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شود و همچنین  های اخیر و شعارهائی که در تجمعات اعتراضی دانشجوئی سر داده می ران در ماهنگاهی به نشریات دانشجوئی منتشره در ای"
دهد که یکی از  اند، بروشنی خبر از گسترش روندی می هائی که در این فاصله و اکثرا بوسیله دانشجویان معترض شکل گرفته مشاهده وبالگ

 گرایش به مارکسیسم و اندیشمندان کمونیست. سیستی در محافل دانشجوئی استهای مارک های بارز آن، اشاعه افکار و اندیشه ویژگی
ها و عملکرد انقالبی فدائیان سرشناسی  ها و احمدزاده های بزرگی چون پویان های کمونیست بخصوص خود را در گرایش جوانان به اندیشه
 ". دهد ها نشان می چون مرضیه احمدی اسکوئی و خسرو گلسرخی
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نگاهی به نشریات دانشجوئی منتشره 
های اخیر و شعارهائی  در ایران در ماه

که در تجمعات اعتراضی دانشجوئی 
شود و همچنین مشاهده  سر داده می

ر این فاصله و اکثرا هائی که د وبالگ
بوسیله دانشجویان معترض شکل 

اند، بروشنی خبر از گسترش  گرفته
های  دهد که یکی از ویژگی روندی می

های  بارز آن، اشاعه افکار و اندیشه
مارکسیستی در محافل دانشجوئی 

گرایش به مارکسیسم و . است
بخصوص خود  اندیشمندان کمونیست

های  را در گرایش جوانان به اندیشه
ها و  های بزرگی چون پویان کمونیست
ها و عملکرد انقالبی فدائیان  احمدزاده

سرشناسی چون مرضیه احمدی 
ها نشان  اسکوئی و خسرو گلسرخی

بینی  بدون اینکه بخواهیم واقع. دهد می
را زیر پا گذاشته و وجود گرایشات 

 را نادیده "چپ"گوناگون در صفوف 
جوئی بگیریم، اما بررسی نشریات دانش

از تمایل قاطع جوانان به  الذکر، فوق
ترین گرایشات موجود در این  رادیکال

تر به  یا دقیق جنبش به سنت فدائی و
خبر  سنت چریکهای فدائی خلق،

 .دهد می
 

ای که  در همین چارچوب مطالعه مقاله
 سایت سازمان ،"ادوار نیوز" اخیرا در

ادوار (آموختگان ایران اسالمی  دانش
شبح لنین بر "به نام ) تتحکیم وحد
 درج گردیده است، بخوبی "فراز ایران

اندرکاران جمهوری  از وحشت دست
اسالمی از گسترش روند فوق خبر داده 

باشد  و بخوبی گویای این واقعیت می
لنینیزم و  - که گرایش به مارکسیزم

کید بر ضرورت نابودی نظام أت
داری و برقراری سوسیالیسم  سرمایه

نانی که به مارکسیزم در صفوف جوا
اند، هر روز ابعاد  گرایش پیدا کرده

 .یابد تری می وسیع
 

نویسنده مقاله فوق، این واقعیت یعنی 
وحشت طرفداران رژیم از گرایش 

های  روزافزون جوانان به اندیشه
در ": دهد انقالبی را چنین توضیح می
 در "چپ"غیبت یک جریان قوی لیبرال، 

البته . گرفته استها مجدداً جان  دانشگاه
های نوظهور  انتظار این بود که این چپ

ایرانی با آموختن از تجربه ایران و 
جهان، همان راهی را طی کنند که 

های غربی به سوی  مارکسیست
ای لیبرالیزه شده از سوسیال  تجربه

به همین دلیل پا . دمکراسی طی کردند
گرفتن دوباره چپ در ابتدا نه تنها هیچ 

ها و هواداران  بین لیبرالنگرانی در 
دمکراسی و حقوق بشر برنیانگیخت 
بلکه حتی با استقبال آنان نیز مواجه 

های جوان،  امید این بود که چپ. شد
خوانند اما به برخی  اگرچه مارکس می

از آراء او به خصوص آراء برخی از 
مفسرین او مانند لنین به دیده تردید و 

های   چپامید این بود که. انتقاد بنگرند
 بخوانند و "گیدنز" و "هابرماس"جوان 

آنچه روی داد اما سخت . بیاموزند
نه تنها از . انگیز بود نامنتظر و شگفت

 و سوسیال "گیدنز" و "هابرماس"
دمکراسی اسکاندیناوی خبری نبود 
بلکه حتی بحثی از کائوتسکی و 

قصه، همان . برنشتاین هم به میان نیامد
 اجتماعی، انقالب: قصه قدیمی بود

انقالب کارگری و رویای نابودی 
 "!داری سرمایه

به این ترتیب نویسنده مطلب فوق ضمن 
 گرفتن دوباره "جان"اعتراف به 

ها،  های کمونیستی در دانشگاه اندیشه

از اینکه جوانان به دنبال تفسیر 
همان "بورژوائی از مارکسیزم نرفته و 

و  "انقالب اجتماعی" یعنی "قصه قدیمی
 را باور دارند "داری ودی سرمایهناب"

زده شده است و فراتر از آن به  شگفت
هم مسلکان خویش یعنی تمامی 

گران نظام بورژوازی  مدافعان و مشاطه
تعارف را باید کنار " :دهد که اخطار می

گذاشت، لنین دوباره به ایران 
 ."...بازگشته است

 
. این اعتراف از دو زاویه جالب است

های نویسنده مقاله  اول آن که شکوه
دهد که چگونه گرایش به  فوق نشان می

مارکسیزم در ایران با گرایش جوانان 
م أهای انقالبی او تو  و تئوری لنینبه
 باشد و همین نکته است که اسباب می

اندرکاران   دستصدای شده و "نگرانی"
رژیم در امور فرهنگی را درآورده 

در این زمینه اظهارات فوق . است
های  ن از اهداف پلید دستگاههمچنی

تبلیغاتی و فرهنگی رژیم در رابطه با 
صدور اجازه انتشار برخی آثار 

. دهد مارکس در ایران خبر می
های تبلیغاتی و فرهنگی  دستگاه

جمهوری اسالمی با امید به اینکه در 
که (شرایط فروپاشی شوروی سابق 

خود را فریبکارانه کشوری 
در بستر  و ) زد سوسیالیستی جا می

تبلیغات جهنمی بورژوازی بخصوص 
 "مرگ کمونیسم" در رابطه با ادعای

مطالعه این آثار به تقویت تفسیر 
خواهد  بورژوائی از مارکسیزم منجر

در یک دوره در میان تعجب و . شود
شگفتگی برخی روشنفکران به این کار 

 آنان البته  واهی "امید". مبادرت نمود
مینه اعترافات در این ز. از کار درآمد

 :خود طرفداران رژیم قابل توجه است
های جوان اگرچه  امید این بود که چپ"

خوانند اما به برخی از آراء  مارکس می
او به خصوص آراء برخی از مفسرین 
او مانند لنین به دیده تردید و انتقاد 

  قدیمیِ یعنی همان داستانِ"بنگرند
  مارکسیزم از آن و انقالبیِ روحِگرفتنِ

ترین اندیشه رهائی  تبدیل این انقالبی
ستمدیدگان  به امری آکادمیک و 

یعنی تبدیل مارکسیزم از سالح . آزار بی
ای برای تفسیر  مبارزه طبقاتی به وسیله

 .رویدادها
 

اما گذشته از اظهار نگرانی طرفداران 
رژیم نسبت به رشد تفکرات کمونیستی 
در بین جوانان و اخطار آنها راجع به 

 نکته "شبح لنین بر فراز ایران"ور حض
ای که در این زمینه باید به آن  اصلی

پرداخت عبارت از دالیل و چرایی رشد 
براستی در . این پدیده در جامعه ماست

شرایطی که سردمداران رژیم جمهوری 
 اسالمی به مثابه عمال امپریالیسم و

داری در ایران در  حافظ نظام سرمایه
میت سیاه طول حدود سه دهه حاک

وقفه به سرکوب  خویش بطور بی
ها  کشی کمونیست خونین و نسل

اند، در شرایطی که تمامی  پرداخته
های کمونیستی را در هم  تشکل
اند و روشنفکران کمونیست را  کوبیده

اند و با تمام توان و قدرت  عام کرده قتل
مادی و معنوی خویش برای 

اعتبارکردن کمونیسم تالش  بی
چرا آنها باز هم مجبورند اند،  نموده

های  دوباره در وحشت از رشد اندیشه
مارکسیستی و شبح لنین در ایران مویه 

 و زاری کنند؟
 

دلیل این امر را باید قبل از هر چیز در 
های سرسخت زمینی و در  خود واقعیت

حدت تضادهای موجود در سطح 
نظام اقتصادی . جامعه جستجو نمود

به یک نظام حاکم بر جامعه ما، به مثا
داری  استثمارگرانه طبقاتی، سرمایه

وابسته است که روبنای سیاسی آن را 
 یک دیکتاتوری شدیدا و وسیعا قهرآمیز

این نظام به دلیل تحت . دهد تشکیل می
بایست  سلطه امپریالیسم بودن هم می

همه وسائل غارت و استثمار 
امپریالیستی را مهیا سازد و هم در 

ان خود که بار چارچوب سیاست ارباب
های خود را به دوش  همه بحران

کنند  های تحت سلطه سرشکن می کشور
های ستمدیده ایران و  باید توده می

بخصوص کارگران و زحمتکشان را به 
ترین شکل قربانی مطامع و  وحشیانه

  الهالهسرمقسرمق
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در بستر . مصالح امپریالیسم سازد
چنین وضعیتی است که رژیم جمهوری 

ضدخلقی و اسالمی به مثابه یک رژیم 
شرایطی را در  داران، نماینده سرمایه

جامعه ایران بوجود آورده است که 
های طبقاتی هرچه شدیدتر  بندی قطب

گذرد فاصله فقر  گشته و هر روز که می
به . گیرد و ثروت عمق بیشتری می

های  همین دلیل هم در طول سال
طوالنی سلطه این رژیم ما شاهد 

ار ایم که از یک طرف استثم بوده
حساب  وحشیانه نیروی کار و غارت بی

ها تن از کارگران  حیات و هستی میلیون
های ستمدیده توسط رژیم  و خلق

جنایتکار جمهوری اسالمی انبوه 
غیرقابل تصوری از فقر و فالکت و 
گرسنگی و بیکاری و تورم و گرانی و 

 جای گذارده و را بر... فحشا و اعتیاد و
 جامعه از سوی دیگر درصد کوچکی از

ور گشته و  در ناز و نعمت غوطه
 "ها آقازاده" حکایت میلیاردرها و

حسرت بر دل ستمدیدگان گذاشته است 
و این همه با سرکوب سیستماتیک 
وحشیانه هرگونه ندای مخالف برعلیه 

کردن هرگونه  این نظم جهنمی و خفه
اعتراض برحق مردمی با گستردن 
بساط  شکنجه و زندان و دار در 

حفظ و تحکیم  این سرزمین،وسعت 
ست که طبقه  بدیهی. یافته است

استثمارگر حاکم و تمامی مرتجعینی که 
در بقای این مناسبات پوسیده ضدخلقی 

توانند  خواهند و نه می نفع دارند، نه می

های صنفی و  ترین خواست به کوچک
سیاسی طبقات محروم و فرودست 
جامعه پاسخی واقعی دهند؛ در نتیجه 

های تحت  نها یک راه را برای تودهآنها ت
گذارند و آن هم  ستم و دربند باقی می

راه مبارزه قاطع برای تغییر وضع 
جهنمی موجود، یعنی نابودی سلطه 

ید از استثمارگران  امپریالیسم و خلع
سرکوبگر جهت برقراری یک نظام 

 "قصه". دمکراتیک و مردمی است
 و آتش سرکش میل "انقالب اجتماعی"

 از درون "داری ابودی سرمایهن"به 
ست  چنین وضعیتی که حاکم بر جامعه

 .کشد سر بر می
 

تا ظلم هست مبارزه برای برکندن آن 
هم هست و در طول تاریخ سلطه 

داری  هر جا که  سرکوبگرانه سرمایه
سخن از مبارزه برای رفع نهایی 

هر جا  استثمار و ستم در میان بوده،
رای شدگان ب که گرسنگان و سرکوب

گسستن زنجیرهای اسارت و برای 
رسیدن به آزادی و برابری 

 مارکس و "شبح"اند،  بپاخاسته
کمونیسم بر فراز دریای جنبش آنان در 

مارکسیسم چیزی . پرواز بوده است
های حاکم بر این  ندیمجز کشف قانون

جدال طبقاتی و توضیح ضرورت 
انقالب اجتماعی جهت رسیدن به 

نها آلترناتیو سوسیالیسم به مثابه ت
نظام استثمارگرانه کنونی نبوده و 

و از آنجا که لنینیسم مارکسیزم  نیست؛

عصر امپریالیسم و انقالبات کارگری 
است در دوران ما که دوران سلطه 

باشد هر جا انقالب  جهانی امپریالسم می
با برجستگی بیشتر در دستور باشد و 
الزامات عینی تغییر رادیکال و انقالبی 

ط را با صدای بلندتری فریاد زند شرای
بطور بالقوه گرایش به لنینیزم 

به واقع در . یابد برجستگی بیشتری می
موقعیتی که شرایط عینی بر ضرورت 

کید داشته و رفرم و أتحوالت انقالبی ت
داری  اصالح نظام گندیده سرمایه

سترونی خود را به اثبات رسانده است 
طبیعی است که جامعه بسوی 

به . های رادیکال روی آورد حل راه
همین دلیل هم در سرزمین استبدادزده 

نشیند  ایران هیچ تفکر انقالبی به بار نمی
بودن یعنی  رادیکال مگر رادیکال باشد و

زدن یعنی نه خواهان تغییر  به ریشه
ها و یا صرفا لغو قوانین بودن  مهره

تمام رژیم سفاک  بلکه سرنگونی تام و
داری را از  ه سرمایهحاکم و نظام ظالمان

موضع طبقه کارگر خواستن و راه 
رسیدن به این هدف بزرگ یعنی انقالب 
را توضیح و تشریح نمودن و این همان 

در به همین " قدیمی است که تا "قصه"
بنابر .  تکرار خواهد شد"چرخد پاشه می

ها و آثار  این، گرایش فزاینده به کتاب
مارکس و تئوری مارکسیستی در بین 

 وانان و روشنفکران انقالبی وج
در ایران و  "شبح لنین" دوباره "ظهور"

در میان جوانانی که مارکس را 
ای است  اند، حاصل شرایط عینی خوانده

که نظام ضدخلقی حاکم و رژیم پاسدار 
تا . اند آن یعنی جمهوری اسالمی آفریده

چنین شرایطی پابرجاست، روح 
 حتی اگر - نیز"لنین" و "مارکس"
بار  لیغات بورژوازی روزی هزارتب

 بر فراز ایران -مرگ آنها را اعالم کند
های  در پرواز خواهد بود و آموزش

های تحت ستم  انقالبی آنان درفش توده
و آگاهی خواهد بود که برای نابودی 
قطعی هرگونه استثمار و ستم و 

این . اند سرکوب بپاخاسته نابرابری و
که  ست ای همان حقیقت ساده

مزدان بورژوازی نظیر نویسنده  به قلم
تجزیه و "الذکر هنگام  مقاله فوق

 هیستریک ضد مارکس و "های تحلیل
. لنین خود، قادر به درک آن نیستند

همان حقیقتی که سردمدارن جمهوری 
. اسالمی را به وحشت انداخته است

یعنی حقیقت گرایش جوانان به 
 "رویای" لنینیزم و - مارکسیزم

همان رویائی که ! داری هنابودی سرمای
از رستاخیز سیاهکل تا کنون هویت 
پیروان جنبش نوین کمونیستی ایران را 
شکل داده است رویائی که گرچه 

کوشند آنرا  دشمنان مردم می
نیافتی جلوه دهند اما تنها امکان  دست

واقعی رهائی است و هیچ راهی جز 
برداشتن در راستای آن وجود  گام

ل هم هست که لنین مین دلیندارد به ه
 :گفت می
 "!کمونیسم خود شور است و رویا"

 
  

  کمکهای مالیکمکهای مالی
  

  امریکاامریکا
  دالر200 رفیق شهید میرهادی کابلی 

  دالر200 رفیق شهید فریدون محمدی 
  دالر 200 رفیق شهید فرشید راجی 

  دالر200 رفیق شهید جمشید هدایتی 
  دالر200 نژاد  اله نیک رفیق شهید فرج

  

    کاناداکانادا
  دالر400 حی سالرفیق شهید جواد 

 
  دالر200 پور  شهید محمد حرمتی رفیق

  دالر200  رفیق شهید پویان 
  دالر100 رفیق شهید مهرنوش ابراهیمی 

    دالر50 هریسی  رفیق شهید اصغر عرب
    

  سوئدسوئد
  کرون200 رفیق شهید میرهادی کابلی 

  کرون200 رفیق کبیر بهروز دهقانی 
  کرون  200 ما دریائی رفیق شهید سی

  کرون200 رفیق شهید مهناز نجاری 
  کرون200 رفیق شهید مهوش جوکار 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!پیروز باد انقالبپیروز باد انقالب                !!مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمیمرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی  !!زنده باد کمونیزمزنده باد کمونیزم

ناد و ، اسها مجموعه سخنرانی
ی همبستگی افراد ها ، پیامها نوشته

های سیاسی به مراسم یاد  و سازمان
بصورت کتاب ... و یاران یاد باد

 !چاپ و منتشر گردید
 

 :برای تهیه این کتاب با آدرس زیر تماس بگیرید
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های عمومی  اين روزها هر زمان که به رسانه
کنی امکان ندارد که در تيتر اخبار روز،  رجوع می

گزارشی درباره رويدادهای دهشتناک جاری در 
ها تا اخبار  از روزنامه. ات را جلب نکند عراق توجه

های اينترنتی در  ها تا سايت راديوها و از تلويزيون
شدن  شوی که از کشته همه جا با اخباری مواجه می

هر روزه مردم غيرنظامی در اين کشور خبر 
 و بدنبال هجوم ارتش ٢٠٠۶از مارچ سال . دهند می

امريکا به عراق، اين کشور به صحنه جنايات ارتش 
های  کا و فجايع دلخراشی که گروهمتجاوز امري

آفرينند تبديل شده  مرتجع اسالمی و غيراسالمی می
است و هر روز آمار جديدی از تلفات نيروهای 

شود که شايد يکی  درگير و مردم غيرنظامی داده می
ترين اين آمارها مربوط به برآورد يک گروه  از تازه

جان "تحقيقاتی باشد که از متخصصان دانشگاه 
امريکا و دانشگاه بغداد تشکيل شده و در " کينزهاپ

درج " لنست"يک نشريه پزشکی انگلستان به نام 
بر اساس برآورد اين گروه که مبتنی . گرديده است

باشد، از زمان حمله  بر يک کار تحقيقی گسترده می
 يعنی ٢٠٠۶ارتش امريکا به عراق تا ژوئيه سال 

زار نفر  ه۶۵۵در فاصله سه سال و چند ماه تنها 
بر اساس اين . اند غيرنظامی در عراق کشته شده

شدگان بر اثر اصابت گلوله   درصد کشته۵۶تحقيق، 
 درصد هم بر اثر انفجار ١٣اند،  به قتل رسيده

 درصد هم بر اثر انفجاربه ١۴وسائل نقليه و 
جمهور  گرچه رئيس. اند های ديگر کشته شده شکل

 لشکرکشی به امريکا به دليل منافعی که در توجيه
عراق و تداوم حضور نظامی ارتش امريکا در اين 

قلمداد " آميز مبالغه"کشور دارد فورا اين آمار را 
نمود اما منابع مختلف نه تنها اين آمار را تائيد 

کنند بلکه گاه برآوردهائی به مراتب باالتر از اين  می
جالب است . دهند شدگان ارائه می آمار از تعداد کشته

 ٣۵ ضمن رد اين آمار مدعی شد که تنها که بوش
. اند هزار غيرنظامی عراقی در اين فاصله کشته شده

البته او  ديگر روشن نکرد که اگر آمار مزبور را 
خود را از " بينانه واقع"خواند آمار  می" آميز مبالغه"

در حاليکه متخصصانی که آمار ! کجا آورده است
را بر اساس اند اين آمار  مزبور را ارائه داده

اند و اعتبار  خانه در عراق تهيه کرده به مراجعه خانه
کار تحقيقی آنها بوسيله متخصصان ديگری در اين 

گرچه باال يا . زمينه مورد تائيد قرار گرفته است
شدگان غيرنظامی تغييری  بودن آمار تعداد کشته پايئن

در ماهيت جنايتکارانه تجاوز امريکا به عراق ايجاد 
شده   هزار کشته۶۵۵اما اطالع از رقم . کند نمی

غيرنظامی از زمان حمله امريکا به عراق، ابعاد 
 .دهد فاجعه را در مقابل ديد همگان قرار می

بر کسی پوشيده نيست که دولت امريکا با توسل به 
های  اين دالئل که دولت صدام در حال تهيه سالح

جمعی است و با تشويق تروريسم، ثبات  کشتار دسته
منطقه و جهان را به خطر انداخته و در همين راستا 

کند،  تروريستی القاعده حمايت می از جريان اسالمی
و ادعا نمود . به اين کشور حمله و آنرا اشغال نمود

که قصدش از اين حمله، آزادسازی عراق و 
امروز . باشد برقراری دمکراسی در اين کشور می

يد ديد پس از گذشت سه سال از اشغال عراق با
. کداميک از ادعاهای دولت امريکا تحقق يافته است

های کشتار جمعی در  در رابطه با ساخت سالح
رفت  ترين دليل حمله به شمار می عراق که اصلی
دانيم اين قدرت امپرياليستی هنوز  همانطور که می

که هنوز است نتوانسته است شواهدی مبنی بر 
ز سوی ديگر و ا. هائی ارائه دهد ساخت چنين سالح

اند  های اطالعاتی امريکا رسما اعالم کرده سازمان
که دولت صدام نه تنها با القاعده در ارتباط نبوده 
بلکه برعکس اشغال اين کشور شرايط را برای 

به اين ترتيب، . تر ساخته است رشد تروريسم آماده
در شرايطی که دولت امريکا فريبکارانه ادعا 

ا تروريسم به عراق کرد که برای مبارزه ب می
لشکرکشی نموده، حال تشکيالت اطالعاتی اين 
: کشور رسما مجبور به اعتراف شده است که

بخشيدن به نسل جديدی از  جنگ عراق در شکل"
افراطيون و افزايش خطر تروريسم در جهان کمک 

از آنچه که بر سر آزادی و دمکراسی ". کرده است
اند مدعی شود تو آمده هم همگان باخبرند و کسی نمی

 هزار ١٣۵که در شرايط اشغال عراق و حضور 
گفتن از  سرباز امريکائی در اين کشور امکان سخن

آزادی وجود دارد و يا در شرايطی که کسی 
تواند بدون تحمل زندان و شکنجه برعليه  نمی

نشانده عراق سخن گفته و يا  های دولت دست سياست
 صحبت شود فعاليت نمايد از وجود دمکراسی می

به واقع در شرايطی که مردم حتی از امنيت . کرد
رفت و آمد در خيابان برخوردار نيستند و هر لحظه 
انفجار بمبی و يا سرنيزه گروه مرتجعی جانشان را 

گيرد و ما هر روز شاهد کشف  به بازی می
اند،  هائی هستيم که وحشيانه شکنجه شده جنازه
نها از گفتن از وجود دمکراسی در عراق ت سخن

ای ساخته است  پيشه سياستمداران بورژوای رذالت
که فريبکارانه انتخابات نمايشی در اين کشور را 

اصطالح دمکراسی و وسيله ابراز اراده  ی به نشانه
 .زنند آزاد مردم جا می

اگر نه به تبليغات بلکه به آنچه در عمل رخ داده 
بينيم که که اين درست است که در  توجه کنيم می

تيجه يورش امريکا به عراق، رژيم سرکوبگر و ن

مستبد صدام سرنگون گشته اما با سرنگونی رژيم 
صدام، دولتی ملی و دمکراتيک هم در اين کشور 

اند تنها  شکل نگرفته و کسانی که بر سر کار آمده
های امپرياليستی  عروسکانی جهت توجيه سياست

ليسم شان به امپريا باشند که درسرسپردگی امريکا می
از سوی ديگر، با اشغال عراق . ترديدی وجود ندارد

عمال اين کشور به بزرگترين پادگان امپرياليسم 
امری که جدا از . امريکا در منطقه تبديل گشته است

اش، بطور بالفعل بازار اين  پيامدهای استراتژيک
کشور و منابع فراوان انرژی آن را کامال زير 

ه اين ترتيب، امريکا ب. سيطره امريکا درآورده است
با اشغال عراق، هم حضور نظامی خود را در 
در  منطقه تحکيم نموده و هم رقبای قدرتمند خود

صحنه جهانی را از سنگرهائی عقب نشانده و به 
اندازی نموده  حوزه نفوذ آنها در اين کشور دست

برای درک ابعاد اين مسئله تنها کافی است که . است
 دالر بدهی رژيم صدام به ها به سرنوشت ميليارد

روسيه و فرانسه فکر کرد که قرار بود از طريق 
ارز حاصل از فروش نفت پرداخت گردد و حال با 
سلطه امريکا بر منابع نفت عراق، بازپرداخت آنها 

 !به حاشيه رانده شده است
های عراق  واقعيت اين است که حوادث و رويداد

م امريکا های کنونی امپرياليس جهت شناخت سياست
اين قدرت " خاورميانه بزرگ"بخصوص طرح 

جهانی و درک ماهيت تجاوزگرانه امپرياليسم از 
چرا که آنچه در . اهميت بسياری برخوردار است

های  نمائی از سياست گذرد آينه تمام عراق می
. باشد گرانه امريکا در آغاز قرن جديد می سلطه

انيان تجربه عراق از زاويه ديگری هم برای ما اير
مهم است چرا که اين روزها ما در صفوف مخالفين 

ها و گرايشاتی مواجه  جمهوری اسالمی با تحليل
هستيم که با تکيه بر نمونه عراق و از جمله 
کردستان عراق از حمله امريکا به ايران دفاع 

کنند که در شرايطی که  کنند و چنين استدالل می می
گری وجود برای سرنگونی جمهوری اسالمی راه دي
 .ندارد چرا نبايد از اين امکان استفاده نمود

اند که در  ها و گرايشات سياسی مدعی اين تحليل
شرايطی که هيچ نيروئی در صحنه حضور ندارد 
که قادر به سرنگونی رژيم باشد چرا ما بايد از اقدام 
امريکا که به هر حال باعث خالصی ما از شر 

اين نيروها . نی نکنيمشود، پشتيبا  میهای حاکم آخوند
گذرد از واقعيت  بدون توجه به آنچه در عراق می
گذرد تنها به صحنه  آنچه بر عراق گذشته و می
خواهند و  کنند و ديگر نمی سرنگونی صدام توجه می

های ديگر توجه  دهد به واقعيت شان اجازه نمی منافع
کنند و ببينند که در اين فاصله چه بر سر مطالبات و 

ها و حق زندگی مردم کوچه و  های توده خواست
بازار آمده است و چگونه روزی چند صد نفر 

. شوند های امريکا در اين کشور می قربانی سياست
کسانی که صرفا سرنگونی جمهوری اسالمی را 

خواهند بفهمند که چرا  اند نمی هدف خود قرار داده
های سرکوبگر  نيروهای انقالبی بر سرنگونی رژيم

 تأکيد دارند، و چرا راه حل نجات د مردمبدست خو
دانند و نه کودتا يا لشکرکشی  مردم را انقالب می

جالب است که برخی از اين نيروها . امپرياليستی
شان  قرار  وقتيکه راه حل انقالب را در مقابل

  

  . . ردیده استردیده استاین نوشته نخستین بار در سایت دیدگاه درج گاین نوشته نخستین بار در سایت دیدگاه درج گ: : توضیحتوضیح
  

  !!ای که باید از آن آموختای که باید از آن آموخت  عراق، تجربهعراق، تجربه
 

  فریبرز سنجریفریبرز سنجری
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شوند که انقالب با خونريزی  دهی فورا مدعی می می
نی ای جز گسترش فجايع انسا توأم است و نتيجه

نخواهد داشت و با اين استدالل مردم را از 
اما بيائيد . ترسانند های باالی انقالب می هزينه
ای آمار قربانيان غيرنظامی جنگ عراق را  لحظه

های  شدگان در جريان خيزش با آمار تعداد کشته
مردمی جهان و از جمله خود انقالب ايران مقايسه 

ای انسانی ه کنيم تا آشکار شود در واقعيت، هزينه
 .تر بوده است کدام يک خونين

شدن مطلب، سه حرکت  بخاطر جلوگيری از طوالنی
گيريم و جهت اينکه جائی  مردمی را در نظر می

هائی که از حمله  "پرو امريکائی"برای اما و اگر 
ها  کنند نماند، تمام آمار امريکا به ايران پشتيبانی می

ه منطقا بايد کنيم ک را از خود راديو امريکا نقل می
مورد " بزرگترين قدرت جهان"به عنوان صدای 

تائيد آنها باشد و اين سه مورد را هم درست بخاطر 
اين سه حرکت . ايم وجود همين آمارها انتخاب کرده

مبارزه مردم پرو، کردستان ترکيه و : عبارتند از
 .ها در سريالنکا تاميل

 ٧٠حدود " اکتبر ١۴به گزارش راديو امريکا، در 
 سال نبرد بين ٢٠هزار نفر در جريان قريب 

و همين راديو ". شورشيان و دولت پرو کشته شدند
: گويد  سپتامبر در مورد کردستان ترکيه می٢٨در 

 برای خودمختاری در ١٩٨۴شورشيان از سال "
اين جنگ بيش از . جنگند جنوب شرقی ترکيه می

 ١١و در ." سی هزار کشته به جای گذاشته است
ها در سريالنکا  در مورد مبارزات تاميلاکتبر 

طلبان سريالنکا  شورش جدائی"دهد که  گزارش می
 آغاز شد، تاکنون جان بيش از ١٩٧٢که از سال 

 ". هزار نفر را گرفته است۶٠
ها و مقايسه آنها با آمار  توجه به اين آمار

 هزار نفری و تازه غيرنظامی در ۶۵۵شدگان  کشته
ک مدت زمانی سه ساله، عراق آن هم تنها در ي

دهد که چه تفاوت فاحشی بين  بروشنی نشان می
های يک مبارزه مردمی جهت دستيابی به  هزينه

. آزادی و يک لشکرکشی امپرياليستی وجود دارد
جدا از موارد فوق، اگر به آمار شهدای انقالب 

 هم رجوع کنيم باز با اين تفاوت ۵٧- ۵۶های  سال
ر رستاخيز سياهکل را اگ. شويم آشکار روبرو می

هائی به حساب آوريم که به طوفان  از اولين موج
انقالب انجاميد، کل شهدای مردم ما از رستاخيز 

. باشد دهم آمار فوق نيز نمی سياهکل تا قيام بهمن يک
های باالی  بنابر اين، کسانی که با تکيه بر هزينه

انقالب، مردم را از تنها راه حل نجاتشان يعنی 
 رژيم جمهوری اسالمی بدست خود سرنگونی

ها را به دست  ها و توجه ترسانند و نظر ها می توده
کنند، فريبکارانی بيش نيستند  آهنين امريکا جلب می

انديشند همانا سرنوشت  که به تنها چيزی که نمی
اتفاقا تجربه عراق درست برعليه کسانی . مردم است
های  دهد که مردم ما را به بيراهه حکم می

بدون شک همانطور که . دهند پرياليستی سوق میام
برعکس " انقالب مجلس مهمانی نيست"گويند  می

هاست که با توپ و  ترين پديده"اتوريته"يکی از با 
تانک و تفنگ سر و کار دارد اما برای رسيدن به 
آزادی راهی جز انقالب وجود ندارد و تجربه نشان 

. راه نجات استترين  هزينه داده که اتفاقا اين راه کم
اين واقعيتی است که تجربه عراق نيز بر آن مهر 

 .زند تأئيد می

  
  

  افغانستانافغانستان  از شاعر مبارزاز شاعر مبارز  شعریشعری
  

  رتبيلرتبيل. . پپ
 

 )*(! رفـقــا
 تـان عقاِب رزِم مقــدس
 ی غـروِر  پـربـارتـان نـشـسـته بر ستـيـغ

 ی داِغ شمــا، کـوره
 ُپر درخـشـش بــاد، که
 الدتـانگـداخـته آهـن و فـو
 تـان هـای ســوزاِن با دمـا دمـی نفـس

 کـه چســان 
 هـايـتـان، دست

 در گـداخـته کـوره؛
 چـون ســيالی بهـم آميـخـته، و

 نيروی يکـتا گـشــته
 های دسـت بدسـت شــده، آن دست

 و؛ چـون تـبـری فـرود آمـده
 بـر پـوک درخت کـهن ســال زمــان

 اش شـکـيدهکـين و خی چـر تا بر شـاخ و شـاخـچـه
 ديگر آوانـگان نشــونـد خـفـاشــان در شـبانـگاه

 !بگــذار
 بوسه زنــم، 
 هـای ســبز و يکـتايـمــان،  بـر دسـت

 کـه در سـراسـِر جـهـان بـهم پـيـوســته،
 و پيوسته باد، 
 مـان ی هـای بهـم پيـوسـته پيـوستـگی

 

       !    !    !   !  !  
 

ر يورش و کشتار دسته جمعی اعضای کميته به خاط ) *(
مونيست ترکيه، توسط ارتش آنکشور به تاريخ کمرکزی حرب 

 . سروده شده است٢٠٠٥دوم سپتامبر 

  ١٧١٧بقيه از صفحه بقيه از صفحه     . . ....جنبشجنبش"" اقليت و  اقليت و --يانيانئئسازمان فداسازمان فدا

  
 شود کدام دوره بوده و که روشن هم نمی" دوره خاص"با انتساب اين تاکتيک به يک ) ٣

دهد   مثل همه مخالفين اين تئوری به خود امکان می،هائی است ه دارای چه ويژگیاين دور
کند و بار ديگر به  يکبار آن را به دوره شاه محدود می. مانور دهد"بين ناسخ و منسوخ "که 

 .در دوران جمهوری اسالمی" کشاکش انقالب و ضدانقالب"
نند بايد گفت که مگر همين مبارزه ک برای آنها که اين امر را به دوره شاه محدود می) ۴

پشتيبانی مردم  دوران بزرگی از سلطه جمهوری اسالمی نيز بکار نرفت و ما مسلحانه در
اگر فراموش نکرده باشيم حتی در  !در همين جمهوری اسالمی نديديم" تاکتيک"را از اين 

 !در نشريه کار هم بوديم" های رزمی جوخه" ما شاهد رهنمود" دوره خاصی"
دهند که  دهند نشان می تقليل می" مشی چريکی"آنهائی که تئوری مبارزه مسلحانه را به ) ۵

برخی از آنها . قادر به درک مبانی تئوريک و نقش استراتژيک مبارزه مسلحانه نيستند
از آنجا که به تئوری ، هائی هستند که بعد از قيام بهمن و تغيير شرايط سياسی کشور همان

به  تحليل شرايط و  شده يافته و قادر سالح  خود را خلع،ت نموده بودندچريکهای فدائی پش
در حاليکه تحليل شرايط بعد از قيام بر مبنای تئوری . دادن رهنمودی برای عمل نبودند

 لنينيستی مبارزه مسلحانه به چريکهای فدائی خلق امکان داد تا دريابند که -مارکسيست
امری که تجربيات . باشد می ها هی مسلح تودهد وظيفه اصلی در آن شرايط، سازمان

 .صحرا آن را به اثبات رساند کردستان و ترکمن
جنبش مسلحانه که  در خاتمه مايلم بگويم که چرا سازمانی که بخشی از هويت خود را از

بيند که  بدنبال رستاخيز سياهکل شکل گرفت کسب نموده، حال خود را مجبور به اين می
گويند به تصحيح حرف آنها  سخن می" جنبش چريکی"طالعاتی رژيم از موران اأوقتيکه م

 "!جنبش انقالبی"نه، " جنبش چريکی" برخيزد و فرياد برآورد
 

 

 

  ٧٧بقيه از صفحه بقيه از صفحه     نگاهی به برخی اخبار  نگاهی به برخی اخبار  
 

های ضدکارگری اين کارخانه به اشکال مختلف و بسيار متفاوت  شود که سياست گفته می
نيافته اجرا شده و سطح رفاه کارگران  مريکا و کشورهای توسعهبا يکديگر در اروپا و آ

اين . های مشابه نگه داشته است تر از کارگران در کارخانه را در سطحی بسيار پائين
 بخش توليدی را در اروپا و امريکا تعطيل کرده و در ١٠ تاکنون ١٩٩۵کارخانه از سال 

 قوانين حقوق بشر را ناديده کشورهای تحت سلطه نيز قراردادهای کارگری و حتی
به عنوان مثال، . ای را به کارگران تحميل کرده است گرفته و شرايط کاری غيرانسانی
های تايرسازی مکزيک را خريداری کرد و بالفاصله  اين کارخانه يکی از کارخانه

حقوق کارگرانش را کاهش داد، مزايای مسکن و بهداشت و درمان را قطع کرد و در 
اما وقتی که کارگران به اين تغييرات اعتراض . ت کار را افزايش دادعوض ساعا

 .کردند، مديريت کارخانه همه کارگران را اخراج کرده و کارخانه را موقتا تعطيل نمود
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طلب نبودند، جنبش  در ايران اگر احزاب اصالح"
اگر آقای ناطق نوری سرکار . چريکی راه افتاده بود

رفتند توی فاز  ی میا آمد، حتما يک عده می
اين بخشی از سخنان سعيد حجاريان، .... "چريکی

يکی از مؤسسين وزارت اطالعات جهنمی رژيم 
سرکوبگر جمهوری اسالمی، يکی از خالقين 

و باالخره يکی از " سربازان گمنام امام زمان"
مغز متفکر "های حکومت و  استراتژيست
 ای با باشد که اخيرا در مصاحبه می" اصالحات

او . خبرگزاری فارس، از سوی او عنوان شده است
کند که  در بخش ديگری از اظهارات خود اضافه می

طلبی  گير بوديم، از دو طرف؛ اصالح ما ضربه"
" نسخه جديد" و در ارتباط با !"يعنی همين

گويد که شعار او اکنون  پيشنهادی خود می
زنده باد اصالحات؛ کدام اصالحات ! اصالحات مرد"

 .باشد  می!" بادزنده
سخنان فوق که پس از پايان دو دور 

از " طلب اصالح"جمهوری خاتمی فريبکار  رياست
زبان يک مقام امنيتی سابق جمهوری اسالمی 

اين . گوئی نيست شود به هيچوجه اغراق مطرح می
موضوع در همان زمان در ميان بسياری از مردم 

ه آن ای مطرح بود و امروز اعتراف ب ايران به گونه
يکبار ديگر جوهر ضدخلقی و اهداف فريبکارانه 

که اساسا برای سرکوب مردم و " پروژه اصالحات"
های  شدن جنبش انقالبی توده جلوگيری از راديکاليزه

سازماندهی شده بود را " گيری ضربه"تحت ستم و 
سخنان حجاريان در عين حال انعکاس . دهد نشان می

داران  مايههراس وحشتناک طبقه حاکم يعنی سر
اندرکاران و متفکران  زالوصفت وابسته و دست

آمده، به  جان رژيم حامی آنان از گرايش مردم به
ترين شکل مبارزه سياسی يعنی مبارزه  عالی

بيهوده نيست که . ست مسلحانه و اعمال قهر انقالبی
آقای حجاريان که يکی از مشغوليات چند ساله 

برعليه " نويسی رديه"اخيرش در دستگاه حاکم 
بوده " مبارزه مصلحانه"و تبليغ " مبارزه مسلحانه"

افسانه "است اکنون نيز در شرايطی که رسوايی 
جمهوری اسالمی بر هر کودک " طلبی اصالح

دبستانی نيز معلوم شده همچنان پرچم شکسته 
چرخاند تا به خيال خود  را در هوا می" اصالحات"

وانان در ميان ج" جنبش چريکی"از راه افتادن 
امروز پس از گذشت قريب به يک . جلوگيری کند

 که خاتمی فريبکار با پرچم ١٣٧۶دهه از خرداد 
روی کار آمد، برای درک بهتر " جنبش اصالحات"

آنچه که امروز سعيد حجاريان در رابطه با پروژه 
و کارکرد آن برای مقابله با " طلب احزاب اصالح"
شرايط کند الزم است  مطرح می" جنبش چريکی"

دوره مورد نظر را هرچند بطور مختصر مورد 
 .کنکاش و بازبينی قرار دهيم

رژيم سرکوبگر جمهوری اسالمی در دوره 
جمهوری  رفسنجانی و بويژه در اواخر دوره رياست

او با موجی از يک بحران انقالبی در سطح جامعه 
کن  خراب های خانه پيشبرد سياست. روبرو شده بود
و فقر و فالکت " بازسازی" نام امپرياليستی زير

ها بر زندگی  وحشتناک ناشی از اعمال اين سياست
ها تن از کارگران و زحمتکشان و سرکوب  ميليون

های تحت ستم، بار ديگر  سيستماتيک و گسترده توده
موجب سر برآوردن موج سهمگينی از مطالبات 

آمده برعليه نظم  های بجان متراکم و جنبش توده
اعتصابات کارگری به .  گشته بودضدخلقی حاکم

حرکات اعتراضی . ای رشد کرده بود سابقه شکل کم
راديکال در سطح جنبش دانشجويی در تهران و 

ای در اراک  های قهرآميز توده ساير شهرها، شورش
زنگ خطر ... و قزوين و تبريز و همدان و مشهد و

را برای سران جمهوری اسالمی به صدا درآورده 
ار همه اينها رشد برخوردهای مسلحانه، بود و در کن

حکومت را بشدت ... و" بسيجی کشی"پديده 
جامعه "هراسان ساخته بود تا جايی که رفسنجانی 

کرد و  تشبيه می" بمب ساعتی"را به يک " کارگری
گردانندگان وزارت اطالعات با سرکشی به 

" های ريشه"زده درصدد يافتن  شهرهای شورش
 بررسی اين امر بودند که خيزش برعليه حکومت و
ها و حرکات مسلحانه  آيا در ورای اين شورش

قراردارند، يا نه و آيا با " های سياسی تشکيالت"
توجه به سابقه درخشان جنبش دانشجويی در 
پرورش و تحويل روشنفکران و کادرهای انقالبی 

بويژه به جنبش مسلحانه و سازمان (به جامعه 
در ) ۵٠لق در دهه چريکهای فدايی و مجاهدين خ
های مخفی متمايل به  سطح دانشجويان تشکيالت

شکل " های چريکی جنبش"مبارزه مسلحانه و 
در چنين اوضاع و احوالی بود که ! اند گرفته

يافتند که نظام  گردانندگان جمهوری اسالمی درمی
ديکتاتوری حاکم به رغم تمامی جنايات و 

ج  با مو٧٠ و اوايل دهه ۶٠های دهه  سرکوب
های بپاخاسته روبرو شده است  جديدی از برآمد توده

که خاموش ساختن آن بجز کاربرد زور و سرکوب 
. العنان به ابزارهای ديگری نيز نياز دارد مطلق

کردن خاتمی فريبکار  و علم" طلبی پروژه اصالح"
 که خود را ٧۶در جريان نمايش انتخاباتی خرداد 

زد،  ما جا میهای تحت ستم  نماينده مطالبات توده
با . ای بود پاسخ طبقه حاکم به چنين اوضاع بحرانی

گماردن خاتمی در پست رياست جمهوری و نمايش 
 ميليون ٢٠"پرشده با  های انتخاباتی ازپيش صندوق
، رژيم جمهوری اسالمی کوشيد انرژی "رای

های بجان آمده و آماده انفجار را در  انقالبی توده
اليزه کرده و با ايجاد پشت سر خاتمی فريبکار کان

داری وابسته،  نظام سرمايه" پذيری اصالح"توهم 

خاتمی را صد البته با کمک تبليغات کرکننده 
های بخش بزرگی از  طلبی امپرياليستی و مماشات

اصطالح اپوزيسيون در رأس جنبش اعتراضی  به
 سال حکومت ٨بقيه ماجرا در طول . ها بنشاند توده

برای " طلبی جنبش اصالح"و ننگين خاتمی فريبکار 
 -هر چند که جنبش دانشجوئی. همگان معلوم است

 تير در همان آغاز نقاب از چهره ١٨مردمی 
فريبکار خاتمی دريده و در عين حال انرژی انقالبی 
نهفته در ميان مردم مبارز ايران را به عينه به 

پروژه کالن "نمايش گذاشت، ولی در هر حال، با 
های   خاتمی سياستبود که" اصالحات

کن رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری  خراب خانه
تر پيش برده و با استفاده از  اسالمی را هرچه وسيع

 سال بيشتر برای ٨حربه سرکوب و فريب توانست 
اين رژيم ددمنش وقت بخرد و سلطه ننگين آن را بر 

. های تحت ستم ما حفظ نمايد حيات کارگران و خلق
زمامداری خاتمی يکبار ديگر نشان  سال ٨تجربه 

داری وابسته،  داد که در شرايط سلطه نظام سرمايه
گسيخته روبنای ذاتی آن  نظامی که ديکتاتوری عنان
گفتن ازانجام اصالح و  را تشکيل می دهد، سخن

رفرم و هرگونه خواست دمکراتيک توسط طبقه 
 .ای بيش نيست حاکم افسانه

هه از عروج و امروز با گذشت نزديک به يک د
آقای حجاريان و " پروژه کالن اصالحات"افول 

مغز "يارانش در جمهوری اسالمی، حال حتی 
کند که  نيز اعتراف می"  متفکر و معمار اصالحات

کارآوردن خاتمی  اهداف اصلی اين پروژه و روی
و " افتادن جنبش چريکی راه"جلوگيری از 

 برای نظام بود و درست به خاطر" گيری ضربه"
بودن اهداف ضدخلقی اين پروژه است  احساس موفق

کدام "کوشد زير شعار  که او با وقاحت تمام می
بار ديگر مرحله جديدی از !" اصالحات زنده باد

فريبکاری را آغاز و هنوز به توهم امکان 
اصالحات در نظام ديکتاتوری جمهوری اسالمی 

 .دامن بزند
عنان و ال  سال حکومت ديکتاتوری مطلق٢٨تاريخ 

تبهکارانه رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری 
وقفه جنايت و سرکوب و ظلم  اسالمی با اعمال بی
های تحت ستم ما آغشته شده  برعليه کارگران و خلق

اما از سوی ديگر، اين تاريخ سياه با مبارزات . است
های تحت ستمی گره خورده است، که  دليرانه توده

و رعب و وحشت و به رغم تمامی اين جنايات 
اختناق اعمال شده از سوی حکومت، هيچگاه از 
مبارزه برعليه آن از پا ننشسته و هر روز و هر ماه 
و هر سال با هرآنچه که در توان داشتند به مقابله با 

در اين چارچوب،  گرايش طبيعی . اند آن برخاسته
بردن به سالح و مبارزه مسلحانه  ها برای دست توده

 دشمن تا بن دندان مسلح و وحشی که در مقابل يک
کوچکترين مبارزه و مخالفت سياسی را نيز 

تابد، بخش اليتجزای اين کشاکش طبقاتی را  برنمی
توان گفت که در  به جرأت می. تشکيل داده است

طول تاريخ معاصر کشور ما کمتر رژيمی را 
توان يافت که با چنين سطحی از مقاومت و  می

ای و مبارزه قهرآميز روبرو  امواج مبارزات توده
درست به دليل همين واقعيت يعنی وجود . بوده باشد

ای دائما در حال تراکم و انفجار  يک جنبش توده

 ""طلبیطلبی جنبش اصالحجنبش اصالح""اهداف واقعی اهداف واقعی 
!!از زبان حجاریاناز زبان حجاریان
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بينيم، جمهوری  برعليه نظام حاکم است که ما می
اسالمی هر بار که با خطر لبريزشدن و انفجار اين 

يازيدن به  جنبش روبرو شده کوشيده است تا با دست
تر،  های سخيف تر و فريبکاری ات عظيمجناي

ها و جنبش انقالبی آنها را سرکوب  مبارزات توده
های ضدانقالبی آن را از  نموده و يا با تاکتيک

اگر به . محتوای انقالبی تهی کرده و به کجراه ببرد
تاريخ حيات ضدخلقی جمهوری اسالمی نظر افکنيم 

يم بينيم که اين رژيم سرکوبگر چگونه موج عظ می
 ۶٠های تحت ستم  در سال  و تهديدکننده جنبش توده

انداختن بساط دار و اعدام و شکنجه در  را با براه
ها به عقب راند و بقای  سطح جامعه و در سياهچال

ترين  حکومت ضدخلقی خود را با اعمال فجيع
سپس هنگامی که . جنايات تا چند سالی تضمين کرد

اين رژيم با در اواخر جنگ ضدخلقی ايران عراق، 
ها و  يابی دوباره جنبش دالورانه توده انداز اوج چشم

خطر انقالب روبرو شد، سران حکومت با 
زدن به يک جنايت فجيع، نسلی از بهترين  دست

ها را در جريان  فرزندان انقالبی و مبارز توده
 از دم تيغ ۶٧عام زندانيان سياسی در سال  فاجعه قتل

احی ديگر بر عمر ننگين گذراندند تا باز هم چند صب

اما مدت زمان کوتاهی پس از . نظام خويش بيفزايند
اين جنايت، بار ديگر در دوره زمامداری رفسنجانی 

ای و  های توده مزدور، مارش عظيم شورش
اعتصابات کارگری و دانشجويی و حرکات قهرآميز 
و مسلحانه، حاکميت جمهوری اسالمی و کل نظام 

يد؛ اين بار نيز ضدخلقی را به چالش طلب
اندرکاران جمهوری اسالمی به ميدان آمده و  دست

شان  برای حفظ و دوام حکومت ضدمردمی و وابسته
را " طلبی اصالح"و " قتل درمانی"پروژه مرکب 

کشيدن خاتمی فريبکار از  سازمان دادند و با بيرون
 و جا ١٣٧۶ خرداد ٢شان در  های مارگيری صندوق

در " جامعه مدنی"ده زدن او به عنوان نماين
، "دمکراسی"جمهوری اسالمی، مدافع

کوشيدند تا او را ... و" حقوق زنان"، "اصالحات"
های تحت  طلبانه توده مظهر مطالبات و مبارزات حق

مردم " انتخاب آزادانه"ستم جا زده و حاصل 
تاکتيکی که به رغم افشای . آمده معرفی کنند جان به

های واقعی مدافع آن از جمله توسط يکی از نيرو
ها يعنی چريکهای فدايی خلق، بدليل  منافع توده

موازنه نيروی انقالب و ضدانقالب در آن دوره و 
ها و تبليغات وحشتناک طبقه حاکم و اربابان  حمايت

شائبه  های بی اش و همچنين مساعدت امپرياليست
 که -طيفی از سازشکاران و دوستان نادان خلق

پنداشتند که   خورده و میفريب تبليغات حکومت را
به مردم " دمکراسی"دادن به  ديکتاتوری حاکم با تن

انتخاب بين بد "و يا " آزاد"تحت ستم امکان انتخاب 
 سرانجام موثر افتاد و رژيم جمهوری -داده" و بدتر

اسالمی در طول مدت حکومت خاتمی فريبکار با 
 سال ديگر برای ٨توانست " طلبی اصالح"پروژه 
گين خويش وقت بخرد و بقول حجاريان از بقای نن
از " گيری ضربه"و با " جنبش چريکی"افتادن  راه
به اين . يابی مبارزات انقالبی جلوگيری کند اوج
مورد اشاره حجاريان، " جنبش اصالحات "ترتيب

 ٧٠های  در حقيقت امر در شرايط مشخص سال
ای را برای طبقه حاکم ايفاء  همان نقش ضدانقالبی

؛ يعنی ۶٧عام سال   و قتل۶٠ کشتار سال کرد که
کردن و زايل ساختن  نقش سرکوب انقالب و منحرف
ها و جلوگيری از  راديکاليسم انقالبی جنبش توده

ارتقاء سطح اين مبارزات به يک مبارزه انقالبی 
قهرآميز سراسری که سرانجام بساط ضدخلقی 
رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی و 

 .کم را از بيخ و بن برکندنظام حا

 
  نگاهی به برخی اخبارنگاهی به برخی اخبار

 
خدمات سوخت خدمات سوخت ""کارگران کارخانه کارگران کارخانه 

پشت پشت ) ) در ایالت تنسی آمریکادر ایالت تنسی آمریکا ( (""اتمیاتمی
  انداند  درهای بسته کارخانه نگه داشته شدهدرهای بسته کارخانه نگه داشته شده

 

) NFS" (خدمات سوخت اتمی"کارگران کارخانه 
 ماه مه در اعتراض به کاهش حقوق و بيمه ١۵در 

قوانين و مقررات جديد و همينطور در اعتراض به 
آنها . ضدکارگری مديريت، دست به اعتصاب زدند

اين .  ماه را در اعتصاب بسر بردند۵مدت 
مدت از جانب مديريت کارخانه که  اعتصاب طوالنی

های گذشته را هنوز  ها و ماه سودهای نجومی سال
اما کارگران . هم در جيب دارد، ناديده گرفته شد

شدن اعتصاب زير  نیاعتصابی که در اثر طوال
های زياد رفته بودند تصميم به  قرض و بدهکاری

 اکتبر به ٢٠آنها در روز . اختتام اعتصاب گرفتند
اما درهای کارخانه به رويشان . کارخانه بازگشتند

. بسته شده و اجازه ورود به کارخانه را نداشتند
توانند  کارگران نمی"مديريت کارخانه اعالم کرد که 

شان خواست اعتصاب کنند و هر وقت  هر وقت دل
فقط مديريت . شان کشيد سر کار برگردند ميل

تواند تصميم بگيرد که چه کسانی حق  کارخانه می
هنوز هيچکدام ." بازگشت به سر کارشان را دارند

از اين کارگران اجازه بازگشت به کار را دريافت 
 .نکرده است

 

  

 از  از NNoorrffoollkkشکایت مدیریت کارخانه شکایت مدیریت کارخانه 
   و اتحادیه و اتحادیهکارگرانکارگران

 

در روز چهارم اکتبر مديريت کارخانه راه آهن در 
های ماه گذشته  کاری به دليل کم) اوهايو" (کلمبوس"

مديريت کارخانه که . کارگران از آنها شکايت کرد
کردن کارگران در مورد  اتحاديه را مسئول آگاه

داند، از  می) در واقع ضدکارگری(قوانين کارگری 
کردن  آگاه(ل کوتاهی در اين امر اتحاديه نيز به دلي

به دادگاه ) کاری کارگران نسبت به عواقب قانونی کم
کارگران اين کارخانه در ماه سپتامبر . شکايت کرد

ها و سيستم  در اعتراض به نصب يکسری دستگاه
و درنتيجه اخراج چندين (اتوماتيک در خط توليد 

 .کاری در خط توليد اقدام کردند به کم) کارگر
 

  

  AASSFF--KKeeyyssttoonneeارگران کارخانه ارگران کارخانه کک
  با درهای بسته مواجه شدندبا درهای بسته مواجه شدند

 

 نفر از ١٣٠هنگامی که در صبح روز دوم اکتبر 
سازنده قطعات ( ASF-Keystoneکارگران کارخانه 

ايالت اينديانا به محل " هاموند"در شهر )  راه آهن
کار خود رفتند، با درهای بسته کارخانه مواجه شده 

. ه جلوگيری به عمل آمدو از ورودشان به کارخان
شدن قرارداد کارگران،  مديريت کارخانه بعد از تمام

اولين .  قرارداد جديد را به آنها پيشنهاد کرد٢
 سنت در ساعت ۴٠قرارداد سه ساله بوده و افزايش 

 سنت در سال ۵٠به حقوق کارگران در سال اول و 
دوم و سوم را تضمين کرده ولی در مقابل، کارگران 

کند که درصد بيشتری  بازنشسته را ملزم میجديد و 
های درمانی  شان را به صندوق بيمه از حقوق
قرارداد دوم نيز بيمه درمانی را کاهش داده . بريزند

 ٢۵ سال به مقدار ٣و حقوق کارگران را در عرض 
 سنت در ساعت در ۴٠ و ٣۵سنت در سال اول و 

 کارگران با هر. سال دوم و سوم افزايش خواهد داد
دو اين قراردادها مخالفت کردند و اين در شرايطی 
است که مديريت کارخانه اعالم کرده که کارگران 
حق پيشنهاد قرارداد جديدی را ندارند و تا زمانی که 
يکی از اين دو قرارداد را نپذيرند از ورودشان به 

 .کارخانه جلوگيری خواهد کرد

  

رانی منطقه رانی منطقه   اعتصاب کارگران اتوبوساعتصاب کارگران اتوبوس
   در شرق تورنتو، کانادا در شرق تورنتو، کانادا""دورهامدورهام""

 

رانی   کارگر اتوبوس٣٠٠ اکتبر حدود ۵در روز 
دورهام اعتصاب نامحدودی را آغاز کرده و اعالم 

ای آنها از   ماده۵٢های  کردند که تا وقتی که خواسته
طرف مديريت کمپانی پذيرفته نشود به سر کار 

رانی تورنتو و  کمپانی اتوبوس. بازنخواهند گشت
های   ُپردرآمدترين شرکتحومه يکی از

رؤسا و . باشد رانی در آمريکای شمالی می اتوبوس
عاليرتبه اين شرکت از ) شمار انگشت(کارمندان 

درآمدهای ساالنه ميليونی برخوردارند و اين در 
شرايطی است که  حقوق و مزايايی که اين شرکت 

هايش اختصاص داده جزو  به کارگران و راننده
باشد و خدمات  نوع خود میترين در  ناعادالنه
شده از جانب اين شرکت هم از کيفيت مناسبی  ارائه

برخوردار نبوده و در موارد بسياری مورد 
 .اعتراض مردم قرار گرفته است

 

  

المللی کارگران المللی کارگران   اقدام به اتحاد بیناقدام به اتحاد بین
  ""کانتیننتالکانتیننتال""کارخانه تایرسازی کارخانه تایرسازی 

 

لوئيز   اکتبر شهر سنت١٩ و ١٨در روزهای 
مايندگان اتحاديه کارگران کارخانه مکزيک ميزبان ن

 کارگر در سرتاسر جهان ١٨٠٠٠که (کانتيننتال 
 کشور برزيل، آرژانتين، مکزيک و ۴از ) دارد

آنها اعالم کردند که با . اياالت متحده آمريکا بود
های کارگران اين کارخانه چندمليتی در  اتحاديه

سرتاسر جهان ارتباط برقرار کرده و در مورد 
ک استراتژی مشترک برای مبارزه با تعيين ي
داران و مديريت  های ضدکارگری سرمايه سياست

 . اند کارخانه، به توافق رسيده

۵۵ادامه مطلب در صفحه ادامه مطلب در صفحه 
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. با تشکر از اينکه اين گفتگو را پذيرفتيد: پيام فدائی
های جمهوری  با توجه به اين که شما خود زندان

ايد لطفا   تجربه کرده۶٠اوائل دهه  اسالمی را در
ها با خوانندگان  جربيات خود را از آن سالها و ت ديده

قبل از هر چيز خودتان را  .ما در ميان بگذاريد
 .معرفی کنيد

 ۶٠من آزاده بندری هستم که در تير ماه سال : پاسخ
 .دستگير شدم

 در چه ارتباطی؟: سوال
 . در رابطه با چريکهای فدائی خلق ايران: پاسخ
 در چه شهری؟: سوال
آموزی   من در جنبش دانش.در بندرعباس: پاسخ

 .کردم هرمزگان فعاليت می
 ! لطفًا توضيح دهيد که چگونه دستگير شديد: سوال
درآن زمان داديار شهر بندرعباس فردی بود  :پاسخ

 برای دستگيری من خود شاهوند .به نام شاهوند
همراه با کسی که بعدًا بازجوی من شد به نام رضا 

.  بودند آمده بودندو چند تا پاسدار که کم سن و سال
 .آنها خانه ما را گشتند و مرا با خود بردند

 شما را به کجا بردند؟: سوال
وقتی ). ساختمان ساواک قديم(به سپاه : پاسخ

 . دستگير شدم يک هفته در سپاه بودم
 در زندان سپاه بندرعباس؟: سوال
 .بله: پاسخ
 خب، بعد چه پيش آمد؟: سوال
ر کردند، بردند توی موقعی که من را دستگي: پاسخ

بعد از چند ساعت . يک اتاق و همان جا نگه داشتند
يک رفيق ديگر را هم آوردند که با من همان شب 

 .دستگير شده بود، او هم کنار من نشست
در آن زمان چند سال داشتی، آن رفيق چند : سوال

 سالش بود؟
 ١۴ - ١٣حدودًا . اون از من کوچکتر بود: پاسخ

 . ساله بودم١۵ -١۴ هم من. سال سن داشت
 بعد چی شد؟: سوال
صدايمان کردند اول آن رفيق را صدا کردند : پاسخ

گفتند که خودت را  وقتی بردند هی به او می. و بردند
او را خيلی اذيت کرده . بپوش، ولی اين ظاهری بود

راستش، ما برای هيچ کس تعريف نکرديم که . بودند
 .چه باليی سر ما آوردند

ل درک است که توضيح برخوردهای قاب: سوال
بخصوص که تو . کثيف پاسداران چقدر دشوار است

يک دختر کم سن و سالی بودی ولی از اين لحاظ 

هم مهم است که تا جائی که امکان دارد، رفتارهای 
 .آنها را توضيح دهی

کردم دارند   احساس می،چشمهايم را که بستند: پاسخ
از، فکر برند بسمت يک محوطه ب من را می

من را بردند توی . کردم اآلن توی حياط هستم می
يک اتاق بعد به من گفت يک زاويه حاده بساز تا 
بفهمم که چقدر هوش داری و بعد از پشت يک نفر 

با اين ضربه تعادلم را از دست داده و . زد تو سرم
شان  نبال آن همگیده با سر به زمين افتادم و ب

از بود ترس کمتری شايد اگر چشمانم ب. خنديدند
ديدم و  داشتم، اما به اين خاطر که هيچ چيزی نمی

. ام بيشتر از نديدن صورت بازجوها بود حالت ترس
توانستم خوب فکر  چون کامال گيج شده بودم و نمی

 حاده بساز اون موقع من وقتی گفت زوايه. کنم
کردن را نداشتم که زاويه حاده چه قدرت فکر
دانستم  می. به پهلويم زدندبعد از پشت . جوری است
دانستم که بايد  گويد ولی اون زمان نمی چی دارد می

زدن با  دادن و کتک با هول. چطوری برخورد کنم
گفت که چقدر احمق هستم  کلمات رکيک به من می

بعد به . توانم بفهمم که يک چيز به اين سادگی را نمی
. دانستم کجا بايد بنشينم خوب نمی. من گفت بنشين

. رسيدم که آيا پشتم صندلی است؟ گفت صددرصدپ
من هم نشستم ولی خوب اصًال صندلی نبود، به 
همين خاطر محکم خوردم زمين ديگر، بعد گفت 

کردن بود  مگر کوری؟ قصدشان فقط آزار واذيت
هايی  چون وقتی به شدت زمين خوردم صدای خنده

خورد البته  بود که از هر طرف اتاق به گوشم می
چشمم ! توانستم بگم چی می. م چند نفر بودنددان نمی

اين را به او . کرد بند درد می به خاطر داشتن چشم
بعد ترجيح دادم ! گفت ناز نازی هم که هستی. گفتم

گفت اآلن برايت چراغ . که ديگراصًال حرف نزنم
بينی  بينم تو هم می من هم می. بينی کنم می روشن می

ن با سادگی پرسيدم م. ما با همديگر خيلی کار داريم
شناسيد که با من کار داريد؟  مگر شما من را می
! ت بما گفته که تو کی هستیا گفت نه ولی دوست

گفتم خوب پس ديگر احتياجی نيست که بگويم که 
کردم که دارد آرام حرف  احساس می. کی هستم

دانستم که اونجا شکنجه خواهم شد و  زند ولی می می
حال، چيزی که اون با اين. کتک خواهم خورد

و بعد . دادم گفت من خيلی راحت جوابش را می می
های دراز را خيلی خوب  به من گفت اين زبان

بندت  بعد به من گفت چشم. توانيم اينجا کوتاه کنيم می
او چراغ را جوری . من هم باز کردم. را باز کن

بعد يک آلبوم آورد . اش را نبينم گذاشته بود که چهره
. های قديمی بود بومی که آورد از بچهآل. برای من

 زندانيان رژيم سابق  های قديمی منظورم از بچه
هايی بودند که از مراسم مختلف گرفته  عکس. است

بعد . های بندر بودند های بچه بودند، همه، عکس
گفت بگو ببينم اين کی است؟ اون کی است؟ گفتم 

گفت اينها را تو . شناسم اينها را من هيچ نمی
زد  شناسی؟ همانطور که آلبوم را ورق می نمی
های مختلفی که در بندر  هايی از مراسم عکس

های مختلف و همينطور  برگزار شده بود به مناسبت
ها و غيره که در آنها عکس خود من هم  نمايشگاه
دانم ولی اگر کسی به شما  گفتم من نمی. شد ديده می

 شما خواهيد گفته خب حتمًا گفته، پس چی از من می
! ايد دنبال من؟ ايد که آمده حرف اون را باور کرده

بندت را ببند من با تو ديگر کاری  بعد گفت چشم
ترس وجودم را گرفته بود، نگران بودم که . ندارم

ها را هم  نکند فردی که مرا لو داده اين عکس
ها،  شناسايی کرده؟ چون در ميان اين عکس

ن زندگی هائی از کسانی بود که در آن زما عکس
داد، برام  مخفی داشتند، اين فکرها بود که آزارم می

زدند مهم نبود و بهتر  های رکيکی که می ديگه حرف
کردم و از  شنيدم فقط به اين رفقا فکر می بگم نمی

نه (شدم  شخصی که مرا لو داده بود بيشتر متنفر می
برای شکنجه روحی صداهای  ).بخاطر خودم

 برای من پخش عجيب و دلخراش از بلندگو
 .ها صدای داد و فرياد و اين جور صدا. کردند می
 هم کردند؟ آيا شما را شکنجه جسمی: سوال
شالق يک چيز خيلی معمولی بود يعنی هر : پاسخ

آمد بقول خودشان از نظر شرعی شالق  کس که می
من در يک روز . اين رد خور نداشت. خورد را می

زير در دو سه نوبت هر دفعه چندين ساعت 
خواستند  بازجوئی بودم، همانطور آن رفيق، شايد می

 !های ما را پيدا کنند تناقض حرف
زدند يا  زدند؟ آيا بيشتر کف پا می چند تا می: سوال

زدند؟ چه معياری داشت شالق زدن  به باسن می
 آنها؟
روی تخت . زدند نه در بازجويی کف پا می: پاسخ
 بعد کشيدند رويت خوابيدی و يک چيزی می می
. خودشان نامش را گذاشته بودند تعزير. زدند می

گرفت  رفت و حکم می البته هر کس که دادگاه می
کرد  اگر قاضی شرع او را به تعزير هم محکوم می

 . خورد حتما باز شالق می
! توی اين پروسه هيچ زنی شرکت نداشت؟: سوال

 مثًال بيايد دهن تو را بگيرد؟
دو نفر . وی سپاه نديدممن اصًال هيچ زنی را ت:پاسخ

گفتند از  کردند که خودشان می مرا بازجويی می
 .زندانيان مذهبی سابق هستند

 گفتند زندانی زمان شاه بودند؟ خودشان می: سوال
. آنها آن زمان خيلی معروف شدند. بله: پاسخ

شان در دستگيری و شکنجه و آزار  بودن معروف
 ۶٠های  خيلی از زندانيان سال. افراد سياسی بود

 .توسط اين عده دستگير، شکنجه و اعدام شدند
 هايشان چی بود؟ اسم: سوال
يکی را . اسم دو نفر از آنها را به ياد دارم: پاسخ

کردند برادر امين يکی را هم برادر رضا  صدا می
 .گفتند می

  
  

  یکی ازیکی از   آزاده بندری آزاده بندریمصاحبه بامصاحبه با
  6060دهه دهه  سیاسی بازمانده از  سیاسی بازمانده از زندانیانزندانیان
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هائی  خواستند بجز عکس بعد از تو چی می: سوال
  کی هستند؟که به تو نشان دادند و گفتند که اينها

گذاشتند که بگوئی چکار  تو را تحت فشار می: پاسخ
گفتم شما  من هم می. هوادار کدام گروه هستی. کردی

دانيد من هوادار چه  که آمديد دنبال من پس می
خواستند بدانند با  می. گروهی هستم و چکار کردم

ای که بودم چه اشخاصی بودند و توی  اون هسته
که البته هسته . کرديم  میاون هسته ما چه کارهائی

 ل که به دنبا۶٠ما لو نرفت تا آخرهای سال 
چون اون . ها باالخره لو رفت دستگيری يکی از بچه

دانست که  کسی که مرا لو داده بود هسته ما را نمی
شناخت و کامل  کی تويش هست ولی چون من را می

شناخت مرا گفته بود اما هيچی درباره اين  هم می
 .نستدا هسته نمی
ای که تو تويش بودی با  پس هسته: سوال

 لو ۶٠دستگيری تو رو نشد و در اواخر سال 
 رفت؟
شود و زير  يکی از رفقا دستگير می. بله: پاسخ

با . گويد که من توی فالن هسته بودم شکنجه می
که . فالنی که اآلن توی زندان است و دو نفر ديگر

اهر شان خو خوب من بودم و دو تای ديگر که يکی
 ۶٠ تا را هم آخرهای سال ٢شهيد بود و اون 

 .گرفتند
 بعد دوباره تو را خواستند؟: سوال
خودش گفته بود . ديگر من را نخواستند.  نه:پاسخ

مسئول هسته ما . که ماها حد کارمان چی بوده است
هم رفيقی بود که توی خانه تيمی گرفته بودنش و 

 .آوردنش بندر و اعدامش کردند
زدند  در زمان بازجوئی دستبند قپانی میآيا : سوال

 کردند؟ يا آويزان می
 دستبندم را آنقدر شديد بستند که ۶٠در سال : پاسخ

دستهايم زخم شده بود و ورم کرده بود و 
. يک مدت اينطوری بود. مردگی پيدا کرده بود خون

مثًال . های ديگر بود اما کتک. مرا آويزان نکردند
خيلی . ای عادی بودزدن چيزه مشت و لگد و چک

دادن استفاده  کردن يا هل از اين روش پرت
شود  شکنجه يک چيزی است که نمی. کردند می

ها هميشه  خيلی چيز. راحت راجع بهش صحبت کرد
ماند حتی وقتی با رفقای خودم توی  شخصی می

گفتيم که مثًال اين کار  کرديم و می زندان صحبت می
توانستيم همه  اند ولی هيچکدام نمی را هم کرده

ولی يکی از اقوامم . اند را بگوئيم هائی که کرده کار
کرد که مثًال در زندان دوره شاه چطوری  تعريف می
کردند و خوب هرکس را به روشی  شکنجه می
هايم را،  به من کابل زدند کف پا. کردند شکنجه می

همه خورده بودند و کسی نبود که کابل را نخورده 
با اينکه ادعای . دادند فحش راحت می. باشد
های رکيک به ما  کردند ولی فحش بودن می مذهبی
 .دادند می
فرستادند توی  بعد از پايان بازجويی می: سوال
 زندان؟
 .بردند توی زندان بله، بعد از بازجويی می: پاسخ
ها باز بود يا  دادگاه چطور بود آيا چشم: سوال

 ی؟بسته؟ و آيا رئيس دادگاه آخوند بود يا شخص
يک . يک اتاق کوچک مثل اتاق بازجويی بود: پاسخ

گفتند اين يک  نشست و می شخصی آنجا می

او همان کسی بود که از تو . بازپرسی است
بازجويی کرده بود و يک حاکم شرع و يک پاسدار 

 .من را چشم باز بردند به اينجا. هم اونجا بود
اصطالح دادگاه، از تو سؤال هم  آيا در آن به: سوال
 کردند؟ می
گفتند  می. زدند نه خودشان پرونده را ورق می: پاسخ

يعنی همه چيز قبًال . اين کارها را کردی يا نکردی
اين طوری بود که قيافه فالنی . تعيين و تأئيد شده بود

را نگاه کن و بگو ده سال يا اون يکی را بگو پنج 
داد که اينها همه  يک احساسی بهت دست می. سال

کردند نه  نه سؤال می. م شده استاز قبل تنظي
به من گفتند که تو متعلق به اين گروه هستی . چيزی

االرض و طبق اين قانون حکم  و محارب و مفسدفی
بعد از دو سال صالحيت اينکه به .  سال است٢شما 

 .جامعه برگردی را پيدا خواهی کرد
 سال ٢يعنی بعد از . که آنهم مشروط است: سوال

ای  هند که تو صالحيت پيدا کردهد آنها تشخيص می
 يا نه؟
هيچ حمايتی شما نداريد، نه وکيلی نه . بله: پاسخ
گرفتی شالق هم باهاش  حتی وقتی حکم می. چيزی
.  ضربه شالق۴٨ سال و ٣دادند  مثًال حکم می. بود

کردند معيارهای  به حساب خودشان سعی می
گفتند برای هر  خودشان می. اسالمی را رعايت کنند

اين حالت .  ضربه شالق خوب است۴٨ر تعزير با
زدن در موقعی بود که قاضی به اضافه مدت حکم 

که از پشت . خواست برای زندانی تعزير هم می
ولی . استانداردشان بود. زدند گردن تا پا ضربه می
بود که حتمًا " حدی. "گفتند آنها به اين شکنجه نمی

نه يک برای نمو. زدند  تا می۴٨. بايد اجرا بشود
زندانی بود به نام مرضيه که محکوم به شش ماه 

 . ضربه شالق شده بود۴٨حبس و 
 آيا حاکم شرع آخوند بود؟: سوال
ها حاکم شرع آخوندی به نام  بله در آن سال: پاسخ

 .حاج آقا قمبری بود
در زندان سپاه بندرعباس ترکيب زندان : سوال

چگونه بود آيا اغلب زندانيان با شما هم گروه 
 بودند؟
همانطور که گفتم شبی که من دستگير شدم : پاسخ

يکی ديگر از رفقای هوادار هم که از طريق ديگری 
. ما دو تا با هم بوديم. لو رفته بود دستگير شده بود

البته اون از من کوچکتر بود گو اينکه خود من هم 
. تر بود سن باالئی نداشتم ولی او از من هم کوچک

های  اه بوديم و بعد از بازجوئیما با همديگر توی سپ
اوليه که با شکنجه و اذيت و آزار همراه بود، ما را 

گفتند  اونجا می. منتقل کردند به بازداشتگاه
بازداشتگاه موقت سپاه ولی در واقع زندان قديم 

 .شهربانی بود
 چند روز توی سيستم بازجوئی بودی؟: سوال
و روز د. بازجويی بيشتر در دو روز اول بود: پاسخ

 .بازجويی کلی داشتيم ولی ما را آنجا نگه داشتند
 چند وقت؟: سوال
بعد ما را منتقل کردند به . يک هفته: پاسخ

بازداشتگاه موقت خودشان که همان زندان قديم 
 .شهربانی بود

اش دست کی  زندان قديم شهربانی کنترل: سوال
 بود؟

اش دست سپاه بود  زندان شهربانی کنترل: پاسخ
اما زندان . پرسنل آن از سپاه پاسداران بودندتمام (

بزرگ شهر که همان زندان شهرک است دست 
 .شهربانی بود

 در اين بازداشتگاه چند وقت بوديد؟: سوال
 .اينجا من چند ماهی بودم تا دادگاهی شدم: پاسخ
ات  حدودًا بعد از گذشت چند ماه از دستگيری: سوال

 دادگاهی شدی؟
 .ول کشيد تا من حکم گرفتميک ماه و نيم ط: پاسخ
 چقدر محکوم شدی؟: سوال
 .من دو سال محکوم شدم: پاسخ
 چقدر کًال در زندان ماندی؟: سوال
 .دو سال و شش ماه: پاسخ
ات  بعد از اينکه دادگاه رفتی جای زندان: سوال

 عوض شد يا نه؟
چند روزی بعد از دادگاه ما را منتقل کردند : پاسخ

 از ترور شاهوند اين بعد(به زندان اصلی شهر 
 نام ندامتگاه شهيد شاهوندزندان به نام آن جالد 

 ).گرفت
اش دست شهربانی  زندان اصلی شهر کنترل: سوال
 بود؟
البته برای نگهبانی از شهربانی استفاده : پاسخ
کردند ولی در کل دخالت سپاه مشهود بود اما  می

 .اش دست نيروهای شهربانی بود قسمت اعظم
از بازجويی که به بازداشتگاه موقت بعد : سوال

سپاه اومدی، اونجا شرايط زندان چطوری بود؟ آيا 
 مالقات داشتيد؟

مالقات داشتيم ولی شرايط توی زندان خيلی : پاسخ
البته ماها را برای مدتی با زندانيان . وحشتناک بود

بند آنها . عادی قاطی کردند که خيلی شرايط بدی بود
آن زمان حتی . د بودنمناک بود و مريضی زيا

زندانيان پسر را نيز با زندانيان عادی قاطی کرده 
در شرايطی ما را با زندانيان عادی قاطی . بودند

کرده بودند که همه ما خيلی کم سن و سال بوديم، 
ها اصًال راحت نبوديم هميشه فکر  مثًال شب

بيشتر به قول . کرديم که اتفاقی خواهد افتاد می
ولی خب بعد از يک . خوابيديم  میباش معروف آماده

برخوردی که . مدت توانستيم رويشان تأثير بگذاريم
ما با آنها داشتيم با چيزهايی که به آنها گفته بودند که 
مثًال اينها ضد خدا و محارب هستند و خرابکار 

البته آنها هم تا حدی از ما . هستند فرق داشت
ن عادی ترسيدند ولی کًال روابط ما با زندانيا می

ها زنان  نگهبانان زندان شب. روال درستی داشت
جوان را از ميان زندانيان عادی، يک نفری يا دو 

در . بردند کردند و با خود می نفری صدايشان می
کرديم که آنها را برای تفتيش بدنی  ابتدا ما فکر می

برند اما اينطور نبود چون اگر کسی را در آن  می
يد مثل ما مراحلی را طی کردند با زمان دستگير می

اما خيلی زود متوجه شديم . آمد کرد تا به اينجا می می
های شبانه خودشان  که اين زنان را برای تفريح

 ما را از نظر روحی و اين مسئله نيز. برند می
 .داد زار میر آروانی بسيا

آيا شما خواستار جدائی از زندانيان عادی : سوال
 بوديد؟
مان را گرفتيم ما را   که حکمبعد از مدتی: پاسخ

منتقل کردند به زندان شهر و بعد از يک ماهی 
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زندانيان عادی را منتقل کردند به همان زندان 
گفتيم که بايد ما را جدا کنيد  خوب البته ما می. بزرگ

. چون ما زندانی سياسی هستيم و با اينها فرق داريم
لی گفتند نه به نظر ما آنها خي ولی زندانبانان می

و . تر از شماها هستند چون شما محارب هستيد پاک
ولی برخوردهايی که . کردند ها اذيت می به اين شکل

ها با زندانيان عادی داشتند و کمکی که به اين  بچه
آنها ما . گذاشت کردند روی آنها تاثير می زندانيان می

مثًال مسئولين زندان ما را دکتر . را دوست داشتند
شديم خيلی سخت بود و  ی مريض میبردند و وقت نمی

شد و  اين مسئله باعث ناراحتی زندانيان عادی می
زدند که اينها مريض هستند بايد ببريدشان  داد می

آمد  کردند تا باالخره نگهبان می دکتر، داد و بيداد می
بريم دکتر شما  گفت خيلی خوب ما اينها را می و می

نيز به هر به هر حال آنها . ديگر سر و صدا نکنيد
ما تا جايی که . دليلی دستگير شده بودند انسان بودند

. توانستيم برخوردهای انسانی با آنها داشتيم می
های سياسی با آنها باعث  برخوردهای خوب بچه

به همين خاطر هم . نگرانی و ترس زندانبانان شد
 .بعد از يک مدت آنها را از ما جدا کردند

يد تأثير چون شما روی آنها داشت: سوال
 گذاشتيد؟ می
کردند که  آره، البته اوائل اونها فکر می: پاسخ

گذارند چون سن ما  زندانيان عادی روی ما تأثير می
ولی در واقع اين ما بوديم که روی آنها تأثير . کم بود
 .بنابراين، آنها را از ما جدا کردند. گذاشتيم می
آيا شما اولين اکيپ زندانيان زن سياسی : سوال
 ديد در شهر بندرعباس؟بو

ها بودند که در سی  نه، قبل از ما يکسری بچه: پاسخ
البته يک عده آزاد شده . خرداد دستگير شده بودند

اونها . بودند و پنج يا شش نفری از اونها مانده بودند
داشتند، همان  را در زندان اصلی شهر نگه مي

های چريکها قبل از  دو تا از بچه. زندان شهرک
 قبل از اين اتفاقات زندان بودند، يعنی حتی ماها و

های چريکها دستگير   بچه۶٠قبل از اين که در سال 
شوند، آنها در زندان بودند که بعد اونها را هم به 

يعنی ماها را . همان زندان موقت منتقل کردند
 ٨ يا ٧تعدادمان تقريبًا . همگی يک جا نگاه داشتند

بوديم که البته دو شد که همه از يک سازمان  نفر می
 تای ديگر ۶ نفر بقيه را لو داده بودند و ٨تا از اين 

مان با هم   تا در مورد مسائل۶ما . بيشتر با هم بودند
. گرفتيم کرديم و جمعی تصميم می مشورت می

شاهوند تمامی رفقای وابسته به چريکهای فدائی 
ها که در   نفر از بچه٢. خلق را در يک جا جمع کرد

صلی بودند را نيز به زندان موقت انتقال زندان ا
 ٨ رفيق ٢ نفر بوديم با آمدن آن ۶يعنی ما که . دادند

اينها مربوط به اوايل دستگيری و در (نفر شديم 
به علت ) ۶٠(در آن سال ). شود زندان موقت می

های چريکها در استان  های زيادی که بچه فعاليت
ا برای هرمزگان داشتند شاهوند تمامی توان خود ر

. از بين بردن شاخه هرمزگان چريکها بکار گرفت
او مأمور شده بود که به هر قيمتی که شده چريکهای 

در همان سال زندگی . فدايی را در بندر از بين ببره
 .مخفی رفقا بيشتر شد

تری داشتند در  يعنی آن دو نفر حالت منزوی: سوال
 زندان؟

کرديم که زياد باهاشون  ما سعی می: پاسخ
. برخوردی نداشته باشيم و کاری با آنها نداشته باشيم

بهشان اطمينانی نداشتيم که باهاشان صحبت بکنيم 
آنها . چون مشخص بود که اينها خبرچين هستند

خودشان با مأموران برای دستگيری افراد تا در 
 .رفتند خانه می
فضای زندان در آن زمان چطور بود؟ به : سوال

  نماز بخوانيد؟آوردند که شما فشار می
نه، اون اوائلی که ما دستگير شديم اصًال : پاسخ

. اينطوری نبود که مجبور به نماز خواندن باشيم
مراحل اوليه که بازجويی بود و شکنجه بود مسير 

داشتيم  اما چون ما سن کمی. کرد خودش را طی می
و نسبت به مواضع ايدئولوژيک سازمان خودمان 

کردند عقايد خودشان  عی میآگاهی آنچنانی نداشتيم س
ما را از اين نظر تحت فشار . را در ما نفود بدهند

کردند که به ما بقبوالنند که  سعی می. گذاشتند می
کردند و ما  ها سوءاستفاده می هايمان از بچه سازمان

ولی از نماز و اين چيزا خبری . اند را فريب داده
 .خوانديم اصًال آن موقع نماز نمی. نبود
وقتی بعد از چند ماه رفتيد زندان شهربانی : سوال

 شرايط آنجا چطور بود؟
ما .  بد نبود۶٠زندان شهربانی تا اواخرسال : پاسخ
مثًال مطالعه . های خاص خودمان را داشتيم برنامه

کرديم، زندگی جمعی داشتيم با  داشتيم، صحبت می
 تا بودند ولی کارهای خودمان را انجام ٢اينکه اون 

 .داديم می
 خوانديد؟ جمعی می آيا سرود دسته: سوال
حاال ديگر . خوانديم جمعی می بله سرود دسته: پاسخ
ما با اونها نيز صحبت . های مجاهدين هم بودند بچه
مان  اصًال مشکلی بين. شديم کرديم و جمع می می

نبود و همه به عنوان زندانی سياسی زندگی 
زمانی گذاشتيم مسئله اختالفات سا کرديم و نمی می

مشکل بوجود بياورد و خيلی راحت با همديگر 
 .کرديم زندگی می

کًال زمانی که بندی به نام زندانيان سياسی : سوال
 زن در بندرعباس بوجود آمد شما چند نفر بوديد؟

نام زندان زنان ه زندان بندر اونموقع چيزی ب: پاسخ
سياسی نداشت، خوابگاهی بود مال سربازها که اون 

ده بودند و تبديل کرده بودند به بند زنان را خالی کر
های چپ   نفر از بچه١۴ يا ١٣که تعداد ما حدودًا 

های مذهبی و   نفر از بچه١۴ يا ١٣بودند حدود 
.  همين تعداد بوديم۶٠تا اواخر . مجاهدين بودند

 ۶ دختر و اگر اشتباه نکنم ٣البته در همين سال 
باس تبعيد پسررا از زندان مسجدسليمان را به بندرع

تا اينکه سازمان پيکار لو رفت و تعداد . کرده بودند
کم کم تعداد زندانيان . زيادی از اونها دستگير شدند

های تيمی  همان زمان چند تا از خانه. نيز زيادتر شد
مجاهدين در بندرعباس لو رفت و تعدادی زن 
مجاهد که دستگير شدند به جمع ما اضافه شدند و 

 .ما زياد شدخود تعداد  خودبه
شود گفت که زنان سياسی حدودًا  يعنی می: سوال
  نفر بودند؟۵٠ تا ۴٠
 .آره: پاسخ
مسئولين زندان شما زن بودند يا مرد؟ : سوال

 آمدند توی زندان؟ آنهايی که می

توی زندان موقت برای گشت به قول : پاسخ
يعنی کسانی که بخاطر " خواهرها"خودشان از 

ن به کارهای غيراخالقی شد دزدی و فحشا و مرتکب
ها  اما نگهبان. کردند دستگير شده بودند، استفاده می
زندانبانان در زندان . همه مرد و از پاسداران بودند

اصلی شهر که برای مدتی دست شهربانی بود نيز 
همه مرد بودند ولی توی سپاه که ما را چندين بار 
برای بازجويی مجدد بردند از همان 

 برای اينکه ما -کردند ستفاده میا" خواهرهايشان"
 .را ببرند مثًال دستشويی و اين جور کارها

ها بود و در   که موج اعدام۶٠در سال : سوال
کردند و آنرا علنا اعالم هم  تهران هر روز اعدام می

 کردند آيا در بندرعباس هم اعدام بود؟ می
در بندرعباس تعداد زيادی را اعدام کردند که : پاسخ

های اقليت و  البته از بچه. های ما بودند  بچهبيشتر از
مذهبی هم بودند ولی تعداد زيادی از اعداميان را 

اش  شاهوند که سمت. دادند های ما تشکيل می بچه
اش بيشتر از اينها بود  دادياری بود اما قدرت عمل

دست در دست پورمحمدی جناياتی در بندرعباس 
رفت و نه کردند که هرگز نه از ياد مردم خواهد 

. ها را خواهند بخشيد مردم عاملين آن جنايت
. پورمحمدی در آن زمان در بندرعباس دادستان بود

ماشين کشتار ايشان که جوانان و سياسيون 
بندرعباس و ديگر شهرهای استان هرمزگان را به 
کام مرگ فرستاد آنچنان دهشناک بود که خاطرات 

و ها هنوز از ياد مردم  تلخ آن پس از سال
 حتی دستور پور محمدی. بدربردگان نرفته است جان

شدگان را نيز با بولدوزر صاف  داد تا قبرهای اعدام
" وزير کشور"او همان کسی است که امروز . کنند

 .شده است
شاهوند که يکی از کسانی بود که آن : سوال
های اعدام را داده بود خودش بوسيله  حکم
  نيست؟اينطور. های انقالبی کشته شد نيرو
 .درست است. بله: پاسخ
گفتند که شاهوند را چه  در بندرعباس نمی: سوال

 نيروئی زده است؟
 .گفتند که کار چريکها است  می:پاسخ
 شاهوند شخصی بود يا ارتشی؟: سوال
بيشتر . اهل قم بود. شاهوند شخصی بود: پاسخ
های چريکها در زمان شاهوند و بوسيله او اعدام  بچه
ترورش يک داديار از شمال آوردند بعد از . شدند

با آمدن اين فرد . اش بخاطرم نيست که اآلن اسم
فشار به زندانيان هم شدت يافت و بيشتر زندانيان را 

 .طرفی اتخاذ کنند مجبور کردند که خط بي
همان کسی که يکبار نيروهای انقالبی تالش : سوال

 اش کنند؟ کردند که مجازات
ولی چيزی بهش نشد . ندبله او را يکبار زد: پاسخ

اش در اثر گلوله  فقط يک مقدار از پوست گردن
 .شده بود زخمی
 او تا کی بود؟: سوال
 او بود تا اينکه يک نفر به اسم شمس به قول :پاسخ

شمس يک . خودشان برای ارشاد زندانيان آمد بندر
ارشاد . نفر را هم با خودش آورده بود که داديار شد

. کرد کارهای فرهنگی میاش بود و  زندان دست
کاره بود و  شمس همه. البته زير نظر شمس

 .گرفت ها را او می تصميم
  

......ادامه داردادامه دارد
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جمهوری جمهوری   مخالفینمخالفین  اعتراضاعتراض

  !!حضور خاتمی در لندنحضور خاتمی در لندن  بهبه  اسالمیاسالمی
  

  ٢٠٠۶٢٠٠۶اول نوامبر اول نوامبر   --زحمتکش زحمتکش 
 
 
 

اما ! کند" سخنرانی"فريبکاری را آورده بودند که 
براستی او از چه چيز ميخواست سخن براند؟ و 

" اسالم"رای چه کسانی سخن براند؟ از اينکه ب
حافظ منافع امپرياليستها زنان را سنگسار ميکند؟ از 
نوکر جنايتکاری دعوت کرده بودند که از دروازه 

اش زبان  که برای حفظ منافع" امپرياليستی"تمدن 
ميبرند و شکنجه و سنگسار ميکنند و بدار مياويزند 

که کارگران و زحمتکشان را که برای حقوق حقه خود مبارزه " ليستیتمدن امپريا"سخن براند؟ سخن از 
ميکنند به بند ميکشد و شکنجه ميکند؟ که زنان را سنگسار ميکند؟ که دانشجوی مبارز را به بند ميکشد؟ 

حقوق "داری را آورده بودند که برای همان هورا کشان  خاتمی يکی ديگر از پاسبانهای حافظ منافع سرمايه
کشی اين  شرم خود را به روی نسل هايی که چشمان بی برای همان حقوق بشری!  سخن براندها"بشری

ای؟ مگر کسی نميداند که  دهند؟ چه جايزه" جايزه"جنايتکاری را آوره بودند که به او ! اند رژيم منفور بسته
شام ميرسد جايزه که بوی خون کشتار يک نسل از بهترين فرزندان خلق ما از آن به م" قالبی"اين جوايز 

مگر کسی نميداند که اين مراکز مطالعات استراتژيک در خدمت کيست، و . ها است"خاوران"گران "آباد"
جنايتکار معنايش چيست؟ اينها از جمله همان مراکزی هستند که يک " خاتمی"جوايزش به نوکرانی چون 

جوايز " چپ"شان در لباس  گیميدهند و روز بعد به همپال" صلح نوبل"روز به يک رفرميست جايزه 
که در دوران "  ها گفتگو گر تمدن" ميدهند؟ و امروز هم به " سکوالريسم"نقدی و غيرنقدی 

جهموری ننگين خود جز سرکوب مبارزات دانشجويان و کارگران جهت تسهيل چپاول و غارت  رياست
که " چتم هاوس"ه مراکزی مانند مردم و حراست از منافع امپرياليستها کاری نکرد؟ آيا انتظار داشتيم ک

هايشان که تا ديروز به تاج و تخت شاهی بسته بود و امروز به عبا و عمامه آخوندها از جمله   منافع دولت
هايشان  خاتمی جنايتکار گره خورده به فکر مردم ما باشند؟ آيا انتظار داشتيم که اين مراکز و دولت

نه ما را از فالکت و استثمار نجات دهند؟ آيا انتظار داشتم کارگران و زحمتکشان و زنان و کودکان گرس
 ساله ١٧ تا ١٤که ارمغان امپرياليستها از طريق نوکرانشان به غير از بيش از صدها هزار جوان بين 

معتاد باشد؟ آيا انتظار داشتيم که هديه امپرياليستها برای مردم ما به غير از فقر و فالکتی که منجر به بيش 
اعطای دکترای "ميليون دختر تن فروش گشته است باشد؟ يا اينکه توهم داشتيم که امپرياليستها با از نيم 
به خاتمی که در اصل تجليل از سياستهای سرکوبگرانه او ميباشد و از طريق ميدان دادن به او " افتخاری

نزنند و از " عبا"مهر حمايت خود را به اين رژيم جنايتکار و رنگين " چتم هاوس"در مراکزی مانند 
 گذاری نکنند؟ نوکرانی که شرايط غارت مردم و سرکوب  انقالب را مهيا ميکنند سپاس

شرمت باد که فرياد خشم صدها نفر متعرض به دعوت خاتمی جنايتکار را ! شرمت باد" چتم هاوس"
ران بر شرمت باد که هر لحظه از وحشت خشم معترضين به دعوت جانيان رژيم اسالمی اي! نميشنيدی

 !افزودی تعداد پاسبانهای مراقب تظاهرکنندگان می
در لندن " چتم هاوس" در مقابل مرکز مطالعات استراتژيک ٢٠٠۶امروز چهارشنبه اول نوامبر 

انگلستان، فعالين و گروههای مختلف سياسی و از جمله فعالين چريکهای فدايی خلق ايران و سازمان 
ان در انگلستان با انتشار فراخوانهای متعدد گرده آمده بودند که فرياد دمکراتيک و ضدامپرياليستی ايراني

اعتراض خود را به دعوت خاتمی جنايتکار و از اين طريق به رژيم سرکوبگر جمهوری اسالمی و 
 زن سنگسار شدند، ٢٢اش  خاتمی جنايتکاری که در دوره رياست جمهوری ننگين. حاميانش نشان دهند
يسندگان و روشنفکران به وقوع پيوست و اعتراضات وسيع دانشجويان مبارز ای نو قتلهای زنجيره

خاتمی جنايتکاری که در دوران او صدها هزار ! سرکوب شد و دانشجويان مبارز به بند کشيده شدند
داران زالوصفت بيکار شده و بهمراه زنان و کودکانشان به  کارگر زحمتکش در راستای منافع سرمايه

کننده به سفر خاتمی  را ميشد از شعارهايشان تشخيص  گروههای سياسی اعتراض. ه شدندخاک سياه نشاند
خاتمی بايد ! خاتمی بيرون: در اين ميان شباهتهای شعاری دو گروه قابل توجه بود که فرياد ميزدند. داد

ی صداها، در آن شلوغ! و از ديگران نيز ميخواستند که اين شعار را متحدانه فرياد بزنند! دستگير شود
خب خاتمی بيرون، : بود گفت" متحدانه"رفيقی به پکی از فعاالن اين گروه که خواهان سر دادن  شعار 

. خب شعار خاتمی بايد دستگير شود را همه با هم بگوييم: بعد چی؟ و نامبرده سکوت کرد و در ادامه گفت

خب، توسط چه کسی دستگير : رفيق مزبور گفت
داری؟ بعد از اينکه  ايهشود؟ توسط پاسبانهای سرم

داری دستگيرش کردند چه ميشود؟  پاسبانهای سرمايه
و بعد پيشنهاد داد که به جای چنين شعارهائی بيائيد 

اما . را بدهيم" مرگ بر جمهوری اسالمی"شعار 
کسی که با شعار اتحاد در شعار آمده بود وقتيکه اين 
نظرات را شنيد رفت که با دوستانش که شعارهای 

را ميگفتند " می بيرون، خاتمی دستگير شودخات"
مشورت کند و تا اين لحظه که گزارش نوشته ميشود 

 !برنگشته است
همينطور که در داخل جمعيت ميگشتم خانمی نظرم را 
جلب کرد که دستهايش را روی گوشش گذاشته بود و 
در اين هنگام که من به او نزديک شدم شنيدم به رفيقی 

مرگ بر جمهوری اسالمی را که با بلندگو  شعار 
رفيق بلندگو ! فرياد ميزند ميگفت صدا خيلی بلند است

خانم مهمانی که نيامديم، : بدست هم به ايشان گفت
جالب بود که او به حزبی در لباس ! آمديم تظاهرات

تعلق داشت و وقتيکه  کمی دقت کردم ديدم که " چپ"
ايشان که گوشش از فرياد شعار مرگ بر جمهوری 

می و زنده باد انقالب ظاهرا آزار ديده به جای اسال
طلبها  تکرار اين شعارهای انقالبی وقتی که سلطنت

خاتمی بيرون، خاتمی بايد دستگير : "شعار ميدادند
شعار آنها را تکرار ميکرد و در مقابل !" شود

ای و  مرگ بر خاتمی، مرگ بر خامنه: "شعارهای ما
سالمی را جمهوری ا"، "مرگ بر جمهوری اسالمی

 !، سکوت ميکرد"زنده باد انقالب"، "حمايت نکنيد
به جلوی درب " چتم هاوس"با رسيدن مهمانان 

خاتمی يک : "وردی، بخشی از جمعيت فرياد زد
جنايتکار است، مرگ بر خاتمی، چتم هاوس ننگت 

 !"باد
داری از  ديوار گوشتی پاسبانهای حافظ منافع سرمايه

انقالب انقالب ! ه حلتنها يک را" فرياد شعار ما 
پيروز باد مبارزه "، "زنده باد سوسياليسم"و " انقالب

" ها پيروز باد مبارزه توده"، "کارگران و دانشجويان
در اين هنگام زنی به پاسبانها ! تر ميشد به ما نزديک

همکارانتان در ايران وظيفه شما را در سرکوب : گفت
و حضور و کشتار مبارزين راه انقالب بعهده داشتند 

ما نيز در اينجا حاکی از آن سرکوب است، از جلوی 
که شما درست شايسته ! چشم ما گورتان را گم کنيد

آنيد که هم ميزبان و هم حافظ جان يک جنايتکار 
رهگذران ميايستادند و به شعارها گوش ! باشيد

زندانی "ميکردند وقتی که با خشم فرياد ميزديم 
ی مبارز آزاد بايد سياسی آزاد بايد گردد، دانشجو

گردد، کارگر زندانی آزاد بايد گردد، جمهوری 
 !"اسالمی نابود بايد گردد

 بعد از ظهر در حاليکه هوا تاريک شده در ٧ساعت 
حاليکه خاتمی را از ترس جمعيت معترض از درب 

با اسکورت پاسبانها " چتم هاوس"پشت ساختمان 
نقالب، تنها يک راه حل، ا: "بيرون ميبردند، با شعار

، تظاهرات کم "زنده باد انقالب، زنده باد سوسياليسم
 .کم به پايان رسيد

های زحمتکش بساط  به اميد روزی که به قدرت توده
اين جانيان مزدور و نظام استثمارگرانه آنها و تمامی 

و اين ! حاميان جهانخوارشان را از ايران برافکنيم
شان که در حق  جانيان را به سزای اعمال جنايتکارانه

 !اند برسانيم مردم ايران روا داشته
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ی بزرگ اجتماعی امروز فحشا يکی از نابسامانيها
درايران ميباشد که به شکلهای مختلف چه علنی و 

اگر . چه مخفی در سراسر کشور رايج گشته است
 جهت -فحشا را فروش بدن زن در ازاء مبلغ معينی

 بدانيم آنگاه وجود چند صد هزار -کسب لقمه نانی
دختر خيابانی بخصوص در تهران جلوه آشکاری از 

اصطالح مخفی آن را  هبخش ب. اين واقعيت ميباشد
 ميتوان ديد علناهر شب در گوشه و کنار خيابانها 
) ازدواج موقت(اما بخش علنی آن تحت عنوان متعه 

که از طرف رژيم حاکم هم تبليغ . صورت ميگيرد
بر کسی پوشيده نيست که علت اصلی رواج . ميشود

فحشا، فقر و فالکت است که عامل اصلی آن در 
 به مثابه رژيم حافظ نظام ايران جمهوری اسالمی

واقعيت اين است که  . داری ايران است سرمايه
شرايطی که نظام اقتصادی و  جمهوری اسالمی بر 
کشور حاکم کرده برای بخشی از زنان بخصوص 

که مجبور به تامين معاش خود و ) مطلقه(زنان تنها 
شان ميباشند امکان تامين زندگی را آنچنان  فرزندان

فروشی را به مثابه يک  ت که تنسخت نموده اس
تر شدن شرايط  وخيم. حل در مقابل آنها ميگذارد راه

اقتصادی و اجتماعی، فقر روزافزون و تشديد 
شکاف طبقاتی و رشد روزافزون بيکاری بطور 

ای جز گسترش فحشا حال چه بصورت  طبيعی نتيجه
 .علنی و چه مخفی نميتواند داشته باشد

 يعنی نوع علنی فحشا اما عليرغم تبليغ رسمی صيغه
بدون صيغه (رژيم جمهوری اسالمی زنانی را که 

آورند مورد آزار و اذيت   فروشی رو می به تن) شدن
قرار ميدهد و سعی دارد به ظاهر با اين معضل 

پاسخ او به اين . اجتماعی به اين طريق مبارزه کند
مشکل اجتماعی دستگيری اين زنان، زندانی کردن 

از سوی ديگر رژيم . ر آنان استو حتی سنگسا
که در " عفاف"های  مدعی است که با  تشکيل خانه

فروشی  آنها زنان بطور قانونی به کار خود يعنی تن
ادامه ميدهند با اين معضل اجتماعی در حال مبارزه 

چندی پيش يکی از نمايندگان مجلس رژيم به . است
نام فضل علی عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس 

 اعالم کرد که بايد يک تشکيالت و سازمانی هفتم
های  تشکيل شود تا بعنوان تشيکالت مادر حلقه

زيربط در مبارزه با زنان خيابانی را با هم مرتبط و 
او ازدواج موقت را در . کل مجموعه را هدايت کند
های  ساز دانسته و خانه شرايط کنونی جامعه چاره

فتاری را را که ميتواند بخشی از اين گر" عفاف"
 دی ٢۶خبرگذاری ايلنا .(حل کند پيشنهاد کرد

١٣٨۴( 
اما بايد ديد که چرا عليرغم اينکه  سردمداران 
جمهوری اسالمی بيش از دو دهه است که اين 

حل را تبليغ و به شکلهای مختلف راه اجرای آن  راه
اند باز شاهد گسترش روز به روز  را تسهيل نموده

 .تعداد زنان خيابانی هستيم
 چه در گذشته و چه امروزه در ميان  عمل صيغه

مردم عمل غيراخالقی، غيرانسانی و منفوری 
بعد از روی کار آمدن رژيم . شناخته شده است

تر  جنايتکارجمهوری اسالمی و رواج گسترده
تفکرات ارتجاعی و مذهبی  صيغه نيز وسيعا تبليغ 

در قوانين . شد و به دالئل شرعی قانونی هم تلقی شد
 و ١٠٧۶ی   يران ازدواج موقت يا صيغه در مادها

 قانون مدنی ١٠٩۵ی   قانون مدنی و ماده١٠٧۵
 .درج شده است

حل جمهوری  برای آشنائی بيشتر و بهتر با راه
اسالمی برای مقابله با خودفروشی زنان ضروری 

را که " قوه باه"ميبينم که قسمتی از کتابی به نام 
!!! و اجتماعی!!! بطور مفصل به آثار معنوی

اشاره کرده است را در اين ) صيغه(ازدواج موقت 
جا نقل کنم تا خواننده ضمن آشنائی با مبانی شرعی 

ای که در  اين امر همچنين با  تصوير غيرانسانی
. تفکر اين جماعت از زن داده ميشود نيز آشنا شوند

ازدواج موقت فوايد : در اين کتاب آمده است که
له آثار معنوی آن اين است که از جم. بسياری دارد

متعه از جهات گوناگون . ايمان را کامل ميکند
ترين عمل در  ميتواند بهترين راهکار و مناسب

 :موارد ذيل باشد
 هنگامی که زن در ايام عادت ماهانه و حاملگی و -

 .مريضی است و مرد نميتواند با او هم بستر شود
دهنده ادب و آزار  اگر کسی همسرش بددهان و بی-

باشد و مرد توانايی استخالص از آزار و اذيت او را 
ندارد و ضمنا به علت مسائل متعدد نميتواند او را 

 .طالق دهد
 کسانی که با همسران خود اختالف پيدا کرده و -

اند و تا مدتی از  گرفتار دادگاه خانواده شده
 .همسرشان جدا هستند

 آنان  جوانانی که نيروی شهوت و غريزه جنسی بر-
غلبه ميکند و بيم آن دارند که به گناه و زنا آلوده 

 .شوند
اند و   برای افرادی که همسرشان را از دست داده-

 .هايشان مخالف ازدواج دوم هستند بچه
 مردانی که دارای مشاغلی مانند رانندگی هستند، يا -

های اداری و بازاريابی  افرادی که دائم در ماموريت
گر بسر ميبرند و از شهر و در شهرهای دي... و

 .خانواده خود دور هستند
سال و پير که   برای مردان سالخورده و زنان ميان-

اند، مناسب است و  همسران خود را از دست داده
 .باعث آرامش روحی آنان ميشود

 زنانی که بيوه هستند و به دالئلی امکان ازدواج -
 و دائم ندارند و در تامين مخارج زندگی در عسرت

 .سختی بسر ميبرند
 چنانچه فرهنگ متعه در جامعه رواج پيدا کند، -

بسياری از مشکالت و معضالت اجتماعی قابل حل 
خواهد بود و از فساد و اعمال منافی عفت جلوگيری 

 .ميشود
 مردی که از استطاعت مالی برخوردار است و در -

سرپرست  ای بی همسايگی او زنی فقير و خانواده
نند، با انجام ازدواج موقت، گذشته از زندگی ميک

سرپرستی و تامين مخارج آن خانواده، احتياجات 
 .جنسی زن را نيز بر طرف ميکند

 مردان با ايمانی هستند نمازگزار و مسجدی و -
هيئتی و اهل زيارت که از توانايی مالی خوبی 

اين اشخاص خير و نيکوکار ميتوانند . برخوردارند
گرفتن مخارج  عهده قت و بهبا انجام ازدواج مو

سرپرست، از فقر و فساد در جامعه  زندگی زنان بی
 .جلوگيری کنند

.  ازدواج موقت از نيازهای عاطفی مرد است-
آورد، کسی  مردی که به ازدواج موقت روی می

دوست ميباشد و روح اين مرد از مهر و  است که زن
بنابراين مردی که ... محبت و عاطفه سير نميشود، 

هل ازدواج موقت است، چون زنان ديگر را ديده و ا
آنان را از جهات مختلف روحی و جسمی تجربه 

تر يافته  کرده و زن خويش را از ديگران شايسته
است، آنگاه همسر قانونی خودش را از همه زنان 

 .بيشتر دوست ميدارد
 از خواص ديگر متعه اين است که وقتی مرد می -

 ازدواج کند، ديگر با زنان تواند با دختر و زن بيوه
شوهر دار زنا نمی کند و اين عمل از بروز فساد و 

 .ارتکاب زنای محصنه جلوگيری خواهد کرد
البته ازدواج موقت دارای احکامی است که بطور 

 : مختصر به آنها نيز الزم است اشاره شود
 ازدواج موقت بايد نزد محضردار يا عاقد خوانده -

 .شود
در متعه ميتوانی .ديت تعداد نيست در متعه محدو-

با هزار نفر ازدواج کنی که آنان همانند مستاجر 
 .)  يعنی در حقيقت آنها را اجاره ميکنی. (ميباشند

ماهی چهل يا .  در آن درهم و دينار جايز است-
پنجاه هزار تومان خرجی به زن ميدهند و يا برای 

 .چند روز فالن قدر پرداخت ميکنند
ی متعه يکی وقت و زمان مشخص و  دو شرط اصل-

 .ديگری مهريه معلوم ميباشد
ابراهيم آوازه نويسنده کتاب مزبور در مورد حکم 

اگر مردی : های موقت و مکرر ميگويد ازدواج
ازدواج موقت ميکند و مدت آن ميگذرد، سپس مرد 
ديگری با همان زن ازدواج موقت ميکند و پس از 

ميکند، اگر مرد آن ديگری با آن زن ازدواج موقت 
. اولی دوباره با آن زن ازدواج موقت کند حالل است

چون اين زن آزاده نيست، بلکه مستاجر و به منزله 
 .کنيز ميباشد

 بچه در متعه برای زن است و مرد در قبال آن -
 .گونه مسئوليتی ندارد هيچ

يک ساعت، دو .  متعه هر مدتی ميتواند باشد-
 .ساعت، يک روز، دو روز

  
  وو  کشی جنسی از زنانکشی جنسی از زنان  فحشا، بهرهفحشا، بهره

  در جمهوری اسالمیدر جمهوری اسالمی  فروش قانونی سکسفروش قانونی سکس
  
  

  مهرنوشمهرنوش
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ر جائيکه زن مسلمان متعه نميشود ميتوان يهودی  د-
 .متعه کرد) زرتشتی(و نصرانی و حتی مجوسی 

 با زنی که در محل زندگی و اهل محل پی به کار -
ولی اگر در جايی دورتر از . او ببرند متعه نکن

 .محل زندگی او باشد، اشکال ندارد
 . در متعه طالق الزم نيست و زن ارث نميبرد-
ای که پرچم نيفراشته و  موقت با زن فاحشه ازدواج -

اگر هم پرچم . کسی از کار او خبر ندارد خوب است
برافراشته باشد، مهم نيست چون يک عمل حالل 

 .صورت ميگيرد
 اگر زنی در قيد متعه شخص ديگری بوده و وقت -

اش تمام نشده، خود را به مرد ديگری  متعه و عده
زم نيست مهريه او متعه کند و مرد اين را بفهمد ال

 .را بپردازد
 . ولی و شهود الزم نيست-
ای بايد داد تا وقت تمام شدن   مهريه را به اندازه-

 .شرط زن نزد مرد بماند
 ازدواج موقت با دختر باکره مکروه است چنانچه -

قانون قوه باه، آداب (. به آن دختر عيبی برسد
زناشوئی، رهنمودهای چهارده معصوم، تاليف 

عضو موسسه ) رضوی(ابراهيم آوازه محمد 
تحقيقات حجامت ايران، انتشارات سلسله، چاپ 

 )١٣٨٣چهارم، مهرماه 
 

ترديدی نيست که بخش بزرگی از زنانی که اقدام به 
های موقت ميکنند از سر ناچاری و خالصی  ازدواج

شان به اين کار زشت تن  از فقر و زندگی پر مشقت
ی از تن دادن به های اجتماعی ناش آسيب. ميدهند

چنين ذلتی بيشمارند که در اينجا به چند نمونه از آن 
عمل صيغه اگر چه در ايران عملی : اشاره ميشود

شرعی و قانونی محسوب ميشود ولی به لحاظ 
اجتماعی همچنان از سوی مردم عملی غيراخالقی 
و غيرانسانی است و کسانی که دست به اين کار 

تماعی خود را از دست ميزنند احترام و اعتبار اج
 .ميدهند و به ديده حقارت به آنان نگاه ميشود

های موقت، ساالنه کودکان بسياری  در اثر ازدواج
متولد ميشوند که فاقد شناسنامه هستند و تا مدتها و 
شايد برای هميشه فاقد هويت اجتماعی و اعتبار 

کودکانی که در ) گزارش ايران.(شهروندی ميشوند
قت بدنيا ميآيند همانطور که در های مو ازدواج

احکام و قوانين  اين امر درج شده، پدر در مقابل 
کودکی که حاصل اين ازدواج است هيچ مسئوليتی 

 .ندارد
طبق آمار سازمان بهزيستی، از پانزده هزار کودکی 
که تحت پوشش سازمان بهزيستی قرار ميگيرند ، 

 درصد آنها را کودکانی که حاصل اين نوع ٣/١۴
 .ها هستند تشکيل ميدهند زدواجا

های جنسی از جمله  مسئله ديگر افزايش بيماری
بيماری ايدز در ميان زنان و مسئله سقط جنين که 
اغلب اوقات بطور غيرقانونی و پنهانی صورت 

 .ميگيرد از جمله پيامدهای اين پديده است
فحشا يک پديده ديرپای اجتماعی است که ريشه در 

ای که در آن  پديده. عه داردسيستم اقتصادی جام
برده . زنان به بدترين شکل ممکن استثمار ميشوند

داری خود را در  گی انسانها در جوامع سرمايه
فروشی يکی از  های مختلفی  نشان ميدهد و تن شکل

های  آن صدها شکل استثمار تحت حاکميت رژيم
امرار معاش از طريق . داری است سرمايه
دليل اصلی آن عميقا در فروشی عملی است که  تن

در شرايط اجتماعی تنفرآور . اقتصاد نهفته است
ها ما هر روزه  امروز و تهيدستی رو به رشد انسان

ی غرور و  شاهد رشد و تداوم غارت حريصانه
زنانی . های انسانی اين زنان درمانده هستيم ارزش

که ديگر توان تحمل بيکاری و گرسنگی فرزندان و 
 .ندارندخانواده خويش را 

ترين و  برای نابودی پديده فحشا، يکی از وحشتناک
ترين فرم استثمار انسان از انسان،  نياز به  وقيح

دگرگونی عظيمی در تمام ساختمان اجتماعی و 
اقتصادی جامعه و نابودی نظام حاکم است که البته 

ناپذير  جزء از طريق يک انقالب قهرآميز امکان
 .نيست

 
 

  !!نگلستاننگلستاناا  دردر   خاتمی خاتمیه حضوره حضورتظاهرات برعليتظاهرات برعلي
 

در اعتراض به حضور خاتمی در انگلستان و در افشای ماهيت ضدخلقی 
 سال سلطه ننگين رژيم جمهوری ٢٨اين عنصر تبهکار که در طول 
کش،  کارانه و ضدمردمی اين رژيم آزادی اسالمی، در تمام اعمال جنايت

بعد از ظهر  ٧ تا ۴ نوامبر بين ساعات ١دست داشته روز چهارشنبه 
تظاهرات پرشکوهی که در آن صدها تن شرکت داشتند، در 

در اين محل، خاتمی  .، در لندن برگزار گرديد Chatham Houseمقابل
 .صحبت ميکرد" گفتگوی تمدنها"فريبکار در زمينه 

 
کنندگان، در اين تظاهرات پر جوش و خروش، با فريادهای رسا،  شرکت

ی در انگلستان، به افشای ماهيت ضمن اعتراض شديد به حضور خاتم
ننگين رژيم جمهوری اسالمی و سردمداران اين رژيم استبدادی و از 

: آنها به زبانهای انگليسی و فارسی فرياد ميزدند. آنجمله خاتمی، پرداختند
ای،  مرگ بر خامنه"، "مرگ بر خاتمی! مرگ بر رژيم جمهوری اسالمی"

مرگ بر رژيم "، !"زاد بايد گرددزندانی سياسی آ"، "نژاد مرگ بر احمدی
سرنگون باد رژيم جمهوری "، !"مرگ بر رژيم کارگرکش"، !"ستيز زن

استقبال از خاتمی، دشمنی آشکار با "، !"خاتمی برو گمشو"، !"اسالمی
 !"منافع زحمتکشان ايران است

 
 �رفقا و مبارزينی که به دعوت مشترک سازمان دمکراتيک 

انگلستان و فعالين چريکهای فدايی خلق ايران  رضدامپرياليستی ايرانيان د
در لندن، فعاالنه در اين تظاهرات ضدرژيمی شرکت کرده بودند، در 
همراهی با ديگر مبارزين با حفظ صف مشخص خود با سر دادن 
شعارهايی در مخالفت با سفر خاتمی و پذيرايی از او در بريتانيا، نهايت 

کار آن  مهوری اسالمی و مهره تبهخشم و تنفر خود را نسبت به رژيم ج
خاتمی فريبکار، آشکار ساختند و نگذاشتند که جلسه ترتيب داده شده توسط 

شان در سکوت  المللی قاتلين کارگران و زحمتکشان ايران و حاميان بين
 .برگزار گردد

 
 

 

The spectre of Lenin over Iran!   FFrroomm  ppaaggee  2200  
 

As long as there is oppression there will also be struggle to 
fight it. And throughout the suppressive history of capitalism 
wherever there has been discourse on decisive eradication of 
exploitation and oppression, wherever the hungry and the 
oppressed have risen to break down the shackles of 
enslavement and attain freedom and equality, the �spectre� of 
Marxism and communism has flown high upon the seas of the 
people�s movement. Marxism is but the discovery of the 
governing laws of class struggle and the explanation for the 
necessity of social revolution against the ruling exploitative 
system and the achievement of socialism. And since Leninism 
is the Marxism of the imperialist era and proletariat 
revolutions, wherever therefore revolution is more urgently on 
the agenda and the objective conditions for a radical, 
revolutionary change are pronounced there tendency towards 
Leninism too will potentially exist. In Iran, under the 
suffocating conditions of dictatorship imposed on society, no 
social thought can be fruitful unless it is radical and being 
radical is to uproot, to revolt rather than reform, to overthrow 
the criminal Islamic Republic and destroy the capitalist system 
rather than replace political faces or merely modifying some 
laws. As long as these are the conditions, the spectre of Marx 
and Lenin will fly over society and their revolutionary 
teachings will aid the masses even if the bourgeoisie claims 
their death a thousand times. This is the simple truth that 
bourgeois waged-writers such as the author of �The spectre of 
Lenin over Iran� are incapable of understanding, i.e., leaning 
towards Marxism-Leninism and the �dream� to destroy 
capitalism. The very same dream that since the 1971 Siahkal 
insurrection up to this day has given identity to the upholders 
of the Iranian New Communist Movement; a dream that 
contrary to the bourgeois propaganda is the only possibility for 
attaining freedom. 
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  مناقشات اتمی يا تالشی برای ماندن؟مناقشات اتمی يا تالشی برای ماندن؟
  

  فرشاد بهرنگیفرشاد بهرنگی
 

تقريبًا بالفاصله بعد از حمله نيروهای نظامی آمريکا و انگلستان به عراق در 
ای  غرب با جمهوری اسالمی بر سر مسئله هستهمناقشات  ،٢٠٠٣مارچ سال 

از آن زمان بود که تالش جمهوری اسالمی برای دستيابی به  .ابعاد جديدی يافت
. های جهان تبديل شده است ای تقريبًا به سر تيتر خبرهای خبرگزاری توان هسته

ها را امری کامال  چرا که برعکس اظهارات مقامات ايران که اين فعاليت
 های غربی بر بالطبع ديگر قدرت مقامات آمريکا و کنند، انه قلمداد میجوي صلح
در همين زمان و در . کيد دارندأها ت بودن اين فعاليت نبودن و غيرقانونی شفاف

های مخفی رژيم در اين  که گزارشاتی از فعاليت دوران رياست محمد خاتمی بود
های  هائی از فعاليت زمينه منتشر شد و جمهوری اسالمی هم مجبور شد گوشه

از آنجائيکه دولت آمريکا برای ممانعت از دستيابی  .مخفی اتمی خود را بپذيرد
های بوش و بلر دارند،  ايران به تکنولوژی ساخت بمب اتمی، ادعايی که دولت

، حتی حمله نظامی به ايران را مردود ندانسته است، اين  امر "ای گزينه"هيچ 
همين . تری برخوردار گشته است اهميت برجستههر روز در اذهان جهانی از 

موضوع ضرورت پاسخگوئی به اين سؤال اساسی که رابطه ايران و آمريکا چه 
گوئی به اين  برای پاسخ. شکلی خواهد گرفت را در مقابل همگان قرار داده است

 .امر مروری کلی بر اين رابطه الزامی است
ها  قالب در ايران، کشوری که سالواقعيتی انکارناپذير است که رشد امواج ان

بود حکم آتش زير خاکستر را داشت، آمريکا و متحدانش را مجبور ساخت تا 
داری وابسته حاکم بر ايران و تأمين منافع درازمدت  برای حفظ نظام سرمايه

خود، يکی از وفادارترين نوکرانشان در منطقه يعنی شاه را فدا کنند؛ اما در 
کردن  دست به تر با دست ا زيرکی و تردستی هرچه تمامعوض آنها توانستند ب

قدرت سياسی در ايران، انقالب ايران را با شکست مواجه ساخته و بختک 
ارتجاعی ديگری به نام جمهوری اسالمی را به مردم و مبارزان ايران تحميل 

ای در آن   به مثابه اوج جنبش توده۵٧در حقيقت در جريان قيام بهمن . نمايند
نشينی  دادن به سقوط رژيم مزدور شاه به يک عقب ها با تن ها، امپرياليست سال

ها دست زدند و با روی کار آوردن رژيم  تاکتيکی در مقابل جنبش انقالبی توده
وابسته جمهوری اسالمی يک تعرض استراتژيک را به انقالب کارگران و 

حقی از  ب و بهها که نفرت عجي توده. های تحت ستم ايران سازمان دادند خلق
آمريکا به خاطر سرنگونی دولت مصدق و بازگرداندن حکومت پهلوی به قدرت 
و حفظ و حراست طوالنی از آن در دل داشتند، و عالوه بر آن بدرستی 

های نه تنها خود بلکه خواهران و  امپرياليسم آمريکا را مسبب همه بدبختی
ختند، طبيعی بود که همزمان شنا می... برادرانشان در فلسطين، ويتنام، ظفار و

با درخواست سرنگونی رژيم سلطنتی، تيغ اصلی حمالت و شعارهای خود را به 
دادن به بدبختی خود  سوی آمريکا نشانه رفته و نقش اين امپرياليسم را در شکل

ها برای خواباندن  نمود که امپرياليست و همينطور طبيعی می. تر نمايند برجسته
های  نمودن اهداف شوم خود، برای مدتی هم که شده پايگاه دهاين خشم شديد و پيا

نظامی آمريکا را جمع کرده، مستشاران نظامی را فراخوانند و باالخره حضور 
در اين راستا آنها . علنی سياسی و نظامی آمريکا در ايران را کمرنگ سازند

دو . ايندتر رفته و تالش کردند روابط دو کشور را دشمنانه قلمداد نم حتی پيش
رژيم به سفارت " حمله"کشوری که در نتيجه اين سياست بيش از دو دهه و از 
اين دشمنی ظاهری  .باشند آمريکا در تهران، رسما فاقد روابط ديپلماتيک می

به بهانه اين . ها را به دو طرف داده است یترين فريبکار امکان بزرگ
منطقه توجيه گشته و از  از سويی حضور نظامی آمريکا در ،اصطالح دشمنی به

 مثال -سوی ديگر هرچه جمهوری اسالمی در راستای منافع آمريکا انجام داده
و بعد هم ديديم . شود  به حساب آمريکا گذاشته نمی-دخالت نظامی در افغانستان
ور ساختند که هر دو کشور  ها جنگی را شعله که چگونه همان امپرياليست

ان و عراق را تا مرز ورشکستگی اقتصادی ثروتمند و غنی منطقه، يعنی اير
های نجومی  گناه، خود به ثروت ها انسان بی پيش برده و به قيمت خون ميليون

صد البته اين . بدون اينکه اين همه جنايت به حساب آنها گذاشته شود. دست يافتند
ای چون صدام و خمينی با اين مهارت  ها بدون وجود نوکران خودفروخته سياست

کوفت و قصد  می" ناسيوناليسم عربی"يکی بر طبل . رفت میپيش ن
راه "را داشت و ديگری قصد داشت تا از " امپراتوری اسالمی" نمودن سرنگون
. را از سر منطقه کم کند" شيطان بزرگ"به قدس رفته و همچنين شر " کربال

 ها، خصوصًا آمريکا در حاليکه در عمل بهترين خدمت ممکنه را به امپرياليست
 .افتاد اش نمی هم از زبان "مرگ بر آمريکا"کرد شعار  می

به واقع جمهوری اسالمی حاصل کنفرانس گوادالوپ بود که در طی آن آمريکا 
با همکاری متحدان خود چاه ديگری برای مردم ايران کندند و جمهوری اسالمی 

 ايران های ها در سرکوب خلق اما اگر امپرياليست. را بر مردم ما تحميل نمودند
باشند برعکس بر سر تقسيم منافع، چاپيدن و بلعيدن  و جهان با هم متحد می

ها، با هم اختالف دارند و در اين رابطه نسبت به يکديگر آنچنان  دسترنج  خلق
در اينجا آنها ديگر رقيبانی هستند که آنچه برايشان . مدرن و مهربان نيستند

به عبارت . باشد های خودشان می ینارجح بوده و تقدم دارد همانا منافع کمپا
ها، از تضاد دائمی بين خودشان برای   در عين وحدت برای سرکوب خلق،ديگر

ها متحدًا در گوادالوپ  هر چند امپرياليست. تحصيل سود بيشتر گريزی ندارند
تصميم به خروج شاه و آوردن خمينی به ايران گرفتند و برای خواباندن آتش 

دادن حضور آمريکا در ايران  جلوه فته شد سعی در کمرنگانقالب همانطور که گ
خروج مصلحتی و ظاهری آمريکا از ايران به معنای خروج سياسی کردند، اما، 

اتفاقًا آمريکا در  .اين کشور از ايران و مهمتر از آن، قطع سلطه اقتصادی آن نبود
 و مرکز  سال گذشته حضوری فعال در عرصه سياسی کشور ما داشته٢٧تمام اين 

های مستقيم و  توجهات مقامات جمهوری اسالمی بوده وعالوه بر آن که از کانال
های کشور ما پرداخته، از  غيرمستقيم به استثمار و غارت منابع طبيعی و ثروت

های ارتجاعی و مملکت بر باد ده دولتمردان جمهوری اسالمی موفق  بابت سياست
های جهانخوارانه خود برعليه  شاه سياستتر از زمان  شده در ابعادی بسيار وسيع

 .های تحت ستم ايران و منطقه را به پيش ببرد خلق
تحوالت جهانی و تضادهای موجود در  از سوی ديگر به دليل مجموعه تغيير و

جنگ "نظام امپرياليستی در طول اين مدت و بطور مثال تمرکز آمريکا در 
ها بوجود  ساير امپرياليستروی دولت شوروی و اقمارش، فضايی برای " سرد

آمد تا از اين موقعيت بهره گرفته و بکوشند تا جای پای خود در بازارهای 
ها اين فرصت به وجود آمد تا  در  بطور مثال برای آلمان. تر کنند جهانی محکم

زمان جمهوری اسالمی نيز همچون دوره شاه نقش بزرگی در رابطه تجاری با 
تر در  اقتصادی خود را در سطحی بسيار گستردهايران بدست آورند و منافع 

های تجاری بزرگ تبديل شد و  فرانسه نيز به يکی از طرف. ايران توسعه بخشند
آيند انگار قصد  ها هم که  تقريبًا بعد از بيش از هشتاد سال است که می روس

هرچند که در تمام . تر جبران کنند دارند تا غيبت هشتاد ساله را هرچه سريع
يعنی آمريکا پرداخت " اسالم واقعی"و حق ويژه " سهم امام" اين مدت طول
کننده  شود اما اين سهم و حق ويژه هرچقدر هم زياد باشد تضمين شد و می می

تسلط بالمنازعه آمريکا بر بازار و منابع زيرزمينی ايران نخواهد بود، 
 خصوصًا که روسيه همانطور که تاکنون نشان داده به راحتی تسليم

شود که بدانيم  اهميت قضيه وقتی روشن می. شود های آمريکا نمی خواهی زياده
ترين ذخاير نفتی جهان است، بلکه دومين  ايران نه تنها صاحب يکی از بزرگ

اگر اين واقعيت را در کنار . باشد کشور بزرگ جهان از نظر گاز طبيعی نيز می
لط بالمنازعه بر منابع نفتی و های استراتژی جديد آمريکا يعنی تس يکی از موئلفه

های آقای کولين پاوول  گازی اين منطقه بگذاريم، آنوقت بهتر متوجه صحبت
شويم که در مورد ايران  وزير امور خارجه آمريکا در هنگام حمله به عراق می

سياست ما در منطقه عوض شده و اين را : "در آن هنگام به خبرنگاران گفته بود
 ".ايران بايد بفهمد

اما برای درک سير مناقشه اتمی بين جمهوری اسالمی با آمريکا الزم است که 
 .به تحوالتی که با فروپاشی شوروی در سطح جهان رخ داده نيز توجه کرد

همزمان با فروپاشی شوروی سابق به عنوان کشوری که به دروغ ادعای 
 نظام پاسداری از نظام سوسياليستی داشته و خود را به عنوان آلترناتيو

کشور قدرتمند ديگری نيز " فروپاشی"پنداشت، به نوعی شاهد  داری می سرمايه
بوديم يعنی اياالت متحده آمريکا که تقريبًا از بعد از جنگ دوم جهانی به 

المللی را  داری در مقابل کمونيزم، نقش ژاندارم بين نمايندگی از جهان سرمايه
المللی   ارزش اضافی در مقياس بينبری از سهم کرد و از اين طريق در بازی می
ای به خود اختصاص داده بود، حال با فروپاشی شوروی سابق، نه  هجايگاه ويژ

المللی سابق نبودند،  تنها رقبا حاضر به پذيرفتن حاکميت بالمنازعه ژندارم بين
  يعنی درخواست سهم بيشتر-رقابت طبيعی و" تجارت آزاد"بلکه واقعيِت 
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های آمريکا را به وی  خواهی  را در برابر زياده-تصاديشانمتناسب با قدرت اق
رقبا در اين راه حتی تا آنجا پيش رفته بودند که ضرورت . کردند گوشزد می

که در مقابل تهاجم احتمالی شوروی سابق " ناتو"وجودی پيمان آتالنتيک شمالی 
 .دندبه کشورهای اروپای غربی شکل گرفته بود را نيز به زير سؤال برده بو

های سرسخت موجود و  های آمريکا با در نظر گرفتن واقعيت مسلمًا استراتژيست
سياسی خود  نقش آنها در جهان فعلی نه فقط به فکر حفظ و تأمين منافع اقتصادی

های  دانستند که برای حفظ برتری در دهه در دوران جديد بودند، همچنين می
ترس از شبح "اگر طی چندين دهه . کنندهای آن را فراهم  آينده از االن بايد زمينه

، منشاء خير برای آنها بود، حال با فروپاشی شوروی، قدرت نظامی "کمونيسم
 تسلط بالمنازعه برست که برای  پيکرشان امتيازی رقيب و ماشين نظامی غول بی

ها حاکميت آمريکا  تواند حداقل تا دهه بازار جهانی و  منابع سوخت جهانی که می
المللی برای دريافت سهم بيشتر را فراهم   ارزش اضافه در مقياس بينبر تقسيم
و وقتی . دهد  همين نکته پوسته اصلی استراتژی جديد آمريکا را تشکيل می.آورد

ای   درصد انرژی زيرزمينی جهان، گاز و نفت، در منطقه٩٠دريابيم که تقريبًا 
تر پی به ماهيت وسعت تاجيکستان تا عربستان سعودی قرار گرفته، بيشه ب

 .بريم استراتژی جديد آمريکا در اين منطقه می
، "تروريسم"حمله گسترده به افغانستان و اشغال نظامی آن، به بهانه جنگ با 

نشانده ديگر در آن کشور، ايجاد  نشانده با رژيم دست تعويض رژيم دست
ن مانند های نظامی بسيار پيشرفته در اين کشور و در کشورهای همجوار آ پايگاه

 منابع گاز بزرگترينست که  ای تاجيکستان، همه و همه بخاطر صيانت بر منطقه
اشغال نظامی عراق نه فقط تسلط بر . سوختی جهان را در خود جای داده است

ترين کشورهای صاحب ذخاير زيرزمينی نفتی جهان را تأمين  يکی از بزرگ
داد که از نظر نظامی تمام  میکرد، بلکه به آمريکا و انگلستان اين امکان را  می

منطقه کويت، بحرين، قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و خود 
عراق را در کنترل خود داشته و قادر باشند تا مانع هرگونه مانوری از سوی 

اما حمله نظامی به عراق و اشغال آن نتيجه يک  .رقبا در هر سطحی گردند
 مريکا برای پيشبرد سياست خود تالش زيرکانهآ. ديپلماسی يک يا دو ماهه نبود

 با حمله به عراق به قصد تسلط ١٩٩١ای بکار برد تا غائله را در همان سال 
در " هيتلر زمان"بالمنازعه خود بر آن ختم کند، اما رقبا نيز به بهانه مبارزه با 

 فرانسه که تا دو هفته قبل از آغاز حمله، با جنگ. اين لشکرکشی شرکت جستند
کرد، خود اولين کشوری بود که برای حفظ منافع خود  برعليه عراق مخالفت می

امداد "دار و مريض،   سال ديپلماسی کج١٢بعد از تقريبًا . حمله را آغاز کرد
های دوقلو و پنتاگون، رقبا را در  به کمک آمريکا شتافت و حمله به برج" غيبی

" آچمز"سالح يا بقولی  خلعمعرض يک وضعيت استثنائی قرار داده و آنها را 
های  بدين ترتيب بود که راه حمله به افغانستان و عراق و ايجاد پايگاه. نمود

مدرن در کليه اين مناطق، تقريبًا بدون دردسر برای آمريکا و متحد  نظامی فوِق
هايی که خود  سياست تغيير رژيم، آنهم رژيم .اش، انگلستان، هموار شد  اصلی

يا از متحدان اصلی   جمله آمريکا بر روی کار آورده بودند وها از امپرياليست
ها در  رفتند، خبر از استراتژی جديد و اهميت آن برای اين قدرت آنها بشمار می
های آمريکا و انگلستان به افغانستان و متعاقبًا به  لشکرکشی. داد منطقه می

کردن اين استراتژی  عراق، به داليل واهی و اثبات نشده، نه تنها  نمايانگر حقنه
باشد، بلکه با کشتار نزديک به يک ميليون  جديد به رقبا و کشورهای منطقه می

پروائی خود را نيز برای تثبيت  انسان در منطقه در عرض سه سال، عزم و بی
ها چند روز  طبق آخرين آماری که از سوی رسانه. (دهند اين استراتژی نشان می

 هزار ۶۵۵جنگ عليه عراق تا کنون، فقط پيش اعالم گشت، از روز آغاز 
 .)اند عراقی کشته شده

آيد   به نظر می-"اتمی"با توجه به آنچه که گفته شد جدال واقعی پشت مناقشات 
ست که به ديپلماسی استراتژی جديد آمريکا درباره ايران داده شده  که نام رمزی

جامعه "بر به های معت  در واقع نه جدال با ايران برای دادن تضمين-است
باشد، که جدال  اش می ای آميز بودن پروژه هسته دادن صلح برای نشان" جهانی

های خودشان برای تقسيم منافعی  ها و چک و چانه زدن بين خود امپرياليست
اما، يک چيز تا کنون قطعی است، آمريکا برای تسلط . است که در ايران دارند

کشيدن تحريم  تاه نخواهد آمد بلکه با پيشبر اين منابع به هيچ قيمتی نه تنها کو
هايش در ايران را نيز  پالگی اقتصادی عليه ايران قصد محدودکردن منافع هم

دارد اگر اين تحريم صورت گيرد،  وقتی وزارت بازرگانی آلمان اعالم می. دارد
رود، يا ژاپن که برای بستن  ده هزار فرصت شغلی در خوِد آلمان از بين می

وسعه ميدان نفتی آزادگان، دو سال بود که درگير مذاکره با طرف قرارداد ت
 درصد را به ٧۵ايرانی بود و باالخره توانسته بود قراردادی با حجم مشارکت 

نشينی کرد و تا   درصد آن عقب۶۵ برساند بر اثر فشارهای آمريکا از ءامضا
 آمريکا و اينها همه نمايانگر جنگی است که بين. ميزان ده درصد تقليل داد

نتيجه اين جنگ هرچه باشد، قدر مسلم يک چيز . هايش در جريان است پالگی هم
معلوم است منافع آمريکا در ايران به قيمت کاهش منافع رقبا بايد تأمين شود و 

بايست متضمن تأمين منافع  هائی که می زمانی پيشبرد سياست .تضمين گردد
و عراق، از طريق فحاشی به خود اربابان باشد مانند جنگ هشت ساله ايران 

خواندن " شيطان بزرگ"و " مرگ بر آمريکا"اربابان و با شعارهايی چون 
شد که جنگ با عراق در حقيقت  و اينطور جلوه داده می. شد آمريکا تأمين می

تضمين استقرار نظام زمانی . جنگ با عوامل آمريکا و به نوعی خوِد آمريکاست
 که وظيفه اصلی آن همانا تأمين منافع اقتصادی و رانداری وابسته در اي سرمايه

ها و خصوصًا آمريکا در ايران است، تنها و تنها از طريق  سياسی امپرياليست
. شد به شکست کشاندن انقالب ايران و کشتار وسيع مبارزين ايران ميسر می

 و نمايش اينکه" مرگ بر آمريکا"حاکمين خودفروخته همين کار را نيز با شعار 
در طول . کنند به پيش بردند مبارزه می" های آمريکائی گروهک"انگار دارند با 

ها منجمله   سال گذشته جمهوری اسالمی برای تأمين منافع امپرياليست٢٧
آمريکا، دست به هر جنايتی تحت مبارزه با آمريکا زد و از هيچ کشتاری دريغ 

آيد  طقه اين سؤال پيش میحال با تغيير سياست آمريکا و انگليس در من. نورزيد
ها به سر  که آيا براستی تاريخ مصرف جمهوری اسالمی برای امپرياليست
دانند که با  رسيده است؟ سران جمهوری اسالمی که خود بهتر از هر کسی می

ها بر سر کار آمده و بدون حمايت آنها يکروز هم بر مسند  حمايت کدام ابرقدرت
دانند که اربابان هيچگاه تا ابد   هر جريانی میقدرت نخواهند بود، باز بهتر از
بنابراين تغيير سياست آمريکا و . زنند شان گره نمی منافع خود را با منافع نوکران

ترتيب ما  و بدين. انگليس در منطقه، نوکران حاکم بر ايران را مشوش ساخت
جمهور پيشين  سایؤناگهان شاهديم که تمام دستجات جمهوری اسالمی از ر

" نظام" و نجات ءفته تا اين آخری، از رهبر گرفته تا اکبر، همه به فکر بقاگر
سابق، قصد دارند تا گوی " شيطان بزرگ"با آمريکا، " مذاکره"افتاده و برای 

جمهور فعلی، محمود  در اين زمينه رئيس. سبقت را از يکديگر بربايند
، تا آنجا ٢٠٠۶مبر  سپتا٢۴نژاد، در مصاحبه با واشنگتن پست به تاريخ  احمدی
با همه کشورها  کشورش به گفتگو و مذاکره"که دارد  رود که اظهار می پيش می
تهديد و برخورد  مند است و ايران بر اين باور است که مذاکره بهتر از عالقه
در مقطع فعلی ايران با بسياری از "دارد که   وی بعد از آن که اعالم می."است

، "تگو است و اياالت متحده هم يک استثنا نيستکشورها در حال مذاکره و گف
خواهد شرايط مساعدی را بوجود  بخشی از دولت آمريکا، نمی اما": گويد می

 وی در ادامه در بخش ".برد بياورد و فرصت گفتگوهای سازنده را از بين می
آنها "رود که به شرط اينکه  های خود حتی تا آنجا پيش می ديگری از صحبت

امکان گفتگو بر "دولت ايران نگاه نکنند " از باال به) لت آمريکابخشی از دو(
های صدام  بيشتر آدم را به ياد حرف" اظهارات"اين ". آيد سر هر چيزی پيش می

اندازد که از روی ضعف و استيصال حتی اجازه  در روزهای آخر قدرتش می
د بهتر از هر بله، اينها خو. هايش را نيز مورد تفتيش قرار دهند داده بود کاخ

گويند که  ند و با زبان بی زبانی دارند میا واقف" شيطان بزرگ"کسی به قدرت 
اما مشکل کار . هر تضمينی که آمريکا و انگليس بخواهند، حاضرند بدهند

مشکل کار حتی اين نيست که آيا جمهوری . تضمين جمهوری اسالمی نيست
ها  نه و يا اينکه آمريکائیبرد يا  اسالمی وظايف نوکری را به درستی پيش می
بلکه مشکل در اينجاست که . آلترناتيوی بهتر از جمهوری اسالمی دارند يا نه

آمريکا با سران جمهوری اسالمی مشکلی ندارد  مشکل آمريکا در واقع متحدان 
و رقبای سمج امروزی بر سر تسلط بر ذخاير انرژی " کمونيسم"ديروزی عليه 
هرگاه آمريکا توانست با مذاکره .  بازار جهانی استبری بيشتر از جهانی و سهم

ها به خواست خود تحقق بخشد، يک شبه شاهد خواهيم بود  با ديگر امپرياليست
" حقانيت اسالم ناب محمدی"و به " های اسالمی ارزش"که آنها نيز ناگهان به 

پی خواهند برد، و پشت سر هم از رهبران جمهوری اسالمی برای سخنرانی در 
ن دانشگاه و يا برای دريافت دکترای افتخاری فالن دانشگاه و يا بهمان فال

سازمان تجارت "و همچنين راه ورود ايران به . آورند جايزه، دعوت بعمل می
اما اگر آمريکا نتواند به خواسته خود برسد، . گردد هموار می" جهانی

 .ای را رد نخواهند کرد"هيچ گزينه"ينگه دنيا، " دولتمردان"
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  ))عراقعراقدر اعتراض به  لشکرکشی امريکا به در اعتراض به  لشکرکشی امريکا به ((
  

  خود راخود را  هنرمند معترض آمريکايیهنرمند معترض آمريکايی
  !!به آتش کشيدبه آتش کشيد

  
در روز جمعه سوم نوامبر، مبارز ضدجنگ، مالچی ريتشر در شهر 

ای که بيش از شش متر ارتفاع داشت رفته و در  شيکاگو،  بر باالی مجسمه
شعار می داد پيکر آغشته به بنزين خود را حاليکه برعليه جنگ در عراق 

اين هنرمند مبارز که همواره در صف اول اعتراض برعليه . به آتش کشيد
جنايات امپرياليسم امريکا در سراسر جهان قرار داشت، حتی در حاليکه 

ای از ابراز اعتراض  نسبت به  سوخت لحظه های آتش  می در ميان شعله
 .ق باز نايستادحمله وحشيانه آمريکا به عرا

مالچی ريتشر از فعالين جنبش ضدجنگ و از مدافعين پايدار آزادی بيان در 
آمريکا بود که با اعتراض مرگبار خود شدت نفرت مردم امريکا از 

 .های دار و دسته بوش در حمله به عراق را به نمايش گذاشت سياست
ا که روز بعد کاخ سفيد در وحشت از تاثير اين رويداد در انتخابات امريک

های امريکا خواسته بود که از  شد از رسانه از اين واقعه برگزار می
های  چنين خواستی و سکوت رسانه. انعکاس خبر فوق خودداری کنند

شک چيزی جز اعمال  امپرياليستی در برابر چنين رويداد هولناکی بی
باشد؛ آنهم از سوی  سانسور و هراس از توسعه اعتراضات مردم نمی

به عراق لشکرکشی کرده و در " دموکراسی"انی که با داعيه برقراری کس
عمل جز خرابی و ويرانی، جز شکنجه و کشتار ارمغانی برای مردم 

تا دو ماه پيش به گزارش موسسات تحقيقی خود آمريکا . اند عراق نياورده
 نفر غيرنظامی عراقی در جريان هجوم ارتش امريکا به ۶۵٠٠٠٠تنها 

ای که خبر اين  الزم به يادآوری است که تنها روزنامه. اند دهعراق کشته ش
رويداد را گزارش داد روزنامه شيکاگو سان تايمز بود که در روز بعد از 

اش اين اعتراض مرگبار  حادثه با درج چند سطر آنهم در صفحات داخلی
 .را به اطالع خوانندگان خود رساند

 
  

  ١٩١٩بقيه از صفحه بقيه از صفحه   ......مقالهمقاله  نگاهی مجدد به شرايط نپال و پاسخ بهنگاهی مجدد به شرايط نپال و پاسخ به
 
 .های نپال از برخی از مواضع قبلی خود  عقب نشينی مائوئيست-٢
 

ها است که در زمانيکه از حمايت  به نظر من اين بزرگترين اشتباه مائوئيست
های  مند هستند و در اکثر مناطق کشور کميته  درصد مردم نپال بهره٨٠حدود 

نين خود را شيفته دمکراسی بورژوايی نشان محلی خلقی ايجاد کرده بودند، اينچ
برای درک اين موضع توجه . داده و اينچنين دمکراسی بورژوايی را تقديس کنند

 سی - بی-شما را به مصاحبه تلويزيونی پراچاندا در اواخر ماه ژانويه با بی
ما خواهان برگزاری انتخابات دمکراتيک و تشکيل مجلس " :کنم جلب می

حتی اگر مردم به دهند اما  عتقديم که مردم به سلطنت رأی نمیم. مؤسسان هستيم
وقتی در اين مصاحبه از او سوال شد که آيا  ".پذيريم سلطنت رأی بدهند، ما می

 :پراچاندا جواب داد. شخصأ حاضر است تحت حاکميت يک پادشاه خدمت کند
ی از اما اگر چنان موقعيتی پيش آيد، اصل موضوع پيرو. شخصأ آماده نيستم"

ايم که  از آنجا که ما قبأل هم گفته. انتخاب شخصی اصل نيست. رأی مردم است
خدمت تحت (از رأی مجلس مؤسسان پيروی خواهيم کرد، ما مطمئنأ با آن 

در راستای همين خط سياسی رهبر  ."موافقت خواهيم کرد) حاکميت پادشاه
کاتماندو " با  خود٢٠٠۶ اکتبر ٧در مصاحبه " پراچاندا"حزب کمونيست نپال 

برای تعيين سرنوشت رژيم  تأکيد کرد که برگزاری يک رفراندوم عمومی" پست
سلطنتی را که از جانب يکی از احزاب هفتگانه پيشنهاد شده، به عنوان 

رفراندوم يا هر (داند اما روی آن  ترين شيوه در حل اين مسئله می دمکراتيک
در ادامه . کند ت پافشاری نمیشرطی برای مذاکرا به عنوان پيش) شيوه ديگری

روزنامه دولتی هند نيز " هندو"همين چارچوب فکری پراچاندا در مصاحبه با 
مجددأ تکرار کرد که حاضر است حتی سلطنت مشروطه و سيستم چند حزبی را 

 .بپذيرد) اگر مردم به آن رأی بدهند(هم 
 
 .های نپال در دولت موقت  شرکت مائوئيست-٣
 

ها با شرکت در يک دولت موقت همراه با احزاب  ت مائوئيستبه نظر من موافق
. باشد  اشتباه بزرگی میCPN-UMLبورژوايی نپال و احزاب رويزيونيست 

پراچاندا بارها تأکيد کرده است که از طريق مجلس مؤسسان و اتحاد با احزاب 
اما سوال اين است که مگر ميان آن . توان جنبش را به پيش برد هفتگانه می

ها اختالف طبقاتی وجود ندارد؟ مگر آنها از مصالح طبقات  زاب و مائوئيستاح
توان اختالف طبقاتی  کنند؟ اگر جواب مثبت است چگونه می مختلف حمايت نمی

 را با صلح و دمکراسی بورژوايی حل کرد؟
رسيدن آنها با دولت  توافق های نپال و به های مائوئيست به اعتقاد من سياست

های ارتش خلق، پذيرش برکنار  ازمان ملل قرار دادن سالحتحت کنترل س(
ها در دمکراسی چندحزبی  های محلی خلقی و شرکت مائوئيست کردن قدرت

دادن دستاوردهای مبارزه مسلحانه مردم نپال در  مسلمأ منجر به از دست) موجود
اگرچه رفقای حزب کمونيست نپال با اعتقاد به دفاع .  سال گذشته خواهد شد١٠

اند اما تجربه نشان داده که  از منافع طبقات تحت ستم اين راه را پيش گرفته
ها نهايتأ به شکست طبقات تحت  توافقات اخيرشان با دولت نپال و امپرياليست

 .ستم منجر خواهد شد
 نيروهای کمونيست انقالبی آن کشورالبته واضح است که در هر کشوری، 

اما به صرف اينکه . رزاتی خود را تعيين کنندهای مبا توانند تاکتيک هستند که می
توان آن را بی  يک تاکتيک مبارزاتی از جانب نيروهای محلی اتخاذ شده نمی

چون و چرا تاکتيکی درست و مطابق با نيازهای جنبش انقالبی آن کشور و در 
در اين زمينه آقای کوشا و . جهت پيروزی انقالب در آن کشور به حساب آورد

ياد دارند که حمايت کورکورانه آنها از حزب کمونيست پرو ه تما بهمفکرانش ح
به چه " صدر گونزالس"و از آن هم بدتر از رهبری اين حزب و شخص 

های انقالبی   لنينيست�دانند که همه مارکسيست  و حتما می. ای انجاميد رسوايی
از موظفند که ) بودن مارکسيسم با پيروی از اصل انترناسيوناليستی(جهان 

تجربيات مثبت و منفی مبارزين کشورهای ديگر درس بگيرند در عين حال 
های  ند که در صفوف جنبش چپ کشور خود، با رعايت سنن و شيوها موظف

از . حقيقتأ دمکراتيک مارکسيستی به بحث و گفتگو و نقد سالم و سازنده بپردازند
باشد،  مری طبيعی میهای متناقض در جامعه طبقاتی ا آنجا که وجود عقايد و ايده

اختالفات ايدئولوژيکی و استراتژيکی سياسی نيز بازتابی از مبارزه طبقاتی 
زدن به اين مبارزه طبقاتی   تنها راه، دامن،بنابراين. باشد جاری در جامعه می

کردن فضای مباحثه   و آلودهءاست و بدترين روش، اشاعه تهمت و افترا
های نپال بجای فحاشی، راه  از مائوئيستاميد که مدعيان طرفداری . باشد می

بخصوص که من بر اين باورم .  اصولی برخورد سالم فکری را در پيش گيرند
ای نظير  های انقالبی وسيع و توده که در بررسی و اظهارنظر در باره جنبش

های  المللی، بغرنجی شرايط و محدوديت ها بايد پارامترهای بين نپال، کمونيست
ها را درک کرده و به اين بينديشند که چگونه  بی در اين جنبشهای انقال نيرو
بدون مباحثه سالم . شده را در عمل پياده نمود ناپذير پذيرفته توان اصول تخطی می

گيری  های کشورهای ديگر امکان درس در رابطه با مبارزات کارگران و خلق
ثه را آلوده از تجربيات آنها وجود نخواهد داشت پس بکوشيم فضای اين مباح

 .نسازيم
 با ايمان به پيروزی طبقه کارگر

Malachi Ritscher
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 اقليت  اقليت --يانيانئئسازمان فداسازمان فدا
  "!"!جنبش چريکیجنبش چريکی""و و 

  
  ووسارا نيکسارا نيک

 
 

عليرغم سياستهای سرکوبگرانه ديکتاتوری 
 امروزه ما شاهد ،امپرياليستی حاکم بر کشور

های  گيری هرچه بيشتر مبارزات توده اوج
. ن هستيمآمده در تمام سطوح در جامعه ايرا جان به

های تحت ستم ما  کارگران، دانشجويان، زنان و خلق
سياسی و تبعيضات موجود  که از فشارهای اقتصادی

اند با مبارزات خود موجوديت و بقای  به ستوه آمده
اين مبارزات در . اند اين رژيم را به خطر انداخته

بطن خود بطور طبيعی تضادهای درونی طبقه 
طلبان  ث گشته تا اصالححاکمه را تشديد کرده و باع
های خطر را برای  حکومتی بار ديگر زنگ

يکی . دولتمردان جمهوری اسالمی به صدا درآورند
طلبان حکومتی  شده اصالح های شناخته از روش

پذيری نظام حاکم  ترويج افسانه امکان اصالح
توسل به اشکال  باشد تا به اين طريق مردم را از می

کردن و  کن ت ريشهقهرآميز مبارزه و تالش جه
در همين راستا . سرنگونی نظام کنونی بازدارند

گذاران وزارت اطالعات  از بنيان سعيد حجاريان،
پروژه کالن " جمهوری اسالمی و مغز متفکر

 سال ٨ای که در طول   پروژه-"اصالحات
جمهوری خاتمی کلی برای جمهوری اسالمی  رياست

ارس، ای با خبرگزاری ف در مصاحبه -زمان خريد
برای اثبات درستی پروژه اصالحات اذعان نمود 

طلب نبودند، پس از سال  اگر احزاب اصالح" :که
اگر .  جنبش چريکی در ايران راه افتاده بود٧۶

ی ا هآمد حتما يک عد آقای ناطق نوری سر کار می
اهميت اين سخن ."رفتند توی فاز چريکی  می

 بخصوص با توجه به موقعيت کسی که آنرا بيان
دهد امروزه حتی  کرده در اين است که نشان می

ند ا اندرکاران رژيم نيز به اين امر معترف خود دست
طلبان حکومتی برای اين در آن  که خاتمی و اصالح

زمان به قدرت رسيدند تا رژيم جمهوری اسالمی را 
از زير ضربات مبارزات مردم خشمگين نجات 

 و گرايش شدن مبارزات آنها دهند و از راديکاليزه
جلوگيری نموده و به  آن مبارزات به اشکال قهرآميز

را برای نظام حاکم " گير ضربه"قول حجاريان نقش 
طلبی  به زبان ساده يعنی پروژه اصالح.  نمايندءايفا
و  کردن اعتراضات مردم، ای بود برای منحرف حيله
ها، امری که به باور من  بردن مبارزات توده بيراه به

ی بهتر از خاتمی جنايتکار هيچ کس ديگر
. توانست اين وظيفه را به اين خوبی انجام دهد نمی

بود جامعه  به واقع نيز اگر اين سوپاپ اطمينان نمی
 .ما آماده انفجار بود

ها دالئل روی کار  به هر حال در طول اين سال
چگونگی اين امر بخصوص در آن  آمدن خاتمی و

ی است که از آن انتخابات فريبکارانه از جمله مسائل
زمان تاکنون مورد بحث و مباحثه مردم و نيروهای 

های مختلف  دانيم که نيرو سياسی قرار دارد و می
سياسی مواضع گوناگونی در اين مورد اتخاذ 

کسی فراموش نکرده که سردمداران . اند کرده
جمهوری اسالمی جهت فريب مردم در طی 

خاتمی را  انتخابات نمايشی دوم خرداد تالش نمودند 
حاصل اراده آنها نشان داده و به اين وسيله با 

پذيری اصالح رژيم از درون  زدن مردم امکان گول
امری که در همان . را در ميان مردم اشاعه دهند

خوردن بخش بزرگی از مردم و  زمان باعث فريب
هائی که  همان نيرو. های سياسی شد حتی سازمان

دادند و از  ه میخاتمی را انتخاب مردم ايران جلو
گفتند و يا او را انتخاب مردم  بزرگ سخن می" نه"

 ،بنابراين. دادند جلوه می "انتخاب بين بد و بدتر"اما 
سخنان حجاريان با توجه به نقش او در اين پروژه 

دهد که  از اين زاويه نيز اهميت دارد که نشان می
گيری هر نيروی سياسی در آن  تحليل و  موضع
ورد اين پروژه تا چه حد با واقعيت زمان و در م

 طبيعی است که ،بر اين اساس. انطباق داشته است
های گوناگون نيروهای مختلف در اين  شاهد تفسير
اما آنچه در اين ميان قابل توجه و . زمينه باشيم
يان اقليت ئبار است واکنش سازمان فدا سفأهمچنين ت

، ۴٨٩شماره  ای در نشريه کار باشد که در مقاله می
تنها يک پاسخ : نگاهی به جنبش دانشجويی"به نام 

در واکنش به مصاحبه حجاريان " صحيح است
سعيد حجاريان در مصاحبه با ": مدعی شد

طلب  اگر احزاب اصالح": گويد خبرگزاری فارس می
 جنبش چريكى در ايران ٧۶نبودند، پس از سال 

 آمد ینورى سر آار م اگر آقاى ناطق. راه افتاده بود
 البته ".رفتند توى فاز چريكى یاى م حتمًا يك عده

امروز کسی نيست که نداند تاکتيک مبارزه 
مسلحانه و مشی چريکی متعلق به دوره خاصی 

زدن خود و  بوده و در اين جا حجاريان با به نفهمی
به جای به کار بردن جنبش انقالبی از جنبش 

 ."کند چريکی صحبت می
هر چيز اين سوال را به مطالعه اين توضيح قبل از 

آورد که براستی چه مالحظاتی باعث شده  ذهن می
ای که در رابطه با جنبش   در مقاله-تا سازمان اقليت

 خود را -دانشجوئی در ايران نوشته شده است
گوينده اين " مقصود اصلی"موظف به تصحيح  

جمهوری  "مغز متفکر اصالحات"سخن يعنی 
له اينقدر برای آنها  چرا اين مسئ اسالمی ببيند؟ و

" زدن به نفهمی"کوشند  اهميت پيدا کرده که حال می
حجاريان را به خوانندگان نشريه خود تذکر دهند و 
با تصحح حرف او برای همگان روشن سازند که 

جنبش "بايست به جای عبارت  حجاريان می
 "جنبش انقالبی" از عبارت همچون آنها" چريکی

گيری در مورد چگونگی  اگر غلط! کرد استفاده می
های سازمانی امری جايز  گفتن کادر نوشتن و سخن

زدن  باشد اما چه نيازی به اصالح چگونگی حرف
اندرکاران وزارت اطالعات رژيم وجود دارد؟  دست

 خود از بانيان پروژه - گوينده اين ادعا که،در ثانی
 محتوای در باره -باشد  می١٣٧۶اصالحات در سال 
انقالبی يا غيرانقالبی بودن ( مردمجنبش اعتراضی 

در صورت روی کار آمدن ناطق نوری ) اين جنبش
که حال اقليت به خشم آمده است؛  کند که صحبت نمی
حجاريان .  مردم استاشکال مبارزهبحث او بر سر 

هائی که از  با شناختی که از جامعه دارد و با درس
 در ايران گرفته است" جنبش مسلحانه"ثير أنقش و ت

مدعی است که در صورت عدم اجرای پروژه 
" افتاد جنبش چريکی در ايران راه می"اصالحات 

توان با اين ادعا موافق و يا مخالف بود اما  می
 تا آنجا ،ثالثا. توان آنرا همچون اقليت تغيير داد نمی

الظاهر  دانم طرفداران سازمان اقليت علی که من می
 در ايران عليرغم بايد معتقد باشند که جنبش انقالبی

های سلطه  های خود در تمام سال همه فراز و نشيب
جمهوری اسالمی در ايران جاری بوده است 

راه " بنابراين روی کار آمدن ناطق نوری باعث
پس بحث ! توانسته بشود آن در کشور نمی "افتادن

بر سر محتوای جنبش اعتراضی نيست بلکه آنچه 
 سردمداران  و نشانگر وحشت-گويد حجاريان می

 دقيقا اشکالی است که اين -ست جمهوری اسالمی
روشن است که  . توانست به خود بگيرد مبارزات می

اش در دستگاه امنيتی  اين سخن او با توجه به جايگاه
بايست  اش که می جمهوری اسالمی و الزامات  شغل

در جريان ابعاد نارضايتی مردم و روحيات و 
اتفاقا کامال  ر داشته باشدگرايشات مبارزاتی آنها قرا

 .قابل فهم است
گيری از  اما چرا نويسنده مطلب فوق بجای درس

اشتباهات سازمان خود در برخورد با انتخابات دوم 
 انتخاب بين بد و"شان در باره  خرداد و موضع

. های حجاريان افتاده است به ياد تصيح حرف" بدتر
کلمه آيا جز اين است که او و همفکرانش با ديدن 

آيا غير از اين . اند به هراس افتاده "جنبش چريکی"
الذکر  کنند که با پذيرش واقعيت فوق است که فکر می

ها به نادرست برعليه تئوری  نچه که سالآهمه 
تحت عنوان تئوری مبارزه (انقالبی کارگران 

محدودکردن . ريزد اند درهم می تبليغ کرده) مسلحانه
از تاريخ ايران  "یدوره خاص"به " جنبش چريکی"

دهد که درک اقليت از جنبش  بار ديگر  نشان می
  نادرست است بلکه آنها ۵٠چريکی نه تنها در دهه 

قادر به فهم اشکال گوناگون مبارزه مردم نيز 
تاکتيک " با محدودکردن ،از اين رو. باشند نمی

" خاصيت"عمال همه " دوره خاصی"به " مسلحانه
 و همه ۵٠ فدائی در دهه انقالبی مبارزات چريکهای

. گيرند توانمندی تاکتيکی و استراتژيکی را از آن می
براستی اقليت چرا خود را مجبور به حتی تصيح 

و چرا در اين تصحيح خود  !!بينند حجاريان می
 شود؟ دچار چند اشتباه می

های  بر کسی پوشيده نيست که يکی از روش) ١
ی مبارزه رها در برخورد با تئو مذموم اپورتونيست

تقليل تئوری . مسلحانه همانا تحريف نام آن بود
تاکتيک مبارزه مسلحانه و مشی "مبارزه مسلحانه به 

 ،داد تا برای رد کامل آن به آنها امکان می" چريکی
 آنها ،به اين طريق. موضع خود را محکم کنند

يافتند که کل مبانی مارکسيستی اين تئوری  امکان می
 .را تحريف کنند

 ،با تقليل مبارزه مسلحانه به صرف يک تاکتيک) ٢
دهد که نقش استراتژيک آن را  به خود امکان می

کمرنگ نموده و سپس خود اين تاکتيک را هم به 
نسبت داده و نادرست جلوه دهد، " دوره خاصی"

 .بدون آن که هيچ استداللی در اين زمينه ارائه دهد
 

  ۵۵ادامه مطلب در صفحه ادامه مطلب در صفحه 
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  ستون آزادستون آزاد
  

آميز مندرج آميز مندرج   مقاله توهينمقاله توهين  مجدد به شرايط نپال و پاسخ بهمجدد به شرايط نپال و پاسخ بهنگاهی نگاهی 
  ))مم..لل..مم((در سايت حزب کمونيست ايران در سايت حزب کمونيست ايران 

  

  ٢٠٠۶٢٠٠۶ نوامبر  نوامبر ١٧١٧  --  روناک مدائنروناک مدائن
 
 

 لنينيسم انقالبی همواره مطالعه �های آموزش مارکسيسم  ترين راه يکی از عملی
ه با توجه ب. باشد های انقالبی کشورهای مختلف جهان می مبارزات جاری خلق
کشور نپال و آزاد شدن بخش بزرگی از اين کشور از  اوج گيری انقالب در

) مائوئيست(سلطه رژيم حاکم و با توجه به نقش رهبری کننده حزب کمونيست 
های ارزنده ای برای  نپال در اين امر بر اين باورم که تجربه نپال حاوی درس

گيری و رشد مبارزه  مطالعه در مورد چگونگی شکل. باشد جنبش انقالبی ما می
با دولت ) مائوئيست(مسلحانه در نپال و نقش و جايگاه مذاکرات حزب کمونيست 

. آن کشور در استراتژی اين حزب، از جمله مسائلی است که بايد به آن پرداخت
شناخت و درک مارکسيستی از منجمله   توان مسائل مهمی در اين بررسی می

المللی مشابه آن در  های بين يگر ارگانمقوله دمکراسی، نقش سازمان ملل و د
ها، نقش مبارزه مسلحانه در شرايط کنونی سلطه  پيشبرد اهداف امپرياليست

، امپرياليسم در جهان و نقش پرولتاريا و متحدينش در انقالب دمکراتيک نوين
 .را بار ديگر در سطح جنبش به بحث و بررسی گذاشت

از (سيار عميقی که در سطح جهان اين بحث بدون شک با توجه به تغييرات ب
با آن مواجه هستيم، به کسب ) مابين انقالب و ضدانقالب نظر توازن قوا فی

. تجربيات انقالبی پرارزش و جلوگيری از تکرار اشتباهات کمک خواهد کرد
توانند با  های انقالبی کشورهای مختلف دنيا می ها و خلق بخصوص که کمونيست
های يکديگر از هم  ها و شکست ارزات و پيروزیمب مطالعه و بررسی علمی

با اين اعتقاد بود که مطلبی در زمينه انتقاد از توافقاتی که احتماال در . بياموزند
نپال و دولت اين کشور ) مائوئيست( جريان مذاکرات صلح ميان حزب کمونيست

م ارسال نمود" پيام فدائی"بين دو طرف بر قرار شده است تهيه و برای نشريه 
 . اين نشريه به چاپ رسيد٨٩شماره " ستون آزاد"که در قسمت 

من اميدوار بودم که اين تالش به بحثی دامن بزند که به باور من مورد نياز 
جنبش انقالبی ماست و اميد داشتم کسانی که با نظرات و انتقادات من از 

اکرات های نپال مخالفند و راه و روش حزب کمونيست نپال را در مذ مائوئيست
اما متأسفانه . کنند حداقل با صميميت وارد اين مباحثه شوند اخيرش تائيد می

نيز ) م.ل.م(مشاهده مقاله آقای آرمان کوشا که در سايت حزب کمونيست ايران 
دهد  نامه ايشان نشان می مطالعه فحش. کند درج گرديد عکس اين امر را ثابت می

رخورد کمونيستی و انقالبی شباهتی که برخورد او به هر چيز شبيه باشد به ب
ترين  ای دهد که حتی به پايه نويسنده مطلب مزبور در نوشته خود نشان می. ندارد

او اطالعات . ها و اخالق و سنن انقالبی مارکسيستی نيز باور ندارد پرنسيپ
" شبه تروتسکيستی-کينه و عداوت آنارشيستی"ارائه شده از سوی من را حاصل 

کوشد که  جلوه داده و با دروغ و تحريف می" نپال) م(کمونيست حزب "نسبت به 
بجای شرکت در بحث سياسی و تئوريک فضا را آلوده و اذهان را از واقعيت 

برای نمونه آقای آرمان کوشا که جز با . گذرد دور سازد آنچه که در نپال می
چنانچه حزب فوق به "رود مدعی شده که  تحريف و دروغ کارش پيش نمی

هر گونه "عيت از افکار آنارشيستی خانم مدائن بخواهد شعار لغو فوری تب
را مطرح کند ، حمايت و پشتيبانی اکثريت مردم نپال را از " مالکيت خصوصی

من کجا خواهان لغو فوری آورد که  و ديگر به روی مبارک نمی "دهد دست می
مرحله کشوری مثل نپال و در  آن هم در. ام هرگونه مالکيت خصوصی شده

ام تأکيد کردم اين  اتفاقا آنچه من در نوشته. انقالب دمکراتيک نوين در اين کشور
داری هر روز  سلطه سرمايه"بود که عليرغم ادعای رهبر حزب کمونيست نپال 

شود و برای  می" تر شدن وضع اقتصادی طبقات تحت ستم منجر فقط به وخيم
ها  پراچاندرا رهبر حزب بار "نشان دادن و تشريح مواضع اين حزب نوشته بودم

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

توان حکم  کجای اين حرف می خوب از." به پيشرفت اقتصادی نپال کمک کند

در کشور عقب " ه مالکيت حصوصیلغو فوری هر گون"داد که من خواهان 
ن ُد"شيوه برخورد آقای آرمان کوشا انسان را ياد . نگهداشته شده نپال هستم

جنگيد و با ديدن  اندازد که در خيال با آسياب بادی می معروف می" کيشوت
ن کيشوتی البته شايد جنگ ُد! شد الوصول خود غرق شادی می های سهل پيروزی

" جنگ طوالنی" بدون شک با آنچه که مائو تحت نام هم نوعی از جنگ باشد اما
کرد و حزب کمونيست نپال در ده سال گذشته در جهت  از آن طرفداری می
. های بزرگی نيز دست يافت شباهتی ندارد داشت و به موفقيت تحقق آن گام برمی

من شخصا بسيار متأسف هستم که شناخت و درک نويسنده مطلب مزبور و 
ز بحث و نقد مارکسيستی در يک چنين سطح نازلی قرار فکرش ا رفقای هم

مزين به (نامه  زدن به مباحثه جدی به درج فحش و آنها به جای دامن. دارد
اقدام کرده و به جای ارائه استدالل، هم چون هميشه انبان ) امضای آرمان کوشا

د وهر ان ای که بارها انجام داده شيوه. ر از فحش و ناسزای خود را باز کردندُپ
من در اينجا صميمانه از . بار نيز جز رسوائی حاصلی برای آنها نداشته است

  .خواهم که در اين مورد علنأ و صريحأ از خود انتقاد کنند آنها می
گوئی من که  و دروغ" مسئوليتی در خبر رسانی بی" دادن آقای کوشا جهت نشان

باشد مدعی  می" ستها و ترتسکيرويزيونيستهاهای هميشگی  شگرد"از قرار از 
پايه و اساس  برخالف جعليات بیآن ی حفظ ارتش خلق و سازمان نظام"است که 

. باشد نپال می) م(نوشته خانم مدائن، از اصول غيرقابل تغيير حزب کمونيست 
بارها اعالم کرده است، که ارتش خلق، ) م(پراچاندرا رهبر حزب کمونيست 

نپال تعادل قوا را به نفع  رتش ضدمردمیتنها نيروی ممکن است که در مقابل ا
و در ادامه بدون توجه به آنچه که گفته " مردم در مقابل ارتجاع حفظ کرده است

سالح و  کننده حزب کمونيست نه تنها با خلع پراچاندرا و تيم مذاکره"نويسد که  می
اند ، بلکه در شرايط مشخص کنونی تاکتيک  انحالل ارتش خلق موافقت نکرده

ل پذيرش آن به ارتجاع و نيروهای بينابينی را در دستور کار خود قرار تحمي
ستقرار ااند که عبارت است از  در اين رابطه طرحی را ارائه داده. اند داده
های خود و ممانعت از انجام  های دوگانه خلق و ضدخلق در پادگان ارتش

ت نماينده سسان و نظارؤاری انتخابات مجلس مزهرگونه عمليات، در طول برگ
نويسنده اين مطالب حتی ). تأکيد از خود اوست( "سازمان ملل بر اجرای آن

های خود زير   ارتش خلق در پادگانستقرارای بينديشد که ا حاضر نيست لحظه
اگر مذاکرات  و!  در زندگی واقعی چه معنائی داردنظارت نماينده سازمان ملل

 نوع حکومتی و چه نوع ارتشی کنونی به نتيجه برسد قرار است نپال شاهد چه
 !باشد

های رهبران  در اينجا تالش خواهم کرد که بطور خالصه از ورای مصاحبه
های درگير در مسائل اين کشور به  و ديگر طرف) م(حزب کمونيست نپال 

جعل "بررسی مجدد شرايط کنونی نپال بپردازم و در ضمن ثابت کنم که اتهام 
اند، صحت نداشته و تمام مطالبی که   به من زدهما" مائوئيست"که مدعيان " خبر

و در (ام  ها و دولت نپال بيان کرده من در مورد مذاکرات صلح ميان مائوئيست
 و ديگر "پراچاندا"با استناد به اظهارات ) کنم تر می اينجا آنها را مشخص

. های تلويزيونی و حضوری بوده است رهبران حزب کمونيست نپال در مصاحبه
شدن مقاله اول و  در فاصله نوشته(بر آن، رويدادهای دو هفته اخير نيز عالوه 

ام مهر تائيد  مجددأ بر صحت مطالبی که در اولين مقاله بيان کرده) نوشته حاضر
 .زند می

را برای نوشته خود " سالح نخواهد شد ارتش خلق نپال خلع"آرمان کوشا عنوان 
اصول آن از  خلق و سازمان نظامیکند که حفظ ارتش  انتخاب کرده و ادعا می

 البته خود رهبر حزب کمونيست .نپال است) م(غيرقابل تغيير حزب کمونيست 
ای  اما آرمان کوشا با اين حرفش در واقع به گونه. گويد نپال چنين سخنی را نمی
ها با  های نپال را در مورد قابليت انعطاف مائوئيست سخنان رهبر مائوئيست

دهد که به قول  و نشان می. گذارد را زير پا می "کراسیدم"هدف پيروی از 
و حتی حاضر نيست جهت شناخت " تر است از پاپ هم کاتوليک"معروف 

" غار کهف"داند از  تحوالت مواضع جريانی که آن را در خط فکری خود می
های  پس بگذاريد با استناد به مصاحبه. ای خارج شود خودساخته برای لحظه

ه او در اين زمينه کمک کنيم و از او بخواهيم که حداقل حال رهبر اين حزب ب
گذرد  هم به آنچه که در اطرافش می کند کمی که در امريکا و اروپا زندگی می

 - بی-نگاه کند تا ببيند که برای نمونه پراچاندا در مصاحبه تلويزيونی خود با بی
 صلح آماده هستيم ما هميشه برای" :گويد  چه می٢٠٠۶سی در اواخر ماه ژانويه 

و وقتی که مبارزه مسلحانه را نيز شروع کرديم، بعد از مدتی اعالم کرديم که 
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آميز حل کنند، ما  اگر طبقات حاکم بخواهند مشکالت مردم نپال را از طرق صلح
گوئيم که هر دو ارتش بايد تحت  ما می: "گويد او در ادامه می." نيز حاضريم

انتخابات انجام .  ديگر قرار بگيرندیالملل گان بينکنترل سازمان ملل و يا يک ار
 ."در ارتش جديدی سازماندهی شوند) نيروهای دو ارتش(شود و سپس آنها 

موجود و به اين " ارتش پادشاهی"ادغام ارتش خلق در البته روشن است که 
دادن به ارتش جديدی که همچنان ابزار سرکوب طبقه حاکم خواهد  طريق شکل
 و اين موضع ربطی به !ترديد ارتش خلق نخواهد بود بگيرد بی بود هر نامی

فردی که از قرار حتی در امريکا و . تصورات ادعائی آقای آرمان کوشا ندارد
برای اينکه بيشتر در . خارج شود" عهد دقيانوس"اروپا هم حاضر نيست از 

بايد قرار بگيريم  جريان نتايج مذاکرات حزب کمونيست نپال با دولت اين کشور
:  نوامبر نيز خبرگزاری آسوشيتدپرس اعالم کرد که١۵بگويم که اتفاقا در روز 

ها و دولت نپال که از ماه آوريل شروع شده بود  مذاکرات صلح ميان مائوئيست"
ها پذيرفتند  مائوئيست.  ساعت مذاکره به نتيجه رسيد١۶باالخره پس از بيش از 

ها نگه  ای خود را در داخل اردوگاههايشان را زمين گذاشته و نيروه که سالح
های ارتش  طبق اين قرارداد سالح. داشته و در دولت موقت نپال شرکت کنند

هايی تحت نظارت سازمان   نوامبر در محل٢١تا ) ها وابسته به مائوئيست(خلق 
تا تاريخ اول دسامبر نيز دولت موقت با شرکت . ملل نگه داشته خواهد شد

 :پس از اعالم اين خبر پراچاندا در اين باره گفت. اهد شدها تشکيل خو مائوئيست
ايم که نقشه راه رسيدن به يک نپال نوين   رسيدهتوافقی تاريخیما معتقديم که به "

حال آقای آرمان کوشا بايد توضيح بدهند که چگونه ." را ترسيم کرده است
سالح  عارتش خلق نپال خل"توانند تناقض فاحش بين ادعای خود مبنی بر  می

توافق "را با اظهارات رهبر حزب کمونيست نپال در مورد " نخواهد شد
تحت نظر "های اين ارتش  ای که بخشی از آن پذيرش قرارگرفتن سالح"تاريخی

جاری و سپس ادغام دو ارتش " صلح"بخشی از پروسه  در" سازمان ملل
 کند؟ می" تحريف"براستی چه کسی . باشد را توضيح دهند می

کند  در نپال دنبال می" صلح"مذاکرات  ييد به اهدافی که طبقه حاکمه ازحال بيا
رسيدن مذاکرات  نتيجه وزير نپال با اظهار رضايت از به نخست. نيز بپردازيم
اکنون . اين يک راه حل جديد انقالبی برای حل مشکالت کشور است" :گفت که

گذارند و به  ين میهايشان را زم ها برای هميشه سالح من معتقدم که مائوئيست
کوفی عنان دبير کل سازمان ملل نيز توافق ." شوند آميز ملحق می سياست صلح

ها و دولت نپال را موقعيت خوبی برای نپال دانست که  شده بين مائوئيست حاصل
اين کشور بتواند صلح ماندگاری را در چهارچوب دولتی "دهد  به نپال امکان می

کوفی عنان همچنين اعالم کرد که سريعأ در ." فراگير و دمکراتيک ايجاد کند
 .مورد نظارت سازمان ملل بر پروسه صلح اقدام خواهد کرد

ها قصد ندارند  و اين همه در شرايطی است که پراچاندا اعالم کرده مائوئيست
در " پراساد کويراال"رياست دولت موقت را به عهده بگيرند و مايل هستند که 

وزير قبل  کردن نخست عوض" :پراچاندا گفت که. ماندوزيری باقی ب مقام نخست
در اين قرارداد ." از انتخابات سال آينده به ادامه پروسه صلح لطمه خواهد زد

ذکر شده است که سال آينده کميته مخصوصی انتخاب خواهد شد که سرنوشت 
حال  )٢٠٠۶ نوامبر ١۵ -به نقل از آسوشيتد پرس( .پادشاه را تعيين خواهد کرد

هر بحث جدی را به بيراه " تر از آش کاسه داغ"يد از کسانی که همچون با
اش  برند پرسيد که معنای مواضع جديد اين حزب در جريان مذاکرات جاری می

نسبت به " شبه تروتسکيستی-کينه و عداوت آنارشيستی"براستی شما که  چيست؟
 دهيد؟ ینداريد، اين مواضع را چگونه توضيح م" نپال) م(حزب کمونيست "

ها از همان ابتدا با  دهد که در واقعيت مائوئيست نگاهی به اين اخبار نشان می
ای که به درازا کشيده شدن  تنها مسئله. سالح موافقت کرده بودند اصل خلع

سالح و بر سر ترتيب  مذاکرات صلح انجاميد اختالف نظر بر سر چگونگی خلع
گفت که بايد هر دو  اچاندا میپر. سالح و تشکيل دولت موقت بود زمانی خلع
جهت . سالح شوند و با هم بنشينند و يک ارتش جديد درست کنند ارتش خلع

شناخت بهتر مواضع رهبر حزب کمونيست نپال به گفتگوی زير که ميان وی و 
 : سی انجام شده است توجه کنيد- بی-خبرنگار تلويزيون بی

هايتان  گذاشتن سالح  زمينآيا شما برنامه زمانی مشخصی برای:  سی- بی-بی"
 داريد؟
به . کنيم ما در چهارچوب يک برنامه زمانی مشخص به آن نگاه نمی: پراچاندا

محض اينکه به مردم اجازه داده شود که سرنوشت خود و آينده خود را انتخاب 
 .هايمان را زمين بگذاريم کنند، ما آماده خواهيم بود که سالح

 تان را زمين بگذاريد؟ ام شود که شما سالحچه شرطی بايد انج:  سی- بی-بی
ای با احزاب پارلمان بروشنی   ماده١٢نامه  ما قبأل در توافق: پراچاندا
به محض اينکه امکان تهيه يک قانون اساسی . ايم هايمان را بيان کرده خواسته

جديد توسط مجلس مؤسسان وجود داشته باشد، و يک ارتش جديد تشکيل شود، 
 ."که جنگ را متوقف کنيمايم  ما آماده

جلوگيری شود بايد بدانيم که رهبر اين حزب  برای اينکه از هر سوءتفاهمی
در مورد " :کند که نيز تأکيد می" کاتماندو پست"يعنی پراچاندا در مصاحبه با 

يکی از داليل وجود . اينکه ما تا چه حد به دمکراسی معتقديم ترديد وجود دارد
 گانه ٧ما به احزاب . اين است که ما مسلح هستيمشک و ترديد در مورد ما 

همه با هم بنشينيم و بيائيد . ايم که بيائيد با هم يک ارتش مشترک تشکيل دهيم گفته
ما . با هم تصميم بگيريم که چه کسی رهبر باشد، افسر باشد، فرمانده ارتش باشد

که اين امر درک ما ايم  ايم و گفته داده) هفتگانه دولتی(اين پيشنهاد را به احزاب 
شايد از يک طرف ما . کند را از دمکراسی و مجلس مؤسسان شفاف می

ها  ايم مفهوم و عمق مطلب را روشن کنيم و از طرف ديگر امپرياليست نتوانسته
اند و دراين مورد شک و ترديد ايجاد  پاشی کرده و رژيم سلطنتی عليه ما سم

 که اشتباهی در انعکاس اخبار دهد اين سخنان بروشنی نشان می." اند کرده
مذاکرات صلح بين حزب کمونيست نپال و دولت اين کشور از سوی من رخ 

های مختلف و به  اين خط جديد رهبری اين حزب است که در جا. نداده است
برای نمونه پراچاندا در . شود های گوناگون طرح و تبليغ شده و می زبان

 نيز بر آمادگی خود برای ٢٠٠۶ژوئن  ١۵مصاحبه با روزنامه دولتی نپال در 
سالح ارتش خلق تأکيد کرد و پيشنهاد کرد که يک ارتش  انحالل و خلع

خواهيم چه کنيم؟   نفری می٩٠٠٠٠ما يک ارتش . "تری تشکيل شود کوچک
 هزار نفره کافی ٢٠ هزار نفره يا ١٠برای کشور کوچکی مثل نپال يک ارتش 

 ارتش ،ش برخی از نيروهای مائوئيستیکنم که به گزار يادآوری می( ."است
 ). هزار رزمنده مسلح دارد٢۵خلق حدود 

های مختلفی در زمينه ترتيب زمانی انتخابات و  واقعيت اين است که طرح
پراچاندا . سالح دو ارتش از جانب هر دو طرف مذاکره مطرح شده است خلع

 گيرد و دولت خواهد در ابتدا انتخاباتی صورت بارها اعالم کرده است که می
آنها ) ها در دولت دادن مائوئيست به شرط شرکت(جديدی تشکيل شود و آنگاه 

ها تأکيد نموده که در صورتيکه  او بار. های خود هستند حاضر به تحويل سالح
ها حاضر به انحالل ارتش خلق و سپس  ارتش دولتی نيز منحل شود، مائوئيست

) حتی در سطح فرماندهی(تش ايجاد ارتش جديدی با شرکت نيروهای دو ار
ها به طور کلی با  به هر حال آنچه که مسلم است مائوئيست. خواهند بود

اما دولت نپال اين ترتيب . سالح و پايان مبارزه مسلحانه موافقت کرده بودند خلع
ها بايد پيش از آغاز  پذيرفت و اصرار داشت که مائوئيست زمانی را نمی

 دو ،به هر حال.  قرار دهندیالملل تيار ناظرين بينانتخابات سالح خود را در اخ
در ابتدا و قبل از انتخابات طرف به نقطه مشترکی رسيدند و قرار شده است که 

ها و مقرهای خود  های دو طرف در پايگاه سالح شده و نيرو هر دو ارتش خلع
قرار است که سالح هر دو طرف نيز تحت نظارت سازمان ملل قرار . بمانند
ها در  و سپس بعد از انتخابات ارتش جديدی درست شود و سپس اسلحه. گيرد

روشن است که بين آنچه در مذاکرات بين دو نيروی . اختيار آن ارتش قرار گيرد
رود همواره ممکن است  شود با آنچه در عمل پيش می درگير مطرح و توافق می

ه در حين مذاکره های پيش آيد اما در اينجا بحث بر سر توافقاتی است ک تفاوت
 .مورد تائيد قرار گرفته است

حال بايد ديد که آيا چنين راه حلی به نفع مبارزات مسلحانه مردم نپال است؟ به 
های  دعوت مائوئيست. تواند به نفع انقالب نپال باشد نظر من چنين راه حلی نمی

نپال از سازمان ملل و يا هر ارگان مشابهی برای نظارت بر ارتش خلق و 
اتخاذ چنين سياستی بخصوص . برانگيز است نترل سالح آنان نيز بسيار سوالک

های تحت ستم در گوشه و  ها به مبارزات خلق در اين دوره از يورش امپرياليست
های مسلح ابزار اصلی  ارتش و ديگر ارگان. باشد کنار جهان بسيار خطرناک می
کنند   نپال تصور میچگونه رفقای حزب کمونيست. اعمال قدرت طبقاتی هستند

توانند ارتش مشترکی داشته باشند؟ ادغام دو  که دو طبقه اجتماعی متخاصم می
اين را . دفاع خواهد کرد سالح و بی ارتش در واقع طبقات تحت ستم را خلع

های جهان بارها به اثبات رسانده و اشتباه و  تاريخ و تجربيات مبارزات خلق
 .ها در جريان زندگی روشن شده است رهايی با بودن چنين سياست خطرناک
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The spectre of Lenin over Iran! 
 

Translated excerpt 
from the current issue�s editorial 

 
A look at university student publications 
in Iran during the recent months, the 
slogans chanted in student protests as 
well as their blogs, etc. clearly 
demonstrate the trend with one of its 
notable characteristics as being the 
spread of Marxist thought within the 
university environment. Attraction 
towards communist thinkers amongst 
students presents itself, especially in 
their interest towards the thoughts and 
views of great revolutionaries such as 
Amir-parviez Pouyan and Massoud 
Ahmad-zadeh and the actions of 
dedicated combatants like Marziyeh A. 
Oskoee and Khosrou Goleh-sorkhi; in 
other words, towards the most radical 
tendency within the Iranian left, i.e., the 
Iranian People�s Fadaee Guerrillas. 
An article titled �The spectre of Lenin 
over Iran� published in AdvarNews (the  
website of the Organization of the 
Students of Islamic Iran � Tahkim 
Vahdat�s Advar) best reveals the Islamic 
Republic regime�s growing fear of the 
above fact. The author of the article 
explains this fear by saying: �in the 
absence of a powerful liberal current, the 
�Left� has once again gained momentum. 
Of course, it was expected that� these 
newly emerged leftists would go through 
the same path that the western Marxists 
experienced in pursuing a liberalized 
social democracy. Thus, the renewed 
presence of the left at first caused no 
worries amongst the liberals and the 
supporters of democracy and human 

rights. There was hope that while 
reading Marx the young leftists would 
look into the views of some of his 
interpreters such as Lenin with suspicion 
and criticism. There was hope that they 
would read and learn from �Habermass� 
and �Giddens�. What happened, 
however, was quite unexpected and 
absurd. They did not even mention 
Kautsky and Bernestein let alone read 
Habermass and Giddens. It was the 
same old story: social revolution, 
proletariat revolution and the dream of 
destroying capitalism!� 
The above confession is interesting from 
two points: first, it shows as to how 
interest in Marxism in Iran is intertwined 
with the youth�s tendency towards Lenin 
and his revolutionary theories and that in 
fact it is this that worries the Islamic 
Republic regime. Second, it also reveals 
the hideous objectives of the Islamic 
Republic�s propaganda apparatus in 
giving permission to print some of Marx�s 
writings in Iran. In fact, they had hoped 
that following the collapse of the former 
USSR (which deceitfully called itself a 
socialist country) together in the heat of 
bourgeois hellish propaganda especially 
over the so-called �death of 
communism�, reading Marxist literature 
would strengthen the bourgeois 
interpretation of Marxism. In real life, 
however, their hope was in vain: the old 
story of the bourgeoisie trying to empty 
Marxism from its revolutionary essence 
and turning it into a benign and merely 
academic issue� failed once more. The 
main point to focus here are the reasons 
for the growth of interest in communist 
radical thoughts in our society. What is 

indeed going on throughout society that 
even after three decades of systematic 
and ongoing suppression, after crushing 
all communist organizations and the 
political genocide of communists by the 
Islamic Republic as imperialist lackeys, 
the ruling regime still fearfully moans 
about the growth of Marxist views and 
The spectre of Lenin!? 
The reason for this is to be found in the 
hard, cold facts of life; in the intensified 
class contradictions throughout society. 
The existing economic system in our 
country, i.e., the Iranian imperialist-
dependent capitalist system is a system 
whose political superstructure consists of 
a massive and extreme dictatorship. 
Being an imperialist-dependent system, 
it must both provide the means to 
imperialist plunder and exploitation and 
at the same time brutally sacrifice the 
oppressed masses especially workers 
and toiling people in the interest of their 
masters; the imperialists who constantly 
shift the burden of their own crisis to the 
dominated countries. Obviously, the 
ruling class and all those reactionaries 
who benefit from these rotten, anti-
people relations are neither interested 
nor capable of answering the minimum 
economic or political demands of the 
deprived and subjugated classes. 
Therefore, they leave the oppressed 
masses with only one way out; to smash 
imperialist domination and expropriate 
the expropriators in order to build a truly 
democratic and humane system. The 
�old story� of �social revolution� and 
unruly flames of �destroying capitalism� 
come from within these conditions. 
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