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 جنایتکار جمهور رئیسنژاد  حضور احمدی
پلی (جمهوری اسالمی در دانشگاه امیر کبیر تهران 

برای دانشجویان مبارز فرصتی بود تا ) تکنیک
ای از خشم و نفرت خود از رژیم  گوشه یکبار دیگر

زدن عکس  آتش. ددمنش حاکم را به نمایش بگذارند
نهم  و سر پوشیده آسالنی کوچک  درنژاد احمدی

بردن شعار در  مقابل چشمان خودش و باال 
 فاشیست، پلی تکنیک جای تو جمهور رئیس"

همه  "ورمرگ بر دیکتات"  و سر دادن شعار"نیست
کرد که  ای می حکایت از آن خشم فروخفته

سالهاست زیر فشار سرکوب و بساط  دار و 
 .شکنجه جمهوری اسالمی مختنق گشته است

 
های دانشجویان معترض در این شعارنگاهی به 

ها و  خود بروشنی از رشد  سطح خواست حرکت،
یابی حرکت  ، عمقمطالبات جنبش دانشجوئی

اعتراضی دانشجویان و ارتقاء آگاهی سیاسی آنها 
 صفوف آنها در "چپ رادیکال"و رشد گرایشات 

برای نمونه تاکید بر اتحاد جنبش . دهد خبر می
ری و زنان و حمایت از دانشجوئی با جنبش کارگ

های تحت ستم  های خلق مبارزات و خواست
نبش دانشجوئی چگونه داد که ج بروشنی نشان می
های اجتماعی مترقی بر علیه رژیم  هم، وزن جنبش

های  ضرورت اتحاد همه جنبش را شناخته و هم،
یافته و بر آن اجتماعی برای سرنگونی رژیم را در

 .تاکید دارد
 

 جنبش پیوند و اتحاد این چهارفراخوان ضرورت 
چهار جنبشی که در طول  ،بزرگ اجتماعی

سرکوبگرانه  جمهوری های طوالنی سلطه  سال
ای از حرکت باز نایستاده و هر یک  اسالمی  لحظه

رژیم ضد مردمی حال خود، سلطه این  به فراخور
نگر سطح تجربه و بیا اند، خود را به مصاف طلبیده
بوده و از ارتقا دانش   مبارزآگاهی دانشجویان

این . کند سیاسی و افق دید انقالبی آنان حکایت می
دهد که بخشی از یکی از  فراخوان نشان می

های اجتماعی در ایران یعنی  ترین جنبش آگاه
رک جنبش دانشجوئی چگونه ضرورت زمان را د

علیه های انقالبی بر کرده و بر امر اتحاد همه حنبش
کوشد مشعل  موده و میدیکتاتوری حاکم تاکید ن

 .این آگاهی را به میان جامعه ببرد
 

یکی از موارد برجسته در جریان اعتراضات 
العمل  دانشجوئی در دانشگاه امیر کبیر، عکس

ه این  در مقابل آن بود کنژاد احمدیمĤبانه  لمپن
چه بیشتر چهره او برخورد، خود باعث افشای هر

ر رژیم دار جمهو یسئر. در میان افکار عمومی شد
و شکنجه حاکم در مقابل اعتراض دانشجویان، به 

کردن دانشجویان معترض به  "دار ستاره"طرح 
زه پراند و   ممĤبانه  لمپنعنوان تنبیه آنان، به شکلی

خواهم  ن درجه ستوانیمن به این دانشجویا: گفت
ها باعث تشدید  بازی و وقتیکه این لمپن! داد

انشجویان مبارز را اعتراضات دانشجویان شد او د
 تاریخ به واقع طنز. وابسته به امریکا قلمداد نمود

های  ترین زباله این بار توسط یکی از مضحک
هایش  کسی که سیاست  به نمایش درآمد وتاریخ

های  دقیقا در خدمت حقانیت بخشیدن به سیاست
باشد و مدام آذوقه  و دسته بوش می دارغارتگرانه 

 دهد ریالیسم امریکا قرار میتبلیغاتی در اختیار امپ
حال مبارزین این آب و خاک را نوکر اجنبی قلمداد 

نشانده  و این البته از رژیمی که خود دست! کند می
هاست و تاریخا بر اثر توافق امریکا با  امپریالیست
 های امپریالیستی در جریان کنفرانس دیگر قدرت

امر   بر اریکه قدرت قرار گرفته است،"گوادالوپ"
رژیمی که طشت رسوائی . یستای ن سابقه بی

بارها و از جمله در  اش با امریکا بارها و روابط
از  "ایران کنترا"و "ایران گیت "جریان رسوائی 

  سال در 8رژیمی که  بام به زمین افتاده است،
جهت منافع امریکا، ایران را به صحنه جنگی 

رژیمی که  سوز با عراق تبدیل نموده بود، خانمان
های   خرابی"بازسازی" شرمی تحت عنوان با بی
های بانک جهانی و صندوق  ، سیاستجنگ
های  الملی پول را اجرا نموده و منابع و ثروت بین

های جهانی قرار داده و  کشور را در اختیار قدرت
فقر و فالکت را در سراسر جامعه ایران در ابعادی 
باورنکردنی  گسترش داده، چنین رژیمی آنقدر 

شرم است که هنوز هم ریاکارانه از  بی
سردمداران ! زند  بودن خود دم می"ضدامریکائی"

جمهوری اسالمی همواره و با وقاحت تمام 
پرورده امریکا و در خط این  مخالفین خود را دست

اند و جالب است که  قدرت امپریالیستی جا زده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سرمقالهسرمقاله

  !!دیکتاتوردیکتاتوررگ بررگ برمم
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  به امریکاآنها دانشجویانی را وابسته امروز
هر " دادند ر اعتراضاتشان شعار میخوانند که د می

گونه دخالت خارجی در تعیین سرنوشت مردم 
 و این در حالی است که سیاست "محکوم است

نژاد در قبال امریکا درست در راستای  احمدی
ای  های جهانی قرار داشته و به گونه منافع قدرت

های امپریالیستی بر علیه  تنظیم شده که راه دخالت
 .سازد موار میمردم ایران را ه

 
ن دانشگاه امیر کبیر تنها با حرکت اخیر دانشجویا

نژاد مواجه نشد بلکه صدای  العمل احمدی عکس
. های مختلف طبقه حاکم را هم درآورد بخش
جمهور  رئیسومتی توهین به طلبان حک اصالح

 "حد" محکوم کرده و خواستار شان را"نظام"
ر از همه ت اما جالب. داشتن دانشجویان شدند نگاه

ای امثال  موضع بغایت ارتجاعی گرایشات توده
 بود که حتی "پیک نت"گرداندگان سایت 

طلبان حکومتی برعلیه  تر و تندتر از اصالح وقیحانه
صفتی حرکت موضع گرفته و بار دیگر نوکراین 

خود نسبت به قدرت و مخالفت ذاتی خود با هر 
 این دارو. حرکت انقالبی را به نمایش گذاشتند

هاست با  شرم و آبروباخته که سال دسته بی
های  توجیهات مختلف در جهت تحکیم پایه

ی هائ دارند، طی  نوشته دیکتاتوری حاکم گام بر می
دانشجویان  ،که  در همین سایت  درج شده است

اند  خر گرفته و مورد هتاکی قرار دادهرا به باد تمس
به جای "چرا !  اند  کرده"سوزی فرصت"که چرا 

 "نژاد احمدیگبار شعار، رگبار پرسش به روی ر
نی که ید طوالئی در سوزاندن روان نکردند؟ کسا

 مرداد سال 28های تاریخی این مردم از  فرصت
یشان درآمده که چرا به اند، حال صدا داشته 32

االت خود  را زیر رگبار سونژاد احمدی جای اینکه
ی  صدا"نارنجک صدار دار"گرفته و افشاء کنید با 

مبارک خود  دیگر به روی ناو. اید آوردهاو را در
آورند که اتفاقا همین اعتراضات بود که  هم نمی
های  العمل  را مجبور به چنان عکسنژاد احمدی
آیا .  مایه تمسخر همگان شدای نمود که احمقانه

مسخره نیست که مقام اول اجرائی یک کشور در 
 مقابل اعتراض تعدادی دانشجو شعار دهد که

زدن  ؟ آتش!!"ک، مسلسل دیگر اثر نداردتان توپ،"
 لمپن جمهوری اسالمی و جمهور رئیسعکس 
 در محل سخنرانی او بار "نارنجک صوتی"انفجار 

دیگر خبر از خواست برحق دانشجویان مبنی بر  
 آتش به هاست دهد که سال زدن نظامی می آتش

این حرکت به . زندگی تهیدستان جامعه زده است
های قهرآمیز در  از گرایش به روشآشکاری 

دهد  صفوف دانشجویان حکایت کرده و نشان می
دارد در  شرایطی که دانشجو را امروز وا میهمان 

 منفجر کند در "ار نارنجک صدا د"محیط دانشگاه
ترین شکل مبارزه سیاسی را در  تداوم خود عالی

 "پیک نت"های  ای توده. مقابل آنها قرار خواهد داد
شان برعلیه  کنند به اراجیف  میکه سعی

دانشجویان مبارز شکل مخالفت با مبارزه قهرآمیز 
که دانشجویان نمایند  انقالبی هم بدهند مطرح می

 مورد ادعای "هاله نور"بایست در مورد  می
اش در سازمان ملل سوال   در سخنرانینژاد احمدی

 و دسته انگار که اگر به قول این دار. کردند می
ماجرای " انشجویان سوال می کردندد طلب فرصت

آن هاله نور چه بوده؟ چرا از میان آن همه 
جمهوری  روحانی مقیم قم، پس از ریاست

 "بالفاصله به دیدار مصباح یزدی رفته؟
شد که فورا محل را   آن چنان رسوا مینژاد احمدی

الحال  های معلوم ای براستی چرا توده! کرد ترک می
ی تمام شرم  با بیشده های شناخته و رفرمیست

کنند و چرا از   متهم می"لمپنیسم"دانشجویان را به 
 و از حرکت اخیر دانشجویان دانشگاه امیر کبیر

انفجار "  ونژاد احمدیزدن عکس  جمله آتش
 "پرانی ترقه" یا  به قول آنها "نارنجک صوتی

تعدادی از دانشجویان  زبان به شکوه باز 
ها همگی خوب  آناند؟ مسئله این است که کرده
 را نژاد احمدیفهمند که نسلی که امروز عکس  می

ا به آتش ای ر کشد فردا نظام  اهریمنی به آتش می
جاست مدام روزی هزاران خواهد کشید که تا پابر

آورد همان نظام وحشیانه   بار مینژاد احمدی
های گرداننده سایت  ای داری که امثال توده سرمایه

 گزندی به  به هیچ وجه حاضر نیستند"پیک نت"
و امروز حفاظت از آن برعهده  آن وارد شود

 قرار گرفته نژاد احمدیجمهوری اسالمی و امثال 
برجاست از آزادی و برابری  نظامی که تا پا،است

های   از گلوی تودهخبری نخواهد بود و آب خوش
 نظامی که تاریخ ، پائین نخواهد رفترنجدیده ایران

 ور کار کارگران و نیروهایدستاش را در  نابودی
انقالبی قرار داده است و روز مرگ آن روز جشن 

 .های ستمدیده ما خواهد بود بزرگ توده
 

 
 

   آزاده بندری آزاده بندریمصاحبه بامصاحبه با
   سیاسی بازمانده سیاسی بازماندهزندانیانزندانیان  یکی ازیکی از

  6060دهه دهه از از 
  1313بقیه از ص بقیه از ص 

 

یعنی کنترل داخل زندان دست توابین بود ؟ زندانیانی که : سوال
 کردند  ودند بند را کنترل میتواب شده ب

 . بله: پاسخ
این همکاران فریده که بیشتر دورش بودند چه کسانی : سوال
 بودند؟
 .هائی مثل خودش، مثل فریده بودند تواب :پاسخ

 

 اسمهایشان یادت نیست؟: سوال
توی زندان . اینها راحت بودند.  یکی بود بنام سوسن8مثالً بند  :پاسخ

نشست اونجا نگاه   می4رفت توی بند   فریده میچرخیدند مثالً اینها می
. نشست و غیره  می7ها چی هست یا توی بند  میکرد که ببیند برنامه

مثالً . آمدند رفتند و می از بند بیرون می.  بود3ولی اتاق او توی بند 
 . دادند برای دکتر رفتن همه کارها را اینها انجام می

ها بودند نه  ندان همان توابدر واقع، نگهبانهای داخل بند ز :سوال
 .پاسداران معمولی

ند و روشهای کارش را شناخت ها زندانی را خوب می این: پاسخ
کنترل زندان با اونها راحت تر بود تا اینکه از خودشان  .دانستند می

شناختند چون  ها را می اینها تمام خصوصیات بچه. کسی را بیاورند
 .بوده اندها  باالخره خودشان یکروزی از همین

  ......ادامه داردادامه دارد

 !!مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمیمرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی
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مطالعه سه سوال طرح شده و توجه به 
توضيحات ضميمه آنها، مقدمتا اشاره به 

 .کند نکاتی را ضروری می
 

ای که راهنمای تهيه و طرح  بندی مرحله: اوال
اين سواالت قرار گرفته از دقت تاريخی 

بندی چنين  از اين مرحله. برخوردار نيست
مداران جمهوری شود که سرد استنباط می

که تازه بر اريکه  " دوران"اسالمی در آن 
قدرت قرار گرفته بودند ابتدا صرفا به کشتن 

" سردمداران و بلندپايگان رژيم ساقط شده"
 حمله به ۶٠پرداخته و پس از مدتی در سال 

را سازمان " های سياسی مخالف سازمان"
در حاليکه در واقعيت در همان . اند داده

بهار "باری  طور تأسف بهکه " دوران"
شد و به تأکيد شما  خوانده می" آزادی

مدرسه "در " های مرگ شبانه ضيافت"
بر پا بود، يورش وحشيانه رژيم " علوی
رسيده به خلق کرد، نوروز مردم  قدرت به تازه

کنم نيازی  فکر نمی. سنندج را خونين ساخت
های  به يادآوری باشد که اين روند از همان ماه

نمودن  تقرار رژيم جديد با پايمالاول اس
مطالبات و مبارزات کارگران بيکار، يورش 
به خلق عرب، حمله به صيادان بندر انزلی، 
سرکوب خلق ترکمن، اعالم جهاد به خلق 

ها تحت  کرد، تعرض وحشيانه به دانشگاه
، تحميل "انقالب فرهنگی"عنوان مضحک 

يعنی . ادامه يافت... حجاب اجباری به زنان و
 تا يورش سراسری سال ۵٧در فاصله بهمن 

بندان رژيم دار و شکنجه جمهوری   قداره۶٠
اسالمی روزی نبوده که خون مخالف، 

ای را  معترض، مبارز و يا کمونيست رزمنده
به خاک اين سرزمين نريخته و بر سر اجساد 

 جالدانههای "ضيافت"جانباختگان مردم ما 
 .بر پا نکرده باشند

 
ا که چه برای توصيف اعدام از آنج: ثانيا

سلطنت پهلوی و چه " بلندپايگان"تعدادی از 
های سياسی  سازمان"اعدام وسيع نيروهای 

عام فجيع   و چه قتل۶٠در اوائل دهه " مخالف
 از يک کلمه ۶٧زندانيان سياسی در سال 

استفاده شده است، ممکن است " کشتار"يعنی 
ر چنين القا شود که نوعی يکسانی و تساوی د

چگونگی برخورد جمهوری اسالمی با اين 
نيروهای ماهيتا متضاد وجود داشته، از اين 
رو ضروری است تأکيد کنم که اتفاقا 
چگونگی برخورد جمهوری اسالمی با بقايای 

به هيچ وجه در حد و " رژيم ساقط شده"
شکلی نبود که اين رژيم جنايتکار از همان 

 مردمی های ستمديده، نيروهای ابتدا با توده
. های انقالبی روا داشت مخالف و سازمان

قتل و " اسالم عزيز"برعکس هرچقدر مصالح 
شکنجه و تعزير اينها را بطور اشد مطالبه 

" رأفت اسالمی"کرد در مورد سلطنت طلبان  می
 .راهنمای عمل بود

 
آنهم پس از گذشت اين همه (اينکه بگوئيم : ثالثا

اين "که ) سال و اين همه تجارب عينی موجود
" سکوت"با " دوران خود"در " سابقه احکام بی

همراه " خواهانه و در رأس آن چپ جنبش ترقی"
چون . ايم بود واقعيت را بدرستی منعکس نکرده

نيروهای " سکوت"بحث به هيچ وجه بر سر 
واقعيت اين . نبوده و نيست" چپ"خواه و  ترقی

های سياسی  است که تعداد مشخصی  از سازمان
با جمهوری " همکاری"ن دوران سياست در آ

اسالمی را در پيش گرفته بودند و بعدها برخی 
ها همدست رژيم  از آنها حتی در سرکوب توده

بنابراين، موضوع . جمهوری اسالمی شدند
 و آوازی هممطرح نبود، مسئله " سکوت"

 با دشمن جنايتکاری بود که اين همکاری
ينات با توجه به تع" راست"جريانات واقعا 

سياسی خود هر يک به شکلی آنرا توجيه 
های يک استبداد  کردند و به اين وسيله پايه می

اين . نمودند رسيده را تحکيم می قدرت به سياه تازه
توضيحات که در نگاه اول ممکن است توضيح 
واضحات به نظر برسد از اين زاويه ضروری 
است که اين روزها همان تفکراتی که در آن 

های  ساز در جهت تحکيم پايه رنوشتس" دوران"
گسيخته حاکم کوشيدند امروز در  ديکتاتوری لجام

لباس ديگری درست در حال اجرای همان 
هستند و " نيازهای زمان"وظيفه البته با توجه به 

يا بقول (ها  جالب است که در اين ميان کمونيست
هم حکايت مرغ عزا و ) ها"چپ"ها  امروزی

ای بايد  اند که به هر بهانه عروسی را پيدا کرده
وگرنه در طول اين پروسه !! شان کرد"دراز"

هائی هم "چپ"ها يا   طوالنی همواره کمونيست
بودند که هم ماهيت ضدمردمی و سرکوبگرانه 
رژيم جانشين رژيم شاه را از همان ابتدا با 
صراحت و روشنی فرياد زدند و هم عملکردهای 

تکارانه فريبکارانه و در همان حال جناي
سردمداران جديد را پيگيرانه افشاء و محکوم 

آنها را " راست"اند که اتفاقا نيروهای  نموده
" آنارشيست"و " ماوراء چپ"، "رو چپ"

 .خواندند می
 

در پاسخ به سواالت ياد شده، با در نظر گرفتن 
آنچه که گفته شد قبل از هرچيز بايد يادآوری کنم 

گيری انقالب  که جمهوری اسالمی در بستر اوج

مردم ما برعليه رژيم وابسته به امپرياليسم شاه و جهت 
اين رژيم . کنترل و سرکوب اين انقالب به قدرت رسيد

از همان آغاز با فريب مردم در جهت تدارک و 
انقالب مردم . سازماندهی سرکوب انقالب حرکت کرد

ای که با جسارت و خشم بپاخاسته بودند تا  ستمديده
اش را از اين  نشانده ليزم و رژيم دستسلطه امپريا

سرزمين پاک ساخته و به آزادی، دمکراسی و 
اما متأسفانه دشمن . ای رها از ستم دست يابند جامعه

شناختند و بدتر از آن،  هايش نمی خود را در همه چهره
های کاخ شاهی چه  دانستند که بر ويرانه کامال نمی

ه دشمن مردم ها ب اين ضعف. خواهند بر پا سازند می
امکان داد تا با تغيير چهره به مقابله با انقالب آنها 

به واقع، جمهوری اسالمی حاصل اين . برخيزد
شان  موقعيت بود يعنی حاصل ضعف مردم و ناتوانی
داری  در نابودی سلطه امپرياليزم و نظام سرمايه

رژيم جديد که سوار بر موج . وابسته حاکم بر کشور
ا فريب آنها هدايت ماشين دولتی را ها ب ناآگاهی توده

بدست گرفته بود تا انقالب را به نام انقالب سرکوب 
بايست خود را برآمده از انقالب  کند فريبکارانه می

و اين امر . سر دهد" پيروزی انقالب"جلوه داده و ندای 
سردمداران "بطور طبيعی در گام اول مستلزم مجازات 

ود تا ضمن در نظر ب" و بلندپايگان رژيم ساقط شده
گرفتن خواست برحق مردم که با تمام وجود از رژيم 
سلطنت و حاميان و هاديان آن نفرت داشتند به 
اصطالح پيروزی انقالب و واقعی بودن تغيير اوضاع 

بلند "بنابراين، اعدام تعدادی از . را به آنها نشان دهد
" روحيه انقالبی"رژيم ساقط شده نه ناشی از " پايگان
مان جديد بود و نه جهت دادخواهی مردم صورت حاک

علت اعدام سريع آن جنايتکاران نيز عالوه بر . گرفت
فريب مردم جلوگيری از آشکار شدن برخی از 
اطالعاتی بود که افشای آنها به صالح سردمداران تازه 

سردمداران و بلند "بجای اينکه . روی کار آمده نبود
شان تا مرفق  ه دسترژيم سلطنت و مقاماتی ک" پايگان

 و بدون همکاری و -به خون مردم ما آغشته بود
همياری آنها دربار پهلوی قادر به اعمال ديکتاتوری بر 

های علنی و مردمی محاکمه و   در دادگاه-مردم نبود
ای جهت ارتقاء  ها به وسيله مجازات شوند و اين دادگاه

ها و افشاء هرچه بيشتر جنايات،  آگاهی توده
های رژيم  ها و وابستگی ها، سرسپردگی ریچپاولگ

سردمداران و "سلطنت تبديل شود تعداد معدودی از 
در محاکمات فرمايشی و " بلندپايگان رژيم ساقط شده

مخفيانه محکوم و سريعا اعدام شدند تا آبی بر آتش 
برافروخته خشم مردم پاشيده شود و امکان فريب بيشتر 

 .آنها مهيا گردد
 

ين روزها برخی از نيروهای از آنجا که ا
شده جهت نشان دادن روحيه دمکراتيک "دمکرات"تازه

طلبان برخاسته و از  خود به دادخواهی از سلطنت
بايد !! اند زده شده در آن روزها شگفت" چپ"سکوت 

طلبان جنايتکار  مجازات سلطنت: تأکيد کنم که اوال
خواست برحق مردمی بود که بيش از نيم قرن زير 

ين سلطنت وابسته و سرکوبگر شاهد سلطه ا
شان و سرکوب  خواه شدن فرزندان آزادی کشيده صالبه به

جمهوری اسالمی به : ثانيا. شان بودند مطالبات برحق
مثابه جانشين خلف سلطنت منحوس پهلوی به هيچ وجه 

" مقامات"به اين خواست برحق پاسخ نداد و برعکس 
بخدمت رژيم سابق را جهت رتق و فتق امور خود 
وزيری  گرفت و کار به آنجا کشيد که در دوران نخست

ها در مقابل دفتر  مهندس بازرگان ساواکی
وزيری تظاهرات کرده و خواهان دريافت  نخست

: : ستستچاپ شده اچاپ شده ا   در پاسخ به سه سوال زير در پاسخ به سه سوال زير نخستين بار در نشريه آرش نخستين بار در نشريه آرشاين  مقاله اين  مقاله   ::توضيحتوضيح
 کشتار بخش  کشتار بخش --٢٢  ..شاهی در روزهای اول انقالبشاهی در روزهای اول انقالب  پايگان رژيم ستمپايگان رژيم ستم کشتار سردمداران و بلند کشتار سردمداران و بلند--١١

  ..۶۴۶۴ تا  تا ١٣۶٠١٣۶٠، کادرها و هواداران سازمان های سياسی مخالف در سال ، کادرها و هواداران سازمان های سياسی مخالف در سال وسيعی از رهبرانوسيعی از رهبران
  ..١٣۶٧١٣۶٧ کشتار بزرگ تابستان  کشتار بزرگ تابستان --٣٣

 

  !!سرکوب انقالب؛ مسئله این بودسرکوب انقالب؛ مسئله این بود
  

  فريبرز سنجریفريبرز سنجری
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و البته اين !! افتاده خود شدند های عقب حقوق
چون وقتيکه مردم . امر زياد هم عجيب نبود

اجتماعی  قادر به سرنگونی نظام اقتصادی
شوند بطور طبيعی ماشين دولتی حاکم ن

 از وابستهپخت شاهان  حاضر و آماده دست
ای به دسته ديگر منتقل شده و در خدمت  دسته

شود و  سرکوب مردم دوباره بکار گرفته می
رسيدگان با  قدرت به ديگر مهم نيست که تازه

آنرا غسل تعميد داده و " آب توبه"ريختن 
 !!اش کنند اسالمی

 
شدن ماشين  رغم اسالمیواضح است که علي
رسيده از سلطنت پهلوی  سرکوب به ارث

شد فورا آنرا بطور سراسری برعليه  نمی
انقالب بکار گرفت، چرا که ابتدا الزم بود 
تأثيرات انقالب مردم بر اين دستگاه جهنمی 

اش را با  باخته را از آن زدود و افراد روحيه
ای جايگزين نمود که  رهاکرده های ريش لمپن
کردن "کش کش را تمام نيمه"ت کشتن و جه

. دادند عزيزان مردم ترديدی به خود راه نمی
اين امر به زمان نياز داشت تا با تدارک و 
سازماندهی جديد، يورش سراسری به جنبش 
انقالبی مردم سازمان يابد و متأسفانه 

های  ها و خيانت ها، سازشکاری مماشات
خواهی اين  برخی نيروهای مدعی آزادی

فرصت را به رژيم جديد داد و جمهوری 
 هجوم سراسری ۶٠اسالمی در تابستان سال 

 ۶٠تا سال . و سيستماتيک خود را آغاز نمود
سياست رژيم، پيشبرد نبردهای پراکنده در 
اينجا و آنجا بود تا ضمن آزمايش ماشين 
سرکوب خود روحيه، توان و آمادگی 

ستان نيروهای انقالبی را نيز بسنجد اما در تاب
ها شروع شده   جنگ در تمام جبهه۶٠سال 

بود و در فاصله کوتاهی ديديم که انقالب که 
به اندازه ضدانقالب به امر سازماندهی 
نيروهای خود نپرداخته بود، انقالب که به 
اندازه ضدانقالب هوشياری به خرج نداده بود 
از سوی ضدانقالبی که جهت رسيدن به 

 و جسور اش قاطع های ضدمردمی خواست
بود سنگر به سنگر عقب نشست و تقريبا 
مجبور شد در کردستان که همچون سنگر 
انقالب مقابل اين يورش دوام آورده بود 

بنابراين، جنايات جمهوری . متمرکز شود
 در واقع سرکوب ۶٠های  اسالمی در سال

انقالبی بود که گرچه با شکست قيام بهمن از 
وسعت قابل اوج فروافتاده بود اما دامنه و 
انکاری داشت  توجه و نيرو و توان غيرقابل

که در شرايط فقدان يک رهبری انقالبی 

پروای  های بی اعدام. رفت سراسری به هرز می
  نيز ۶٢ و ۶١ که تاحدودی در سال ۶٠سال 

ادامه يافت و نمايش علنی آن همه جنايت و 
وحشيگری، خود گواه بارزی بود از وسعت و 

بی که دشمن با آگاهی از اين دامنه جنبش انقال
ترين وجهی به  امر به شديدترين و ددمنشانه

در اين دوره رژيم . سرکوب آن برخاسته بود
کوشيد با نمايش سبعيت و قاطعيت  می

اش جّو رعب و وحشت را بر سراسر  ضدانقالبی
ای که به انقالب برخاسته بود حاکم سازد  جامعه

مردم دور ها فکر انقالب از ذهن  تا برای مدت
شده و شرايط برای استثمار و چپاول کارگران و 

به اين . زحمتکشان هرچه بيشتر مهيا گردد
 ضربه مهلکی ۶٠های اوائل دهه  ترتيب، اعدام

بود به انقالب که تا حد زيادی آن را از توان 
اما چند سال بعد هنگامی که رژيم بار . انداخت

 ای های برآمد يک جنبش توده ديگر با نشانه
ها با ادامه   بويژه بر بستر مخالفت توده-عظيم

جنگ و عدم امکان تداوم جنگ ارتجاعی ايران 
 مواجه شد و خمينی مجبور به سر -و عراق
بس شد،  پذيرش آتش" جام زهر"کشيدن 

ای  سردمداران حکومت در مقابله با برآمد توده
جديد يورشی ديگر را به جنبش انقالبی مردم ما 

عام زندانيان سياسی در سال   قتلسازمان دادند که
 در ۶٧عام سال  با قتل.  جلوه بارز آن بود۶٧

واقع دشمن تير خالصی زد به نسلی که به 
انقالب برخاسته و شاه شاهان را از اريکه قدرت 
به زير کشيده بود تا کادرهای با تجربه اين 

های بازمانده آن نسل به دار آويخته شده و  ذخيره
 نسلی از کادرهای ورزيده خود جنبش انقالبی از

های جديد  محروم گردد تا در صورت خيزش
آور  مردمی که شرايط سخت زندگی آن را الزام

گری موثر نيروهای  ساخت امکان مداخله می
 .انقالبی از آنها سلب شود

 
با توجه به آنچه که گفته شد روشن است که 

های جمهوری اسالمی  ها و ددمنشی وحشيگری
ها و مطالبات مردم ما و نابودی  ستبرعليه خوا

خواهان، انقالبيون و  کامل نسلی از آزادی
، جهت ۶٠های اين سرزمين در دهه  کمونيست

سرکوب قطعی انقالب جائی ويژه در حافظه 
تاريخی مردم ما کسب نموده که نه امکان 

گذارد و نه امکان گذشت و  فراموشی باقی می
ران اين ناديده گرفتن حمام خونی که سردمدا

های سلطه  گسيخته در طول سال ديکتاتوری لجام
به همين دليل هم . سياه خود جاری نمودند

کوشند جنايات  عليرغم تالش نيروهائی که می
جمهوری اسالمی به فراموشی سپرده شود 

خواست مجازات امرين و عاملين اين فجايع به يکی از 
هر مهمترين مطالبات مردم ستمديده ما تبديل شده که 

های سراسر ايران فرياد زده "خاوران"سال بويژه در 
مطالبه برحقی که البته جز با سرنگونی . شود می

انقالبی رژيم ضدمردمی جمهوری اسالمی پاسخ 
 !به اميد آن روز. نخواهد يافت

 
 

 مبارزه طبقاتی در سطح جهانمبارزه طبقاتی در سطح جهان
 

    ١٩١٩بقيه از صفحه بقيه از صفحه 
 

ايدئولوژی نئوليبرال، واکنش طبقات مسلط به 
مالحظه طبقات کارگر و دهقان در  وردهای قابلدستآ

فاصله بين پايان جنگ دوم جهانی و اواسط دهه هفتاد 
نابرابری عظيمی که از آن پس بوجود آمده، نتيجه . بود

مستقيم رشد درآمد طبقات مسلط است که خود يکی از 
های با منشأ طبقاتی نئوليبرال را تشکيل  نتايج سياست

 : ظيرهايی ن سياست. دهد می
 برداشتن هرگونه قيد و بند از بازار کار و حرکت -الف
 .آن
مرزی در بازار سرمايه که به نفع سرمايه مالی   بی-ب

 - ٢٠٠۵که بخش هژمونيک سرمايه را در دوره 
 .دهد، تمام شده  تشکيل می١٩٨٠

 برداشتن مرزها و موانع بر سر راه کاالها و -ج
ان طبقات خدمات به نفع اقشار ُپرمصرف و به زي

 .کارگر انجاميده
 ٢٠سازی خدمات عمومی که به نفع   خصوصی-د

درصد از ثروتمندترين اقشار جامعه و به زيان رفاه 
اند،  اجتماعی طبقات کارگر که به اين خدمات وابسته

 .منجر شده
گرايی که فرهنگ   گسترش فردگرايی و مصرف-ه

 .همبستگی را مورد هجوم قرار داده
کننده همه چيز  تمان که بازار تعيين گسترش اين گف-و

های فرامليتی  است، اما در عين حال اتحاد بين شرکت
کنند،  ها در حوزه آن عمل می و دولتی را که اين شرکت

 .کند پنهان می
گرايی که در تضاد کامل   تقويت گفتمان ضد دخالت-ز

با افزايش واقعی دخالت دولت برای بيشترکردن منافع 
که ) ها فرامليتی(حدهای اقتصادی طبقات مسلط و وا

 .مورد حمايت آن هستند، قرار دارد
 

دار طبقاتی،  های عمومی جهت هر يک از اين سياست
نيازمند عمل و يا دخالت دولت هستند که با منافع 

 .طبقات کارگر به شدت در تضاد است
 

  ......ادامه داردادامه دارد
 

 

 مصاحبه با کانسپسیون پیچیوتومصاحبه با کانسپسیون پیچیوتو
  

    ١۵١۵بقيه از صفحه بقيه از صفحه 
 
ارج من توسط انسانهای آزاده تامين مخ

ها را صرف  ميشوند و من بيشتر اين کمک
 .کنم های افشاگرانه می چاپ مجدد اطالعيه

آيا حاضر هستيد که با رئيس : سوال
 جمهور صحبت کنيد؟

اگر او چيزی برای گفتن به : پاسخ
همسايه خود داشته باشد فکر کنم بداند من در 

من مذاکره با او بطور قطع . کجا زندگی ميکنم
 !پذيرم را فقط در فضای باز می

چه پيغامی برای خوانندگان ايرانی : سوال
 داريد؟

های  خواهم بگويم که دروغ فقط می: پاسخ
اينها هيچ وقت برای هيچ . اينان را باور نکنيد

تجربه . ملتی آزادی يا دمکراسی نياورده اند
افغانستان و عراق خود بهترين گواه اين حقيقت 

آزادی هر ملتی فقط به دست خودشان . سته
. عمل از حرف رساتر است. امکان پذير است

توانند به شما قول کره ماه را بدهند  مزدوران می

ببينيد در اينجا . گويند ولی مطمئن باشيد که دروغ می
تواند بر شرايط  يک نفر هم می. من فقط يک نفر هستم

يم به سهم خود توان هر کدام از ما می. تاثير گذار باشد
مبارزه را به جلو ببريم منتهی اين نياز به از خود 

 .گذشتگی دارد
 

برای اطالعات بيشتر از زندگی کانسپسيون : پيام فدايی
توانيد به سايتی که توسط دوستان او برای او تهيه  می
 :رجوع کنيد شده

conchita/rgo.1prop.www://http
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هیئت " دسامبر گزارش 6در روز 
 منتشر شد که مفاد آن بروشنی "مطالعات عراق

عمق و اهمیت تاریخی بحرانی که در عراق 
گریبانگیر آمریکا شده است را بار دیگر آشکار 

ایط این گزارش با شرح مختصری از شر. نمود
اسفبار امروز عراق شروع شده و در این باره 

عراق در شرایط شبه دوزخی بسر ": می نویسد
... می برد، شرایطی که هر روز بدتر می شود

دولت عراق نتوانسته احتیاجات ابتدایی 
آب آشامیدنی، برق، سیستم (شهروندان 

را ) فاضالب، بهداشت و درمان، تحصیل و غیره
 در بسیاری از بخش های سطح تولید... مهیا کند

کوچک و بزرگ صنعتی و کشاورزی حتی 
... بسیار پائین تر از زمان قبل از جنگ است

 میلیون عراقی برای فرار از این 1,8بیش از 
شرایط دهشتناک به کشورهای همسایه پناهنده 

 ".شده اند
گزارش مزبور به دلیل ماهیت ضد مردمی  

جودی تهیه کنندگانش به جای اینکه دالیل و
شرایط فوق را حاصل حمله نظامی آمریکا به 
عراق اعالم کند، آنرا ناشی خشونت و درگیری 
های فرقه ای، اقتصاد ویران به جا مانده از 
دوران محاصره اقتصادی، فساد و متالشی 
شدن کل سیستم اجتماعی و مالی و قضایی 

اما در همان حال اعالم می کند . قلمداد می کند
های کاخ سفید مبنی بر که برخالف ادعا

، رژیم دست "پیشروی به سوی موفقیت"
 "متالشی"نشانده آمریکا در بغداد در حال 

شدن بوده و نفوذ آمریکا در عراق نیز هر روز 
گزارش مزبور هشدار می . کم رنگ تر می شود

درگیری های فرقه ای میان سنی و "دهد که 
شیعه در حال اوجگیری بوده و احتمال زیاد 

که به سقوط دولت عراق و بروز جنگ دارد 
 ".داخلی و فاجعه در جامعه عراق منجر شود

در مورد مقاومت های مسلحانه ای که در 
مقابل اشغالگران انجام می شود، این گزارش 
اعتراف می کند که این مقاومتها عمدتأ داخلی و 
از جانب مردم عراق بوده و سالح و مهمات و 

یروهائی که مسلحانه با امکانات مالی و اطالعاتی ن
ارتش امریکا می جنگند نیز در داخل جامعه تأمین 

گزارش  تأکید می کند که نیروهای . می شود
مقاومت دارای اهداف متفاوتی بوده و برخالف 
تبلیغات رسمی، القاعده اقلیت بسیار کوچکی از 

واقعیت این است که اشغال . آنها را تشکیل می دهد
کا با رشد فزاینده نظامی عراق توسط آمری

مقاومتهای توده ای روبرو شده و تعداد حمالت 
نظامی علیه نیروهای اشغالگر به طور متوسط از 

 حمله 180، به 2006 حمله روزانه در ماه ژانویه 70
 . رسیده است2006روزانه در ماه اکتبر 

در این گزارش در حالیکه به تعداد کشته 
ا به هیچ شدگان ارتش امریکا اشاره می شود ام

وجه آمار کشته شدگان غیر نظامی عراق که بر 
طبق تحقیقات دانشگاه جانز هاپکینز به حدود 

.  نفر می رسد مورد توجه قرار نمی گیرد655000
الزم به یادآوری است که در این فاصله حدود 

 . سرباز امریکا در عراق کشته شده اند2918
 بارها به طور "هیئت مطالعات عراق"اعضای 

نی هشدار داده اند که بحران عراق به ثبات عل
سیاسی آمریکا ضربه زده و به رشد بیش از پیش 
تمایالت ضد جنگ و مخالف با دولت و طبقه حاکمه 

گزارش مزبور . آمریکا در کشور خواهد انجامید
به احتمال قوی "در این زمینه اشاره می کند که 

مسئله عراق پروسه قطبی شدن جامعه آمریکا را 
 درصد از مردم آمریکا با 66. دید خواهد کردتش

شیوه اداره جنگ مخالفند و این اعتقاد وجود دارد 
که انتخابات ماه نوامبر نیز در واقع رفراندمی 

 )نقل به معنی. ("پیرامون مسئله عراق بود
برخی از اعضای هیئت مزبور در یک 
کنفرانس مطبوعاتی پس از انتشار گزارش، اعالم 

ثیر منفی جنگ عراق بر ثبات سیاسی کردند که تأ
آمریکا را می توان به دوران جنگ ویتنام و یا حتی 

یکی از . دوران جنگ داخلی آمریکا تشبیه کرد
 عضو حزب "لی همیلتون"اعضای این هیئت 

دمکرات و عضو سابق کنگره آمریکا، به 
اختالف و تفرقه بر سر جنگ، "خبرنگاران گفت که 

ی که میان دولت و ملت عالوه بر دیگر تضادهای

آمریکا وجود دارد، به مرحله ای رسیده که به زودی 
ممکن است آمریکا را به کشوری غیر قابل کنترل تبدیل 

برای جلوگیری از چنان پیشĤمدی می بایست به . کند
توافقات دوطرفه در عراق رسید و موضع یک جانبه دولت 

 که  اعضای هیئت مزبور معتقدند".بوش را کنار گذاشت
که در حال حاضر (ضدیت عمیق جامعه آمریکا با جنگ 

در صورت عدم تغییرات ) مخالفتی خاموش و پنهان است
اساسی در سیاستهای امریکا در عراق، به احتمال قوی به 
درجه انفجار خواهد رسید و به شکل درگیری های 
رادیکال سیاسی مشابه با دوران جنگ ویتنام بروز 

موش نکنیم که در حال حاضر البته فرا. خواهد کرد
 اقتصادی جامعه آمریکا بسیار -بحرانهای اجتماعی 
 بوده و اقتصاد آمریکا بیش از آن 60عمیق تر از سالهای 

سقوط . زمان در ارتباط تنگاتنگ با اقتصاد دنیا قرار دارد
قیمت امالک و دیگر کاالهای سرمایه ای، افزایش حراج ها 

تعداد ورشکستگی های به دلیل ورشکستگی، و ازدیاد 
شخصی، و همچنین سقوط ارزش دالر در بازار ارز، از 
نشانه های بحران اقتصادی آمریکا می باشد که بدون 
 .شک عدم ثبات سیستم مالی بین المللی را تشدید می کند

 راه حلهای "هیئت مطالعات عراق"گزارش 
دیپلماتیکی را برای نجات آمریکا از بن بست عراق 

ده که هدف اصلی آنها جلوگیری از در خطر پیشنهاد کر
افتادن منافع امپریالیسم آمریکا در صورت شکست 

مذاکره با ایران و سوریه، . نظامی در عراق می باشد
تجدید نظر در سیاست آمریکا در درگیریهای فی مابین 
اسرائیل و فلسطین، و تحت فشار قرار دادن گروه های 

، "اتحاد ملی"ن به قومی و مذهبی در عراق برای رسید
این گزارش . برخی از راه حلهای پیشنهادی می باشند

پیشنهاد می کند که بخش عمده نیروهای مسلح آمریکا تا 
اما در عین .  به تدریج از عراق خارج شوند2008سال 

حال تأکید می کند که تعداد نیروهایی که کارشان آموزش 
یز در واقع که این ن. پلیس و ارتش عراق است افزایش یابد

به معنای حفظ ده ها هزار سرباز آمریکایی در عراق به 
مدت نامعلوم و به بهانه آموزش نیروهای مسلح عراق 

این گزارش برای پیشنهاد خود مبنی بر خروج . است
تدریجی بخشی از سربازان آمریکایی از عراق، این دلیل 
را آورده که از آنجا که آمریکا برای دخالت در کشورهای 

یگر جهان نیز به نیرو نیاز دارد، باید در فرستادن د
آمریکا باید به ": سربازهایش به عراق صرفه جویی کند

. مناطق مورد نیاز دیگر، مثل افغانستان هم نیرو بفرستد
اما اگر تعداد نیرویمان در عراق را در میزان فعلی نگه 
داریم، آنگاه برای مناطق دیگر کمبود نیرو خواهیم 

 ".داشت
 جمهوریخواه، که 5 دمکرات و 5اعضای این هیئت، 

همه از مدافعین نظم موجود و از خدمتگزاران قدیمی طبقه 
حاکمه در امریکا می باشند، در گزارش خود به دلیل 

آنها . اصلی حمله به عراق و اشغال آن کشور نپرداخته اند
کاری به این ندارند که چرا دولت آمریکا عراق را اشغال 

این گزارش از . این همه جنایات را آفریده استنموده و 

 

 و  و ""هیئت مطالعات عراقهیئت مطالعات عراق""گزارش گزارش 
  بحران در آمریکابحران در آمریکا

  
  مريممريم: : تهيه و تنظيم ازتهيه و تنظيم از
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بهانه هایی که دولت آمریکا برای حمله به عراق 
آورده، مثل داشتن سالح کشتار جمعی و یا 
حمایت از تروریسم، نام نبرده و اعالم می کند 

ما با اهداف سیاست آمریکا در عراق که "که 
توسط رئیس جمهور اعالم شده اند، موافق 

 نقش حیاتی در ثبات منطقه و عراق. هستیم
جهان داشته و از نظر منافع آمریکا بسیار مهم 

 اما این گزارش از نفت به عنوان یکی از ".است
منافع اصلی آمریکا در عراق نام می برد و یک 
بخش کامل از گزارش را به آن اختصاص داده 

دولت آمریکا باید کمک ": و پیشنهاد میکند که
 به "قانون نفت"رای تهیه های تکنیکی الزم را ب

دولت عراق بدهد تا این دولت بتواند چهارچوب 
قانونی و مالی برای سرمایه گذاری در نفت را 

آمریکا باید سرمایه های بین . بوجود آورد
المللی را به سرمایه گذاری در نفت عراق 

آمریکا باید به دولت عراق کمک . تشویق کند
 یک سرمایه کند که صنعت ملی نفت را به عنوان

 این پیشنهاد در واقع ".تجاری به حساب آورد
دومین (به معنی خصوصی سازی نفت عراق 

و حراج آن به نفع ) ذخیره بزرگ نفت جهان
 . کمپانی های چند ملیتی است

یکی از پیشنهادات این گزارش این است 
که مقداری از بودجه ساالنه دولت آمریکا برای 

ر نظر گرفته  عراق د"بازسازی"به اصطالح 
دولت آمریکا تاکنون از تخصیص بخشی . شود

از بودجه خدمات عمومی به جنگ خودداری 
کرده و در عوض بودجه مواقع اضطراری را به 
جنگ اختصاص داده و توانسته است که رابطه 

که در اثر (مستقیم میان فشارهای اقتصادی 
و جنگ ) جنگ به مردم آمریکا وارد شده است

اما . ای از انظار پنهان نگه داردرا تا اندازه 
هیئت مزبور از دولت می خواهد که بودجه 
جنگ را بیشتر کند و چون بودجه اظطراری ته 
کشیده، خدمات عمومی را کاهش داده و بودجه 

همین مساله به . آن را به جنگ اختصاص دهد
نوبه خود نشان می دهد که این گزارش نیز 

ام ظالمانه تمام و کمال به نفع سیاستهای نظ
حاکم  و طبقه حاکمه در  آمریکا تنظیم شده 

 .است
یک روز بعد از انتشار گزارش، بوش در 

) همراه با تونی بلر(یک کنفرانس مطبوعاتی 
مخالفت خود را با جمع بندی ها و پیشنهادات 

او با تحلیل این هیئت . این گزارش اعالم کرد
مبنی بر شکست سیاست های آمریکا در عراق 

فت کرده و برعکس تأکید نمود که در عراق مخال
پیروز شده و اشغال عراق بخشی از مبارزه 

دمکراسی و " و "نفرت"ایدئولوژیک میان 

او به طور ضمنی با پیشنهاد مذاکره .  است"تمدن
با ایران و سوریه و همچنین مذاکرات مجدد صلح 
در فلسطین نیز مخالفت کرد و برای انجام هر کدام 

. شروط های قبلی را تکرار کردهمان شرط و 
گزارش مزبور با مخالفت کمیسیون نظامی مجلس 

دولت اسرائیل نیز . سنای آمریکا نیز روبرو شد
 .بالفاصله مخالفت خود را با آن گزارش اعالم کرد

جیمز " را "هیئت مطالعات عراق"سرپرستی 
 به عهده داشت که از دوران ریاست "بیکر

ن یکی از کارگزاران به عنوا) پدر(جمهوری بوش 
. طبقه حاکمه و سیاستمداری با تجربه مشهور بود

 از "جیمز بیکر"درنتیجه رد کردن گزارش گروه 
جانب بوش، بحران سیاسی و اختالفات موجود در 

نه تنها در زمینه تاکتیک های (طبقه حاکمه آمریکا 
سیاسی و نظامی در عراق و منطقه، بلکه حول 

را شدت خواهد ) کاشرایط سیاسی داخلی آمری
ادامه ": گزارش فوق در این زمینه می گوید. بخشید

مشکالت موجود در عراق به عمیق تر شدن 
عملی ... تضادها در جامعه آمریکا منجر خواهد شد

کردن تغییرات تاکتیکی ای که در این گزارش 
پیشنهاد شده دولت آمریکا را قادر می سازد که 

 البته ".کسب کندحمایت بیشتری را در میان مردم 
برعکس تصور برخی، گزارش فوق به هیچوجه 
. نسخه ای برای پایان دادن به اشغال عراق نیست

این گزارش بر باقی ماندن بخش قابل توجهی از 
نیروی نظامی ویژه برای مقابله با (ارتش آمریکا 

، و بخش عمده نیروی هوایی و )حمالت غافلگیرانه
. اق تکیه می کند هزار مشاور آمریکایی در عر20

حضور این تعداد نیروی آمریکایی در عراق به 
معنی ادامه جنایات و وحشیگری هائی است که در 

حتی اگر . حال حاضر در عراق انجام می شوند
تغییری در تعداد نیروهای آمریکایی ایجاد شود، تا 

زمانیکه اشغال نظامی عراق ادامه دارد بدون شک  
و خون ریزیها ادامه مقاومت مردم و درگیری ها 

البته فراموش نشود که این گزارش . خواهد داشت
فقط کاهش نیروهای آمریکایی را در دراز مدت 

اما با افزایش نیروها در کوتاه . پیشنهاد می کند
مدت مخالف نیست برای نمونه در این زمینه می 

با اینکه با افزایش تعداد نیروها به بیش از ": گوید
اما با افزایش .  نفر مخالفیم300000 یا 200000

نیروهای آمریکایی در کوتاه مدت و برای ایجاد 
 ".ثبات در بغداد موافقیم

در کوتاه (از آنجا که افزایش تعداد نیروها 
از طرف همه جناح های هیئت حاکمه آمریکا ) مدت

پذیرفته شده است، )  نیز"هیئت مطالعات عراق"و (
طرح در به نظر می رسد که یکی از طرحهای م

دولت آمریکا این باشد که با افزایش نیروهایش در 
عراق حمالت گسترده ای را همزمان در مناطق 

امری که . شیعه نشین و سنی نشین عراق انجام دهد
معنی آن کشتار باز هم بیشتر و سرکوب وحشیانه تر 

البته روشن . مردم عراق توسط اشغالگران خواهد بود
ت بار عملی پیدا کند امری است اینکه این طرحها چه وق

 .است که به پارامتر های مختلفی وابسته است
مطالعه گزارش فوق علیرغم همه تبلیغاتی که در 
حول آن سازمان یافته بروشنی نشان می دهد که جناح 
های مختلف طبقه حاکم بر آمریکا علیرغم همه 
اختالفاتشان، در جنایاتی که دولت آمریکا علیه مردم 

 داده، شریک و در ادامه سیاستهای عراق انجام
همه آنها در این امر . تجاوزگرانه شان هم نظر هستند

متفق القول هستند که اقرار به شکست در عراق، نتایج 
نابودکننده ای را برای امپریالیسم آمریکا در منطقه 
خاورمیانه و دیگر مناطق دنیا و همچنین در داخل آمریکا 

یجه بنا بر منافع خود می و درنت. به بار خواهد آورد
کوشد که این سیاست را با کم خطرترین نتایج تداوم 

 .بخشد

 
 

  ......رداد نهايی صلح ميان مائوئيست هارداد نهايی صلح ميان مائوئيست هاقراقرا
 ١۶١۶بقيه از ص بقيه از ص 

 

های داغ تر از آش چرا  اما معلوم نيست که اين کاسه
 سی اين رسانه - بی-را بدليل مصاحبه با بی" پراچاندا"

د و استناد به آن را کنن امپرياليستی سرزنش نمی
 !دانند نادرست می

که ترجمه آنها در " پراچاندا"اما سخنرانی های 
های پيشنهادی اين افراد درج شده نيز با  سايت

به عنوان مثال، . های رفيق مائو انطباق ندارند آموزش
مائو رهبری پرولتاريا را در انقالب دمکراتيک نوين 

ا آنچه که طبق ام. داند شرط اصلی موفقيت انقالب می
رود  پيش می) و راه پراچاندا(قراردادهای صلح نپال 

اين است که پرولتاريا نقشی هژمونيک در دولت 
خود بارها تکرار کرده " پراچاندا"و . نخواهد داشت

در شرايط کنونی رفتن به مرکز قدرت برای "است که 
سوال اينجاست که چرا اين افراد " .ما ناممکن است
 اسارت مبارزين خلق نپال در دست ضدامپرياليست،

را يک پيروزی و ) ها مدافع امپرياليست(سازمان ملل 
دانند و نه نتيجه سياست  ای برای پايکوبی می بهانه

 ساله مبارزات خلق نپال ١٠نادرستی که دستاوردهای 
 .دهد را به باد می

  کژدمان گر به خلق نيش زنند 

 اغلب از بيم جان خويش زنند

شدن  بايد تأکيد کنم که با اينکه عملیدر خاتمه 
قراردادهای صلح اخير در واقع منجر به شکست جنبش 

کردن  انقالبی زحمتکشان نپال خواهد شد، با اينکه عملی
اين قرارداد خيانتی به پرولتاريا و جنبش کمونيستی 

رود، اما ديری نخواهد گذشت که  جهان به شمار می
دبخش رگبار پرولتاريای جهان مجددأ صدای امي

های خلق نپال و رزمندگانش را از بام جهان  مسلسل
 .مبارزه استثمارشوندگان جبر تاريخ است. خواهند شنيد

 !!مرگ بر امپریالیسم و سگهای زنجیریشمرگ بر امپریالیسم و سگهای زنجیریش
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 دستگیر شدی، تا کی در بندرعباس 60تو تیر سال: سوال
 بودی؟
 در 61 دستگیر شدم و تا حدود تابستان 60من سال : پاسخ

 در 62ا تابستان حصار و ت بعد منتقل شدم به قزل. بندر بودم
 62آنجا بودم و بعد دوباره آوردنم بندر که تا اواخر پاییز 

 سال محکومیت داشتم که 2من . یعنی زمان آزادیم آنجا بودم
 60در اواخر سال. یک سال و نیم آنرا در بندرعباس بودم

شخصی به نام حاج آقا شمس از مشهد آمد بندر واز همان 
ها شروع  چون برنامه تواب. زمان هم شرایط زندان تغییر کرد

 .شد
آَید  پس آخوندی به نام حاج آقا شمس از مشهد می: سوال
 شود مسئول زندان بندر؟ و می
شود به او عنوان مسئول زندان داد و یا  دانم که می نمی: پاسخ

بهتر است گفت که ایشان مأمور اجرای یک برنامه بود که . نه
برنامه ، همان این. شد باید در مدت کوتاهی انجام می

ها؛  برنامه از بین بردن انسان بود، به زبانی دیگر، سازی تواب
البته نه با گلوله بلکه با خُردکردن آنها، که در این کار موفق 

میرد اما شمس با این پروژه  زیرا با گلوله، انسان یکبار می. شد
سازی هر روز و هر ساعت و هر لحظه این کار را  تواب
 .کرد می

شود؟  شدن شروع می ا آمدن او فشار جهت توابب: سوال
 کرد؟ او چکار می

 .های خودش از مشهد آمده بود او با تواب. بله: پاسخ
های خودش آمده بود،  او با یک اکیپی از تواب: سوال

 کرد؟ خوب چکار می
 در همان ابتدا او یک سخنرانی برای همه زندانیان :پاسخ

. طرف نداریم  نام بیگذاشت و اعالم کرد که ما چیزی به
. تان را روشن کنید، یا این ور یا اون ور شما باید تکلیف
بعد از این شروع کرد به . طرف وجود ندارد در زندگی بی

طرف بودند و چند  تفکیک زندانیان یعنی کسانی که بی
بعد شروع به . نفری که نظرات رژیم را قبول کرده بودند

ای مذهبی در ه های آموزشی و مراسم گذاشتن کالس
 شاهوند "شهید"گفت که  او همیشه می. زندان کرد

او آخوندی بود که خود را . ام که این کار را تمام کنم نتوانست کارش را تمام کند من آمده
گفت ما بزرگترهایتان را درست کردیم شما که دیگر جیزی  دانست و همیشه می روانشناس می

 .نیستید
برد و سوال  تک را می تک. ای از همه زندانیان  دقیقه5های  بعد شروع کرد به گرفتن مصاحبه

آیا قبول . اید؟ روابط سازمانی خود را بگوئید ای با سازمان خودتان داشته کرد که چه رابطه می
ای هم با  ها کم سن و سال بودند و تجربه نداشتند و رابطه اید؟ چون بچه دارید که اشتباه کرده
به . اکثرا گفتیم آره اشتباه کردیم. ند تصمیم بگیرند که چکار باید بکنندتوانست بیرون نداشتند نمی

خواهیم جبران کنیم در  آنها که گفتند آره اشتباه کردیم و حاال می. ها را جدا کردند این طریق اتاق
ها زیاد  طرف البته هنوز تعداد بی. ها از اتاق توابین جدا شد طرف یک اتاق قرار گرفتند و اتاق بی

هایشان وابسته بودند ولی  دانستند چکار باید کنند، با اینکه صادقانه به سازمان ها واقعاً نمی بچه. دبو
ایدئولوژیک خود دفاع کنند توی  شان آنقدر نبود که بتوانند از مواضع سیاسی چون آگاهی سیاسی

شد  ورد نمیاعتقاد داشتیم اما فضا طوری بود که برخ. آوردند بحث با این حاج آقا شمس کم می
ها خیلی تحت فشار بودند و  یعنی از نظر روحی بچه. داد ها را بسیار زجر می کرد و این خب بچه
طرفی را گرفتند و گفتند که ما نه سازمانی داریم و نه کاری با سازمان داریم،  در نتیجه حالت بی

یک . وری وری نه آن نه این. مان خواهیم برویم دنبال زندگی اصالً کاری با سیاست نداریم و می
هایی که فقط  تواب: ها دو شکل بودند تواب. ها ها، یک اتاق شد تواب طرف اتاق شد بی

های واقعی که ظاهراً  و تواب) یعنی در واقع تاکتیکی تواب شده بودند(خواستند آزاد شوند  می
و کارهای بند این دسته دنبال این شمس بودند . دادند جانشان را هم برای این حاج آقا شمس می

در حالیکه قبل از . کردند آنها بند را اداره می. ها کم از دست سپاه درآمد و افتاد دست تواب هم کم
بدون اینکه مسائل سازمانی را . دادیم ها، تمام کارها را جمعی انجام می آمدن شمس و تواب

های  ا از بچهاما بعد دو ت. کردیم که این کار فعالً درست است  چون فکر میدخالت دهیم
آمد  بطوریکه وقتی کسی میدادند  مجاهدین که تواب شده بودند، تمام کارهای بند را انجام می

یکی . توانست تشخیص دهد که آیا او یک زندانی است یا از خواهرهای زینب است توی بند نمی
قبل از اینکه های باالی مجاهدین بود که بعد از دستگیری در همان سپاه تواب شد  از آنها از بچه

 .های آموزشی بود یکی دیگر از کارهای حاجی شمس گذاشتن کالس. او را به زندان بیاورند
 گذشت؟  ً قبل از اینکه شمس بیاید یک روزتان در زندان چطوری می:سوال
همان موقع که ما منتقل شدیم به زندان اصلی شهر توی بندر چون قبل از ما دو نفر زندانی : پاسخ

دانم چطوری و برای چی آنها دستگیر  من نمی(های چپ بودند که آزاد شده بودند  بچهسیاسی از 
مثالً یکسری کتاب بود، این کتابها خیلی کم بود اما خوب . یکسری وسایل مانده بود) شده بودند

ها را  توانیم این کتاب گرفتیم که چه موقع می ما باید وقت می. بود گر چه تعداد ما زیاد بود
بعد . کردیم بعد از غذا خوردن و کارهای شخصی، مطالعه می. شدیم صبح که بیدار می. مبخوانی

های دیگر  کردند و بچه هایی که عالقه به نقاشی داشتند نقاشی می کارهای دستی داشتیم مثالً بچه
شدیم و راجع به موضوعی صحبت  بعد گاهی چندتایی دور هم جمع می. کردند کارهای دستی می

کردیم یک جوّ دوستانه اونجا داشته  سعی می.  شبها هم بیشتر صحبتهای جمعی داشتیم.کردیم می

  
  

  یکی ازیکی از   آزاده بندری آزاده بندریمصاحبه بامصاحبه با
  6060دهه دهه  سیاسی بازمانده از  سیاسی بازمانده از زندانیانزندانیان

  
  دومدومقسمت قسمت 
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. باشیم بدون اینکه وابستگی سیاسی را فراموش کنیم
یک روابط انسانی . گذاشتیم که این مسئله جدائی بیندازد نمی

خواندیم اونموقع  نشستیم و سرود می شبها بیشتر می. داشتیم
یم ولی تلویزیون نداشتیم، روزنامه توانستیم سرود بخوان می

نداشتیم و البته بعد از اینکه اعتراض کردیم یک تلویزیون 
گرفت حتی آنتن  کوچک بما دادند که فقط یک کانال را می

بعد چیز دیگری که ما توانستیم ازشان بگیریم . هم نداشت
ما محصل بودیم و من خودم . این بود که ادامه تحصیل بدهیم

ما گفتیم که ما این حق را . گر تجدیدی داشتیمهای دی و بچه
هایم را امتحان  داریم که درسمان را بخوانیم و تجدیدی

خیلی اصرار کردیم تا اینکه به ما گفتند که به شما . بدهیم
هایتان برایتان کتابهایتان را بیاورند  دهیم که خانواده اجازه می

رسهایمان را مدتی بعد که د. و کتابهایمان را برایمان آوردند
خواندیم تا قبل از امتحانات تجدیدی، یک معلم فرستادند و 

البته فقط همان امتحان . امتحان مدرسه را آن جا دادیم
 . تجدیدی را دادیم ولی برای سال بعد دیگر وضع فرق کرد

این شمس که با آمدنش سیستم موجود در زندان : سوال
زد یا نه؟  تک میبندرعباس را تغییر داد، آیا زندانیان را ک

 زد تا بقیه بترسند؟ آیا مثال چند نفر را می
 . صد در صد :پاسخ
وقتی که اوآمد این تغییر وضع را چطوری اعالم : سوال

کرد آیاشماها را جمع کرد و گفت از این به بعد وضع 
شود یا همه وسایل شما را گرفت؟ اینها را  عوض می
 . توضیح بده

ام اینجا که از شما آدم  ن آمدهروز اولی که آمد گفت م: پاسخ
بسازم با گزارشهایی که بماداده اند هیچ کدام از شماها آدم 

بعد اولین . نیستید، اصالً من آمده ام اینجا که شما را آدم کنم
کاری که کردند ما را به هواخوری فرستادند و کل بند را 

 . گشتند
ن را چه وسایلی از شما گرفتند؟ مثالً وقتی که بندتا: سوال

 گشتند آیا کتابهایتان را گرفتند؟ لباسها را؟ 
اول این را بگم که بعد از ترور شاهوند و قبل از اینکه : پاسخ

شمس بیاد دادیاربعدی که آمد، او یک تغییراتی در بند بوجود 
کلیه کتابها را بیرون . کالً کتابخانه را عوض کردند. آورد

بهای زندان کتابهای در ال به الی کتا. کشیدند و کنترل کردند
خوبی نیز بود که جاسازی کرده بودیم و ما مرتب از این 

او که اومد یک سری تغییراتی داد . کردیم کتابها استفاده می
یک تغییراتی او . خواست ولی به اون شکل نبود که شمس می

شمس . خواستند داد و نه به شکلی که به قول خودشان می
ه اند و هیچ کدام کار اصلی را گفت عده ای آمده اند و رفت می

بعد هم . نتوانستند انجام دهند یعنی همان کار تواب سازی

 .ها به نماز خواندن و نماز جمعه فرستادن و از این قبیل کالس گذاشتن، وادار کردن بچه
 شمس که اومد آیا از اولین کارهایش این بود که تمام امکانات را از شما بگیرد؟: سوال
یک . وقتی شمس آمد کالً خیلی از آزادیها را از ما گرفت. زیادی را گرفتچیزهای : پاسخ

قبل از اینکه شمس بیاید موقعی که آنها ما را منتقل کردند به زندان . توضیحی الزمه که بدهم
کردند و دیگران را لو داده بودند گزارشاتی داده بودند که باعث  هایی که خبر چینی می بزرگ بچه

ما آنها را از روی . لی از چیزهایمان را گرفتند از جمله وسایلمان و طرحهایمانراشد همانموقع خی
هایی که استعداد هنری داشتند این طرحها  خصوصاً بچه. کشیدیم کتاب طراحی ای که داشتیم می

اینها را شاهوند یک مقدار . فرستادیم بیرون به عنوان کاردستی کشیدند و حتی ما آنها را می را می
در دوره شاهوند هنوز نتوانسته بودند که تواب .  گرفته بودو بعد دادیار بعدی تا شمس آمداز ما

شمس با اتکاء به وضعی . داد شاهوند خبرچین ساخته بود و کارهایش را با آنها انجام می. بسازند
 دیگرهواخوری نداشتیم که. اول بند ما را عوض کرد. که با توابین بوجود آورد خیلی کارها کرد

مریض بودیم بعدش هم لباسهایمان آفتاب . به این خاطر خیلی از ما دچار بیماری گال شده بودیم
توانستیم  قسمت انبارها را به ما داد که حیاط اش خیلی کوچک بود و تنها می. خورد نمی

با آمدن شمس اول بند زنان را عوض کرد و . لباسهایمان را که شسته بودیم آنجا آویزان کنیم
هایی داشت و  چون او نقشه. اه دیگری که مطلق به نگهبانان بود را به بند زنان تبدیل کردخوابگ

برای اجرای آن به فضای بیشتری نیاز بود و این خوابگاه بزرگتر و دارای اتاقهای بیشتری بود ولی 
در توانید  کرد که با راحتی می یک هوا خوری کوچک داشت که او مرتباً این مسئله را عنوان می

اما اینطور بنود او به این فضای بیشتر احتیاج داشت که . هوا خوری بروید وبرایتان بهتر است
 .ها از یکدیگر بود بتواند بهتر نقشه اش را عملی کند که همان جدا کردن بچه

توانستید یکسری کارها را آزادانه انجام دهید و با آمدن  یعنی قبل ازآمدن شمس می: سوال
 ! کالً تغییر کرد شمس محیط زندان

تا زمانی که آخرین رفقا را برای اعدام از آنجا بردند ما توانستیم سرود . بله کالً تغییر کرد: پاسخ
 بود که ما برایشان آخرین سرود را آنشب 60بخوانیم آخرین سری اعدامها، آخرهای سال 

تمام اینها برداشته شد، بعد از اون . ها را ببرند جوخه اعدام خواستند فردا بچه خواندیم که می
اول شاهوند پایه چنین وضعی را ریخت، بعدی آمد یه مقدار .  یکسری چیزها اجباری شد

ها کارشان را کامل انجام  گویا قبلی. کاملترش کرد و شمس آمد و بقول خودش محکمترش کرد
ن یک خودش میگفت مثل درختی است که شاخه و برگ اضافی دارد و میگفت که م. نداده بودند
آورم که نظم داشته باشد تا بتوانیم کنترل کنیم و شما را بیشتر ارشاد کنیم و به جامعه  می سیستمی
 .برگردانیم شمس با این عقیده آمده بود اسالمی
 شمس بود که بشما میگفت اینجا زندان نیست؟: سوال
 هستید و ما شما شما فریب خوردگان. گفت اینجا که شما هستید، که زندان نیست می. بله: پاسخ

اینجا . را اینجا آورده ایم که به راه راست هدایت کنیم و سعی کنید که کلمه زندان را بکار نبرید
شوید و آدمهای  است شما در این دانشگاه تربیت می یک دانشگاه است اینجا یک دانشگاه اسالمی

د و سیستم کامل زندان را با این عقیده آمده بو. شوید و بر میگردید به جامعه اسالمی صالحی می
. در دست گرفته بود و با سرکوب زندانیان و ایجاد رعب و وحشت، محیط آنجا را عوض کرد

بعدش هم آخرین مأموریتش این بود که عده ای از ما را . کارش هم چند ماهی بیشتر طول نکشید
 . تحویل زندان قزل حصار داد و خودش با توابینش برگشت مشهد

  او غذا خوردن و مالقات رفتن آیĤ تغییر کرد؟با آمدن: سوال
آوردیم و  توی بندر به اون شکل تغییر نکرد و اگر مالقاتی داشتیم چیزهایمان را جمعی می: پاسخ

او اتاقها را جدا کرد اما در همان اتاقها همان تعدادی که بودند از . کردیم جمعی هم استفاده می
شاید چون محیط خیلی کوچکی بود نتوانست خیلی شکل . کردند همه چیزها جمعاً استفاده می



 صفحه             91شماره                                     پیام فدایی 
 

 

10 

یعنی نتوانست کاری بکند که نتوانیم . اش را عوض کند
کارهایمان را مشترک انجام دهیم ولی همین که ما را جدا کرد 
یعنی اتاقی بنام بیطرفان و اتاقی بنام توابین ساخت، وضعیت 

 .زیستی ما را بدتر کرد
ضیح دهید، چطور وضع این موضوع را بیشتر تو: سوال

 بدتر شد؟
یکسری امکانات آنها داشتند که به اتاق بیطرفها : پاسخ
باید در میزدند که . اتاق بیطرفها درش قفل بود. دادند نمی

. بستند بروند بیرون برای دستشویی، درب را برویمان می
) های شمس البته،عزیز کرده(های توابی  زدیم و بچه درب می

کردند که برویم  ردند درب را باز میک که اونجا کار می
. گفتند توابین با بیطرفها تماس نگیرند یا مثالً می. دستشویی

های خوبی هم توی اون  البته اسمش اتاق توابین بود ولی بچه
هایی که گفته بودند تواب هستیم ولی از ته  اتاق بودند، بچه

که توانم بگویم  دل تواب نبودند و اآلن هم با تمام وجود می
. از کسی نبرده بودند های خوبی بودندو کوچکترین اسمی بچه

در آن زمان، شرایطی ایجاد شده بود که هیچ خبری و خطی 
رسید سن کم،بی تجربه گی در مبارزه،نداشتن  به زندانی نمی

آگاهی کافی همه وهمه این مسائل دست به دست هم داده 
د، ودر بودند و قدرت فکر کردن درست را از همه گرفته بو

 .شان خواستند بروند دنبال زندگی نتیجه همه می
آیا بردن زندانی به نماز جمعه در بندرعباس با : سوال

 آمدن شمس شروع شد ؟
سالی که شمس آمد بردن به نماز جمعه اجباری شده : پاسخ

البته . بردند پسر و دختر را می. بردند برای نماز جمعه بود می
موقعی که شمس .  توابین بودندبا نگهبانهایی که خودشان از

آمد تعدادی تواب با خودش آورده بود که کسی احساس 
مردم که اینها را . کردکه اینها اصالً زندانی هستند نمی
آنها .کردند که اینها خواهران زینب هستند دیدند فکر می می

 صف نماز جمعه را 2مثالً . کردند زندانی را محافظت می
 .انیانکردند برای زند خالی می

 بردند ؟ مگر چند نفررا می: سوال
بردند چون اطمینان نداشتند که  البته همه را با هم نمی: پاسخ

کردند همه را با هم ببرند هر  همه را ببرند بنابراین سعی نمی
 .بردند دفعه یک گروه را با خود می

کردند به مردم نشان بدهند که اینها  آیا سعی می: سوال
 ؟زندانی سیاسی هستند

شدند با اون  موقعی که زندانیان از ماشین پیاده می: پاسخ
ها داشتند اصالً مشخص بود  اسکوردی که سپاه و خود تواب

مردم نیز ! که افراد عادی نیستند که آمده باشند نماز جمعه
کسی . کردند گشتند و نگاه می شدند و همه برمی متوجه می

 بود که بفهمند اینها کی اند که با این محافظین حتی همان مردم حواسشان. حواسش به نماز نبود
 !آوردند و از کجا آمده اند

موقعی که شمس آمد یک سری کالسها برای شما گذاشت آیا مثالً از آدمهای بریده : سوال
 دادند ؟ کرد که بیایند برای شما سخنرانی کنند؟ یا فیلم نشان می استفاده می

از این شیوه .  به ما میگفتند که گنده تر از شما هم بریدنکارهای تبلیغاتی آنها زیاد بود :پاسخ
 .کردند خیلی استفاده می

 آوردند؟ چه اشخاصی را می: سوال
که ما . کردند هایی که خودش از مشهد آورده بود به عنوان تواب می کار تبلیغی را بیشتر بچه: پاسخ

هایی هستند که قبالً مثل  ه اینها توابکردیم که اینها پاسدارهستند ولی بعداً فهمیدیم ک اول فکر می
کنند هم زندانی  هم کار می. گذرانند ما زندانی بوده اند و دوران حکم خود را به این شکل می

 .هستند
 ها مثالً حسین روحانی نگذاشتند؟ آیا برای شما از ویدئوهای رهبران گروه: سوال
زمانی که شمس . کرد د شمس اداره میدر بندر بیشتر کالسهای آموزشی را خو. بله گذاشتند :پاسخ

به قول معروف کارش تمام شد یکسری را خودش دست چین کرد و گفت که اینها باید بروند 
ما را که شامل دو تا اتوبوس بودیم پسر و دختر و اکیپ خودش ما را برد به . زندان قزل حصار

های مسجد  میان ما بچهدر . من یک سال آنجا بودم. تهران و تحویل زندان قزل حصار دادند
سلیمان هم بودند که از آن شهر تبعید شده و در بندرعباس زندانی بودند که آنها را نیز فرستاد 

 . زندان اوین و بعد از اوین به قزلحصار
 ها را بردند؟ معیار برای فرستادن به قزل حصار چه بود؟ مثالً سرموضعی: سوال

گفتند اشتباه  خط غالب این بود که می. رموضعی نبوددر آن زمان دیگر در بندر چیزی به نام س
دستگیر شده  فقط چند تایی زندانی که در درگیری خانه تیمی. کردیم و سازمانمان را قبول نداریم

در . دانستند که چه توبه بکنند چه نکنند حکمشان اعدام است سر موضع بودند بودند وهمگی می
های باال کسانی دستگیر شده بودند اعدام   و یا اگر از بچههای ما یا فراری بودند آن زمان از بچه

شاهوند کارش را در رابطه با چریکها به گفته . شده بودند یا در درگیری شهید شده بودند
در رابطه با فرستادن به . ال اقل در استان هرمزگان. خودشان تمام کرده بود ونسلشان را برچیده بود

گوئید و این خطِ تان است که دارید به  دارید به من دروغ میگفت که شما  قزل حصار، شمس می
چون حتی اگر شماها به . بینم اید و من این را در چشمهایتان می گوئید اشتباه کرده من می

کند از جان و دل برای اسالم  اون کسی که توبه می. کنم رهبریهایتان هم فحش بدهید من قبول نمی
همین فردا اگر . اید شما وجود ندارد و شما فقط ما را سرِ کار گذاشتهو امام باید کار کند و این در 

کسی از شما را آزاد کنم و طبق گفته خودتان که با کتاب وارد شدید دفعه بعد با اسلحه بر 
شدیم  های اتاق بیطرفها را که تقریباً می برای همین بود که تمام بچه. گردید، قضیه این بود می
ها هم آنهائی بودند که گفته بودند  پسر. بقیه هم از بند پسرها بودند. ل حصارنفر دختر بردند قز14

کرد که این  اما شمس احساس می. رویم دنبال زندگیمان ما کاری نداریم ما اگر بیرون برویم، می
 .گفت من صد در صد مطمئن هستم شما از این تیپ آدمها هستید می. حرفها واقعیت ندارند

 توابی که زندانبان بود؟. ن بود که همه بشوند مثل اکیپ مشهدیعنی خطش ای: سوال
وی اگر من . گوئیم تیر خالص را بزن، بزند میگفت توبه اون هست که وقتی ما می. آره :پاسخ

ها آنها هستند چون بقول  میگفت تواب. بشما اآلن بگویم که تیر خالص را بزنید نخواهید زد
 .خودشان آنها خالص شده بودند

 ؟!کردند ها را آزاد می  آیا اون خالص:سوال
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خالصها تمام دوران حکمشان را با خود حاج آقا  :پاسخ
گفتند ما احساس زندانی بودن را  گذراندند یعنی اصالً می می

کنیم که این کار ماست که  نداریم و میگفتند ما احساس می
داریم انجام میدهیم و داریم اشتباهات گذشته خود را جبران 

  .کنیم می
وقتی شما را آوردند به قزل حصار شرایط آن جا : سوال

 چطوری بود؟
 تا بند بود که چهار 8اونجا .ما را بردند توی یک بند :پاسخ

 تا هم بند دخترها و البته از بند پسرها یکی 4تا بند پسرها و 
شان کالً بند مربوط به رژیم گذشته بود امثال ساواکیها و 

 .های سیاسی بودند ای دیگر بچه ت3وابستگان به رژیم شاه و 
 های زنان چطوری بود؟ بند: سوال
، 7ما را اول بردند بند .  بند زنان بودند4-3-8-7بند  :پاسخ

زیر هشت یک اتاقی داده بودند به توابانشان که کارهای بند 
دادند که همان حالت نگهبانهای بند را داشتند و  را انجام می

پ بود که همه را آنجا های چ یک اتاق که متعلق به بچه
های مذهبی نیز چندین سلول  و بچه. کردند نگهداری می

توابین خالص اتاق خودشان را داشتند که کار بند را . داشتند
 .کردند آنها اداره می

 تفاوت این بندها چی بود؟: سوال
هایی   هستند همان بچه7گفتند کسانی که در بند  می :پاسخ

 بند کسانی 8بند . دهند مه میهستند که حالت بیطرفی را ادا
 هم بند تنبیه بود هم بند 8بند . بود که سرِ موضعی بودند

حاج داود مسئول زندان همیشه . های سرِ موضعی بچه
 بندی بود 4بند . 8فرستمتان بند  گفت اگر فضولی کنید می می

 را 3بند . گفتند که معلوم نیست که اینها توابند یا نه که می
 توابین است که البته ما را توی این بندها میگفتند که بند

و آنچه من دیدم این بود که تعداد توابین توی بند . چرخاندند
ها   را داشت که مثالً بچه7 بیشتر است ولی همان جوّ بند 3

حق نداشتند که با همدیگر قدم بزنند یا حرف بزنند یا تجمع 
 بیشتر 7یا  4 از بقیه بندها مثل 3کنند ولی تعداد توابین بند 
توابینی بودند . کند گویم فرق می بود البته این توابینی که می

کردند آنجا یعنی واقعاً جزیی از آنها شده  که واقعاً کار می
رفتند یا نمازشان  اما توابینی هم بودند که کالسها را می. بودند

کردند که بگویند  ها را می خواندند ولی این کار را به موقع می
اما من تواب را . البته خبر چین شده بودند. ستیمما تواب ه
. دانستم که با تمام وجود مثل خود آنها شده بودند اونهایی می

 .یعنی کالً با اون سیستم یکی شده بودند
موقعی که شما را به قزل حصار بردند و بردند بند : سوال

  چه زمانی بود؟7
 61سال  :پاسخ

 ؟ 61چه ماهی در : سوال
  اوایل تابستان احتماالً :پاسخ
 اونجا مسئول قزل حصار کی بود؟: سوال
 .حاج داود رحمانی و یک زیر دست داشت که اسمش حاج احمد بود :پاسخ
 برخورد اینها با زندانی چطوری بود؟: سوال
 .برخورد حاج داود یک برخورد زشت و غیر انسانی بود و وحشیانه :پاسخ
 کردند؟ توضیح بده که شرایط زندان چگونه بود و زندانیان چکار می: سوال
زدند ولی حق نداشتند با هم باشند و  ها قدم می هواخوری یک ساعتی در روز بود که بچه :پاسخ

کردند که زمان  رفت و بعد توابان خودشان اعالم می هرکس برای خودش یک راهی را می
خوب، با وجود توابین و خبرچینها زندگی بسیار مشکل . خلهواخوری تمام شده و برگردید دا

آمدند و  نشستی و حرفی میزدی بعد از نیم ساعت دنبالت می بود چون وقتی با کسی می
گفتند خوب  گفتی من هیچ چیز نگفتم می و اگر می. پرسیدند با کی حرف زدی و راجع به چی می

دادند و اگر او نبود تحویل  ویل حاج داود میکه خوب شما را تح.  پیش حاج آقا8باید بروی بند 
آنقدر کثیف که توی . که هر دوی آنها موجوداتی بسیار کثیف بودند. زیر دستش حاج احمد

کردند بسیار رکیک و بد  شه کثیف بودن آنها را بیان کرد، تمام کلماتی که استفاده می کلمات نمی
فتند که عالوه بر شکنجه،گاهی هم باید های قزل حصار به من گ همان روزهای اول، بچه. بود

خیلی . های اینجوری هم بود های کتکی تنبیه یعنی جدا از تنبیه. راهروی زندان را کامالً بشوئیم
حاج داود زیاد عادت داشت که با . کردند با مشت و لگد زدن  و شروع می8بردند زیر  راحت می

 .         کرد د ازش استفاده میکلمات رکیک انسان را بسیار تحقیر کند که خیلی زیا
وقتی که تو را به قزل حصار بردند و شما لباسهای محلی خودتان را پوشیده بودید : سوال

کردند ؟ جلوگیری  برخوردشان با شما سر این موضوع چگونه بود؟ آیا مخالفت نمی
 کردند؟ نمی

دیم و لباسهای محلی ما گل پوشی موقعی که ما رفتیم چون لباسهای محلی می. کردند چرا می: پاسخ
گفت مگر آمدید عروسی و مهمانی  دار است و شکل خاص خودش را دارد حاجی داود بما می

ما چادر مشکی نداشتیم در حالی که اونجا همه چادر مشکی داشتند . که این لباسها را پوشیدید
 .وبا چادر بودند

 در قزل حصار آیا پوشیدن چادر اجباری بود؟: سوال
 .چادر اجباری نبود. ه توی بند راحت بودی چون همه زن بودندن: پاسخ
 روسری چی؟: سوال
نه، اصالً مهم نبود همه راحت بودند چون نگهبانها زن بودند و از توابین بودند ولی به : پاسخ

رفتند تحویل بگیرند چادر  زدند که غذا را تحویل بدهند آنها که می محض اینکه دم بند درب رامی
کشیدند و  دند روی سرشان و دم بند هم یکی از اون پتوها آویزان بود و آن را کنار میکشی را می

کشیدند و به اصطالح برادرها  خودشان این توابین، سرهایشان را کنار می طبق همان قوانین اسالمی
ند و البته این مسئله ربطی به ما نداشت خود توابین نگهبان میرفت. گرفتند هم سرهایشان را پائین می

های تاکتیکی  تواب. ها تاکتیکی تواب بودند البته آنموقع تواب داشتیم تا تواب، بعضی تواب
مسئولیتی نداشتند فقط خالصها بودند که کارهای بند را انجام میدادند که دست چین شده بودند و 

ه کارهای در اتاق جدائی بودند البته تعدادیشان را هم در سلولهای مختلف پراکنده کرده بودند ک
 .ها را تحت نظر داشته باشند و به موقع گزارش بدهند بچه

 آیا شما آنجا کتاب داشتید؟: سوال
کتابخانه داشتیم . آوردند کردند و توی بند می بله ولی کتابهایی بود که خود آنها تأیید می :پاسخ

 . البته تماما از کتابهای خودشان
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هایی که باز   بچهبا توجه به تمام این کنترلها روابط: سوال
 اعتقاد به مبارزه داشتند چطوری بود؟

کردند روابط را داشته باشندو  به هر شکلی تالش می :پاسخ
وضع طوری . البته کنترل زیاد بود و خبرچین زیاد. حفظ کنند

کردی یعنی  بود که تو دشمن را بغل دست ات احساس می
ا آنها برایت حکم دشمن ر. ها را همان خبرچینها و تواب

 .از هر دو طرف کنترل زیاد بود. داشتند
کردند  زندانیانی که سر موضع بودند و مقاومت می: سوال

 توی بند بودند؟
 .توی قزل حصار این اشخاص را جدا کرده بودند :پاسخ
شما که از شهرستان آمده بودید آیا مالقات داشتید؟ : سوال

 آیا امکان خرید در زندان را داشتید؟
ور نبود به خاطر راه دور و این که مالقات مالقات مقد :پاسخ

کردند این  ها سعی می ولی خوب بچه. ماهی یکبار بود
 . ها را جبران کنند کمبود
آید یعنی  اما، این که با مقررات آن جا جور در نمی :سوال

 کسی به کسی چیزی بدهد؟
خواستید  خرید دسته جمعی ممنوع بود اگر چیزی می: پاسخ

کردیم و با هم   ما قبالً با هم خرید میشد بخرید جمعی نمی
. خوردیم ولی اینجا امکانش نبود و برای ما این سخت بود می

ها به ما  دادیم ولی بچه ولی باید خودمان را تطبیق می
دانیم که شما مشکالتی دارید ولی سعی بکنید  گفتند که می می

 .بما بگوئید که چی احتیاج دارید تا بنوعی آنرا تهیه کنیم
در بندرعباس زندانیان زندگی جمعی داشتند و حاال : والس

یک دفعه در قزل حصار مجبوربودید شیوه جدیدی را 
 پیش بگیرید؟

پس از آمدن به قزل . بله توی بندرعباس جمع بودیم :پاسخ
 بعد جدا 7اول ما را بردند بند . حصار ما را از هم جدا کردند

 ما جمعی تصمیم کردند چون اونها این احساس را داشتند که
های مجاهدین یا پیکار یا  گیریم یعنی توی بندرعباس بچه می

ولی حاج داود این را . گرفتیم چریکها همه با هم تصمیم می
فهمیده بود یعنی شمس به حاج داود اینرا گفته بود که باید 
اینها را از هم جدا کنید وقتی شما اینها را از هم جدا کردید 

ا را برده بودند آنجا بعنوان آدمهای م. دیگر چیزی نیستند
؟ به شما یک بیطرفی !بیطرف ولی حاجی بما میگفت بیطرف

 !دهم که ببینید نشان می
در زمانی که تو در قزل حصار بودی آیا آن قبرها یا : سوال

 تابوتها بر قرار بود؟

 صحبت کنم و هایی که آنجا بودند توانستیم با بچه ن خودم ندیدم ولی تا آنجائی که میم :پاسخ
 . گفتند خبر بگیریم خیلی چیزهای وحشتناکی از حاجی رحمانی می

 مثالً چی، لطفا بیشتر توضیح بده ؟ : سوال
هائی  بچه. داد بشکل وحشتناکی اینکار را انجام می. زد ها را کتک می او خیلی وحشیانه بچه :پاسخ

تی قیافه این حاج داود هم ح. کردند بردند زیر هشت از لحاظ روحی خیلی اذیت می را که می
کرد و با اون سن و  است واقعاً کثیف اصالً رعایت هیچ چیز را نمی گفت که این چطور آدمی می

 .زد سال و هیکل بسیار وحشیانه کتک می
 پس تو خودت در اون تابوتها نبوده ای ؟: سوال
 .نه :پاسخ
 گذراندی؟ انت را میوقتی تو را بردند قزل حصار دیگر بازجوئی نبود؟ فقط زند: سوال
 .بله :پاسخ
در آن یک سالی که در قزل حصاربودی آیا آموزشهای سیاسی که هدف اش تواب : سوال

 کردن زندانی بود وجود داشت؟
شد و بیشتر ویدئوهای حسین  کالسهای ویدئویی داشتند که سر ساعت مشخص پخش می :پاسخ

های محسن قرائتی در رابطه با و از خودشان هم بیشتر ویدئو. کردند روحانی را پخش می
البته مراسمهای مذهبی هم داشتند مثل دعای توسل که توسط . کردند درسهایی از قران را پخش می

 .شد ها در خود بند اجرا می تواب
 دیگر چه اشخاصی را؟: سوال
کردند که نشان دهند که مثالً بهشتی چطوری  های بهشتی با فرخ نگهدار را پخش می بحث :پاسخ
هائی هم از خودشان داشتند که  کالس. های احسان طبری یا بحث. ب اینها را داده استجوا

آخوندهای خودشان بود و بیشتر به شکل ویدئویی بود و همه بندها در یک ساعت خاص باید 
هر بند خودش تلویزیون داشت و نوار ویدئو از . البته در بند خودشان. آمدند و گوش میدادند می

کردند  چون خبرچینها کنترل می. گوش کردن اجباری بود. شد کل بندها پخش مییک جا و برای 
مصاحبه بعضی از زندانیان . شد کرد فوری گزارش رد می که اگر کسی در این کالسها شرکت نمی

 .اما از سازمان ما نبودند. هم بود
ردن بگویند ما آوردند که با گریه ک در زمانی که قزل حصار بودی آیا زندانیانی را می: سوال

 اشتباه کردیم ؟ 
دانم آنرا توی اوین پر کرده بودند یا در قزل  ها اینها داشتند که من نمی یکسری فیلم: پاسخ
. ها بود این صحنه. گذاشتند و هدفشان تضعیف روحیه ما بود در این فلیمها که برای ما می.حصار

 نادم هستم و پشیمانم و میخواهم که کردو میگفت من اشتباه کرده ام و خیلی مثالً طرف گریه می
 .کردند ها استفاده می بیشتر برای تضعیف روحیه بچه. شما من را ببخشید و از این چیزها

 هائی بودند که در حالیکه ندامت کرده بودند اعدام شوند؟  آیا تواب: سوال
 بود 3در بند . اماون را بردند برای اعد. یک توابی بود که میگفت دستم به خون آلوده است: پاسخ

دانست که برای اعدام است از ما هیچ کس با  که بردندش، شب آمدند صدایش کردند خودش می
 . او خداحافظی نکرد ولی از خود دوستان توابش که مثل خودش بودند با او خداحافظی کردند

 از رفقائی که با تو دستگیر کرده بودند کسی باتو اونجا بود؟: سوال
 .های مختلف تقسیم کردند به بندنه ما را  :پاسخ
 ترکیب زندان بیشتراز زندانیان مجاهد بود یا چپ ؟ : سوال
شد فهمیدچه  کردی می  که نگاه می7البته در تهران در بند . های مذهبی بیشتر بودند بچه :پاسخ

ان مگر اینکه طرف خیلی اطمین توانستی بفهمی  تو نمی4 یا 3ها چپ هستند ولی در بند  تعداد بچه
اصالً هیچکس به هیچکس . گفت من در ارتباط با فالن سازمان دستگیر شده ام کرد و می می



 صفحه             91شماره                                     پیام فدایی 
 

 

13 

کرد که حتی بگوید در چه رابطه ای دستگیر  اطمینان نمی
گفتند که  مثالً می. گفتند ولی اگر اطمینان بود می. شده است

کی چپ است کی مجاهد کی خبرچین است کی تواب 
د که اگرفالنی آمد و صحبت کرد میگفتند حواستان باش. است

او از این شیوه . و گفت که هنوز اعتقاد دارد دروغ است
کند تا اینکه این خبرها را به حاجی بدهد و  استفاده می

بفهماند که بیکار ننشسته است و کارش را در خدمت به 
 راحت 7ولی توی بند . دهد زندانبان دارد انجام می

 .ت و کی مذهبیکه کی چپ اس توانستی بفهمی می
 این اصالً قابل 4 یا 3در حالی که توی بند : سوال

 .تشخیص نبود
مثالً شخصی بود بنام فریده . بله چون همه قاطی بودند: پاسخ

که از توابین خودشان بود که آمد ما را بازدید بدنی کرد در 
ها   و گفت مذهبی7زیر هشت و بعد ما را آورد به بند 

ما تعجب کردیم که چه .  دیگرهای چپ طرف یکطرف و بچه
چون در بندرعباس همه با . ربطی دارد مذهبی یا چپ بودن

ها این  بعد ما را که جدا کرد گفت مذهبی. هم یکجا بودیم
اما . البته توی یک بند بودیم. سلول و چپها آن سلول

توانستیم حتی با هم غذا بخوریم بر اساس مقررات  نمی
 .اجازه نبودشد که با هم غذا بخوریم  نمی
  نفری کتاب بخوانید بود؟2آیا امکان اینکه : سوال
شدیم مثالً  از صبح که بلند می. از این خبرها نبود. نه: پاسخ

توانستی بکنی البته ورزش تکی  ورزش که نمی. 7توی بند 
. توانستید ورزش بکنید تایی نمی2 تایی یا 3اجازه داشتی ولی 

ود اسمش را گذاشت خوریم که البته اگر بش صبحانه می
چون . نشستیم انداختیم سر سفره همه می سفره می. صبحانه

طور دیگری امکان نداشت وگرنه اگر جا بود حتی اجازه این 
جا آن قدر کم بود که مثالً تخت به . دادند سفره را هم نمی

بعد . خوابیدیم اندازه کافی نبود و باید توی راهرو بند هم می
هائی که  خواندند یا روزنامه ا کتاب میه از صبحانه بیشتر بچه

 .دادند خودشان می
ها  تواب. دادند بعد از ظهر هم که یک ساعت هواخوری می

اونجا اسم و فامیل ). های خطی تواب(تعدادشان زیاد بود 
. کردند فریده، سوسن دانستیم ولی مثالً صدا می کسی را نمی

 3ه توی بند اتاق خود فرید. ولی فریده مسئول توابین زن بود
این فریده . کرد  را کنترل می8 و 7و  4بود ولی تمام بند 

کسی بود که مسئولیت توابین زن را به عهده داشت طرحها را 
. فریده از اون خالصها بود دست راست حاج داود. اون میداد

فریده از هواداران مجاهدین بود که هیکل تو پر و کوتاهی 

یک روز در بند هفت توابین به فریده . 8ی بود و مسول بند داشت و سوسن هم قد بلند و عینک
های بند قانون مسواک نزدن جمعی را رعایت نکرده اند به  اطالع داده بودند که چند تا از بچه

 به این بند آمد و بعد از کلی دعوا و پر خاش به آنها رفت و حاج داود را 3همین خاطر او از بند 
در قزل حصار نشریه ای من دیدم که توابین .منتقل کرد) تنبییه (8 بند آورد و حاج داود آنها را به

نوشتند و عکس تعداد زیادی از آنان در آن درج شده بود در آن نشریه عکس فریده  در آن چیز می
 .رابطه با سارمان مجاهدین دستگیر شده استدر بود که در زیرش نوشته شده بود او 
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از برخورد جمهوری از برخورد جمهوری   گزارش گاردینگزارش گاردین
  !!دانشجویان معترضدانشجویان معترض  اسالمی بااسالمی با

 
 : به گزارش روزنامه گارین

 
مجبور  دست به تظاهرات زده بودند)  آذر16(دانشجویان خشمگین که در روز دانشجو 

رئیس "گاردین در این گزارش اطالع داد که دانشجویی که پالکارد ! شدند که مخفی شوند
 را حمل میکرد و سه دانشجوی دیگر که "ستجمهور فاشیست، پلی تکنیک جای تو نی

ور عکس احمدی نژاد را به آتش کشیده بودند به دلیل تهدید از طرف انصار حزب اهللا مجب
 .شده اند که خود را مخفی کنند

 
 ما   به خبرنگار گاردین گفته است کهیکی از دانشجویانی که در این حرکت شرکت داشته

از این شعار ) احمدی نژاد( بودیم که او "ورت را گم کناحمدی نژاد، گ"در حال شعار دادن 
کامال شوک زده شد و لبخند همیشگی اش از چهره اش محو شد و ما فکر کردیم که او 

به گفته این دانشجو احمدی نژاد از هوادارانش خواست که آنها هم ! االن گریه میکند
نیز برای خودش شعار  سر بدهند و در حالیکه بدنش میلرزید خود "مذهبی"شعارهای 

دانشجوی مزبور به خبرنگار گاردین میگوید او ما را مستقیما تهدید کرد و گفت ! میداد
در این زمان بود که دانشجویان .  است"منافع ملی"برعلیه ) تظاهرات( کاری که ما میکنیم 

 را آمریکا" خواندند و شعار "یک دیکتاتور دورغگوی مذهبی"بیشتر به خشم آمده و او را 
احمدی نژاد وقتیکه برخورد دانشجویان !  را سر دادند"فراموش کن، به فکر ما باش

معترض را دید  تالش کرد با مسخره کردن آنها کارشان را بی اهمیت جلوه دهد و با 
تمسخر گفت که دانشجویان با تنبیه دانشجویی مواجه میشوند، تنبیهی که منجر به محروم 

 ریاست جمهوری استفاده میکند و "حکم"مه داد که او از شدن از تحصیل میشود و ادا
را در لیست گروهبانی قرار میدهد، اما این برخورد  دانشجویانی که سه ستاره دارند

 .برعکس خشم واقعی دانشجویان را برانگیخت
 

به گزارش گاردین بعد از این تظاهرات مسئوالن دانشگاه شروع به صدور حکم تعلیق از 
ویان معترض نموده و تا کنون بیش از هفتاد دانشجو را از تحصیل محرم تحصیل دانشج

کرده اند این حکم های تعلیق شامل حال دانشجویانی که مقاالت انتقادآمیز به دولت 
یکی از دانشجویان معترض به خبرنگار گاردین گفته است . مینوشتند نیز شده است

به گفته .  در قبال دانشجویان میباشدمنتظر واکنش های سخت تر از این از طرف دولت که
این دانشجو جهت مقابله با سرکوب رژیم، فعالین دانشجویی در ایران مجبور به فعالیت 

 .دمخفی میشوند همانطور که درست قبل از انقالب مجبور به مخفی کاری بودن

 !!زندانی سیاسی آزاد باید گرددزندانی سیاسی آزاد باید گردد
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  !! آذر روز دانشجو آذر روز دانشجو1616  گرامی بادگرامی باد
 

پنجاه و سه سال پیش در چنین روزی دستگاه سلطنت منفور . برعلیه امپریالیسم جایگاه ویژه ای داردآذر در تاریخ مبارزات مردم ستمدیده ما  16
 مرداد در حالیکه نیکسون معاون 28در شرایط بعد از کودتای امپریالیستی . پهلوی در پیشگاه ارباب خود امریکا جنبش دانشجوئی را به خون کشید

آوری کند؛  رده بود تا بر بستر شکست مبارزات مردم، دستاوردهای سرکوب مبارزات مردم برای امریکا را جمعجمهور وقت امریکا به ایران سفر ک رئیس
فروشی شاه امریکائی را در هم  ی آنها بساط مملکت"مرگ بر امریکا" و "مرگ بر شاه"دانشجویان مبارز در دانشگاه تهران به اعتراض برخاسته و فریاد 

رمست از پیروزی کودتای ننگین خود، هنگامی که با جنبش دانشجویان آگاه مواجه شدند، دانشجویان بیگناه را به رگبار بسته و جنایتکاران حاکم، س. ریخت
 .نیا، نهال جنبش دانشجوئی برعلیه ارتجاع را بارور ساخت به این ترتیب خون دانشجویان مبارز یعنی شریعت رضوی، محدث قندچی و بزرگ

ناپذیر دانشجویان مبارز برعلیه  اش بر روحیه مردم و بویژه دانشجویان، به سمبل پیکار خستگی آذر بخاطر تاثیرات مبارزاتی 16از آن روز به بعد، 
اش  پیکاری که در تمام سالهای سلطه امپریالیسم در ایران چه در دوران شاه و چه جانشین خلف. اش تبدیل شد های وابسته سلطه امپریالیسم و رژیم

پیکاری که نشان داد که دانشگاه همواره یکی از . های پرشکوهی از اعتراض و مقاومت برعلیه ظلم را به نمایش گذاشت می تداوم یافت و صحنهجمهوری اسال
 .باشد سنگرهای مقدم نبرد برعلیه دشمنان مردم می

 سیاهکل که دانشجویان مبارز به صحن دانشگاه دهد که از رستاخیز مروری به مبارزات انقالبی چند دهه اخیر در جامعه تحت سلطه ما نشان می
شان به   روز خیزش مبارزاتی خویش، زمین را زیر پای دشمنان6 که دانشجویان در جریان 1378 تیر 18 تا "ات مبارک فرسیو مرگ"ریخته و فریاد برآوردند 

نشجوئی به مثابه جزء الینفکی از انقالب ضدامپریالیستی مردم ما لرزه درآوردند و پروژه فریبکارانه خاتمی دجال را نقش بر آب کردند همواره جنبش دا
گران این سلطه جهنمی روزی نیست که خبر فریاد اعتراض  و امروز نیز علیرغم همه تبلیغات جمهوری اسالمی و مشاطه. ای از مبارزه باز نایستاده است لحظه

ها، این   آنها توجه افکار عمومی و مردم مبارز را به دانشگاه"نان و آزادی برای همه"چون  آذر شعارهای 16دانشجویان مبارز شنیده نشود و در گرامیداشت 
 .مراکز مبارزه و مقاومت، جلب نکند

کند، عبارت از این واقعیت امیدوارکننده است که  این روزها بخصوص نگاهی به  نکته برجسته دیگری که در بررسی جنبش دانشجویی خودنمایی می
ها و ترفندها ی  دهد که علیرغم همه سرکوب ها داده و نشان می های دانشجویان مبارز خبر از رشد گرایشات رادیکال در دانشگاه وئی و وبالگنشریات دانشج

بی وجود ای جز تالش جهت دستیابی به  تئوری انقال اند که برای فرارفتن از وضع موجود چاره جمهوری اسالمی، دانشجویان مبارز به این حقیقت دست یافته
ندارد و درست همین واقعیت است که گرایش روزافزون دانشجویان مبارز به نظرات مارکسیستی و رهبرانی نظیر مارکس و لنین را توضیح داده و دلیل 

دهد که چرا   و نشان می.کند ها را معلوم می ها و احمدزاده های واالی اندیشمندان کمونیستی چون  پویان آوری چشمگیر دانشجویان مبارز به اندیشه روی
ای ندارند جزء اینکه همچون آن جانباختگان به تحلیل شرایط کنونی  کسانی که قصدشان  راهگشائی برای رهائی از شرایط دهشتناک کنونی است چاره

 .شان باشد پرداخته و هم چون آنها بکوشند که تنها نجات ستمدیدگان راهنمای حرکت و زندگی
تر ساخته و  وقفه آنها آینده جنبش دانشجوئی را هرچه روشن های بی د چنین گرایشاتی در صفوف دانشجویان مبارز و تالشواقعیت این است که وجو

 آذر ضمن بزرگداشت یاد و خاطره درخشان 16در سالگرد . دهد که نقش انقالبی خود را در مبارزات مردمی همچون همیشه ایفا نماید به این جنبش امکان می
 .های واالی مبارزاتی و انسانی آنان باشیم  آذر، بکوشیم رهرو آرمان16جانباختگان 

 
  هلند- چریکهای فدائی خلق ایرانفعالین

 1385آذر 

 
 

 

  نتايج فاجعه بارنتايج فاجعه بار
  !!جنگ درافغانستانجنگ درافغانستان

 
 در ٨٠طبق گزارش سازمان ملل متحد، امروزه حدود 

صد از مردم افغانستان به آب آشاميدنی بهداشتی دسترسی 
مرکز توسعه ملل متحد در گزارشی تاييد کرد که . ندارند
 در صد از مردم افغانستان به آب بهداشتی ٢٣فقط 

در ادامه اين گزارش آمده است که عدم . دسترسی دارند
دسترسی مردم به آب آشاميدنی سالم در روستاها مشکالت 
جدی را به وجود آورده و فشار سنگينی را بر روی 

ژه زنان گذاشته است ، زنانی که خانواده های فقير به وي
مجبورند بدون هيچ گونه وسيله نقليه آب آشاميدنی را از 

عمق اين . فاصله های دور به خانه های خود منتقل کنند
 در صد ۵٠ تنها برای ٢٠٢٠شده اند که تا پايان سال " متعهد"تراژدی در اين است که مقامات دولت 
 سال ديگر طول خواهد کشيد که آن ها تازه ١٧يعنی ! تهيه کننداز مردم افغانستان آب آشاميدنی سالم 

در زمينه وجود برق هم شرايط چندان بهتر نمی .   در صد از جمعيت آب آشاميدنی تهيه کنند۵٠برای 

بر اساس آمار گزارش داده شده از سوی . باشد
 در ١١مقامات وزارت انرژی افغانستان ، فقط 

. سترسی دارندصد از مردم اين کشور به برق د
بانک جهانی در آخرين گزارش خود عدم 
دسترسی سرمايه گذاران به زمين و نبود برق در 
افغانستان را از موانع کليدی در برابر سرمايه 
گذاری خوانده است و سرمايه گذاران زالو صفتی 
که منتظر بوجود آمدن شرايط امن و مساعدتری 
برای مکيدن خون مردم زحمتکش افغانستان 

ستند در کنفرانسی در لندن از حامد کرزای ه
خواستند که مالکيت خارجيان بر زمين که هم 

و اين ها .  سال می باشد را بيشتر کند۵٠اکنون 
همه در حالی است که مسئوالن سازمان خوراک 
و زراعت ملل متحد هشدار خطر گرسنگی دو نيم 

در . ميليون افغانی را در سال جاری می دهند
ه هايی که امپرياليستها برای بمب حاليکه هزين

باران مردم افغانستان تا کنون خرج کرده اند بر 
 !کسی پوشيده نيست
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  ))CCoonncceeppcciioonn  PPiicccciioottttoo((  مصاحبه با کانسپسیون پیچیوتومصاحبه با کانسپسیون پیچیوتو

  ))اموش نگشته استاموش نگشته استخخ" " کاخ سفيدکاخ سفيد""اش به جنايات امپرياليسم در مقابل اش به جنايات امپرياليسم در مقابل   زن مبارزی که سالهاست فرياد اعتراضزن مبارزی که سالهاست فرياد اعتراض((
  

  سارا نيکوسارا نيکو
 

 ساله با ۶١چهره کانسپسيون، زنی 
قامتی استوار ولی نحيف و با  صدايی رسا،

 ٢۵متانتی خاص برای کسانی که در ظرف 
در واشنگتن ديدن " کاخ سفيد"سال اخير از 

هر روز . اند بدون شک بايد آشنا باشد کرده
شعارهای اعتراضی او برعليه  صدای
اليستی و جنايات های امپري جنگ

را " کاخ سفيد"ها سکوت اطراف  صهيونيست
شکند و از آنجا که اين محل در  در هم می

واشنگتن يکی از مراکز مهم توريستی در 
هايی را که احتماال با  توريست. جهان است

متحمل شدن مخارج فراوان برای ديدن از 
هر روز در اين مکان جمع شده " کاخ سفيد"

 .کند د جلب میاند را به طرف خو
اراده و پشتکار مبارزاتی کانسپسيون 

او از سال . برای همه تحسين آميزاست
ساعته، از سپيده ٢۴  تا به حال بطور١٩٨١

دم تا فرا رسيدن تاريکی و سکوت کشنده نيمه 
زندگی " کاخ سفيد"شب در پارک جلوی 

شخصيت منظمی دارد و با وسواس . کند می
ا مرتبا خاصی اطراف محل زندگی خود ر

پوست صورتش بر اثر . دارد تميز نگه می
آزاد، در آفتاب   سال زندگی در فضای٢۵

سوزان تابستان و سرمای کشنده زمستان 
حالت چرمی پيدا کرده است، ولی برق 

. چشمانش منعکس کننده شور مبارزاتی اوست
ها برای او خيلی سخت  گويد که زمستان می

 جلوی نفوذ تواند هيچ مقدار لباسی نمی. هستند
سرما را بگيرد و فقط با قدم زدن است که 

گويد که  می. تواند از منجمد شدن پرهيز کند می
ها در اين پارک بارها شاهد مرگ  در زمستان

در . های خيابان خواب بر اثر سرما بوده است آدم
 ساعت بيشتر خواب ندارد و آن هم ٣شبانه روز 

ک، در حالت نشسته، چون بر طبق قوانين پار
شود  محسوب می" کمپ زدن" خوابيدن در پارک

و اين کاری غير قانونی است و اگر پليس پارک 
او را در حال خوابيدن پيدا کند، سريعا دستگير 

شديدا " کاخ سفيد"اطراف محوطه  .خواهد شد
برای رسيدن به اين نقطه . باشد تحت کنترل می

های اصلی  خيابان. ها سد پليس رد شد بايد از ده
 برای عبور ٨٠راف کاخ که در دهه اط

اکنون توسط ستونهای  ها آزاد بودند اتوموبيل
 عظيم مسدود شده اند و تنها راه عبور سيمانی

در . باشد برای عابرين پياده قابل استفاده می
انبوه عظيمی از " کاخ سفيد"روبروی 
ها مشغول عکس گرفتن هستند ولی به  توريست
يرانداز آماده به رسد که ديدن دو تک ت نظر می

حمله در باالی پشت بام کاخ، بيشتر از خود 
 .ساختمان کاخ توجهشان را جلب کرده است

کاخ "درست روبروی " کانسپسيون"محل زندگی 
. قرار دارد" الفايت"آن طرف خيابان در پارک " سفيد

 سال در ٢۵در وحله اول باور کردنی نيست که بشود 
ن اوليه ترين وسائل سرما و گرمای واشنگتن با نداشت

زندگی، اين وضع را ادامه داد اما اين ناباوری با ديدن 
: گويد اين نوشته بر سر در محل زندگی او که می

های   ساعته برعليه استفاده از سالح٢۴مبارزه ای "
سريعا "  تا حاال١٩٨١هسته ای و برای صلح از سال 

 .شود به تحسين تبديل می
گيرد که  يم میسال پيش کانسپسيون تصم ٢۵

بهترين شيوه برای اين که پيغام خودش را به مردم 
جهان برساند همان زندگی کردن در مقابل درب 

به همين دليل با نصب . باشد می" کاخ سفيد"ورودی 
پالستيک بی رنگ و روئی بر روی چتر سايه بانی در 

برای خودش به اصطالح کلبه ای بی " الفايت"پارک 
نمای بيرونی اين کلبه را . ده استدر و پيکر برپا نمو

ها و کشتار مردم در  عکسهايی دلخراش از خرابی
. کنند تزيين می توسط ارتش آمريکا هيروشيما و ويتنام

در گوشه ديگری، عکسهای جنايات اسراييل بر عليه 
مردم فلسطين و لبنان رهگذران را در جا ميخکوب 

نوشته ای با حروف درشت که به عابرين . ميکند
های کشتار جمعی را  سکوت نکنيد، سالح: "گويد می

شعارهای . توجه همه را به خود جلب ميکند" طرد کنيد
خواهيد، اول بايد برای  اگر صلح می"ديگری چون 

های هسته ای  نه به سالح"و يا " عدالت مبارزه کنيد
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های دزديده شده از  برای حفاظت از سرزمين
ش در و پوستر بزرگی از بو" طرف اسراييل

های  که روی آن به رنگ" اوساما"لباس 
" تروريست واقعی"مختلف نوشته شده 

. گيرايی خاصی به اين کلبه محقر داده است
ها و پوسترها  برای مصون نگاه داشتن عکس

ها  از خيس شدن در زير باران، کانسپسيون آن
را با سليقه خاصی با پالستيک و چسب 

ها  سقدمت و رنگ و روی عک. پوشانده است
ها داده  و پوسترها، حالت غم انگيزتری به آن

يکی از معضالت اين شکل زندگی يا . است
در واقع اعتراض، رفتن به دستشويی يا حمام 

برای حل اين مشکل او همواره . باشد می
که از مردمی که از اعتراض او  مجبور است

حمايت ميکنند کمک بگيرد چون در هيچ 
تنها بگذارد زيرا تواند مکانش را  زمانی نمی

اين بهانه ای برای پليس خواهد شد که آنچه او 
 .در اين سالها ساخته است را از او باز گيرد

خواهم که با هم گفتگويی داشته  از او می
فهمد که ايرانی هستم با هيجان  وقتی می. باشيم

از دوران مبارزات دانشجويان ايرانی در 
ف حر کنفدراسيون، از دوران شاه و کارتر

ميزند و فريادهای آنها را با ذوق تکرار 
شاه نوکر آمريکاست، مرگ بر . "کند می
ايران ويتنام آينده، آمريکا از ايران "، "شاه

و بعد با تاسف اشاره به شکست " خارج شو
انقالب ايران ميکند و اين که حکومتگران 
کنونی در ايران با تمام هياهويی که راه 

 واشنگتن غذا بر يک سفره با انداخته اند
های او نشان دهنده عمق  اين حرف! خورند می

پس از اينکه او گفتگو . بينش سياسی او هستند
 :پرسم را پذيرفت می

 
انگيزه مبارزاتی برای اين : سوال

 اعتراض طوالنی چيست؟ 
انسان هر چه بيشتر بداند : پاسخ

. شود مسئوليت اجتماعی اش بيشتر می
فهميده ام چيزهايی که من در طول عمرم 

آگاهی مرا نسبت به جنايات عليه بشريت به 
گذارد نظاره گر بی  حدی رسانده که نمی

من به دنبال بدست آوردن . بمانم تفاوتی باقی
خواهم مردم را  آزادی و عدالت هستم و می

های کشتار جمعی که  نسبت به سالح
موجوديت بشريت را به خطر انداخته اند آگاه 

 به کار و مسکن مردم در همه جا. کنم
ها به خريد سالح برای  نيازمندند ولی دولت
آنچه در آمريکا وجود . کشتار مردم مشغولند

. دارد دمکراسی نيست بلکه فقط تبليغات است
نگاه کنيد به تهاجم به پاناما، گرانادا، دخالت 

نگاه کنيد . در نيکاراگوئه، کويت و سومالی
" نهديوا"که چگونه حاال به صدام حسين لقب 

البد تا زمانی که برای آمريکا کار ! دهند می
مردم بايد بدانند که ! نبود" ديوانه"ميکرد 

دولت نماينده مردم نيست بلکه نماينده 
ما بايد از پايه شروع . شرکتهای بزرگ است

کنيم و اگر مردم رهبری را در دست بگيرند، 
من در . افتد آن موقع است که انقالب اتفاق می

 که به مردم بگويم که آمريکا يک اين جا هستم
امپراطوری پليد است که جنايات خود را 

 .انجام ميدهد" دمکراسی"اشاعه  تحت پوشش

آيا نتيجه انتخابات اخير که باعث : سوال
در کنگره و سنا به اکثريت  ها شد دموکرات

 کنيد؟ برسند را مثبت ارزيابی می
ها و  دموکرات! به هيچ وجه: پاسخ

اين . ا هيچ فرقی با همديگر ندارنده جمهوريخواه
ها در  دموکرات. را تاريخ ثابت کرده است

جنايت بر عليه مردم سابقه بهتری از 
راحت تر بگويم سگ . جمهوريخواهان ندارند
به باور من حتی سازمان . زرد برادر شغال است

سازمانی . ملل هم در حقيقت اسب تروای آنهاست
بينيم  باشد میکه قرار بود حافظ صلح در جهان 

که چگونه هر طرف که دولت آمريکا هل اش 
 .بدهد به همان طرف ميرود

در اين حين، دانش آموزان کالس يک 
با " کاخ سفيد"آموزشگاه برای ديدن از 

های خاص خود بطور گروهی به خيابان  شيطنت
قبل از رفتن به طرف کاخ، پوسترها . ريزند می

جلب و شعارهای کانسپسيون توجه شان را 
عليرغم اصرار معلمين برای رفتن به . ميکند

طرف کاخ، همه در مقابل مکان کانسپسيون 
همه مشتاق گرفتن عکس با او . ميخکوب شده اند

هستند و او هم با رضايت کامل در حاليکه دو 
انگشتش را به عالمت پيروزی باال آورده در 

دختر جوانی از . ميان دانش آموزان قرار ميگيرد
ال ميکند که آيا فکر ميکنی زندگی و ديگری سو

آنچه که اين زن ميگويد برای جرج بوش اهميت 
دختر ! دارد؟ و ديگری جواب ميدهد احتماال نه

جوان ديگری کانسپسيون را در بغل ميگيرد و 
خواهم بتو بگويم که اينکاری  ميگويد که فقط می

خواهد و من  که تو ميکنی شهامت زيادی می
پسر . ترام بسياری قائلمبرای مبارزه تو اح

جوانی با لحن دوستانه ای ميگويد که پدر من 
يک نظامی است و االن دو سال هست که از ما 

آيا تو فکر . جدا شده و در عراق بسر ميبرد
ميکنی که اگر پدر من و امثال او در عراق 
نبودند تو االن اين آزادی را داشتی که در اينجا 

 کانسپسيون به که به اين راحتی اعتراض کنی؟
 هزار تن از مردم ۶۵٠او توضيح ميدهد که آيا 

بی گناه عراق بايد کشته ميشدند تا من بتوانم 
حرفم را بزنم؟ آنها چه کاری به ما داشتند؟ و 
اطالعيه ای را در جهت افشاگری از ادعاهای 

های  دروغين کابينه بوش مبنی بر وجود سالح
هد و کشتار جمعی در عراق به پسر جوان ميد
حقيقتا . بحث بين دانش آموزان باال ميگيرد

تحسين برانگيز است، واقعا با چه ابزار ديگری 
با امکانات تقريبا نزديک به صفر اين همه  ميشد

کانسپسيون خود . بر افکار عمومی تاثير گذاشت
خود رسانه ارتباط . هم مروج است و هم مبلغ

 .جمعی خودش هست
يتی مورد آيا از طرف مقامات امن: سوال

 گيريد؟ آزار قرار می
مشکل خواهد بود که بتوانم تمامی : پاسخ

هايی را که مقامات امنيتی در دوران تمام  ظلم
 سال بر من روا ٢۵رئيس جمهورها در اين 

آنها برای شکستن من از هيچ . داشتند را بيان کنم
شيوه کثيفی دريغ نکردند، تهديد، ضرب و شتم، 

کنند که برای بی  ش میآنها تال. فشارهای روحی
آخر . اعتبار کردن من، مرا ديوانه معرفی کنند

تواند خطور کند که بله  به مغز عليل آنها نمی
ميشود آنقدر به باورهايت اعتقاد داشته باشی که 

حاضر شوی از تمام نعمات زندگی معمولی دست 
بشويی و تمام زندگيت را وقف مبارزه با بی عدالتی 

دان که اين يک جنگ است و مقامات ولی اين را ب. کنی
خواهند به هر قيمتی اين جنگ را برنده شوند  دولتی می

ولی من ميدانم که از آنجا که من حقانيت دارم پيروزی 
.  بار دستگير شده ام٨بيش از . با من خواهد بود

شبها خيلی سخت . شوند فشارها روز به روز بيشتر می
استفاده " اله خودک"ميبينی که االن هم من از . هستند
دانم که کی و چه گونه ممکن است  کنم چون نمی می

کاله "ها هم با همين  شب. مورد حمله آنها قرار بگيرم
چند سال پيش هم از طرف شخصی که . خوابم می" خود

بعدا معلوم شد که افسری از نيروی تفنگ داران 
طوری که . آمريکا بود مورد ضرب و شتم قرار گرفتم

ه قدری پايين کشيد که جلوی تنفسم گرفته کالهم را ب
در اين چند . شده بود و آسيب جدی به صورتم زده شد

سال اخير توسط تک تيراندازانی که در باالی کاخ 
آنها از راه . دهند مورد حمله قرار گرفته ام کشيک می

گاهی اوقات . دهند به من شوک می" ليزر"دور با اشعه 
. ا قدرت حرکت هم ندارمشوم از درد پ صبح که بلند می

را به چشم و دهان و پشت من نشانه " ليزر"اشعه 
درد وحشتناکی است ولی با خودم حرف . گيرند می
چون خواست . زنم که بايد قوی باشم و گريه نکنم می

دو . باشد  ساله من می٢۵آنها در هم شکستن مقاومت 
شب، ماشين پليس   و نيمه نصفه٢هفته پيش، ساعت 

م در محل من آمده و طوری که لوله مخفی تا د
اگزوزش درست رو به دهانه ورودی محل زندگی من 

ديوونه سر تو بگير اين "باشد ايستاد و فرياد ميزد که 
خوام بهت قدری گاز کربنيک بدم که بهتر نفس  جا، می
کنی؟   از او پرسيدم که چرا اين کار را می". بکشی

گفت  يستيم؟ مگر ما هر دو از لحاظ قانونی مساوی ن
من فقط به ". شه نه قانون شامل حال تو ديوونه نمی"

 .گويم که آينده با من است، همين خودم می
چرا فکر ميکنيد که مقامات اينقدر به : سوال

 بودن شما در اين محل حساس هستند؟
های من  همانطور که ميبينی افشاگری: پاسخ

ز مردمی که ا. گيرد بسيار مورد توجه مردم قرار می
سراسر جهان برای ديدن به اينجا آمده اند، نزد من 

های زندگی خودشان  ها وقتی به محل اين. آيند می
گردند مسلما اخبار اين مقاومت را در بين  برمی

بينند  مردم با چشم خود می. کنند نزديکان خود پخش می
که ميشود با امکانانی چنين اندک، بزرگترين قدرت 

بودن من در اين جا اميد به . يدجهانی را به مبارزه طلب
 .کند ها روشن می ساختن جهانی بهتر را در دل

همکاری شما با ساير سازمانها و : سوال
 تشکالت ضد جنگ چگونه است؟

متاسفم که بگويم که با تمام تالشی که برای : پاسخ
ها انجام دادم ولی  نزديکی و همکاری با ساير گروه

کد "مانهای زنان مثل اکثر ساز. نتيجه مثبتی نگرفتم
خواهند در  ها يا نهادهای ضد جنگ فقط می"صورتی

کنند  چهارچوب قوانينی که مقامات برايشان تعيين می
کار کنند، در حالی که تجربه به من آموخته که در 

توان با قوانين ساخته شده توسط  مبارزه با دشمن نمی
خواستم با قوانين  اگر من می. دشمن وارد ميدان شد

گشتم  ها پيش بروم بايد همان شب اول به خانه برمی آن
ولی ماندم که بگويم من تا زمانی که شما جنايت کاران 

تا هر روز صبح که . سر کار هستيد اينجا خواهم بود
زنيد مرا  کنار می" کاخ سفيد"پرده اطاقتان را از درون 

ولی به هر . ببينيد و بدانيد که اين مبارزه ادامه دارد
 .  حمايت مردم را دارمصورت من

  

۵۵بقيه در ص بقيه در ص 
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  مبارزه طبقاتی در سطح جهانمبارزه طبقاتی در سطح جهان
  

  ""VViinncceenntt  NNaavvaarrrrooوينست ناوارو وينست ناوارو ""
    ٢٠٠۶٢٠٠۶مانتلی ريويو، سپتامبر مانتلی ريويو، سپتامبر 

  پيامپيام: : ترجمه ازترجمه از
  قسمت اولقسمت اول

 
 نئوليبراليسم به مثابه يک عمل طبقاتی

 
های بارز عصر ما، سلطه نئوليبراليزم در کشورهای از  يکی از نشانه

داری و نهادهای   اجتماعی پيشرفته سرمايهلحاظ اقتصادی، سياسی و
المللی پول، بانک جهانی و  صندوق بين(المللی تحت نفوذ آنها  بين

های تخصصی سازمان ملل نظير  و سازمان) سازمان تجارت جهانی
المللی  سازمان بهداشت جهانی، سازمان غذا و کشاورزی و صندوق بين

آمريکا در زمان نئوليبراليسم که در . است) UNICEF(کودکان 
حکومت کارتر، رسمًا آغاز شد و نفوذ خود را در سرتاسر حکومت 
ريگان و در بريتانيا در عصر حکومت تاچر گسترش داد، به يک 

و نه (نئوليبراليسم به يک تئوری . ايدئولوژی جهانشمول تبديل شد
 :مبتنی است که مشخصات کلی آن به قرار زير است) لزومًا يک عمل

بايد ) شود خوانده می" حکومت"ا آنچه که به غلط در عرف ي(دولت . ١
 .های اقتصادی و اجتماعی را کاهش دهد دخالت خود در فعاليت

هرگونه قيد و بند بر بازارهای کار و مالی بخاطر آزادکردن . ٢
 .العاده خالق بازار بايد برداشته شود فوق
ها و موانع برداشتن مرز گذاری بايد با از ميان تجارت و سرمايه. ٣

 .برای تحرک کامل کار، سرمايه، کاالها و خدمات، برانگيخته شود
 

گيری اين اصول در سطح جهانی  بر اساس نظر مؤلفين نئوليبرال، پی
گلوباليزاسيون فعاليت : منجر شده است" جديدی"به تکامل فرآيند 

العاده اقتصادی در سطح جهانی را  اقتصادی که دورانی از رشد فوق
. آورده با عصر جديدی از پيشرفت اجتماعی همراه بوده استبوجود 

گويند که برای اولين بار در طول تاريخ ما شاهد اقتصاد جهانی  می
دهند و بازاری  ها قدرت خود را از دست می هستيم که در آن دولت

که واحدهای اصلی (های عظيم چندمليتی  جهانی که در بطن شرکت
تمرکز يافته است، جانشين اين ) زندفعاليت اقتصادی در جهان امرو

 .شوند ها می دولت
 

هايی از چپ نيز  در اين جشن و پايکوبی فرآيند گلوباليزاسيون، بخش
 و آنتونيونگری Michael Hardtهارت  مايکل. شرکت دارند

Antonio Negri خود " امپراطوری" در کتاب معروف)Harvard 
University Press, 2000 (فراوانی هم از آن های  که نقل قول

داری  شود، خالقيت عظيم آنچه را که آنان عصر جديد سرمايه می
آنها برآنند که اين دوران جديد با . گويند آمد می نامند، خوش می

گيرد و نظم جديد  ساختارهای کهنه و منسوخ شده دولت فاصله می
پس آنها س. نامند آورد که آنرا نظام امپرياليستی می جهانی را بوجود می

رسند که اين نظم جديد بدون هرگونه سلطه دولتی و يا  به اين اصل می
 :نويسند و می. يابد هژمونيک حفظ شده و ادامه می

خواهيم تأکيد کنيم که استقرار امپراطوری، گام مثبتی به سوی  می"
های نوستالوژيک مبتنی بر ساختارهای پيشين قدرت  حذف فعاليت

 دولت –سی نظير احيای ملت ما هرگونه استراتژی سيا. است
بخاطر حمايت از مردم در تقابل با سرمايه جهانروا را که قصدش 

ما بر اين باوريم . کنيم های گذشته باشد، رد می بازگشت به موقعيت
که نظم جديد امپرياليستی از سيستم پيشين بهتر است و اين را به 
همان مفهومی در نظر داريم که مارکس اعتقاد داشت که 

داری يک شيوه توليد است که بر شيوه پيشين خود که  مايهسر
اين نقطه نظر مارکس، . جايگزين آن شده است، برتری دارد

گرايی و هيرارشی سفت و سختی  بدرستی بر خوارشمردن سلطه
داری گرفتار آن بود و شناخت نيروی  که جامعه پيش از سرمايه
شت، مبتنی داری برای آزادسازی دا بالقوه عظيمی که سرمايه

 ".بود

) شدن فعاليت اقتصادی بر اساس اصول نئوليبرال به معنای جهانی(گلوباليزاسيون 
شود که فعاليتی جهانی را   هارت و نگری به سيستمی جهانی بدل می از نظر
. کند کردن عمل می انگيزد که بدون هرگونه هدايت دولتی برای سازماندهی برمی

تواند  ای از گلوباليزاسيون و نئوليبراليسم، می نهآميز و چاپلوسا چنين نظر ستايش
کنندگان  يکی از بررسی" Emily Eakinاميلی ايکين "دهنده نگاه مثبت  توضيح

کتاب در نيويورک تايمز و ديگر منتقدين چنين نشرياتی از کتاب امپراطوری باشد 
شان را  که عمومًا نظر خوشی نسبت به نويسندگانی که مواضع تئوريک

را چارچوب " امپراطوری" "ايکين"در واقع . دانند، ندارند يستی میمارکس
 هارت و نگری، همراه با  .داند که جهان نياز به درک واقعيت آن دارد تئوريکی می

اما ديگر . کشند ديگر نويسندگان نئوليبرال، برای گسترش گلوباليزاسيون هورا می
هند تا ابراز شادمانی، زيرا د نويسندگان چپ برای اين گسترش بيشتر مويه سر می

بسيار مهم . دانند گلوباليزاسيون را علت اصلی نابرابری و فقر فزاينده جهان می
سوزان جرج "است تأکيد کنيم که هرچند نويسندگانی از اين دست نظير مثًال 

Susan George " بام  اريک هابس"وEric Hobsbam" گلوباليزاسيون را ،
دهند، اما همچنان با  ليبرال را مورد انتقاد قرار میدارند و تفکر نئو خوش نمی

ها در چنين نظام  که دولت(نويسندگان نئوليبرال در مورد فرضيه اساسی نئوليبرال 
های چندمليتی جايگزين آنها  دهند و شرکت جهانی، قدرت خود را از دست می

 .اند ، همراه)شوند می
 
 

 تضاد بين تئوری و عمل
 

شن کنيم که تئوری نئوليبرال يک چيز است و عمل آن چيزی بگذاريد در ابتدا رو
) OECD(های اقتصادی و توسعه  سازمان همکاری"اغلب اعضای . کامًال متفاوت

، در طول سی سال گذشته شاهد افزايش )به انضمام حکومت فدرال آمريکا(
 زمانی. اند های متبوع خود بوده های عمومی دولت ها و هزينه چشمگيری در دخالت

داشتم و در اين زمينه به مطالعه ماهيت  های عمومی ای در زمينه سياست که بورسيه
های دولت در بسياری از نقاط جهان پرداختم، با قاطعيت به اين نتيجه رسيدم  دخالت

داری افزايش يافته  های دولت در غالب کشورهای پيشرفته جهان سرمايه که دخالت
های عمومی  راليسم ريگان به کاهش هزينهحتی در اياالت متحده، نئوليب. است

های عمومی فدرال در دوران حکومت او بخاطر افزايش  هزينه. فدرال منجر نشد
از )  در حد توليد ناخالص داخلی١/۶ به ٩/۴از (های نظامی  العاده هزينه فوق
های عمومی از  اين رشد در هزينه.  درصد توليد ناخالص داخلی رسيد٢٣ به ٢١/۶

اما ريگان که به . ها تأمين شد بردن ماليات ايش کسر بودجه فدرال و باالطريق افز
ها را برای تعداد  معروف شده بود، در عمل ماليات" ضدماليات"جمهور  رئيس

در ) در زمان صلح(جمهور ديگری  بيشتری از مردم کشور بيش از هر رئيس
رحله، بلکه در دو و اين افزايش را نه تنها در يک م. تاريخ آمريکا افزايش داد

دادن قدرت طبقاتی،  در مانور نشان. به اجرا درآورد) ١٩٨٣ و ١٩٨٢در (مرحله 
 درصد جمعيت با باالترين درآمدها شديدًا کاهش و ماليات ٢٠ها را برای  ماليات

وجه درست  هيچ بنابراين، به. شديدًا افزايش داد) درآمدها را يعنی کم(بقيه مردم 
های بخش  ن، نقش دولت در آمريکا را با کاهش هزينهنيست که بگوئيم ريگا

و کارتر (آنچه که ريگان . تر کرده است ها، کوچک آوردن ماليات عمومی و پائين
انجام داد، تغيير اساسی ماهيت دخالت دولت به نحوی بود که طبقات ) پيش از وی

که ) امیهای وابسته به صنايع نظ نظير شرکت(های اقتصادی  بااليی جامعه و گروه
پس در واقع . مند شدند اش را تأمين کردند، از آن بهره منابع مالی تبليغات انتخاباتی

ريگان . سياست ريگان سياست طبقاتی بود که به زيان اکثريت طبقه کارگر تمام شد
ای کاهش  سابقه های رفاه اجتماعی را در سطح بی به شدت ضدکارگر بود و هزينه

 .داد
 

: وجه نئوليبرال نبودند هيچ های ريگان به ت که بگوئيم سياستنياز به تأکيد نيس
های هنگفت عمومی و کسر  توان کينزی ناميد، يعنی هزينه سياست وی را بيشتر می

عمدتًا (همچنين، دولت فدرال فعاالنه در توسعه صنعتی کشور . بودجه شديد فدرال
گاسپر واينبرگر "ه که گون همان. دخالت نمود) و نه انحصارًا از طريق وزارت دفاع

Gasper Weinberger " در پاسخ به (وزير دفاع حکومت ريگان اشاره کرد
حکومت ما، حکومتی "، )توجهی به بخش صنعت انتقاد دموکرات ها مبنی بر بی
تری را از هر کجا در جهان غرب دنبال کرده  است که سياست صنعتی گسترده

هيچ . گفت کامًال درست میاو ). ١٩٨٣ جوالی ١٢واشنگتن پست، ". (است
در . ای را نداشت حکومت غربی ديگری، چنين سياست صنعتی وسيع و گسترده

 بسيار  شواهد علمی. گرترين دولت غربی است واقع، دولت فدرال آمريکا، مداخله
آنگونه (ای نئوليبرال  دهد اياالت متحده آمريکا جامعه قوی وجود دارد که نشان می
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نيست و دولت آمريکا نقش کليدی خود را در ) ودش که عمومًا ادعا می
توسعه اقتصاد ملی و توليد و توزيع کاالها و خدماتی که توسط 

. شود، کاهش نداده است های بزرگ چندمليتی آمريکا انجام می شرکت
در قلمروهای (دهند که دخالت دولت فدرال  اين شواهد تجربی نشان می

ر طول سی سال گذشته افزايش د) اقتصادی، سياسی، فرهنگی و امنيتی
برای مثال، در قلمرو اقتصادی، سياست حمايتی کاهش . يافته است

های کشاورزی،  اين دخالت با سوبسيدهای هنگفت به بخش. نيافته
در . نظامی، هواپيماسازی و بيوپزشکی، بيشتر و بيشتر شده است

های دولت برای تضعيف حقوق اجتماعی  های اجتماعی، دخالت زمينه
نه فقط در حکومت (ای  العاده به نحو فوق) و بويژه حقوق کارگری(

افزايش يافته ) ريگان، بلکه در حکومت بوش پدر، کلينتون و بوش پسر
در . و نظارت و کنترل حقوق شهروندی، افزايشی استثنائی يافته است

نتيجه، دخالت حکومت فدرال در اياالت متحده کاهش نيافته، اما از 
تی کامًال طبقاتی در طی سی سال گذشته به خود سوی ديگر خصل

های نئوليبرال در مورد کاهش نقش دولت در  داستان. گرفته است
در واقع، آنگونه که . آيد وجه با حقايق جور درنمی هيچ زندگی مردم به

ما : "جان ويليامسون، يکی از معماران فکری نئوليبرال عنوان کرده
ت متحده در خارج مبلغ آن است، همان بايد درک کنيم که آنچه که اياال

به . شد گفت بهتر از اين نمی". کند چيزی نيست که در داخل دنبال می
خواهيد سياست عمومی اياالت متحده را درک  عبارت ديگر، اگر می

همين . گويد دهد نگاه کنيد و نه آنچه که می کنيد، به آنچه که انجام می
داری هم صدق  ه سرمايهداستان در مورد اکثر کشورهای پيشرفت

که با صرف (اندازه دولت . اند گرتر شده هايشان مداخله دولت. کند می
، در اغلب اين کشورها )شود های عمومی سرانه سنجيده می هزينه
آنچه . شواهد تجربی در اين مورد بسيار قوی است. تر شده است بزرگ

يير در تر شدن دولت نيست، بلکه تغ دهد، کوچک که در واقع روی می
 .کند تر می ماهيت دخالت دولت است که خصلت طبقاتی آن را مستحکم

 
 

 خراب تر شدن وضعيت اقتصادی و اجتماعی جهان
 

برخالف اصول نئوليبرال، سياست عمومی آن در رسيدن به اهداف 
 .اش، شديدًا ناموفق بوده است شده اعالم

 
 ١٩۶٠ – ٢٠٠٠، رشد اقتصادی ١جدول شماره 

 
 ١٩٨٠ - ٢٠٠٠    ١٩۶٠ - ١٩٨٠  صادی در کشورهاینرخ رشد اقت

 )به استثنای چين(توسعه  درحال
 

  درصد۶/٢          درصد۵/۵                       نرخ رشد ساالنه
  درصد٧/٠           درصد ٢/٣           نرخ رشد سرانه

 
 نرخ رشد اقتصادی در چين

  درصد٨/٩           درصد۵/۴            نرخ رشد ساالنه 
  درصد۴/٨           درصد۵/٢            نرخ رشد سرانه

 
کردن  زمانی که نئوليبراليسم در اوج مطرح (١٩٨٠ -٢٠٠٠اگر دوره 
 مقايسه ١٩۶٠ - ١٩٨٠را با دوره بالفاصله پيش از آن يعنی ) خود بود

 در بسياری از ١٩٨٠ - ٢٠٠٠يابيم که دوره  کنيم، به سادگی درمی
تر از  داری بسيار ناموفق توسعه سرمايه شرفته و درحالکشورهای پي

 نشان ١همانگونه که جدول شماره . دوره پيشين خود عمل کرده است
دهد، نرخ رشد ساالنه و نرخ رشد سرانه در تمامی کشورهای  می

 بسيار بيشتر ١٩۶٠ - ١٩٨٠در دوره ) به استثنای چين(توسعه  درحال
 ٧/٠ و ۶/٢ (١٩٨٠ - ٢٠٠٠از دوره )  درصد٢/٣ و ۵/۵(از 

 .بوده است) درصد
 
و " Dean Bakerدين بيکر "، "Mark Weisbrotمارک وايزبرت "
اند که  با آمار و ارقام نشان داده" David Rosnickديويد رزنيک "

نرخ مرگ و مير (های بهبود کيفيت زندگی و رفاه اجتماعی  شاخص
در دوره ...) عمر متوسط و نام در مدارس، طول کودکان، نرخ ثبت

با مقايسه کشورها در همان  (١٩٨٠ - ٢٠٠٠تر از دوره   سريع١٩۶٠ - ١٩٨٠
و همانگونه که جدول . بوده است) اند سطح توسعه که در اولين سال هر دوره بوده

دهد، نرخ ساالنه رشد اقتصادی سرانه در کشورهای پيشرفته   نشان می٢شماره 
 . بوده است١٩۶١ - ٨٠از دوره  کمتر ١٩٨١ - ٩٩داری در دوره  سرمايه

 
 ٢جدول شماره 

 توسعه  نرخ متوسط رشد اقتصادی سرانه در کشورهای پيشرفته درحال-الف
 

              ١٩ - ٨٠۶١٩٨١ - ٩٩           ١  
 
  درصد٢   درصد۵/٣ کشورهای پيشرفته . ١
 توسعه کشورهای درحال. ٢
 صد در٧/٠            درصد٢/٣  )به استثنای چين(
 
 

 )به استثنای چين (١٩٨٠ -١٩٩٨های درآمدی،   رشد نابرابری-ب
 

  نابرابری بيشتر% ۴ از فقيرترين % ۵٠ از ثروتمندترين در مقابل % ۵٠درآمد 
  نابرابری بيشتر% ٨ از فقيرترين % ٢٠ از ثروتمندترين در مقابل % ٢٠درآمد 
  نابرابری بيشتر% ١٩ از فقيرترين % ١٠ از ثروتمندترين در مقابل % ١٠درآمد 
  نابرابری بيشتر% ٧٧ از فقيرترين % ١ از ثروتمندترين در مقابل % ١درآمد 

 
اما آنچه الزم است بر آن تأکيد شود، آن است که بخاطر افزايش بيشتر رشد 

به (توسعه  اقتصادی سرانه در کشورهای پيشرفته نسبت به کشورهای درحال
جدول (آميز بوده است   بين اين کشورها فاجعهتفاوت نرخ رشد سرانه) استثنای چين

و اين بدين معنی است که در عمل، نابرابری درآمد نه فقط بين اين دو گروه از ). ٢
با . کشورها، بلکه در داخل خود اين کشورها نيز افزايش چشمگيری يافته است

برانکو "، همانگونه که )بين و داخل کشورها(توجه به اين دو نوع نابرابری 
 درصد ١با آمار و ارقام نشان داده، دريافتيم که " Branco Milanovicميالنويچ 

 درصد از کل درآمد جهان را داراست و تفاوت درآمد بين ۵٧از جمعيت جهان، 
همچنين بايد تأکيد کنيم که .  برابر رسيده است١١۴ به ٧٨ها از  ها و پايينی بااليی

های عمومی نئوليبرال را  که سياستگرچه فقر در سطح جهانی و بين کشورهايی 
کنند، افزايش يافته، اما بدين معنی نيست که ثروتمندان در درون هرکشور  دنبال می

برعکس، ثروتمندان، . فقيرتر شده باشند) به انضمام کشورهای درحال توسعه(
اند و نابرابری طبقاتی در  فاصله خود را با غير ثروتمندان بيشتر و بيشتر کرده

 .داری بيشتر شده است شورهای سرمايهغالب ک
 
 

 های نابرابری زمينه: نئوليبراليسم به مثابه عملی طبقاتی
 

در هر يک از اين کشورها، در نتيجه دخالت دولت، درآمد اقشار بااليی جامعه 
در نتيجه، الزم است تا در اينجا به برخی از مقوالت و . شديدًا باال رفته است

: شود، بپردازيم يعی از چپ از اعتبار افتاده تلقی میمفاهيمی که توسط بخش وس
اين مقوالت . ساخت طبقاتی، قدرت طبقاتی، مبارزه طبقاتی و تأثير آنها بر دولت
گذرد، از اهميت  علمی هنوز هم برای درک آنچه که در هر يک از کشورها می

 قديمی تواند ابتدا بايد روشن کنيم که يک مفهوم علمی می. کليدی برخوردار است
دو " عهد عتيقی"و " قديمی. "باشد، اما همچنان اعتبار خود را حفظ کرده باشد

اگر کسی به اين . اما منسوخ نشده است. قانون جاذبه، قديمی است. اند مفهوم متفاوت
تواند خود را از طبقه دهم يک ساختمان به پائين بياندازد تا  قانون شک دارد، می

اين ديدگاه وجود دارد که برخی از طيف چپ . ودصحت اين قانون برايش ثابت ش
انگاشتن مفاهيم علمی نظير طبقه و مبارزه طبقاتی، با اين بهانه ساده که  با ناديده

شناختن  رسميت بدون به. ای هستند، دست به خودکشی بزنند شده اينها مفاهيم کهنه
ای وجود طبقات و اتحاد طبقاتی که در سطح جهان بين طبقات مسلط کشوره

توسعه جهان، برقرار است،  داری و همچنين کشورهای درحال پيشرفته سرمايه
). از عراق گرفته تا رد قانون اساسی اتحاديه اروپا(توان به درک جهان رسيد  نمی

توسعه  نئوليبراليسم، ايدئولوژی و عمل طبقات مسلط کشورهای پيشرفته و درحال
بگذاريد ابتدا به وضعيت در هر يک اما پيش از آن که جلوتر برويم،  .جهان است

 .از اين کشورها بپردازيم
 

    ۵۵ادامه مطلب در صفحه ادامه مطلب در صفحه 
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  ستون آزادستون آزاد
  

 روناک مدائن
  ٢٠٠۶ دسامبر ۶
 
 

  قرارداد نهايی صلح ميان مائوئيست ها و دولت نپالقرارداد نهايی صلح ميان مائوئيست ها و دولت نپال
  خطر نابودی دستاوردهای يک جنبش انقالبیخطر نابودی دستاوردهای يک جنبش انقالبی

  
ا خبر تصويب های مبارز جهان ب  کمونيست٢٠٠۶ نوامبر ٢١در تاريخ 

مواجه شدند، " قرارداد تکميلی صلح"قرارداد نهايی صلح نپال به نام 
قراردادی که مطالعه مواد آن با توجه به شرايط حاکم بر جهان و نپال 

 سال مبارزه ١٠دهد که در عمل به هدر دادن دستاوردهای  نشان می
بار زحمتکشان نپال و حبس  خلق نپال و به ادامه شرايط اسارت

ها منجر خواهد  های تحت نظارت امپرياليست شان در اردوگاه ارزينمب
ام که عوارض  در دو مطلبی که قبأل در اين باره نوشتم، سعی کرده.شد

قراردادهای اوليه صلح را برعليه منافع جنبش انقالبی مردم نپال به 
در ادامه آن دو مطلب، در اين نوشته تالش . اطالع همگان برسانم

را مورد بررسی مختصر قرار " قرارداد نهايی صلح"فاد کنم که م می
العمل سرشار از فحش و ناسزای آرمان کوشا که  دهم و به عکس

م تکثير شده است نيز .ل.اش بوسيله حزب کمونيست ايران م نامه فحش
 .اشاره نمايم

 آن آمده ١٫۴همانطور که در مقدمه و در بند " (قرارداد تکميلی صلح"
 ٢٢مصوبه (ای   ماده-١٢مل و دربرگيرنده قرارداد در واقع مک) است

، آئين )٢٢۶ ژوئن ١۶مصوبه (ای   ماده-٨، قرارداد )٢٠٠۵نوامبر 
 آگوست ٩(، نامه ٢٠٠۶ نوامبر ٨ای، پالتفورم نشست   ماده-۵نامه 
نامه و  ها و دولت نپال به سازمان ملل، و چند آئين مائوئيست) ٢٠٠۶

براين، بر اساس قرارداد نهايی، تمام اين بنا. باشد دستورالعمل ديگر می
به عنوان مثال يکی از آنها . مواد نيز قرار است که اجرا شوند

های تحت  شان در قرارگاه کردن ارتش خلق و محبوس کردن سالح خلع
 .باشد نظر سازمان ملل می

 ، رزمندگان ارتش خلق بايد در چندين کمپ و تحت ۴٫١طبق ماده 
 البته اين اصل پيش از اين نيز در .ار بگيرندنظارت سازمان ملل قر

که در ماده (ای   ماده-٨و قرارداد ) ٣ماده شماره (ای   ماده-١٢قرارداد 
اين . ذکر شده بود) ای تکيه شده  ماده-١٢اول آن بر اجرای قرارداد 
های قبلی ذکر کردم و گفتم که در صورت  مطلب را من در نوشته

ولی . ش خلق عمأل خلع سالح خواهد شدشدن اين قراردادها ارت عملی
های خود اين  نامه در فحش) م.ل.م(طرفداران حزب کمونيست ايران 

 .واقعيت را تکذيب کرده و به من اتهام دروغگويی زدند

 ، دولت نپال غذا و احتياجات روزانه رزمندگان ۴٫٣طبق ماده 
 .شده خلق را تأمين می کند سالح خلع

ين دارد که در واقع رزمندگان ارتش خلق اين ماده چه معنايی جز ا
شوند و معلوم نيست که اين اسارت تا کی  زندانی دولت مرکزی می

در اين قرارداد هيچگونه جدول زمانی برای خاتمه . ادامه خواهد داشت
العمر  آيا قرار است که اين اسارت مادام. اين امر مشخص نشده است

 و چه نتايجی به بار خواهد باشد؟ بواقع تا کی اين وضع ادامه يافته
آورد؟ آيا بايد در اين شک کرد که در فقدان حرکت فعال مبارزاتی، و 

ها حتی برای  بودن رزمندگان به دولت و امپرياليست به دليل محتاج
احتياجات اوليه زندگی، احتمال استحاله و تسليم برخی از آنها و رشد 

 فساد گسترش نيابد؟

ای را برای تفتيش و بازرسی، و  کميته، دولت موقت ۴٫۴طبق ماده 
احتماأل . دهد شده تشکيل می سالح بازبينی و بازپروری رزمندگان خلع

هايشان از اين قراردادهای صلح دفاع  نامه آن افرادی که در فحش
شده ارتش خلق توسط يک  سالح کنند، بازپروری رزمندگان خلع می

های رفيق  را منطبق بر آموزش" رهمستعم  نيمه-فئودالی نيمه"دولت بقول خودشان 
 .دانند مائو می

" مستعمره  نيمه-فئودال نيمه"اما واقعيت اين است که مسلمأ يک دولت حافظ جامعه 
را برای پذيرش سيستم طبقاتی آماده کرده و ) شده سالح خلع(اعضای ارتش خلق 

 از پروسه بينيم که هدف می) با توجه به قرارداد فوق(در واقع . تعليم خواهد داد
صلح اين بوده که گرايش به مبارزه مسلحانه و براندازی نظم استثمارگرانه حاکم را 

 .نابود سازد

 ۴٫۵طبق ماده 

 .به عهده خواهد گرفت پال حفاظت از رهبران مائوئيست رادولت ن

کرد، امروز  عام می اين بدان معنا است که همان دولتی که تا ديروز مبارزين را قتل
آيا اين است معنای دمکراسی نوين؟ ! بران مائوئيست را به عهده داردحفظ جان ره

آيا وظايف امنيتی انقالب را بايد نيروهای انقالبی و ارتش مسلح خلق به عهده 
 شوند؟ داشته باشند يا نيروهای مسلح دولتی که دشمن خلق محسوب می

تی بخشی فقط ارتش خلق خلع سالح خواهد شد و ارتش دول، عمأل ۴٫۶طبق ماده 
 از به تعداد مساویطبق اين ماده بايد  .اش را حفظ خواهد کرد از سالح و مهمات

دولت نپال و ارتش خلق اسلحه و مهمات گرفته شده و در انبارهای تحت نظر 
های دولت مرکزی  از قبل معلوم است که مقدار سالح. داری شوند سازمان ملل نگه
های قابل  شتر است و به اين ترتيب سالحهای خارجی همواره بي با توجه به حمايت

البته طبق همين ماده، سالحی که در دست دولت . ماند توجهی در دست آنها باقی می
 .ها مورد استفاده قرار گيرد ماند نبايد عليه مائوئيست می

سوال من اين است که اگر اينقدر به دولت و ارتش دولتی اعتماد داشتيم که به 
گذاريم اين  کند، چرا تاکنون با آنها جنگيديم و يا چرا نمی یها حمله نم مائوئيست

 هايشان را حفظ کنند؟ دولت و ارتش قابل اعتمادش تمام سالح

 که در جريان مبارزه مسلحانه ها و اماکنی ها و خانه تمام زمين ، ۵٫١٫٨طبق ماده 
های خودمختار محلی از زمينداران و  و اصالحات ارضی دمکراتيک توسط دولت

بايد فورأ به زمينداران داران گرفته شده و ميان کشاورزان فقير تقسيم شد،  سرمايه
 آيا اين به معنای .بازگردانده شود) آنها" صاحبان اصلی"به گفته اين قرارداد به (

 رفت آن؟ رفت انقالب است يا به معنای پس پيش

 ارضی انجام  گفته شده است که سيستم فئودالی منهدم و رفرم٣٫٧گر چه در ماده 
هايی را که در نتيجه پيشرفت  آيا دولت ضدخلقی نپال قرار است زمين. خواهد شد

انقالب در ميان دهقانان تقسيم شده بود را از آنها پس بگيرد و دوباره برای 
معلوم نيست ! اصطالح نابودی سيستم فئودالی آنها را در ميان دهقانان تقسيم کند؟ به

با چه استداللی باز پس گرفتن دستاوردهای مبارزات که مدافعين مذاکرات صلح 
انهدام سيستم "ها به زمينداران را رفرم ارضی و  خلق و برگرداندن زمين

 !نامند می" فئودالی نيمه

 ١٠٫١طبق ماده 

 .های خلقی منحل خواهند شد های خودمختار محلی و دادگاه دولت

بنابراين، با . باشد ای می  ماده-٨ قرارداد ۴کنم که اين ماده تکرار بند  يادآوری می
رهبر حزب کمونيست " پراچاندا"های سابق  شدن اين قرارداد، همه آن حرف عملی

البته يکی از اعضای تيم !  دود شده و هوا خواهد رفتقدرت دوگانهنپال در مورد 
ما "در اين مورد اعالم کرد که " دينا نث شارما"ها به نام  کننده مائوئيست مذاکره

های خلقی و  از امضای قراردادهای صلح اين تصميم را گرفته بوديم که دولتپيش 
ادارات خودمختار محلی و سيستم اداره مناطق آزادشده را منحل کنيم و سيستم 

 ".سازماندهی حزب را بنا بر مصالح خلق تغيير دهيم

 و(داده  مي" قدرت دوگانه"همان موقع که شعار " پراچاندا"آيا امکان دارد که 
) شده م به زبان فارسی ترجمه مي.ل.نظرات او در سايت حزب کمونيست ايران م

ريخته است؟ شايد  های خودمختار محلی را می در ذهن خود نقشه انحالل قدرت
شود  نشينی را توجيه کرد اما نمی بشود تحت پوشش تغيير سازماندهی، اين عقب

 .روی ناميد نشينی را پيش عقب

اين مطلب بايد بگويم که منتقدين اين قلم، من را به دليل محض اطالع خوانندگان 
منشی " سی فاکت آورده بودم، - بی- بیتلويزيوندر " پراچاندا"اينکه از سخنرانی 
های  های سازمانی خودشان و سايت خوانده و ما را به سايت" و برده امپرياليسم

 .دهند احزاب برادر مائوئيست رجوع می

  ٧٧بقيه در ص بقيه در ص 
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 آدرس پست الکترونیک
address: ipfg@hotmail.com    e-mail 

 

 

  اخباراخباری به برخی ی به برخی نگاهنگاه
 
گوستو پینوشه در حالیکه خانواده های آ •

قربانیانش در تالش بودند تا او را به خاطر 
جنایات اش به محاکمه بکشانند سرانجام 

پینوشه که .  ساگی درگذشت91در سن 
 بر 1973مجری کودتای امریکائی سپتامبر 

علیه حکومت رئیس جمهور سوسیالیست 
 پس از به  بود-آلنده سالوادور -شیلی

 چند هزار ،قدرت رسیدن با سبعیت تمام
اعضای سندیکاهای  نفر از کمونیستها،

کارگری و آزادیخواهان شیلی را به قتل 
رساند و به همین خاطر در فرهنگ سیاسی 
مبارزین جهان به سمبل ددمنشی و جنایت 

 .معروف شده بود

به گزارش آسوشیتدپرس رئیس جمهور  •
پس از باال  - حامد کرزای-افغانستان

گرفتن رسوائی کشتار کودکان و مردم 
بیگناه این کشور به دست ارتش امریکا و 
نیرو های ناتو در یک سخنرانی اعتراف 

ظلمی که بر مردم افغانستان روا " کرد که
شود، بسیار زیاد است و افغانستان  می
تواند این ائتالف را نسبت به کشتن  نمی

ی در  کرزا".کودکان افغان متوقف کنند
همین سخنرانی با اعتراف به این واقعیت 

ها  توانیم مانع ورود تروریست ما نمی": که
توانیم از بمباران  ما نمی. از پاکستان شویم

ها توسط ائتالف جلوگیری  تروریست

 ماهیت پوشالی حکومت خود را به ".کنیم
 .نمایش گذاشت

 با همکاری "بازتاب" به گزارش سایت •
 شخصی که ،راتسفارت امریکا در اما

خود را عامل ترور قاضی مقدسی معرفی 
کرد دستگیر و تحویل جمهوری اسالمی  می

این فرد مجید کاووسی نام دارد . داده شد
که با مراجعه به سفارت امریکا در ابوظبی 
خواهان مالقات با سفیر امریکا می شود 

کارکنان سفارت آمریکا در ابوظبی، " اما
گرفتن عکس اقدام به ضبط مکالمات و 

او درباره اعتراف به قتل قاضی مقدس  از
کرده و قرار مالقاتی  سخنان او و دیگر

 و سپس نامبرده ".کنند برای او تعیین می
را به پلیس امارات تحویل و انها نیز او را 

 .به رژیم تحویل می دهند

نماینده گچساران در مجلس شورای  •
اسالمی از عدم برخورد جدی و فعال 

منیتی استان با پرونده حمله به مسئوالن ا
 :خانه مسکونی ابراز نگرانی کرده و  گفت

مورد حمله  بار علیرغم اینکه منزل اش دو
آن هم  افراد ناشناس قرار گرفته که یکبار

وطه مسلحانه بوده اما مسئوالن مرب
 .اند برخورد فعال با مسئله نداشته

به علت  به گزارش خبرگزاری فارس، •
ر شهر زاهدان تعدادی انفجار دو بمب د

ها در مقابل  یکی از این بمب. مجروح شدند
استانداری این شهر منفجر شد و دیگری 

در مقابل دانشگاه زاهدان که باعث مجروح  
 .شدن  یک دانشجوی اهل نهبندان گردید

به گزارش فارس، دو جوان موتورسوار  •
 وقتیکه با ماموران کالنتری یوسف آباد

 قصد بازرسی آنها مواجه شده و ماموران
را داشتند بسوی آنها شلیک کرده و 
گریختند در این درگیری یکی از ماموران 
 .به دلیل اصابت گلوله به سرش کشته شد

به گزارش رسانه های جمعی در دانمارک  •
راه آهن این کشور به جای نابود کردن 
واگن هائی که به دلیل استفاده از پشم 
شیشه در ساخت شان سرطان زا 

شخیص داده شده بودند این واگن ها را ت
به جمهوری اسالمی فروخته است به این 
ترتیب با این معامله کثیف سالمت کارگران 
راه آهن در ایران و مردم ستمدیده ای که 
مجبورند از این واگن ها استفاده کنند به 
طور جدی به خاطر سود جوئی مشتی 

این معامله کثیف . سرمایه دار  افتاده است
در شرایطی به انجام رسیده که متاسفاته 
تاکنون چند راننده قطار و کارگرانی که با 
این واگن ها در دانمارک تماس داشته اند 
به بیماری سرطان ریه مبتال شده و حتی 

 .برخی از آنها به همین علت در گذشته اند

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  Payam Fadaee (The Publication of The Iranian People’s Fadaee Guerrillas)                       No. 91, December  2006 

 

  بر روی شبکه اینترنت"پیام فدایی"
 

 .از صفحه چریکهای فدایی خلق ایران در اینترنت دیدن کنید
 

 /http://www.fadaee.org  : آدرس ما در اینترنت
 

 :از صفحه اشرف دهقانی در اینترنت دیدن کنید
http://www.ashrafdehghani.com 

 

 برای تماس با چریکهای فدایی خلق ایران
 :با نشانی زیر مکاتبه کنید

BM Box 5051 
London 

WC1N 3XX 
England 

 شماره تلفن
 برای تماس با چریکهای فدایی خلق ایران

0044 – 7946494034 

  

!!ر باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگرر باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگربرقرابرقرا   


