنجا که به مورد کردستان 
مربوط می شه، مساله ملی و ستم ملی در کردستان 

و به همين خاطر . ست اقعيت بسيار برجستهيک و
خلق تحت ستم کرد در طول سالها برای رفع اين 
ستم با رژيمهای وابسته به امپرياليسم پهلوی و 
جمهوری اسالمی جنگيده و با توسل به مبارزه 
مسلحانه توده ای توانست در مقاطعی کنترل بخش 
بزرگی از کردستان رو از دست رژيم سرکوبگر 

و عليرغم تحميل . سالمی خارج کنهجمهوری ا
يک جنگ ضدخلقی از سوی جمهوری اسالمی و 
يورشهای متعدد به کردستان، خلق کرد توانست تا 
سالها کردستان رو به سنگر انقالب ايران تبديل و 
به جنبش انقالبی توده های تحت ستم سراسر ايران 

با توجه به اين واقعيات، هيچ . خدمات بزرگی بکنه
زاديخواه و باشرفی نمی تونه ادعای انقالبی انسان آ

بودن و آزاديخواهی داشته باشه و در جهت رفع 
اما در مبارزه . ستم ملی حرکت و مبارزه نکنه

برای رفع ستم ملی، بحث اصلی بر سر حل 
دمکراتيک و انقالبی مساله ملی و ايجاد شرايطی 
برای تحقق اصل حق ملل در تعيين سرنوشت 

ی است که مثل هر حرکت بديه. خودش است
اجتماعی و هر جنبش واقعی ای، در اين مبارزه 
هم نيروهايی با پايگاه های طبقاتی مختلف شرکت 

در اين مبارزه نيروهايی مثل بورژوازی . کنند می
شان و بدليل اينکه با  بدليل ماهيت طبقاتی و منافع

هزاران پيوند مرئی و نامرئی به امپرياليسم و 
ل هستند، بطور طبيعی نه می سيستم حاکم وص

خواهند و نه می توانند که مبارزه برای رفع ستم 
ملی رو به مبارزه برعليه عامل اصلی اين ستم 
يعنی سلطه امپرياليستی گره بزنند و برعکس 
تالش دارند که برای کسب قدرت و موقعيت، 
خودشان رو هرچه بيشتر به امپرياليسم وابسته 

ها نه می خواهند و نه می در نتيجه اين نيرو. کنند
توانند که مساله ملی رو در جهت منافع وسيعترين 

اين . اقشار زحمتکش يعنی اکثريت جامعه حل کنند
واقعيت برجسته که صحت آن بارها و بارها در 
جريان تجارب مبارزاتی خلقهای تحت ستم به 

اثبات رسيده، يکی از داليل اساسی و مهمترين 
مساله ملی تنها با هد ست که نشان می د دليلی

رهبری طبقه کارگر و با مشارکت توده ها و در 
جريان يک انقالب دمکراتيک و ضدامپرياليستی 
. هستش که می تواند بطور دمکراتيک حل بشود

بنابراين اگه بحث بر سر حل مساله ملی به شيوه 
ای دمکراتيک و قطعی و با اتکاء به اراده توده 

که حل انقالبی مساله هاست، آنوقت بايد پذيرفت 
 به معنای ايجاد يک محيط آزاد که در آن -ملی

خلقهای تحت ستم بتوانند اراده و نظر خودشان 
 در درجه اول به ايجاد يک -رو بيان و اعمال کنند

فضای دمکراتيک و به برقراری دمکراسی گره 
يعنی تا دمکراسی برقرار نباشد، از . خورده

و قطعی مساله ملی شرايط الزم برای حل عادالنه 
 .هم نمی شود سخنی به ميان آورد

 
از طرف ديگه حصول به دمکراسی در شرايط 
ايران، جايی که ديکتاتوری عريان و شديدا و 
وسيعا قهرآميز بورژوازی وابسته حاکمه و نظام 
حاکم کمترين آزادی های دمکراتيک رو برنمی 
تابد و با قوه قهر و سرکوب با آن برخورد می کند، 
تنها و تنها در جريان يک انقالب پيروزمند 
اجتماعی که پايه های نظام ديکتاتوری حاکم رو 

به اعتبار تمامی تجارب . پذير است بربيافکند امکان
گرانبهای مبارزاتی خلق تحت ستم کرد و ساير 
خلقهای تحت ستم، بايد گفت که حل مساله ملی در 

 گره ايران با مساله انقالب کارگران و زحمتکشان
مساله اصلی اينجاست که ما تحت هيچ . خورده

شرايطی نمی تونيم با حفظ مناسبات امپرياليستی 
و نظام بورژوازی وابسته، هيچيک از حقوق 
دمکراتيک و منجمله حق ملل در تعيين سرنوشت 

تمامی نيروهايی که با . خودش رو متحقق کنيم
کنند که  اتکاء به قدرتهای امپرياليستی، تظاهر می

در صدد حل مساله ملی هستند، نيروهايی که 
امپرياليسم آمريکا، اين دشمن اصلی خلقهای تحت 

خلق کرد معرفی " دوست"ستم را به اسم 
کنند، در حقيقت اگر روزی هم به قيمت  می

وابستگی به اين قدرتها به حکومت برسند، به 
رغم هر ادعايی هم که در مورد حل مساله ملی 

قع چاره ای جز بسط سلطه داشته باشند، در وا
ای که اعمال  امپرياليستی و حفظ نظام ضدخلقی

ستم ملی ذاتی آنست ندارند و در نتيجه قادر به 
حل انقالبی مساله ملی به نفع توده های تحت ستم 

اين يکی از بزرگترين تجارب مبارزاتی و . نيستند
ست که می توان از تجربه کردستان  درسهايی

 . ملی گرفتعراق برای حل مساله
 

با سپاس از اينکه حوصله کرديد و به حرفهای من 
گوش داديد، اين بحث رو تموم می کنم و اميدوارم 
که در قسمت پرسش و پاسخ و بحث آزاد از سوی 

 .ساير عزيزان نقايص اين بحث برطرف بشه
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بيش از يک بيليون نفر از جمعيت جهان فاقد آب 
که ( ميليون نفر ٢٫٢آشاميدنی هستند و هر ساله 

از بيماريهای ناشی از آب ) شان کودک هستند اغلب
 .آلوده می ميرند

 
 پول یالملل  سال است که صندوق بين١٣حدود 

)IMF ( و بانک جهانی)WB ( وام هايی) مشروط
را ) کردن خدمات آب و فاضالب به خصوصی

برای ايجاد شبکه های فاضالب و آب آشاميدنی به 
به . افته پرداخت کرده اندني کشورهای توسعه

 ميليون ۵٠٠عنوان مثال در سال جاری بيش از 
نفر در جهان از تسهيالت جديد فاضالب و آب 

اکثرأ (آشاميدنی کمپانی های بزرگ چندمليتی 
. بهره مند شده اند) متعلق به سرمايه داران اروپايی

 ميليون ۵١ اين رقم فقط ١٩٩٠در حاليکه در سال 
سه چهارم بازار آب و فاضالب بيش از . نفر بود

) Suez( جهان در کنترل دو کمپانی بزرگ سوئز 
سرمايه داران . ويوندی می باشد) Vivendi(و 

اروپايی تاکنون مخارج زيادی را صرف تحت 
 برای تصويب اليحه WTOفشار قرار دادن 

کردن آب آشاميدنی به عنوان يکی از  اضافه
می تجارت نامه عمو موافقت"کاالهای مشمول در 
 GATS. کرده اند) GATS" (سرويس و خدمات

 در سال WTOای است که توسط  نامه موافقت

 تصويب شد و وظيفه اش حذف انواع ١٩٩۵
موانعی است که سر راه نفوذ سرمايه های 

در سالهای اخير . جهان قرار دارد خصوصی در
کمپانی های چندمليتی در اين صنعت عالقه 

ری در آمريکا، اروپا و بيشتری برای سرمايه گذا
که بيشتر خدمات آب و فاضالب هنوز (ژاپن 

تخمين زده می شود که . نشان داده اند) دولتی است
 ۶۵ درصد آب اروپا و ٧۵ بيش از ٢٠١۵تا سال 

مهمترين . درصد آب آمريکا خصوصی خواهد شد
کردن آب در  دليل اين امر اين است که خصوصی
ر حال توسعه با برخی کشورهای توسعه نيافته و د

. مشکالت اقتصادی و سياسی روبرو شده است
سازی آب در اين کشورها موجب  خصوصی

نتيجه گسترش مبارزات  افزايش قيمت آب و در
. سازی شده است طبقه کارگر عليه خصوصی

کاری، خرابکاری و آسيب به  اعتصابات، کم
منجر به ضررهای مالی برای ... ماشين آالت و

به اين دليل است که به . ه استسرمايه داران شد
 کمپانی سوئز سرمايه ٢٠٠٢عنوان مثال در سال 

در آرژانتين  " بوئنس آيرس"هايش را از شهرهای 
 .در فيليپين خارج کرد" مانيل"و 
 

اصطالح  در دو دهه گذشته تحميل سياست های به
 یبانک جهانی و صندوق بين الملل" بازسازی"

اه بيليونها نفر از پول موجب کاهش شديد سطح رف
کارگران و زحمتکشان جهان و افزايش فقر شده 

بکار بردن اين سياست ها در مورد آب و . است
فاضالب نيز منجر به تشديد و تسريع پروسه 
سقوط سطح بهداشت و سالمت طبقات محروم در 

 .سرتاسر جهان گشته است
 

دليل بوجود آمدن بحران کنونی در آب آشاميدنی 
ن، تنها حرص و طمع چند سرمايه در سطح جها

. المللی نبوده است دار و صاحبان کمپانی های بين
اجتماعی سرمايه  به طور کلی سيستم اقتصادی

داری حاکم بر جهان بر پايه حرص و آز و 
نتيجه استثمار  طلبی و رقابت سرمايه ها و در زياده

اين  .روزافزون طبقات زحمتکش استوار می باشد
م سرمايه داری است که چنين خصلت ذاتی سيست

باری را برای مردم جهان ايجاد  زندگی مشقت
از آنجا که حل مشکل کمبود آب آشاميدنی  .کرده

در جهان مستلزم سرمايه گذاری وسيع 
کردن اين  غيرخصوصی در ابعاد جهانی و مجانی

حل در  خدمات می باشد، و از آنجا که اين راه
مايه داری تناقض کامل با خصلت سودجويانه سر

حل نهايی، مبارزه  نتيجه تنها راه قرار دارد، در
زحمتکشان جهت نابودی سيستمی است که اين 

 .شرايط را ايجاد و بازآفرينی می کند
  

 

 

  ""احيای سوسياليسماحيای سوسياليسم  ای برای بر  مقدمهمقدمه""
 

  ١٩بقيه از صفحه 
 

اولين و مهم ترين اين درس ها، رد آن فاتاليسم توخالی است 
ا به سوی آينده می بندد و معتقد است که بديل که هرگونه راهی ر

داری از نظر اقتصادی غيرعملی و  سوسياليسم برای سرمايه
ی اصلی اين نقد آن است که محتوا. محکوم به شکست است

ريزی متمرکز کارآيی ندارد و در نتيجه سوسياليسم ذاتًا  برنامه
د تا چنين اعتقادی می کوش. ناکارآمد و غيرقابل پياده شدن است

داری در مقابل سوسياليسم را به مسئله مکانيسم  مسئله سرمايه
 .تنظيم کننده اقتصاد يعنی بازار در مقابل برنامه ريزی تقليل دهد

همراه با ابتکارات محلی و (برنامه ريزی متمرکز از هر نوع 
قطعًا برای سوسياليسم ضروری است و مهم ترين ) منطقه ای

در واقع، برنامه ريزی اگر از .  رودابزار اقتصادی آن بشمار می
مشارکت فعال همه مردم برخوردار باشد، تنها وسيله مؤثر و کارآ 
برای مشارکت دموکراتيک در تصميمات اقتصادی و ارضای 

دقيقًا، ارضای چنين نيازها و دخالت . نيازهای واقعی مردم است
فعال و دموکراتيک همه مردم برای برآورده کردن نيازهايشان 

اقتصاد . ست که اهميت اساسی داردا
داری که بازار در آن حرف اول  سرمايه

را می زند، امکان رسيدن به چنين 
در يک . اهداف عامی را از بين می برد

اقصاد سوسياليستی، بازار همچنان نقش 
بازی می کند، اما تنها در حدی که بتواند 
در خدمت برنامه ريزی قرار گيرد، نه 

، برخی از گرچه. حاکم بر آن
اقتصاددانان پيشرو که عمومًا تحت تأثير 
وقايع اخير چين قرار گرفته اند، به دفاع 

که در آن بازار " سوسياليسم بازار"از 
همچنان حفظ می شود، در حالی که 
اهداف اساسی جامعه، سوسياليستی باقی 

اند، اما همين تجربه  مانند، برخاسته می
اين چين نيز نشان می دهد که پيمودن 

راه، ضرورتًا به بازگشت به 
در تمامی . شود داری منجر می سرمايه

جوامع انقالبی، بزرگترين خطر، که بايد 

با آن از طريق مشارکت دائمی تمامی 
مردم در فرآيند انقالبی مبارزه کرد، 
. احيای يک طبقه حاکم جديد است

عالوه براين، تاريخ نشان می دهد که 
 اين هر طبقه حاکم جديد در رأس

جوامع از زمان پيدايش اش، ضرورتًا 
تالش می کند تا موقعيت اش در جامعه 

به (داری  را با بازگشت به سرمايه
مثابه بهترين روش برای سرعت 
) بخشيدن و دائمی کردن حاکميت اش

سوسياليسمی که توسط  .تضمين کند
توليدکنندگان متحد رهبری می شود، 
ير بايد در جستجوی راه هايی برای تغي

جهت قدرت توليد عظيم جامعه جديد 
به سوی ديگر اهداف اقتصادی باشد و 

 . نه انباشت سرمايه
 

  ١۴١۴ادامه مطلب در صفحه ادامه مطلب در صفحه 

  
  
  
  

  به سمتبه سمت  المللیالمللی  های بینهای بین  سرمایهسرمایهپیشروی پیشروی 

  سازی آبسازی آب  خصوصیخصوصی
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  کميتهکميته  پيام برگزارکنندگانپيام برگزارکنندگان
  المللی با زندانيان سياسی در لندنالمللی با زندانيان سياسی در لندن  شب همبستگی بينشب همبستگی بين

 
 

 رفقا و دوستان گرامی،
 

های انقالبی و دمکراتيک و   سازماناز طرف کميته برگزارکننده برنامه امشب که متشکل از
های  ای که حمايت سازمان باشد، برنامه ضدامپرياليستی از ترکيه، ايران، فيليپين و هند می

المللی جهت  المللی را به همراه دارد، ما به شما برای شرکت در اين برنامه بين محلی و بين
 .گوييم همبستگی با زندانيان سياسی سراسر جهان، خوش آمد می

 
ما اين برنامه را جهت کسب بيشتر تجربه از مقاومت و مبارزات زندانيان سياسی در 

سپاريم، ياد هزاران  و ياد جانباختگان خلق را به خاطر می. کنيم کشورهای مختلف برگزار می
های  آفرينانی که جان خود را در راه آرمان کارگران، توده قهرمان زن و مرد و حماسه

 .رين طبقه کشورشان فدا کردندت زحمتکش و محروم
 

های مرتجع و  های ضدخلقی امپرياليستی، رژيم مبارزات و مقاومت آنها در برابر قدرت
های از خود گذشتگی و ايثاری  مزدورانشان، به تمام معنا بازسازی عميق و شکوفايی ارزش

تر برای خواهانه در نسل جديدی است که هر روز بيش است که بوجود آورنده روحيه آزادی
پيوندد و برعليه سيستم استثمارگرايانه  های اجتماعی به صفوف انقالبيون می رسيدن به آزادی

 .کند کند مبارزه می داری انحصاری که بر همه ما حکومت می و غارتگرانه سرمايه
 

های مرتجع  های امپرياليستی و رژيم روحيه مقاومت انقالبی، دقيقا همان چيزی است که قدرت
کوشند با قساوت و جنايت هرچه  آنها می. پرورانند متالشی کردن آن را در سر میآرزوی 

های فيزيکی و روانی،  های جديد، با شکنجه ها و شيوه بيشتر، با استفاده از آخرين تکنيک
کردن روحيه  به رغم اين، تالش آنها برای متالشی. زندانی سياسی را به تسليم وادارند

نيان سياسی که نشأت از باورشان بر حقانيت مبارزه طبقاتی و مبارزاتی و رزمنده زندا
ای روبرو شده  مقاومت در برابر سرکوب دارد، هر بار و در هر دوره با شکست مفتحضانه

 .است
 

اند و هرگز هم موفق نخواهند شد  های ارتجاعی مزدورشان موفق نشده ها و رژيم امپرياليست
های خواست برحق  حمتکش جلوگيری کرده و شعلههای ز که از مبارزات کارگران و توده

 .ديده جهان را برای آزادی از جنگ و غارت و استثمار خاموش کنند مردم ستم
 

تجربياتی که ارتجاع هرگز . اجازه دهيد تا نگاهی کوتاه به تجربيات تاريخی اخير داشته باشيم
 .مآموزد ولی ما مردم جهان نبايد از آنها سطحی بگذري از آنها نمی

 
، بدنبال شکست جنگ ارتجاعی هشت ساله با عراق، رژيم  ١٩٨٨در تابستان : در ايران

تر کردن قدرت خود با تشديد سرکوب و ترور  جمهوری اسالمی که از جنگ برای مستحکم
گان انقالبی و مترقی پر  ها و رزمنده ها را از کمونيست کرد و زندان در جامعه، استفاده می

از . ها در راه انقالب، دست به جنايت وحشتناکی زد جلوگيری از قيام تودهکرده بود، به قصد 
، رژيم و مزدورانش حداقل هجده هزار نفر زندانی سياسی را از ١٩٨٨ماه ژوئن تا سپتامبر 

های  اين جنايت برعليه مردم ايران و برای از بين بردن بهترين زنان و مردان توده. بين بردند
های مترقی بود که اين رژيم ضدخلقی از  عدام هزاران تن از انسانتحت ستم و در ادامه ا

اين رژيم ضدخلقی تقريبا دو .  به آن دست زده بود١٩٧٩ابتدای به قدرت رسيدنش در سال 
 .های مترقی جامعه ايران را از بين برد نسل از انقالبيون و انسان

 
های مختلف بپا  نشجويان و مليتهای زحمتکش، زنان، دا ولی ديری نپاييد که کارگران و توده

در ژوئيه . کار را به خطر افکندند خاستند و با مبارزات خود تمامی موجوديت اين رژيم جنايت
و محبوب مطبوعات غرب، " مالی خندان"جمهوری خاتمی، اين   ، در دوران رياست١٩٩٩

ا سازمان ای ر  روزه۶گر، تظاهرات  يکبار ديگر دانشجويان با اعتراض به رژيم سرکوب
دولت جنايتکار با سرکوب آنها، . اصطالح ليبرال برداشت دادند که نقاب از چهره اين مالی به

 دانشجو دستگير شدند و تعداد ١۵٠٠. خواهان شديدترين نوع مجازات برای دانشجويان شد
 .ها هم چنان ادامه يافت مدت محکوم شدند ولی مقاومت های طوالنی زيادی از آنها به حبس

ها ادامه  نژاد، سرکوب، ترور و قتل رسيدن احمدی قدرت بال بهبدن
تنها در يک سال گذشته، . ای فروکش نکردند يافته و لحظه

مبارزات برحق کارگران، دانشجويان، زنان و ساير اقشار تحت 
 .اند ای سرکوب شده ستم جامعه بطور وحشيانه

 
واحد  ، اعتصابات کارگران شرکت اتوبوسرانی ٢٠٠۶در ژانويه 

برای آزادی يکی از رهبرانشان در هم شکسته شد و تنها در يک 
در .  تن از کارگران دستگير و زندانی شدند١٢٠٠شب، بيش از 

ماه مه، رژيم تظاهرات وسيع خلق ترک را در راه تحقق حقوق 
در اين تهاجم، حداقل . ای سرکوب کرد شان به طرز وحشيانه ملی
ير شدند، کشتار و تهاجم برعليه  نفر کشته و هزاران نفر دستگ۶٠
های ملی ديگر هم شدت  های عرب، کرد و بلوچ و ساير اقليت خلق

 .گرفته است
 

های تحت ستم ايران در مقابله با  گيری مبارزات توده با اوج
ها همواره  شود، زندان های حادی که رژيم با آنها روبرو می بحران

زندانيان سياسی شوند و مقاومت  مملو از زندانيان سياسی می
 .چنان ادامه دارد برعليه اين رژيم وحشی هم

 
، ١٩٨٠ سپتامبر ١٢شيستی نظامی در ابدنبال کودتای ف: در ترکيه

ها و نيروهای مترقی دستگير و به  هزاران تن از کمونيست
های  مقاومت در پشت ميله. مدت محکوم شدند های طوالنی حبس

يجاد محدوديت و اعمال های حکومت نظامی را در ا زندان، تالش
کنترل رژيم بر روی زندانيان از قبيل پوشيدن يونيفورم زندان، با 

 .شکست مواجه کرد
 

زندانيان سياسی قهرمان موفق شدند که رژيم را وادار به پذيرفتن 
بندهای عمومی که در آن زندانيان خود مسئول اداره بندها باشند و 

نه تالش رژيم در جهت هرگو. های ديگر بکنند گرفتن برخی مزيت
تر کردن شرايط زندان بر اثر  برقراری سلول انفرادی و سخت

مقاومت زندانيان در داخل زندان و مبارزه در بيرون با شکست 
گيری مبارزه مسلحانه   ، بدنبال اوج١٩٨۴در سال .   روبرو شد

خلق کرد برای احقاق خودمختاری ملی، تعداد زندانيان فزونی 
 .هم تشديد شديافت و مبارزه 

 
بر اثر حمله رژيم، " اولوکان الر" ، در زندان ١٩٩٩در سپتامبر 

با وجود شواهد روشن . ای کشته شدند ها زندانی بطرز وحشيانه ده
نظامی در اين جنايت، رژيم   داشتن نيروی شبه در مورد شرکت

کار مسئوليت اين کشتار را بر گردن ساير زندانيان سياسی  جنايت
های  ين سرآغازی برای اعمال فشار و ترويج سلولافکند و ا

 ، زندانيان سياسی ٢٠٠٠در اکتبر .  بودFانفرادی از نوع 
کردن انتقال زندانيان سياسی به  ای جهت متوقف مقاومت قهرمانانه

صدها .  را سازماندهی کردندFبندهای نوساز انفرادی از نوع 
رژيم که با . غذای نامحدود زدند زندانی متحدا دست به اعتصاب

 ، دست به ٢٠٠٠ دسامبر ١٩اين مقاومت روبرو شده بود، در 
 زندان در سراسر ٢٠يک حمله وحشيانه نظامی همزمان در 

آنها با استفاده از مواد منفجره، اسلحه، آتش و گاز . کشور زد
در اين .  آور مقاومت زندانيان سياسی را در هم شکستند اشک

 ٢٨شد، حد اقل  زيون پخش میتهاجم باورنکردنی که از تلوي
زندانی سياسی قهرمان به قتل رسيدند و بسياری از آنها هم بشدت 

تنها در . چنان ادامه دارد ولی مقاومت هم .سوختند و يا زخمی شدند
يک سال گذشته، رژيم حمله وحشيانه جديد ديگری را برعليه 

ترقی های م ها تن از انقالبيون و انسان مردم کرد آغاز کرده و ده
 سپتامبر، ٢١فقط دو هفته پيش يعنی در  .را دستگير نموده است

رژيم و نيروهای مزدورش به روزنامه مترقی آتيليم، راديو آزادی 
. و چندين اتحاديه کارگری و مطبوعات سوسياليستی حمله کردند
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 .دهای مترقی را دستگير کردن  تن از انقالبيون مبارز و انسان١٧٠فقط در يک حمله، آنها 
 

هيچ سلول انفرادی هرگز نتوانسته است که مقاومت زندانيان سياسی را در هم شکسته باشد و 
 .ديدگان نداشته است کارايی هم برعليه مبارزات ستم

 
، سرکوب گسترده جنبش ٧٠در اوايل دهه " نخل باری"بدنبال سرکوب قيام : در هندوستان

در طول . گرفتند، ادامه يافت الهام می" رینخل با"هايی که از حرکت  ای،  بويژه جنبش توده
اين مدت، تعداد بسيار زيادی از مردم مبارز توسط حکومت کشته شدند و هزاران نفر به 

 .ها افتادند زندان
 

ای برعليه حکومت ارتجاعی  های توده  ، بار ديگر خيزش٨٠های دهه  از اواخر سال
هان، و عمال سرسپرده آنها شدت در ج" بزرگترين دمکراسی"اصطالح  هندوستان اين به

عام گشته و  های زحمتکش و کارگر و دهقانان قتل از آن زمان به بعد، بار ديگر توده. يافت
به . گردند ريزی شده، سر به نيست می انقالبيون در جريان برخوردها و حوادث از قبل برنامه

 و شکنجه شده و به قتل های مردمی ربوده عنوان مثال در موارد متعدد، انقالبيون و شخصيت
در . اند کند آنها در جريان برخوردهای مسلحانه کشته شده رسند در حاليکه حکومت ادعا می می

ها از پيشروان مبارزی انباشته شده که بدون محاکمه  ست که بار ديگر زندان ای چنين پروسه
 .اند در بازداشت قرار گرفته

 
ای در مسير يک  هبر قديمی و محبوب توده ، رفيق پراساد، يک ر٢٠٠٥در دسامبر سال 

در پی اعتراضات و تظاهرات وسيع در . مرکز درمانی ربوده و در حدود يک هفته ناپديد شد
المللی، مقامات دولتی مجبور شدند تا اعالم نمايند که او دستگير شده و در  هند و در سطح بين

زاران زندانی سياسی ديگر در رفيق پراساد تنها نيست؛ ه. برد بسر می" محاکمه"انتظار 
های هندوستان به مقاومت  ترين شرايط در زندان هندوستان وجود دارند که در يکی از سخت

 . دهند خود ادامه می
 

 ، ١٩٧٢بدنبال حکومت نظامی رژيم دست نشانده آمريکائی مارکوس در سال : در فيليپين
بسياری . صدها هزاران تن از مردم ناپديد، دستگير، کشته و يا به سرعت و در جا اعدام شدند

. ها و انقالبيون به زندان انداخته شدند و مورد آزار و شکنجه قرار گرفتند از کمونيست
دهنده بسياری از انقالبيون در  های زندان در فيليپين الهام نه در پشت ميلهمقاومت قهرمانا

 سال مبارزه و مقاومت، مارکوس ديکتاتور بر اثر قيام ١۴سراسر جهان شد و نهايتا بعد از 
 . سرنگون شد١٩٨۶ها و مبارزات انقالبی آنها در سال  توده

 
ليپين، رژيم آرويا، اين نوکر ديگر کش در في های ستم گيری مبارزات توده امروزه با اوج

آمريکا، با يادگيری از مارکوس، مبادرت به ترور مخالفين و نابود کردن حقوق دمکراتيک 
باشد، کشتار آزاديخواهان و   انسان می٧۶٣رژيم آرويا مسئول قتل حداقل . مردم کرده است

وزه حداقل بيش از امر.  شروع شد٢٠٠١فعالين حقوقی که از بدو به قدرت رسيدنش در سال 
 .باشند های فيليپين اسير می  زندانی سياسی در زندان٣٠٠

 
  تا به حال، رژيم آرويا به بهانه مقابله با کودتای احتمالی نظامی، دست به ٢٠٠۶از ژانويه 

 فوريه تا کنون، کريسپين بل تران، ٢۵از . ايجاد ارعاب و موج جديدی از دستگيری زده است
و يکی از رهبران محبوب ) سنديکای کارگری اول ماه مه ( KMUر سابق نماينده مردم، رهب

 را دستگير (ILPS)ها  المللی مبارزه خلق طبقه کارگر در فيليپين و اولين رهبر اتحاديه بين
های  چنان ادامه دارد و مبارزات آزاديخواهانه کارگران و توده ولی مقاومت هم .اند کرده

رت بيشتری تمام موجوديت رژيم آرويا را به خطر انداخته زحمتکش فيليپين هر روز با قد
 .است

 
های امپرياليستی و ارتجاعيون، عليرغم وجود  عليرغم همه جنايات و کشتارها توسط قدرت

شان  ها، متحدانه در مبارزه های مستبدانه حاکم بر سراسر جهان، مقاومت خلق همه حکومت
مقاومت رزمنده زندانيان سياسی در سراسر جهان، . دهای نابرابر، همچنان ادامه دار عليه نظام

 .دهد المللی را در دستور کار قرار می همبستگی و همکاری موثر در سطح بين
 

 رفقا و دوستان،
جازه دهيد در کنار يکديگر، مبارزات قهرمانانه تمام زندانيان سياسی که در سراسر جهان در 

گر بر آنها  های مرتجع و غارت هائی که رژيم ریمقابل زندان، شکنجه، حبس انفرادی، بد رفتا
 .کنند را گرامی بداريم کنند، مقاومت می اعمال می

اجازه دهيد هزاران زن و مردی که در مقابل اعمال بيرحمانه 
ها در هر کشوری مقاومت  گاه ها و شکنجه در زندان" سرمايه"

های  تاجازه دهيد در کنار يکديگر، قدر .کنند را گرامی بداريم می
شان بر جهان را که بوجود آورنده   امپرياليستی و تسلط

های ستمگر و گسترش ارتجاع و پرورش دهنده خشونت  حکومت
اجازه دهيد در کنار يکديگر،  .برعليه مردم است را نفی کنيم

ها، ارتقا  ترين بخش توده روحيه مقاومت رزمنده را در بين وسيع
در هجدهمين سالگرد کشتار اجازه دهيد در کنار يکديگر،  .دهيم

کار وحشی و وابسته  زندانيان سياسی  در ايران، اين رژيم جنايت
های بيکرانی بر مردم ايران اعمال کرده است را  که بدبختی و رنج

عام زندانيان  اجازه دهيد تا در کنار يکديگر، قتل .محکوم کنيم
 توسط رژيم ١٩٩٩در سال " اولوکان الر"سياسی در زندان 

يه و تداوم سرکوب و تهاجم به حقوق مردم ترکيه را محکوم ترک
گران ارتجاعی در هند  اجازه دهيد در کنار يکديگر، حکومت .کنيم

را محکوم کنيم و حمايت خود را از رفيق پارساد و ديگر رهبران 
ای  های هند که ساليان سال بدون هيچ محاکمه انقالبی جنبش خلق

اجازه دهيد در کنار  .م  کنيمبرند، اعال ها بسر می در زندان
نشانده آمريکا که از بدو  يکديگر، رژيم آرويا، اين رژيم دست

 ٧۶٣ تا به حال، مسئول کشتار حداقل ٢٠٠١اش در سال  پيدايش
کردن کريسپين   تا به حال مسئول زندانی٢٠٠۶نفر، و از فوريه 

. يمباشد را محکوم کن بل تران، يکی از رهبران انقالبی فيليپين می
المللی در راستای توقف  اجازه دهيد در کنار يکديگر از کمپين بين

 .حمايت کنيمکريسپين بل تران کشتار و آزادی 
 

رفقا، دفاع از زندانيان سياسی و حق آزادی آنها بخش 
ما . باشد ناپذيری از مبارزه برای آزادی ملی و اجتماعی می جدايی

بارزه و دفاع خودمان را ايم تا مصممانه م امشب در اينجا جمع شده
های زحمتکش به عنوان بخشی از  از رفقا و بهترين فرزندان خلق

مبارزه مشترکمان برای رسيدن به آزادی و برعليه امپرياليسم و 
 .ارتجاع اعالم کنيم

المللی نهايتا امپرياليسم و ارتجاع  ما ايمان داريم که همبستگی بين
 !را شکست خواهد داد

 
 !های امپرياليستی اليسم آمريکا و ساير قدرتامپري نابود باد

 !نابود باد امپرياليسم و ارتجاع
 !نابود باد رژيم ارتجاعی جمهوری اسالمی

 !نابود باد رژيم فاشيستی ترکيه
 !طلب هندوستان نابود باد رژيم ارتجاعی و توسعه

 !رژيم گلوريا آرويا، نوکر آمريکا در فيليپين نابود باد
 

 !های جهان ت آزاديخواهانه خلقپيروز باد مبارزا
 !پيروز باد مقاومت قهرمانانه تمام زندانيان سياسی

 !المللی برقرار باد همبستگی بين
 !زندانی سياسی آزاد بايد گردد

 
 ٢٠٠۶هفتم اکتبر 

 
 

  فعالين چريکهای فدايی خلق ايران در لندنفعالين چريکهای فدايی خلق ايران در لندن
   ضدامپرياليستی ايرانيان در انگلستان ضدامپرياليستی ايرانيان در انگلستان--سازمان دمکراتيک سازمان دمکراتيک 

    ((OOTTDDKK))بستگی با زندانيان آزاده بستگی با زندانيان آزاده کميته همکميته هم
  ))اتحاديه مهاجرين فيليپينیاتحاديه مهاجرين فيليپينی((المللی المللی   مهاجرين بينمهاجرين بين

  ((AATTIIKK)) بخش بريتانيا  بخش بريتانيا --کنفدراسيون کارگران از ترکيه در اروپاکنفدراسيون کارگران از ترکيه در اروپا
  IIWWAAانجمن کارگران هندی در بريتانيا انجمن کارگران هندی در بريتانيا 

  ها ها   المللی مبارزات خلقالمللی مبارزات خلق  ليگ بينليگ بين
   لندن لندن--المللی حمايت از مهاجرينالمللی حمايت از مهاجرين  انجمن بينانجمن بين
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  ززگزارشی اگزارشی ا
  المللی با زندانيان سياسی در لندنالمللی با زندانيان سياسی در لندن  شب همبستگی بينشب همبستگی بين

 
 بعد از ظهر، جلسه باشکوه شب همبستگی ١١ تا ۶ اکتبر، از ساعت ٧روز شنبه 

در اين جلسه پرشور که بمناسبت . گزار گرديدللی با زندانيان سياسی در لندن برالم بين
عام  ان، هفتمين سالگرد قتل در اير١٩٨٨عام زندانيان سياسی در سال  هجدهمين سالگرد قتل

کشتار "المللی  در ترکيه ، در همبستگی با کمپين بين" اولوجانالر"زندانيان سياسی در زندان 
شد تعداد  در فيليپين و در همدردی با زندانيان سياسی هندوستان برگزار می" را متوقف کنيد

 .داشتندشرکت ... زيادی از مبارزين از کشورهای ايران، ترکيه فيليپين و 
زدن جهت گراميداشت خاطره زندانيان سياسی که  در آغاز جلسه، پس از يک دقيقه کف

ای از  اند، رقص هنرمندانه قتل رسيدهه های ضدمردمی در نقاط مختلف جهان ب توسط رژيم
در قسمت دوم . اجرا شد" Dancing Anatolia"طرف گروهی از جوانان ترکيه به نام 

عام  برگزارکنندگان اين مراسم به زبان انگليسی در زمينه قتلبرنامه، اطالعيه مشترک 
هايی از  زندانيان سياسی در ترکيه، ايران، فيليپين و هندوستان قرائت شد و طی آن گوشه

. های مرتجع و مقاومت و پايداری زندانيان سياسی تشريح گرديد ها و رژيم جنايات امپرياليست
ق از ايران، سخنرانی جامعی در زمينه جنايات رژيم  محمد، زندانی سياسی ساب،بدنبال آن

 و استقامت و پايداری ۶٧عام  جمهوری اسالمی در حق زندانيان سياسی، ابعاد دهشتناک قتل
در خور تحسين زندانيان سياسی، ايراد کرد که مورد استقبال شديد حاضرين در جلسه قرار 

 . گرفت
در " اولوجانالر"عام زندان  رابطه با قتلقسمت بعدی برنامه، نمايش فيلم و اساليد در 

 بود که آن جنايات رژيم ارتجاعی ترکيه و مقاومت و پايداری زندانيان ١٩٩٩ترکيه در سال 
نشان داده شد که تجمع " گلزار خاوران"سپس فيلمی به نام . سياسی، برجسته شده بود

داد که دو سال پيش بر سر  را نشان می١٩٨٨های زندانيان سياسی جان باخته در سال  خانواده
سخنان محمد . خواندند مزار عزيزان خود، در دشت خاوران، اجتماع کرده بودند و سرود می

هايی از ابعاد وسيع جنايات رژيم  از اين زاويه که گوشه" گلزار خاوران"و نمايش فيلم 
را بطور زنده های دلير آنها  جمهوری اسالمی و مقاومت و پايداری زندانيان سياسی و خانواده

کنندگان غيرايرانی جلسه به نمايش درآورد از برجستگی خاصی برخوردار  در برابر شرکت
 . بود

های فارسی و ترکی  آنگاه، حسن جداری، شاعر مبارز، اشعار انقالبی خود را به زبان
های زحمتکش در  در افشای جنايات رژيم آدمکش جمهوری اسالمی و پايداری و مقاومت توده

دشت "شعر . له با اين رژيم غدار خواند که مورد استقبال گرم حاضرين قرار گرفتمقاب
برنامه بعدی . های انقالبی بود ، از جمله اين سروده۶٧عام سال  در رابطه با قتل" خاوران

جلسه، اجرای هنرمندانه دو نمايش تئاترگونه از طرف يکی از انقالبيون فيليپين بود که توجه 
امپرياليستی، جنايات جويانه ضد در اين نمايشات مبارزه. جلب کرد حاضرين را بخود

های زحمتکش، برجسته شده  های ارتجاعی و پايداری و مقاومت توده ها و رژيم امپرياليست
فتح "دکلمه ترجمه شعری از شاعر انقالبی ترکيه،  ناظم حکمت، که در آن با اشاره به . بود

بودن پيروزی نهايی  محتوم جانباخته، در حقيقت، بر امرتوسط مبارزين و انقالبيون " خورشيد
شد، قسمت ديگر برنامه بود که به طرزی شيوا توسط عالءالدين  مبارزه بر عليه ستم تاکيد می

المللی با زندانيان سياسی با آواز و موسيقی دلنشين  جلسه همبستگی بين. از ايران اجرا شد
 شب ١١ترکيه و با رقص کردی و ترکی، در ساعت سرهات آريجان تونچ، هنرمند انقالبی از 
های همبستگی  الزم به ذکر است که پيام. پايان رسيده در ميان شور و احساسات گرم عمومی ب

های مبارز و انقالبی به اين  شخصيت ها و متعددی از نقاط مختلف دنيا از سوی احزاب ، نيرو
امر مبارزه برعليه نظام  در" المللی همبستگی بين"مراسم ارسال شد که در آنها بر روحيه 

 .کيد شده بودأهای ارتجاعی ت داری و رژيم سرمايه
 

 :های زير برگزار شده بود المللی با همکاری سازمان اين شب همبستگی بين
 

 IWAانجمن کارگران هندی در بريتانيا  .١
  ضد امپرياليستی ايرانيان در انگلستان–سازمان دمکراتيک  .٢
 ائی خلق ايران در لندنفعالين چريکهای فد .٣
  ATIK بخش بريتانيا–کنفدراسيون کارگران از ترکيه در اروپا  .۴
 Migrante International)اتحاد مهاجرين فيليپينی ( المللی  مهاجرين بين .۵
 (OTDK)کميته همبستگی با زندانيان آزاده  .۶
 

  

  تن چند پيام به برگزارکنندگان شبتن چند پيام به برگزارکنندگان شبمم
  سی در لندنسی در لندنالمللی با زندانيان سياالمللی با زندانيان سيا  همبستگی بينهمبستگی بين

 
 :رفقای رزمنده

های  تالش شما به همراه رفقای ديگر در راه افشاء جنايات نظام
ارتجاعی و وابسته در هند، ترکيه، فيليپين و ايران مايه دلگرمی 

تداوم مبارزات شما در پيوندی ناگسستنی با مبارزات  .است
های تحت ستم، پر ارج و همسو با مقاومت قهرمانانه  خلق

 .ان و آزادگان دربند استجانباختگ
درود ما به تمامی رفقای رزمنده و با اميد اينکه چنين حرکاتی 
پيوند انترناسيوناليستی نيروهای انقالبی را بارورتر، و انسجام 

ما بخوبی با درد و رنج و  .مبارزات و عزم ما را راسخ تر نمايد
اه شرايط اسفناک کارگران و زحمتکشان هند، ترکيه و فيليپين آگ

بوده و درودهای صميمانه خود را بر تمامی انقالبيون و 
 .داريم مبارزان آن کشورها و همچنين رفقای ايرانی تقديم می

کننده در شب همبستگی  درودهای ما بر تمامی نيروهای شرکت
 .و تمامی کارگران و زحمتکشان جهان

 

  استراليا-هواداران چريکهای فدائی خلق ايران 
 

 
 !رفقای مبارز

بدين وسيله همبستگی مبارزاتی خودمان را با برنامه شما تحت 
اعالم " المللی با زندانيان سياسی شب همبستگی بين"عنوان 

نموده و اميدواريم که مبارزه مشترک نيروهای انقالبی در 
ايران، ترکيه، هندوستان و فيليپين برعليه دشمن مشترک همه 

هرچه زودتر های جهان يعنی امپرياليسم و ارتجاع  خلق
های ستمديده  زنجيرهای اسارت تحميل شده بر کارگران و  توده

را در هم شکسته و شرايط را برای برپائی جهانی نوين مهيا 
 .سازد

 !های ستمديده جهان المللی خلق همبستگی بين پيروز باد

 !داری نابود باد نظام جهای سرمايه

 !زنده باد کمونيسم  !پيروز باد انقالب
 

 ٢٠٠٦اکتبر  - چريکهای فدائی خلق ايران در کانادافعالين 
 

 
 !رفقا

 !با درودهای انقالبی
در هجدهمين سالگرد کشتار بيرحمانه انقالبيون کمونيست و 

 توسط رژيم ددمنش  ۶٧ديگر مبارزين راه آزادی در سال 
شب "جمهوری اسالمی ايران، حمايت خود را از برنامه 

اعالم کرده و اميدواريم " اسیالمللی زندانيان سي همبستگی بين
که شب همبستگی با زندايان سياسی به همبستگی هرچه فزونتر 
در مبارزه برعليه امپرياليسم تبديل شده و بتوانيم دست در دست 

های ضدکارگری و ضدمردمی را  کارانه رژيم هم ماهيت جنايت
 .در سطح جهانی هرچه بيشتر افشا کنيم

 !اتحاد، مبارزه، پيروزی

 !های جهان زباد همبستگی انقالبی خلقپيرو
 

 فعالين چريکهای فدائی خلق ايران در آمريکا
 ٢٠٠٦ اکتبر ٧

 !!گان راه آزادی و سوسیالیسمگان راه آزادی و سوسیالیسم  خفتهخفته  خونخون  گرامی باد خاطره تمامی بهگرامی باد خاطره تمامی به
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 های جهان ای سروهای ایستاده خلق
 تان را از دشمنان خلق تا انقالب سرخ که انتقام خون

 نشینم نگیریم از پای نمی
 های جهان ای سروهای مقاومت خلق

  لحظه از مبارزهیادتان زنده و جاوید است در هر
 های تحت ستم که در راه رهایی خلق

 زنیم خون سرخ شما را فریاد می
 

 زنیم متحد و یک صدا فریاد می
 کنیم بخشیم و فراموش نمی نمی

 کند تان غوغا می که هر لحظه در جانمان مقاومت
 

 یادتان زنده و جاوید است 
 ای سروهای ایستاده راه آزادی و سوسیالیسم

  هر شب است شعله یادتان در جان ماکه هر روز و 
 

******************* 
 

 !شبی دیگر و سرود مقاومتی دیگر
 :شبی بود. المللی با زندانیان سیاسی بود اما امشب سرود همبستگی بین

  در ایران1367در هیجدمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 
  در ترکیه1997 در سال "الر الوجان"ندان عام زندانیان سیاسی در ز در هفتمین سالگرد قتل

 در همبستگی با زندانیان سیاسی در هند
  در فیلیپین"!کشتار را متوقف کنید"در همبستگی با کمپین 

 
امروز شنبه هفتم اکتبر در لندن انگستان، بعد از تظاهرات ایستاده که در هجدهمین سالگرد 

 سیاسی توسط رژیم جنایتکار وابسته به عام زندانیان گرامیداشت خاطره جانباختگان قتل
 با فراخوان مشترک فعالین چریکهای فدایی خلق ایران و 67امپریالیسم اسالمی در سال 

رفتیم که   ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان برپا شده بود، می-سازمان دموکراتیک 
 کنار هم برگزار های دیگر کشورها در همبستگی با زندانیان سیاسی در شبی را با خلق

ناپذیری با دشمن  رفتیم که با همبستگی با زندانیان سیاسی بر ضرورت سازش می. کنیم
 .ها تأکید کنیم خلق

 
ساعت پنج بعد از ظهر پشت در سالن مراسم که هنوز باز نشده بوده فعالین سیاسی 

از آنها  برخی . کشورهای مختلف هر کدام منتظر بودند که همراه یکدیگر به سالن بروند
های غذاهای محلی خود را که برای  کردند و برخی  دیگر ظرف پرچم و کتاب حمل می

در . مراسم امشب آماده کرده بودند
حالیکه هر کدام کوله بارهایی از 
. تجارب مبارزاتی با خود داشتند

وقتی وارد سالن شدیم نوجوانان 
دختر و پسر روی سن مشغول 

 های محلی خود آخرین تمرین رقص
هر ضرب و ریتم پاهایشان . بودند

های  بر روی زمین سن همراه با نت
موسیقی انقالبی بود که مارش 

های انقالبی  محکم و پر قدرت توده
اگرچه اکثرآ از . کرد را یادآوری می

پنج روز و شاید هم شش روز 
آمدند اما   هفتگی می"استثمار"

شور مبارزه با دشمن، خستگی را 
رده و در جان هایشان جدا ک از تن

های آتش و مبارزه  آنان شعله
فعالین سیاسی که . جاری بود

بعضا خود هر کدام زندانیان 
های خونخوار حاکم  سیاسی رژیم

بر کشورشان نیز بودند و آرم و 
های جانباختگان را با خود  عکس

داشتند در حال تزیین دیوارهای 
هرچه بود همت و . سالن بودند

دور ! بوداتحاد بر سر درد مشترک 
هایی  تا دور سالن، دیوارها با آرم

مختلف ولی با یک مضمون از 
. کشورهای مختلف پوشانده شد

وقتی پوستر بزرگ شب همبستگی 
المللی با زندانیان سیاسی بر  بین

روی دیوار پشت سن سالن نصب 
شد لبخندی غرورآمیز بر لبان همه 
مبارزین راه انقالب سرخ که دست 

ودند نشست؛ در دست هم نهاده ب
لبخندی پر از امید و نوید فتح 

 .خورشید فردا
 

در حال چیدن میز کتاب، رفقای 
لیپینی که سرشار از نیروی یجوان ف

پایان مبارزه بودند دور میز  بی
های  جمع شدند و در مورد کتاب

شده بر روی میز چریکهای  چیده
. کردند فدایی خلق ایران سوال می

ست کتاب حماسه مقاومت را در د
خواستند  گرفتند و مشتاقانه می می

. در مورد آن بیشتر بدانند
شده  های به انگلیسی ترجمه جزوه

سخنرانی رفیق اشرف در مهاباد را 
دست به دست برای مطالعه به 

در همین موقع، . دادند یکدیگر می
اش پوسترها  زنی که با هر دو دست

کرد  و مقوای سفیدی را حمل می
ز کشور جلو آمده و خود را ا

اتیوپی معرفی کرد و خواست میزی 
در اختیارش قرار گیرد تا او هم 

هایی را که از جتایاتی که در  عکس
با شور . گذشت بچیند کشورش می

امان  خاصی که نشان از مبارزه بی
با قصابان حاکم بر کشورش 

گفت امروز  می. زد داد حرف می می
صبح فهمیده که شب همبستگی 

ه چیز بهتر از المللی است و چ بین
ها در کنار هم متحدانه  اینکه ما خلق

های  نشان دهیم که امپریالیست
خونخوار چه بر سر مبارزین زن و 

. آورند مرد و طبقه زحمتکش ما می
گفت وقتی که ما با هم و در کنار  می

هم باشیم، وقتی که از تجارب 
مند شویم آنوقت  سیاسی هم بهره

هایمان بهتر  با دشمن خلق
گفت ما همه درد  می. نگیمج می

مشترکیم که فریادمان دشمن را 
با احساسی پر از درد . لرزاند می
کاران کشورش  گفت که سازش می

اش سازش  چگونه با دشمن خلق
و این نیز به راستی درد . کنند می

دردی به جان مبارزه . مشترک بود
با امپریالیسم که در تمام 
کشورهای تحت سلطه امپریالیسم 

 که "سازشی"ل است درد یک شک
کاران  از خصلت طبقاتی سازش

و این روزها ما نیز . شود ناشی می
ها به وفور شاهد آن  در میان ایرانی

 .هستیم
 
اگر دفاع از حقوق طبقه محروم، "

 است، اگر "جرم"فقیر و زحمتکش 
جرم من مبارزه در راه این طبقه 

 "!ترین هستم است، پس من مجرم
 یکی از این ترجمه سخنی از

جانباختگان فیلیپینی بود که زیر 
کرده در  عکس او با مشت گره

 .پوستر نوشته شده بود

 
  

  که هر روز و  هر شب استکه هر روز و  هر شب است

  شعله یادتان در جان ماشعله یادتان در جان ما
 

  زحمتکشزحمتکش
  20062006 اکتبر  اکتبر 77
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کننده از کشورهای مختلف صورت  آماده شدن سن سالن که به همت نیروهای شرکت
باالخره سن سالن آماده شد و جوانان ترکیه مراسم . گرفت کمی با تأخیر به پایان رسید می

رفیقی که همیشه . ی رنگارنک محلی و رقص و پایکوبی افتتاح کردندهای زیبا را با لباس
های دست جمعی مراسم است در گوشه سالن به تنهایی داشت با  یکی از پاهای ثابت رقص

نوبت خلق فیلیپین شد که بعد از پایکوبی . کرد پایکوبی جوانان بر روی سن همراهی می
هایی بر ساز   پسر جوانی با نواختن نت.انقالبی خلق ترکیه برنامه خود را ارائه دهد

آورد جمالتی را به زبان فیلبپنی با صدای  اش که از گوشه سالن آنرا به صدا درمی محلی
معلوم بود که از بیداری و هوشیاری . بلند می گفت و عده ای هم به او جواب می دادند

ر همین حال آرام د. های استثمارش حرف زد زد، بعد به انگلیسی از دشمن و راه حرف می
آرام بر روی سن رفت و از طریق پالکاردهائی استثمار و غارت امپریالیستی و واقعیت 

داری انحصاری را به نمایش گذاشت، تئاتر هنرمندانه او که از  انگلی سیستم سرمایه
بعد نوبت به رفیق محمد، از . مضمون انقالبی مملو بود با استقبال شدید جمعیت مواجه شد

اش در  اش با تکیه به تجربه شخصی  ، رسید که طی سخنرانی67دگان کشتار سال بازمان
های جمهوری اسالمی جنایات این رژیم  سفاک را افشاء نموده و توجه حضار را  سیاهچال

سخنرانی قوی او به زبان . گذرد جلب نمود های ایران گذشته و می به آنچه در زندان
روبرو شد و مشت محکمی بود بر دهان آنهائی که هنوز کنندگان  انگلیسی با استقبال شرکت

 .هم نسبت به ماهیت ضدمردمی دیکتاتوری حاکم بر ایران توهم دارند
 

و . بعد نوبت به نمایش عکس و اسالید از جانباختگان و مبارزین راه انقالب در ترکیه رسید
امی جانباختگان  دهه در این فیلم وقتی که اس. سپس فیلمی از گلزار خاوران نمایش داده شد

گذشت، انقالبیون همه کشورهائی که در مراسم حضور  شصت بر صفحه روی دیوار می
داشتند به عینه دیدند که جنایتکاران اسالمی، این نوکران امپریالیسم، روی جنایتکاران 

ها هزار اسم بود که از  ده. اند  کرده"سفید"تاریخ را در سرکوب و کشتار زندانیان سیاسی 
ها هزار سرو ایستاده راه آزادی و سوسیالیسم که به رژیم ننگین  گذشت، ده قابل چشم میم

ها هزار زندانی سیاسی که با  ده. اسالمی در ایران نه گفته بودند و سازش نکرده بودند
ها هزار زندانی  ده.  کرده و نشکسته بودند"مقاومت"های جنایتکاران  افتخار در زیر شکنجه

بخشند جالدان وابسته به امپریالیسم را و  بارزه خود به ما آموختند که نمیسیاسی که با م
شان  هایمان را، بلکه برعکس بر تداوم راه بخشیم این جالدان بهترین فرزندان خلق ما نیز نمی
 .ورزیم تأکید می

 
بعد از نمایش فیلم و عکس، نوبت به شعرخوانی حسن جداری، شاعر پر شور، رسید که با 

گفت کارگران و زحمتکشان و  ها سخن می ش که از درد استثمار و ستم بر خلقشعرهای
 .کرد زنان را به مصاف با دشمن خلق دعوت می

 
، سروده شاعر انقالبی ناظم حکمت، نیز خوانده شد که بر دل حضار "فتح خورشید"شعر 

 .در سالن نشست
 

های  از و صدای گرم خود بر خلقو در پایان، نوازنده و خواننده نابینای ترکیه بود که با س
های سازاش ریتم رقص دسته جمعی و پایکوبی حضار شد و به  مبارز درود فرستاد و نت

 .مراسم شور هرچه بیشتری بخشید
 

برانگیزی که  به این ترتیب، شب همبستگی با زندانیان سیاسی به عنوان ابتکار ستایش
تری با مردم کشورهای   سطح گسترده را در67عام زندانیان سیاسی در سال  مسئله قتل

های دیگر جهان  های ضدمردمی بخش گذاشت و ما را از جنایات رژیم مختلف در میان می
 .آگاه نمود در میان شور و همبستگی به پایان رسید

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ""احيای سوسياليسماحيای سوسياليسم  ای برای بر  مقدمهمقدمه""

  ٩٩بقيه از صفحه بقيه از صفحه 
 

کارگران" خودسازمانی"استثمار در فرآيند کار بايد از طريق 
. بايد کاهش و اوقات فراغت افزايش يابندساعات کار. حذف شود

تر سامان ثروت و منابع اقتصادی بايد در جهت نيازهای اساسی
خواند، يعنی در جامعه ای که خود را سوسياليستی می. داده شوند
تکامل آزاد هر فرد، شرط"ای که خود را متعهد به اصل  جامعه

مانيفست"مارکس و انگلس " (تکامل آزاد همگان است
هر کس بايد به شرايط اساسی زندگی آزاد دسترسی"، ")کمونيست

، غذای سالم، مسکن مناسب،هوا و آب سالم: داشته باشد
ل حمل و نقل ضروری و امثالهای پزشکی کافی، وساي مراقبت

مبارزه با اشکال گوناگون سلطه غيرطبقاتی که ذاتی جامعه... آن
 تقسيم اجتماعی آن رااند و بخش مهمی از استراتژی داری سرمايه

دهند، حتی پيش از آغاز مبارزه طبقاتی بايد گسترش تشکيل می
هايی را که اسی جامعه بورژوايی، يکی از پايهاگر رهايی سي. يابد

گذاری کرد، بوجود آورد، بر اساس آن رهايی تمامی جامعه را پايه
مانع عمده بر سر راه رهايی تمامی جامعه، اين واقعيت است که

)اصطالح حقوق غيرقابل انتقال بشری قلمرو به(هايی سياسی ر
داری ناکامل باقی مانده است، اين مانع را تحت حاکميت سرمايه

بايد بطور کامل بعنوان بخش ضروری مبارزه برای ايجاد
روزا لوکزامبورگ .ای سوسياليستی از پيش پای برداشت جامعه

بدون انتخابات "در انتقادش از انقالب روسيه تأکيد کرد که
عمومی، بدون آزادی نامحدود مطبوعات و اجتماعات، بدون
مبارزه آزادانه آراء و افکار، زندگی در هر نهاد عمومی پژمرده

شود و تنها شباهتی به زندگی واقعی خواهد داشت که در آن می
او بدينگونه تأکيد". تنها، بوروکراسی عنصر فعال خواهد بود

موکراسی سوسياليستی، آغاز نابود کردنالزمه د"کند که  می
علت اين". حاکميت طبقاتی، همزمان با ساختمان سوسياليسم است

همزمانی، تنها، برقراری عدالت به مفهوم انتزاعی کلمه نيست،
چنين. بلکه برقراری خود قانون انقالب سوسياليستی است

که ديگر تنها يک دموکراسی رسمی نيست، بلکه(دموکراسی 
منبع کامًال زنده ای است"، )ايی اقتصادی و اجتماعی داردمحتو

که از آن اصالح تمامی کمبودهای ذاتی نهادهای اجتماعی ناشی
بدينگونه است که چنين دموکراسی ای تمامی زندگی... شود می

تر های هرچه وسيع ، آزاد و بدون قيد و شرط تودهسياسی فعال
اسی سوسياليستی را نبايددموکر". بخشد مردم را در خود تجسم می

تنها در محدودترين مفهوم آن يعنی تنها در قلمرو سياسی تصور
های زندگی عمومی و ، بلکه بايد آن را به تمامی جنبهکرد

در کارخانه، مراکز خريد، ادارات و حتی: خصوصی گسترش داد
 در همين صفحات١٩٩٨دانيل سينگر در می  .در داخل منازل

نه يک. ما به مانيفست جديدی نياز داريم: "تريويو نوش مانتلی
بلکه يک. دستورالعمل، نه يک برنامه با ذکر تمامی جزئيات

دليلی بر آن که تاريخ به. ای متفاوت پروژه ديدگاهی از جامعه
ای نيز هست اين دليل، داری، آينده پايان نرسيده و پس از سرمايه

ط خود تاريخامروز نه بوسيله يک مانيفست جديد، بلکه توس
ميراث سوسياليسم، بعنوان بديل زنده و واقعی. عرضه شده است

اکنون ما اشاره داری، به ضرورت بازسازی آن در هم سرمايه
برای همراهی با اين مبارزه جديد، بايد پروژه جامعه بديل. دارد
.تر تصوير کنيم هرچه  روشن) با اجتناب از اشتباهات گذشته(را 

ای برابر است و  سوسياليسم به معنای ايجاد جامعهبا اين تأکيد که
 .نه هيچ چيز ديگر
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 افسر سابق "میگل اتچه کوالتز"دی پیش در آرژانتین، هنگام محاکمه چن
ربائی، شکنجه و قتل شده بود، یک کارگر سابق   فقره آدم6پلیس که متهم به جرم 

 بعنوان شاهد در دادگاه "حُرحه جولیو لوپز"ساختمانی هفتاد و هفت ساله به نام 
را شکنجه داده بود، را  ای از جنایات آن افسر پلیس که او حاضر شد تا گوشه

 .بازگو کند
 بعد از حضور در "حُرحه جولیو لوپز"بدنبال ناپدید شدن اسرارآمیز 

 در تظاهرات صد هزار -پایتخت آرژانتین -دادگاه، مردم شهر بوئنوس آیرس
 انجام دادند، خواهان بررسی موقعیت 2006 اکتبر سال 6ای که در روز جمعه  نفره

هرچند که اکثریت قریب به اتفاق مردم . ن سال شدندو نجات جان این مرد که
گان نیروهای شبه   توسط بازمانده"حُرحه"حاضر در این تظاهرات معتقد بودند که 

 ربوده شده و بعد از تحمل "مونیستی آرژانتینکاتحادیه ضد"نظامی مخوف 
شکنجه بسیار، کشته شده است تا مرگ او باعث درس و عبرتی برای بقیه شهود 

 ! باشد"جنگ کثیف"ه محاکمه جنایتکاران علی
 تحت فرماندهی سرگرد 1983  تا1976های   که در سال"جنگ کثیف"

ایزابل " و بعد از پیروزی کودتای نظامی او علیه دولت "حُرحه رافائل ویدال"
 آرژانتین صورت جمهور اسبق  رئیس"حُوان دومینگو پرون" همسر سوم "پرون

های آرژانتین، رهبران  انه چندین هزار تن از کمونیستگرفت، در واقع کشتار بیرحم
 "تروریسم"کارگری و همه مخالفین رژیم نظامی خونریز او زیر لوای مبارزه با 

 "حوان دومینگو پرون" گروه مسلح و وفادار به 1970چرا که در اوائل دهه ! بود
ایش به چپ های پرونیستی با گر )کاتولیک(مذهبی   که از ملی"مونتونروس"به نام 

ارتش " به نام "حزب انقالبی کارگران"تشکیل شده بودند، بهمراه شاخه نظامی 

 که اعتقاد به تروتکیسم "انقالبی خلق
داشتند، علیه ارتش و نیروهای ارتجاعی 

اتحادیه " یعنیوابسته به ارتش 
 مبارزه "ضدکمونیستی آرژانتین

 .کردند می
در مدت هفت سال حکومت 

 هزار نفر کشته و نظامی، بیش از نه
. بیش از سی هزار نفر مفقوداالثر شدند

 و "ویدال"ها، دولت نظامی  در آن سال
 با "روبرتو ویوال"بعدا جانشین او 

داشتن حمایت معنوی از سه کابینه 
مختلف واشنگتن، با نیت جلوگیری از 
نفوذ کمونیسم در آمریکای التین، با 

ها و سر  ها، اعدام وحشیانه ترین شکنجه
به نیست کردن هزاران هزار از رهبران 
کارگری، انقالبیون مارکسیست، 
دانشجویان و کارمندان، نویسندگان و 

نگاران آرژانتینی، چنان محیط  روزنامه
رعب و وحشتی در جامعه به راه 
انداخته بودند که نهایتا به سکوت مردم 
در داخل کشور و به مهاجرت بعضی از 

 و اروپائی مخالفین به کشورهای آمریکا
 .منجر شد

ها و  ها، بازجوئی ابعاد دستگیری
شکنجه و کشتار زندانیان سیاسی 
توسط سربازان ارتش و پلیس آن قدر 
وسیع بود که به خاطر نبود جا 

های   بازداشتگاه368زندانیانی را که در 
مخفی و سری در سراسر آرژانتین 
محبوس بودند را هر از چندگاهی، به 

 زدن آمپول به اصطالح بهانه آزادی، با
 بیهوش کرده و "واکسن ضدبیماری"

دسته دسته با هواپیماهای ارتشی سی 
 هرکولیس که برای حمل و نقل 130 –

وسایل سنگین ارتشی مورد استفاده 
گیرد، به وسط اقیانوس  قرار می

آتالنتیک برده، بعد از درآوردن تمامی 
ها و گره زدن دست آنها از نهای آ لباس

زندانیان سیاسی را در حالت پشت سر، 
کردند   به اعماق اقیانوس پرتاب میءاغما

این کار . تا در همان جا غرق شوند
گونه اثری از  شد که هیچ باعث می

در نتیجه در میان .  زندانی باقی نماند
 به آن "گان ناپدید شده"مردم، اصطالح 

دسته از اقوام و خویشاوندان آنها که 
اطالعی  عای بیحکومت از وجود آنها اد

ها بعد، بسیاری  سال. کرد، داده شد می
از سربازان هم بجلو آمده و اعتراف 

اند که بارها بسیاری از زندانیان  کرده
های ارتشی به  سیاسی را با کامیون

ها برده و آنها  خارج از شهر و به بیابان
را دسته جمعی تیرباران کرده و در 

. اند قبرهای دسته جمعی به خاک سپرده
تا به حال محل چندی از این قبرهای 

های آرژانتین  دسته جمعی در بیابان
هائی که  نقشه برداری شده و در حفاری

بعمل آمده تعداد زیادی استخوان و 
های انسان از خاک بیرون  جمجمه

 .اند آورده شده

 ، یعنی یک سال 1977در سال 
بعد از شروع کودتا و آغاز شکنجه و 

ها   از مادران زندانیندین تنچکشتارها، 
که برای گرفتن خبر از موقعیت فرزندان 
دختر و پسر خود از هر اداره و مرجع 
دولتی رانده شده بودند، به طور اتفاقی 

 که در جلوی کاخ "میدان ماه مه"به 
جمهوری قرار  صورتی رنگ ریاست

  
  
  
  

  کشتار زندانیان سیاسیکشتار زندانیان سیاسی  وو  آرژانتینآرژانتین
!!""جنگ کثیفجنگ کثیف""در در 

  محسن نوربخشمحسن نوربخش
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و، سه سربازان حکومت نظامی که هر تجمع د. دارد، رفته و در آنجا اجتماع کردند
کردند به آن مادران پیشنهاد دادند که توقف نکنند بلکه  نفری را غیرقانونی تلقی می

این !  وسط میدان دور زده و در حال حرکت باشند"آزادی"دور میدان و دور برج 
مادران "کار مادران سرآغاز آن چنان جنبش پرشوری شد که بعدها به نام جنبش 

. گر کشورهای همسایه و جهان سرایت کرد معروف گشت و به دی"میدان ماه مه
ظرف سی سال گذشته، بعد از ظهر هر پنجشنبه، مادرانی که دختران، پسران، 

 که "روسری سفید رنگ"اند با پوشیدن  شوهران و برادران خود را از دست داده
های مختلف  شوند و دولت بر روی آن پیام و شعار نوشته شده، حاضر می

 !کشند که بر سر عزیزانشان چه رفته است ئوال مین را به زیر سیآرژانت
، خود "مادران میدان ماه مه" نفر از برگزارکنندگان اصلی جنبش 3اگر چه 

 شدند ولی این امر "ناپدید"نیز به سرنوشت وحشتناک فرزندانشان مبتال شده و 
های جگرشان را از  باعث ترس و وحشت در بقیه مادرانی که عزیزانشان، پاره

طلبانه خود که   داده بودند نشد و آنان شجاعانه همچنان بر سر موضع حقدست
 و قبول مسئولیت "جنگ کثیف"همان خواست اعالم علنی وجود قربانیان بیشمار 

این مادران تا به حال چندین بار . آن از طرف دولت آرژانتین بود، باقی ماندند
ه آنها کرده بودند را رد های مختلف ب ای که دولت"تاوان مالی"پیشنهاد گرفتن 

اند که دولت باید رسما اعتراف کند که بر  آنها همواره خواستار این بوده. اند کرده
 چه رفته است، تا آنها بتوانند قبول کنند که فرزندانشان دیگر "گان ناپدید شده"سر 

 .زنده نیستند
ندان های هیچ کدام از زنانی که در زمان دستگیری حامله بودند و در ز بچه

های ارتشی زایمان کرده و بعدا کشته شده بودند، به  و یا در بیمارستان
های بعد،  با اعترافات دکترهای ارتش در سال. های آنان پس داده نشد خانواده

صورت ) سزارین(ها با پاره کردن شکم مادر  معلوم شد که بعضی از آن زایمان
 .ی ارتش ربوده و نگهداری شوندهای امرا گرفته بود تا آن نوزادان توسط خانواده

مادربزرگان میدان "این خود باعث بوجود آمدن حرکت اعتراضی دیگری به نام 
ها بعد، یکی از  در واقع سال. گان خود شوند  شد که خواهان قیمومیت نواده"ماه مه

 و قاتل هزاران هزار "جنگ کثیف" این مجری "حُرحه رافائل ویدال"جرائم ژنرال 
 ! بود"نوزاد ربائی"آرژانتینی، 

تنها چهار سال بعد . گذرد  می"جنگ کثیف"اکنون بیش از سی سال از آغاز 
جمهور  ، رئیس1987از پایان کشتارهای بی حد و حصر آن دوران یعنی در سال 

 همه افسران و سربازانی را که تحت عنوان "رائول آلفونزین"غیرنظامی وقت 
!   قرار داد"بخشش عمومی"زیر پوشش  جنایت کرده بودند، "اطاعت از دستور"

 از "فالکلند" بر سر تسخیر جزایر 1982اکثر آنها کسانی بودند که در سال 
 "کارلوس منم"چندی بعد ! انگلستان شکست نظامی سختی خورده بودند

پیشنهاد داد ! "میبخشیم، ولی فراموش نمیکنیم"جمهور وقت هم تحت لوای  رئیس
 که در آن بسیاری از زندانیان " نیروی دریائیدانشکده صنعتی"که ساختمان 

 "پارک ملی"سیاسی زیر شکنجه کشته شده بودند، خراب شود و به جای آن یک 
های  پیشنهاد تخریب آن ساختمان با اعتراضات خشمگینانه خانواده .ساخته شود

 را متهم کردند که با خراب "کارلوس منم"آنها .  روبرو شد"جنگ کثیف"قربانیان 
 مقر شکنجه زندانیان سیاسی، "دانشکده صنعتی نیروی دریائی"ن ساختمان کرد

 .آور دولت آرژانتین را پاکسازی کند خواهد تاریخ شرم در واقع او می
های رده باالی ارتش را که   همه ژنرال1989 هم در سال "کارلوس منم"

ز آنها هم بسیاری ا.  بردند، آزاد نمود ی در زندان بسر م"حقوق بشر"بخاطر نقض 
در . در انتخابات محلی و یا سراسری آرژانتین کاندید شده و شرکت کردند

های بانکی مخفی سه نفر از چنین  انتخابات گذشته بعد از این که وجود حساب
های سوئیس علنی شد رسوایی جدیدی شکل گرفت و مسئله  کاندیداهائی در بانک

های کالنی که افسران ارتش در  پول
 از "جنگ کثیف"دوران مخوف 

های زندانیان سیاسی دریافت  خانواده
کرده بودند تا یا زندانی را آزاد کرده و 
یا خبری از موقعیت او به خانواده اش 

. ها تبدیل شد بدهند، به تیتر روزنامه
های بانکی مخفی در  برمال شدن حساب

سوئیس، یکبار دیگر جنایات دوران 
  را در سراسر جامعه "جنگ کثیف"

 . ساختزنده
 در "جنگ کثیف"در واقع 

آرژانتین که تقریبا همزمان با حضور 
 و دیگر نظامیان "آگوستو پینوشه"

جنایتکار در شیلی صورت گرفت، 
عملیات "ای بود به نام  بخشی از برنامه

 که برای مقابله با نفوذ "الشخور
مارکسیسم و کمونیسم در آرژانتین، 
بولیوی، برزیل، شیلی، پاراگوئه و 

 1980 تا 1950های  راگوئه بین سالاو
در آمریکای جنوبی و مرکزی در 

بعدها، کشورهای کلمبیا، . جریان بود
عملیات "پرو و ونزوئال هم به بسط 

همه این کشورها .  کمک کردند"الشخور
های آدمکش به فرانسه،  با فرستادن تیم

پرتغال، اسپانیا، ایتالیا و آمریکا، آن 
انسته بودند از دسته از مبارزینی که تو
های نظامی  گزند سرنیزه حکومت

کشورهای خود مصون مانده و به 
های نامبرده پناهنده شوند را به  کشور
 .رساندند قتل می

الزم به تذکر است که جنبش 
 در ژانویه سال "مادران میدان ماه مه"

یک .  به دو فراکسیون تقسیم شد2006
فراکسیون با اشاره به وجود 

ر جامعه کنونی د! "دموکراسی"
آرژانتین، پایان مبارزات سنتی خود و 

 و "قانونی"های  آغاز فعالیت
فراکسیون .  را اعالم نمود"پارلمانتاری"

دیگر اعالم داشته است که شکی ندارد 
شان شکنجه  شده"ناپدید"که  فرزندان 

اند، ولی هرگونه  و سرانجام کشته شده
کمک مالی بعنوان تاوان غیبت 

بسیاری از . کنند ا رد میفرزندانشان ر
آنها مرگ فرزندان خود را قبول نکرده 
مگر اینکه دولت اعتراف به تقصیر نماید 

جنگ "و نقش و رابطه خودش را با 
های سیستماتیک   و ناپدید شدن"کثیف

 .تشریح کند
بسیاری از این مادران که در پروسه 

طبقاتی  شان به آگاهی سیاسی مبارزه
ند، خود را ا درخور شایانی رسیده

ها و  ها و آمال وارثین به حق ایده
مسئول پیشبرد وظائف خطیر 

این مادران با . دانند فرزندانشان می
های رادیکال آنان،  پیروی از برنامه

های افتاده فرزندانشان را بر  پرچم
دوش کشیده و همچنان در ادامه راه 

 .دارند آنها گام برمی
 

 !راهشان پیروز باد

 

   کشتار زندانیان سیاسی در آرژانتین کشتار زندانیان سیاسی در آرژانتینهای قربانیانهای قربانیان  تصویری از استخوانتصویری از استخوان
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حزب "  قرارداد صلحی ميان ٢٠٠۶ ژوئن ١۶در 
و دولت موقت " مائوئيست نپال لنينيست مارکسيست

اين کشور به امضاء رسيد که بر اساس آن، حزب 
مزبور موافقت کرد که ارتش خلق وابسته به اين 

. سالح کند حزب را منحل و نيروهای خود را خلع
 زندانی سياسی را ٣۵٠دولت نپال نيز پذيرفت که 

م اجازه شرکت در .ل. به حزب مآزاد کرده و
 .انتخابات را اعطاء کند

 
کشور نپال سرزمينی محصور در خشکی و با 

جمعيت اين . کشورهای چين و هند همسايه است
 ميليون نفر می رسد که اکثرا ٢٧کشور به بيش از 

در بخش کشاورزی سنتی و صنايع کوچک اشتغال 
ی وجود قله مشهور اورست و سلسله کوه ها. دارند

هيماليا در نپال اين کشور را به يکی از مراکز 
جهانگردی تبديل کرده است اما بر اساس آمار 

المللی، نپال يکی  رسمی دولت نپال و موسسات بين
 درصد از ۴٠از فقيرترين کشورهای دنيا است و 
بيش از يک . جمعيت آن زير خط فقر بسر می برند

 به کار ميليون کودک نپالی برای زنده ماندن مجبور
در بدترين شرايط ممکنه هستند و در بسياری از 
مناطق نپال امکانات بهداشتی و درمانی و تحصيل 

 .ابدأ وجود ندارد
 

تظاهرات و خيزش قهرآميز توده های دهقانی و 
 منجر به اصالحاتی ١٩٩٠شهری نپال در دهه 

بسيار محدود و اعطای امتياراتی به احزاب سياسی 
 هفت حزب عمده ١٩٩١ال در س. اپوزيسيون شد

جی "اپوزيسيون مأمور تشکيل دولت موقت شده و 
. به نخست وزيری آن منصوب گشت" پی کويراال

بخشی از اپوزيسيون با احزابی که اصالحات را 
پذيرفته و وارد دولت موقت شده بودند، مخالفت 

 .را به رسميت نشناختند" کويراال"کرده و دولت 
 

ی از حزب کمونيست در جريان اين تحوالت بخش
با گرايشات مائوئيستی به رهبری ) CPN(نپال 

از اين حزب جدا شد و جبهه متحد " موهان بيکرام"
 ١٩٩١را تشکيل داد که در انتخابات ) UPF(خلق 

 نماينده به مجلس فرستاد که يکی از ٩شرکت کرد و 
 .بود) م.ل.رهبر فعلی حزب م" (پراچاندا"آنها 

 
به " UPF" بخشی از ١٩٩۴ سال بعد در ماه مه ٣

) ملقب به پراچاندا" (پوشپا کامال دهال"رهبری 
را تشکيل داد و ) مائوئيست(حزب کمونيست نپال

اين حزب خود را تابع انديشه . جدا شد" UPF"از
های مائو تسه تونگ، رهبر انقالب چين می داند و 

هدف خود را سرنگونی سيستم سلطنت و استقرار 
اين حزب . م داشته استاعال" دموکراسی نوين"

جهت رسيدن به اهداف خود واحدهای مسلح چريکی 
تشکيل داد و به سازماندهی ارتش خلقی مبادرت 

 عمليات مسلحانه خود را ١٩٩۶ورزيد و از فوريه 
. به منظور سرنگونی رژيم سلطنتی نپال آغاز کردند

م توانست حمايت دهقانان جنوب نپال را .ل.حزب م
جه بسياری از جوانان آن منطقه به جلب کند و در نتي

گفته می شود که تاکنون بطور . ارتش خلق پيوستند
 هزار نفر جان خود را در مبارزه ١٣تقريبی 

 .مسلحانه ارتش خلق با رژيم از دست داده اند
 

م نپال را در .ل.بعد از اينکه دولت آمريکا حزب م
ليست گروه های تروريستی قرار داد و کمک های 

ظامی خود را به سوی دولت نپال سرازير مالی و ن
م به تغيير روش دست زد و تالش .ل.کرد، حزب م

کرد که جايی در عرصه سياست رسمی نپال برای 
 پراچاندا و ديگر ٢٠٠۶در ماه نوامبر . خود باز کند

رهبران اين حزب به دهلی سفر کرده و موفق شدند 
ا  ماده ای را ب٨که با کمک دولت هند قرارداد صلح 

البته پيش از آن . دولت موقت نپال امضاء کنند
نخست وزير نپال به هندوستان سفر کرده و  کويراال

طرح صلح مزبور را با مقامات دولتی هند در ميان 
 ميليون دالر کمک مالی نيز از ٢١٨گذاشته و مبلغ 

 .دولت هند دريافت کرده بود
 

دولت هند منافع مهمی در ايجاد صلح ميان ارتش 
سالهاست که رفرم های . و دولت نپال داردخلق 

حاصل از بازار آزاد سرمايه داری وابسته به 
امپرياليزم منجر به عميق تر شدن اختالفات طبقاتی 
موجود در هند شده و ناآرامی های مناطق دهقانی 

ظاهرأ دولت هند . آن کشور را افزايش داده است
قصد دارد که از قرارداد صلح ارتش خلق و دولت 
نپال به عنوان يک سرمشق تاريخی برای جنبش 
های چريکی دهقانی هند استفاده کند به اين اميد که 

م نپال را در راه .ل.آنها نيز به زودی راه حزب م
البته بايد به . (آمدن با دولت مرکزی دنبال کنند

خاطر داشت که خروج شاه نپال از آن کشور نيز 
دولت . استظاهرأ در اثر مداخله دولت هند بوده 

ای برای  العاده  جلسه فوق٢٠٠۶هند در ماه اپريل 
بررسی وضعيت نپال تشکيل داد و هيئت رسمی 
دولت هند را برای مجبور کردن پادشاه نپال به 

در نتيجه شاه اين . استعفاء به آن کشور فرستاد
کشور  گيانندرا استعفاء داد و قدرت خود را به 

 .)مجلس واگذار کرد
 

ا و دولت هند برای ادامه کمک های دولت آمريک
مالی و نظامی خود به نپال بر خلع سالح ارتش 

م نپال نيز عالوه بر .ل.حزب م. خلقی تأکيد داشته اند
پذيرفتن شرط خلع سالح، به طور ضمنی پذيرفته 
است که از تبليغات و مبارزات ضدامپرياليستی خود 

م حتی برای نشان دادن .ل.حزب م. دست بردارد
، تعدادی از "صلح" نيت خود در برقراری حسن

بس با  نيروهای مسلح خود را که در دوران آتش
نيروهای ارتش دولتی وارد درگيری نظامی شده 

 .بودند در دادگاه های علنی محاکمه کرد
 

برای طبقه حاکم بر نپال، حمايت مائوئيست ها از 
 حزب دولت ٧اگرچه . دولت اهميت زيادی دارد

 در تظاهرات و اعتراضات مردم ائتالفی ظاهرأ
عليه رژيم سلطنتی شرکت داشته اند اما از حمايت 

مردم نپال که . های مردمی برخوردار نيستند
" گيانندرا"بخصوص در سالهای اخير مبارزه عليه 

پادشاه نپال را با شدت بيشتری ادامه دادند، به 
کويراال، رئيس مجلس نپال و متحدين او در احزاب 

" جبهه متحد  چپ"و " يست نپالحزب کمون"
در نتيجه کويراال با شرکت دادن . اعتمادی ندارند

م نپال در دولت توانسته است که موقتأ .ل.حزب م
جنگ داخلی را متوقف و اعتباری برای دولت 

اين هدف را وزير . بورژوايی ائتالفی کسب کند
با "کشور در سخنان اخيرش اذعان داشته که 

 ماده ای ما توانستيم کشور ٨مه تصويب اين توافق نا
 ".را از بحران خارج کنيم

 
سالح داوطلبانه  ظاهرأ اولين نتيجه ای که اعالم خلع

ارتش خلق نپال بدنبال داشته ايجاد فرصت جديدی 
آوری قوايشان بوده  برای نيروهای دولتی جهت جمع

 ژوئن اعالم ٢١فرمانده کل ارتش نپال در . است
و سنگين جديدی خريداری کرد که سالح های سبک 

کرده و با نيروی بيشتری از تماميت ارضی نپال و 
از دولت آن کشور در مقابل دشمنانش دفاع خواهد 

 .کرد
 

م سرنگون کردن رژيم سلطنتی .ل.با اينکه حزب م
نپال را هدف مبارزاتی خود می داند، اما مشخص 
نيست که چرا زير بار قرارداد صلحی رفته است 

. نی در اين زمينه را در بر نداردکه هيچ تضمي
دولت نپال برای خواباندن خشم توده ها عليه پادشاه، 
اختيارات سياسی او را کاهش و مقام وی را به 
رئيس تشريفاتی کشور تقليل داده است ولی نظام 

دولت دولت موقت . سلطنتی را منحل نکرده است
نيز بارها به وضوح اعالم کرده است که به محدود 

 اختيارات شاه بسنده می کند و خواهان انحالل کردن
 .نظام سلطنتی نيست

 
 ژوئن در ١۴وقتی که کويراال نخست وزير نپال در 

تلويزيون سراسری اعالم کرد که دولت برای تعديل 
شرايط موجود ضروری می داند که امتيازات 
قانونی به پادشاه بدهد و نظام سلطنتی نيز منحل 

 و نيروهای مترقی تظاهرات نخواهد شد، دانشجويان
متعددی را در شهرهای نپال سازماندهی کرده و 

 .خواهان انحالل رژيم سلطنتی شدند

  ستون آزادستون آزاد
 
 

  للها در دولت جديد نپاها در دولت جديد نپا  و شرکت مائوئيستو شرکت مائوئيست  سالح ارتش خلقسالح ارتش خلق  خلعخلع
  

  ))تهيه و تنظيم از روناک مدائنتهيه و تنظيم از روناک مدائن((

٣٣ادامه مطلب در صفحه ادامه مطلب در صفحه 
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  کارخانهکارخانه  اعتصاب کارگراناعتصاب کارگران
  در کانادا و امريکادر کانادا و امريکا  GGooooddyyeeaarrتايرسازی تايرسازی 

 
 

 سومين ”Googyear“ کارگر کارخانه ١٢٠٠٠ اکتبر بيش از ۵در روز 
اهايو، (محدودی را در کانادا و امريکا کارخانه تايرسازی دنيا، اعتصاب نا

ويرجينيا، کارولينای شمالی، آالباما، نبراسکا، نيويورک، کانزاس، تنسی، 
اين اعتصاب در اعتراض به کاهش . آغاز کردند) تگزاس، ويسکانسن، آنتاريو

 . نفر در آالباما و تگزاس می باشد٢٠٠٠حقوق و مزايا و اخراج 
 تابستان گذشته قراردادی را که توسط اتحاديه فلزکاران آمريکا در

بزرگترين کارخانجات توليدکننده " (اف گودريچ-ميشلين بی"و " بريجستون"
. پذيرفت)  درصد از کارگران۴٠عليرغم مخالفت (پيشنهاد شده بود ) تاير دنيا

طبق آن قرارداد، حقوق کارگران جديد کاهش يافته و همچنين يک دالر از 
تصميم اين بود که اين .  صندوق بازنشستگی منتقل شدحقوق کارگران فعلی به

اما مديريت کارخانه . قرارداد در ديگر کارخانجات تايرسازی نيز اجرا شود
“Googyear” حتی اين قرارداد را هم که کامأل به نفع سرمايه داران است 

طبق آن قرارداد . نپذيرفت و خواهان کاهش بيشتری در حقوق کارگران شد
اما .  دالر کاهش يافت١٣ دالر به ٢٠ حقوق کارگران جديد از امضاء شده،

“Googyear” درصد کاهش حقوق يعنی کاهش حقوق کارگران از ۵٠ خواهان 
اين کارخانه ادعا کرده است که يک .  دالر در ساعت شده است١٠ دالر به ٢٠

بيليون دالر در سال گذشته ضرر کرده و اگر کارگران به خواسته های سرمايه 
اين کارخانه در آالباما تعطيل خواهد شد و " هانتس ويل"اران تن ندهند شعبه د

قابل توجه است که حقوق مدير اين .  کارگر اخراج می شوند۶٠٠٠درنتيجه 
 . ميليون دالر بوده است٧کارخانه در سال گذشته 

وظيفه اش دفاع از حقوق و ) بنا به تعريف(اما چرا اتحاديه فلزکاران که 
رگران است، اين چنين قراردادی را به نمايندگی از کارگران پذيرفته منافع کا

است؟ ظاهرأ مديريت کارخانه در مقابل پذيرش قرارداد ضدکارگری توسط 
اتحاديه، پذيرفته است که بيشتر اخراج ها را به کارگران غيراتحاديه ای محدود 

بورکراتهای . ردکند و حد نصابی از کارگران اتحاديه ای را در کارخانه نگه دا
اتحاديه نيز که حفظ مقامشان بستگی به تداوم سرازير شدن حق عضويت 
کارگران دارد، بيشتر از آنکه به منافع همه کارگران توجه کنند، تنها به حقوق 

 .فکر می کنند) حق عضويت کارگران عضو اتحاديه(خودشان 
ه امضای رؤسای اتحاديه عالوه بر در اولويت قراردادن درآمد خود، ب

قراردادهای متفاوتی برای کارگران شاغل در شعبه های کانادا و اياالت مختلف 
با اين شيوه های . آمريکا، و ايجاد تفرقه و رقابت در ميان آنها اقدام کرده اند
المللی و حتی اتحاد  ضدکارگری، سرمايه داران و رؤسای اتحاديه از اتحاد بين

در نتيجه در . مريکا جلوگيری کرده اندسرتاسری کارگران صنعت تايرسازی آ
 از حمايت کارگران ”Googyear“حال حاضر کارگران اعتصابی کارخانه 

بهره می باشند و اين موجب تضعيف مبارزات  ديگر کارخانجات تايرسازی بی
 .آنان خواهد شد

 

  

  گزارش کوتاهی ازگزارش کوتاهی از
برگزاری پيکت اعتراضی در سالگرد برگزاری پيکت اعتراضی در سالگرد 

  ندنندنعام زندانيان سياسی در لعام زندانيان سياسی در ل  قتلقتل
 

 هر سال، برای بزرگداشت یاد تمامی ، به رسم 2006 اکتبر 7روز شنبه 
 توسط رژیم ضدخلقی و 67 سال عام جریان قتل ای که در زندانیان سیاسی

های دار سپرده  های اعدام و یا چوبه سرکوبگر جمهوری اسالمی به جوخه
های "قه این حرکت در منط. ای در لندن برگزار شد شدند، تظاهرات ایستاده

آمد شهر است برگزار شد و   که یکی از نقاط پر رفت و"استریت کنزینگتون
ایرانیان مبارز و آزادیخواهی که در این تظاهرات شرکت کرده بودند، با بلند 
کردن پالکارد و سردادن شعارهایی به زبان انگلیسی و فارسی به افشاگری 

 برعلیه کارگران و مردمی جمهوری اسالمی و جنایات آن ضدبرعلیه رژیم
عام هزاران  های تحت ستم و بویژه جنایت مخوف این حکومت در قتل خلق

شعارهای تظاهرکنندگان نظیر .  پرداختند67زندانی سیاسی دربند، در سال 
توقف "، "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"، "سرنگون باد جمهوری اسالمی"

ها  پخش صد...  و"بندآزادی کارگران و داشجویان در"، "شکنجه و اعدام
اعالمیه به زبان انگلیسی در افشای ماهیت ضدخلقی و جنایات جمهوری 
اسالمی، توجه عابرین را جلب کرده و بسیاری از آنها با این حرکت ابراز 

 ساعت بطول انجامید، توسط 2این تظاهرات که بمدت . کردند همراهی می
انگلستان و فعالین  ضدامپریالیستی ایرانیان در -راتیک سازمان دمک

 .چریکهای فدایی خلق در لندن سازماندهی شده بود
  

  
Imperialist Financial Aid; a means to freedom or 

chains to enslavement?!  
  

FFrroomm  ppaaggee  2200    
 

In conclusion, the experiences of the past few decades 
of our people’s struggles against the oppressive regimes 
of both the Shah and the IR have proven that imperialist 
domination is indeed the root cause of both the people’s 
poverty and misery and the continuation of dictatorial 
regimes in Iran. Therefore, the eradication of imperialist 
domination is a prerequisite for achieving freedom and 
democracy in our country. Secondly, under the rule of 
imperialist-dependent capitalism where the realisation of 
the smallest genuine reforms towards the people’s 
needs are intertwined with the abolition of the system’s 
inherent dictatorship through a revolution, it is clear that 
in fact the real intention of the conditions set by the US is 
to safeguard the current exploitative and oppressive 
system from any revolutionary movements. Therefore, 
receiving this financial aid is not a “combative tactic” but 
rather it is being a means in the hands of the US’s 
strategists. And such actions will lead to nothing other 
than disgrace and obstruction against the just and 
righteous movement of the working and oppressed 
people. 
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 همانطور که قبال نيز عنوان گرديده است درج مقاالتی  همانطور که قبال نيز عنوان گرديده است درج مقاالتی ::ضيحضيحتوتو
نظير آنچه که در زير خواهيد خواند الزما به معنای تأئيد نظرات نظير آنچه که در زير خواهيد خواند الزما به معنای تأئيد نظرات 
نويسندگان اين مقاالت نيست و صرفا جهت آشنايی و آگاهی نويسندگان اين مقاالت نيست و صرفا جهت آشنايی و آگاهی 

  ..گيردگيرد  صورت ميصورت ميخوانندگان پيام فدايی با نظرات موجود خوانندگان پيام فدايی با نظرات موجود 
 

  ای برای بر  مقدمهمقدمه""
  ""احيای سوسياليسماحيای سوسياليسم

 

   جان بالمی فاستر جان بالمی فاستر::نويسندهنويسنده
  ))٢٠٠۵٢٠٠۵ آگوست  آگوست ––جوالی جوالی ((برگرفته از ماهنامه مانتلی ريويو برگرفته از ماهنامه مانتلی ريويو 

  

 آخرآخرقسمت قسمت         ٢٠٠۶٢٠٠۶پيام مارچ پيام مارچ : : ترجمه ازترجمه از
 

بحران فراگير تمدن که طی سه دهه گذشته شدت يافته، به 
امپرياليسم . داری و امپرياليسم عريان تری منجر شده است سرمايه

 استخراج سود بيشتر مالی چنگال های خود را در همه جا برای
اما آغاز . در شرايط رکود کنونی اقتصاد جهانی سفت تر کرده

قرن جديد، توسل بيشتر امپرياليسم به اسلحه را نيز شاهد بوده 
اياالت متحده که افول طوالنی مدت هژمونی اقتصادی اش . است

را تجربه می کند، اما همچنان قدرت اصلی اقتصادی دنياست، می 
 جهانی اش را از طريق نظامی در سطحی که کوشد تا سلطه

فروپاشی شوروی، . تاکنون در جهان سابقه نداشته است، حفظ کند
اياالت . امريکا را بعنوان تنها ابرقدرت موجود جهان مطرح کرد

، حرکت نظامی به مناطقی را که يا پيش از ٩٠متحده در طی دهه 
ناقشه دو اين بخشی از منطقه نفوذ شوروی بودند و يا مورد م

بدين گونه، پس از يک . ابرقدرت به شمار می رفتند، آغاز کرد
دهه و نيم از فروپاشی بلوک شوروی، اياالت متحده به جنگ يا 
مداخله نظامی در خليج فارس، شاخ افريقا، کشورهای بالکان و 

 سپتامبر ١١بالفاصله پس از رويداد . افغانستان مبادرت ورزيد
افغانستان حمله و آن کشور را اشغال ، اياالت متحده به ٢٠٠١

کرد و بدين ترتيب توانست نفوذ ژئوپولتيکی خود را در آسيای 
مرکزی و منطقه دريای خزر که دارای منابع نفت و گاز فراوانی 

بالفاصله پس از افغانستان برای کنترل منابع . است، گسترش دهد
ج و تمامی منطقه خلي) دومين ذخاير نفتی جهان(نفتی عراق 

نتيجه جنگی بدون چشم انداز . فارس، به اين کشور حمله ور شد
 .روشن است

اياالت متحده با بدست آوردن کنترل بر منابع نفتی جهان از 
طريق اعمال نيروی نظامی اش، امواج شوکی را در بقيه نقاط 
جهان پخش کرده که موجب وحشت و ناامنی در سرتاسر جهان 

 قصد خود را مبنی بر تسلط بر اياالت متحده نه فقط. شده است
استراتژی امنيت ملی اياالت متحده "جهان از طريق نظامی در 

رسمًا اعالم کرده، بلکه اراده خود را برای " ٢٠٠٢برای سال 
اياالت متحده که . عملی کردن اين استراتژی نيز نشان داده است

به حمالت کامًال حق به جانب عليه قدرتهای بسيار کوچک دست 
زرادخانه وسيع " مدرنيزه کردن" عزم خود را برای حفظ و زده،

و تهديدکننده هسته ای اش اعالم داشته و هزينه های نظامی اش را 
به چنان سطحی رسانده که با هزينه های نظامی بقيه جهان 

تأثير بی ثبات کننده ساختار نظامی بی سابقه . برابری می کند
ی زمين، طبيعتًا بر قدرتمندترين و مداخله گرترين دولت رو

" منع گسترش سالحهای هسته ای"شکست گفتگوهای مربوط به 
بحران محيط زيستي که .  تأثير مهمی گذاشته است٢٠٠۵در می 

داری بوجود آمده، به فروپاشی تمدن  توسط اقتصاد جهانی سرمايه
بشری و خسارت جبران ناپذير بر کل محيط زيست منجر شده 

ن بايد منتظر است، که در صورت ادامه آ
آخرين . فاجعه عظيم جهانی باشيم

گزارشهای علمی نشان ميدهند که گرم 
شدن کره زمين، بيش از آنکه پيش از اين 
تصور می شد، در حال افزايش است و 

بينی و تواند به تأثيرات غيرقابل پيشمی
جمع شونده و تغييرات ناگهانی آب و 

نرخ نابودی برخی از . هوايی منجر شود
 های حيوانی، از زمان نابودی گونه

 ميليون سال پيش که ۶۵دايناسورها در 
بواسطه چند برابر شدن خسارت به 
اکوسيستم در سرتاسر جهان روی داده، 

حذف مقررات مربوط . بسيار باالتر است
به محيط زيست بعنوان يکی از سياستهای 
اقتصادی نئوليبرال، تنها به عميق تر شدن 

. ی انجاميدهاين بحران زيست محيط
اياالت متحده بعنوان قدرت هژمونيک 

داری و سرفرماندهی  سيستم جهان سرمايه
اين امپرياليسم عريان جديد، مصرانه از 

اولين گام کوچک و (امضای پيمان کيوتو 
هرچند ناکافی در برخورد با مسئله گرم 

 .خودداری کرده است) شدن زمين
داری جهانی  بنابراين، سيستم سرمايه

کنون ميتوان تجسم کامل بحران آينده را ا
تمدن ديد و تعجب آور نيست که در چنين 
فرآيندی، مقاومت در مقابل اين سيستم 
بنحو همه جا گيری رو به افزايش باشد و 

سوسياليسم به مثابه جنبش احيای 
داری،  سياسی چالشگر سرمايهاجتماعی

در فرانسه، روح و . گيریدر حال اوج
 که در آن کارگران ،١٩۶٨جان ماه می 

و دانشجويان برای نشان دادن آن که 
غيرممکن، ممکن شده است به هم 

مثال . پيوستند، هنوز هم حضور دارد
" ١٩٩۵نارضايی زمستان " بارز آن 

است که در آن کارکنان دولتی با حمايت 
اقشار وسيعی از مردم، تمامی کشور را 
به تعطيلی کشاندند و با مخالفت می 

هلندی ها نيز چند روز بعد آن که  (٢٠٠۵
با قانون اساسی پيشنهادی ) را دنبال کردند

اتحاديه اروپا که در آن تمهيداتی برای 
داری  ايجاد قوانين اساسی سرمايه

نئوليبرال در نظر گرفته شده بود، اوج 
شدت فوق العاده اين . بيشتری گرفت

 ١٩٩٩اعتراضات در سياتل در نوامبر 
گلوباليزاسيون کمک کرد تا جنبش ضد 

در سطح جهانی شکل گيرد و کل سيستم 
انفجار . داری را به چالش طلبد سرمايه

نارضايتی ها در سطح جهانی پيش از 
اشغال عراق توسط اياالت متحده در سال 

، در نوع خود در طول تاريخ بی ٢٠٠٣
سابقه بود و به زمينه های اساسی مخالفت 

ومت مقا. جهانی با ليبراليسم اشاره داشت
شديد در مقابل امپرياليسم امريکا در خود 

عراق، با وجودی که توسط نيروهای ملی 
گرا و مذهبی صورت می گيرد، ضعف 
ماشين نظامی امريکا را برجسته تر کرده 

 .است
انقالباتی با مسيرهای کامًال متفاوتی 
که در مناطقی از جهان نظير نپال و 
 ونزوئال در حال وقوع اند، نشان می دهند
که تالش برای جدا شدن از حلقه 

داری و امپرياليسم، بخشی از  سرمايه
. تاريخ کنونی مان را تشکيل ميدهند

انقالب بوليواری که توسط رئيس جمهور 
رهبری " هوگو چاوز"انتخابی ونزوئال 

می شود، نشان داده است که چنانچه 
ونزوئال يکی (موانع اقتصادی مانع نشوند 

و اگر )  نفت استاز توليدکنندگان بزرگ
ارتش وفاداری خود را با فرآيند تغييرات 
انقالبی دموکراتيک نشان دهد، نيروهای 
اجتماعی تا چه حد سريع می توانند 

" چاوز. "شرايط را اساسًا تغيير دهند
سوسياليسم در قرن بيست و "بارها برای 

در اين . فراخوان داده است" يکم
ان، او آشکارا با رد بازسازی فراخو
های موجود، بر بديل کامًال جديد مدل

جهانی براساس نيازهای قرن بيست و 
يکم تأکيد کرده که هدفش مثل هميشه 
. ارتقای برابری و تعاون بوده است

کوشد تا ونزوئال، در اتحاد با کوبا می
نارضايتی را در ديگر نقاط امريکای 

در برزيل، اروگوئه، بوليوی و (التين 
از مردم آنها از که بسياری ) اکوادور

های کارکرد وابستگی و شيوه
داری و امپرياليسم در  سرمايه

اند، گسترش کشورهايشان دلسرد شده
 .دهد

اکنون غيرممکن است بدرستی 
دريابيم که اين تجديد حيات سوسياليسم چه 
اشکالی به خود خواهد گرفت، زيرا اين 
شکل از سوسياليسم، تازه در آغاز راه 

رض مبارزات تاريخی خود است و در مع
با وجود اين، . مداومی قرار خواهد گرفت

 تصور نيست که باور چندان هم دور از
هايی که  های کنونی و تالش کنيم که تالش

صورت در آينده برای برپايی سوسياليسم 
های مهم  خواهد گرفت، انعکاسی از درس

اند و تاريخی باشد که از گذشته ناشی شده
را که زمان حاضر شرايط تغيير تاريخی 

. دهند، بازتاب می دهندرا توضيح می
بنابراين، هدف مقاله حاضر بررسی 
تاريخ طوالنی سوسياليسم، نقش تکاملی 
آن بعنوان بديلی برای تغيير سيستم 

داری موجود و امکاناتی است که  سرمايه
در گذشته وجود داشته و ممکن است 

 .تر کنندبتوانند اميد به آينده را روشن
 

  ٩٩  ادامه مطلب در صفحهادامه مطلب در صفحه
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Imperialist Financial Aid; a means to 
freedom or chains to enslavement?!  
 

Translated excerpt 
from the current issue’s editorial 

 
Following the US government’s 75 
million dollar budget in order to so-call 
promote democracy in Iran and later on 
Holland’s decision in allocating 15 
million euros into radio and television 
programs towards same “objective”, 
news agencies recently reported that 
American Foreign Affairs has also 
assigned a 1.5 million dollar budget 
towards 20 projects which will work on 
“human rights” and “democracy” issues. 
Of course, US officials have stressed 
that they will not reveal the names of 
the recipients. The US government has 
also stated that in order to enhance this 
policy it has opened up offices in Dubai, 
Turkey, London, etc. 
The consignment of these budgets to 
the dissidents of the Islamic Republic 
(IR) abroad and projects as such, first 
and foremost demonstrate how, under 
the pretext of the IR’s “nuclear case”, 
the imperialist governments are using 
different channels to achieve their short 
and long-term objectives in Iran as well 
as in the Middle East region. It is in 
relation to this that every now and then 
we hear of some Iranian personalities 
and organisations launching TV and 
radio stations or firing up “news 
agencies” or “web sites” towards Iran by 
receiving these “budgets” and “financial 
help”. Of course, one cannot doubt the 
anti-people nature of the sponsors or 

their anti-revolutionary objectives and 
thus despite the claim that they are 
fighting against the Islamic Republic, in 
reality these Iranian recepients are 
really working for the goals set by the 
donors of this aid. 
To understand the nature of this aid is 
not difficult. Everyone knows that in the 
past few years in order to implement its 
expansionist and aggressive plans 
around the globe and particularly in the 
Middle East, the US government has 
officially spent hundreds of millions of 
dollars under the pretext of defending 
“human rights” and “expanding 
democracy” to form or to feed groups 
that carry on the anti-people and 
aggressive objectives of US military 
machine in Afghanistan and Iraq, and in 
Ukraine and Tajikistan and Kazakhstan, 
etc. They have even put out “orange” 
and “purple” “revolutions” which have 
resulted in nothing other than the 
expansion and consolidation of 
American tyrannical domination over 
the lives of the oppressed masses, and 
have ended in nothing but more wars, 
more killing, more poverty and more 
destitution and suppression of working 
and deprived people. The US “projects” 
and “financial aid” concerning Iran also 
have no other objective than the above 
anti-revolutionary aims. Therefore, the 
denial of this fact by the recipients of 
this “aid” is but a deceitful and useless 
attempt to justify treachery. 
On the other hand, those receiving US 
“aid” are basically divided into two 
groups: first, those who have 

traditionally been the agents and 
puppets of imperialism such as the 
Royalists whose existence has been 
tied to the calculative support of their 
imperialist masters. However, the 
second group consists of some who 
have even had a combative background 
and where part of their political identity 
is tied to speaking of “fighting against 
imperialism”, particularly American 
imperialism. In spite of this, today these 
groups justify receiving US financial aid 
by alleging that since the US is making 
efforts to replace the IR’s “totalitarian” 
regime with a “democratic” one, it would 
be a “combative tactic” to receive help 
from the Bush administration in order to 
fight against the IR. Though, bearing in 
mind the “verbal” animosity that has 
been going on between the Islamic 
Republic and the US government for 
the past 27 years, one must ask these 
groups as to why only now have they 
thought of taking advantage of the 
conflict between the two? Secondly, the 
conditions set by the givers of these 
projects and aid leave no doubt that this 
aid is not meant to promote the 
revolutionary goals of our people. In 
fact, the main condition for granting this 
financial assistance is that approved 
projects must not go against the 
interests of the US. And as long as US 
strategy is only to put pressure on the 
IR to change some of its policies, it is 
clear that this means mere “reforms” 
rather than a revolution. 
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