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وقوع و تداوم روزمره صد ها اعتراض 
واعتصاب کوچک و بزرگ کارگری در 

از   کنار کشور در ماه های اخير،گوشه و
جمله  در تهران، کردستان، یاسوج، طبس، 

، ...ساوه، اهر، بوشهر، آبادان، رشت و
یکبار دیگر پرده از شرایط دهشتناک 
زیستی و معيشتی طبقه کارگر ایران تحت 
حاکميت رژیم ضد کارگری جمهوری 

از یک سو، . اسالمی بر می دارد
ات و ورشکستگی پی در پی کارخانج

واحدهای توليدی به دليل سياستهای 
سودجویانه و از جمله واردات بی رویه و 

دولت  خصوصی سازیهای خانه خراب کن
و سرمایه داران زالو صفت وابسته باعث 
گسترش روزافزون اخراج کارگران از کار 
گشته و از سوی دیگر، فقدان هرگونه امنيت 
شغلی قدرت چانه زنی کارگران در مقابل 

ایه داران جهت بهبود شرایط کار را سرم
تضعيف ساخته و به سرمایه داران امکان 

 از جمله -داده تا دهشتناک ترین شرایط کار
قراردادهای موقت و دستمزدهای بخور 
ونميری که حتی حداقل نيازهای کارگران 

 را به آنها تحميل -را برآورده نمی سازد 
 نمایند دراین اوضاع کار به آنجارسيده است
که مدتهاست سرمایه داران زالو صفت حتی 
از پرداخت همين دستمزدهای نازل به 

 ماه نيزطول می ٢۴ که گاه تا -کارگران 
روشن است .  نيز خود داری می کنند-کشد

که این امر موجب گسترش بی سابقه 
و محروميت در بين کارگران  فقروفالکت

شده و سطح زندگی آنها را هر چه بيشتر به 
تحت چنين . فقر کشانده استزیر خط 

شرایطی ست که هر روز شاهد 
انتشاراخباردردناکی مبنی بر خودکشی و 
خود سوزی کارگرانی هستيم که بدليل عدم 
دریافت مزدهای ناچيز خود برای آن که 

خانواده خود نشوند " شرمنده"بيش از این 
به زندگی خویش پایان می دهند و یا حتی 

را نيز با خود گاه همسر و فرزندان خود 
تحت چنين شرایطی ست . همراه می سازند

کفش شادان "که کارگران جان به لب رسيده 
این " خصوصی سازی"پس از " پور

کارخانه فریاد بر 
سهم : "می آورند که

کارگرانی چون 
شادانپور از آش پر 
روغن خصوصی 
سازی، چيزی جز 
تعطيلی کارخانه ، 
بيکاری، دربدری و 
در نهایت، جنون، 
متالشی شدن 

) ١". (خانواده و مرگ با ذلت و فقر نيست
" سد کوثر"و یا نظير کارگران قراردادی 

 ماه عدم دریافت حقوق و در ۶پس از 
پولی : "آستانه آغاز سال تحصيلی می گویند

نداریم تا برای فرزندان خود کيف و کتاب 
  )٢". (بخریم

  
در چنين شرایطی رژیم جمهوری اسالمی 

تامين منافع غارتگرانه که رسالتی جز 
سرمایه داران وابسته و سرمایه های 
امپریاليستی نداشته و ندارد هر روزبا 
تصویب قوانين ددمنشانه جدید بر عليه طبقه 
کارگر  و با تشدید سرکوب و با تالش برای 
نفوذ در جنبش کارگری می کوشد تا به 
کنترل کارگران پرداخته و در حقيقت 

ی تغيير وضع مبارزات کارگران برا
جهنمی موجود را منحرف و نهایتاًً آنها را 

واقعيتی که بازتاب آن را . سرکوب نماید
بطور مثال در رابطه با سرکوب وحشيانه 
تجمع آرام کارگران فرش بابلسر می توان 

 ماه ٩دید که در مهر ماه امسال پس از 
بالتکليفی برای پيگيری خواستهای خود به 

ع کردند ولی مقامات فرمانداری بابلسر رجو
رژیم پاسخ آنها را با اعزام نيروهای 
انتظامی و ضرب وشتم وحشيانه و مجروح 
ساختن کارگران و خانواده های بی دفاع 

کارگران ضرب و شتم شده این . آنان دادند
کارخانه پس از این اقدام سرکوبگرانه  می 

باور کنيد با "..." گناه ما چيست؟: "گویند
 کار را نکردند که با ما فلسطينی ها این

انجام دادند، کارگران گرسنه و شرمنده زن 
و در " و بچه ها را کتک زدن هنر نيست

ادامه در رابطه با شيوه برخورد رژیم می 
 روز در اردوگاه ساری بودیم و ٣: "گویند

بعد هم انگشت نگاری کردند و با سند آزاد 
شدیم، آنان می گفتند که شما سياسی هستيد و 

 را عامل شورش در شهر معرفی کردند ما
  )  ٣...". (و تعهد گرفتند که هيچ کاری نکنيم

  
جالب است که از زمان روی کارآمدن 
دولت احمدی نژاد ابعاد فقر و خانه خرابی 
. کارگران هر چه گسترده تر شده است

کارگران و "دولتی که ادعا می کرد دولت 
پول "جامعه است و می خواهد " محرومان

بياورد، " سفره کارگران"را بر سر " نفت
حتی برای کسانی که با قبول ادعاهای او به 
تحقير کارگران می پرداختند که گویا این 
کارگران بودند که به خاطر لقمه نانی به 
احمدی نژاد رأی دادند وبه اصطالح 

را فدای نان کردند خيلی زود نشان !! آزادی
طرفدار داد که او با نام کارگران و خود را 

آنان جلوه دادن صرفًا در صدد ایجاد فضائی 
مناسب جهت تشدید هجوم غارتگرانه 
سرمایه داران به سفره تهی کارگران و 

چرا که احمدی نژاد . زحمتکشان می باشد
مجری گوش به فرمان  بورژوازی حاکم 
است و رسالتی جز خدمت به سرمایه داران 

حت ت. زالو صفت نداشته و ندارد 
ی همين دولت است که طبقه حاکم زمامدار

با بيشرمی تمام جهت مال اندوزی هر چه 
اجازه " اصالح قانون کار"زیرلوای  بيشتر،

یافته است  تا به تتمه حقوق ناچيز باقی 
مانده بر روی کاغذ در این قانون برای 
کارگران حمله نموده  و این اقدام ضد خلقی 
و ضد کارگری خویش را نيز با ادعای 

، "قانون کار"بودن " مارکسيستی "مسخره
ادعایی دروغين  که البته  یک . توجيه نماید

واقعيت مربوط به گذشته در آن منعکس 
از آنجا که طرح قانون کار کنونی . است

جمهوری اسالمی در دورانی که هنوز 
نتوانسته بود بطور کامل  جمهوری اسالمی

کارگران را سرکوب کند مطرح شده بود، 
قی حاکم، به ناچار مجبور بود رژیم ضد خل

تا در آن مقطع برای فریب مردم و 
نشان " مستضعفان"و طرفدار " مردمی"

دادن خویش برخی از خواستها و حقوق 
بدیهی کارگران را البته برروی کاغذ در 
قانون کار ارتجاعی خویش به رسميت 

اکنون گردانندگان رژیم بدليل استناد . بشناسد
د در مبارزات کارگران به این موار

روزمره  خویش حتی تحمل وجود چنين 
قوانينی بر روی کاغذ را هم ندارند و می 
کوشند تا تغيير آن به نفع خویش را بدینگونه 

با در نظر گرفتن واقعيات . توجيه سازند
فوق و شرایط وحشتناک اقتصادی و سياسی 
ای که  طبقه کارگر در آن به سر می برد با 

بار حيات و معاش آنان تاکيد بر شرایط اسف
باید گفت تحت نظام سرمایه داری وابسته و 
دیکتاتوری حاکم در ایران کارگران ما با 

 زندگی می کنند اما ٢١اینکه در قرن 
وضعيت آنان از بسياری جهات حتی از 
شرایط غير انسانی زندگی کارگران در 

 نيز ١٩ سال پيش در اروپای قرن ٢٠٠
  .بدتر و فاجعه بارتر است

  سرمقالهسرمقاله
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بدون شک تداوم این شرایط اسارتبار و 
وخيم تر شدن آن نمی تواند با واکنشهای 

و بجان آمده که هر روز  کارگران دربند
شاهد فشرده شدن هر چه بيشتر گلوی خود 
و خانواده هایشان توسط هيوالی فقر و 
گرسنگی و بيکاری زایيده نظام بورژوازی 

انعکاس این . وابسته هستند مواجه نگردد
عيت را می توان در امواج فزاینده واق

اعتصابات و تحصن ها و گردهمایی ها و 
حرکات اعتراضی در محيط های کار دید 
که برغم طرح شعارها و مطالبات صرفًا 
صنفی و ابتدایی به دليل  ماهيت سرکوبگر 
رژیم حاکم وحشيانه سرکوب می شود امری 

و  " شورش"که بطور طبيعی گرایش به 
در ميان کارگران فزونی می اعمال قهر را 

در حقيقت تداوم اعتراضات کارگری . بخشد
در ایران زیر سلطه دیکتاتوری  پيش از هر 
چيز از وجود پتانسيل انقالبی واال و باالیی 
در صفوف کارگران مقاوم و مبارز ما خبر 
می دهد که متاسفانه به دليل پراکندگی 
صفوف کارگران و فقدان نيروی رهبری 

ادر به دستيابی به حقوق کارگران کننده ق

این واقعيت به نوبه خود بر دو . نمی گردد
جنبه به هم پيوسته یک وظيفه مبارزاتی 
برای تمامی انقالبيون و مبارزین که 
خواستار دفاع از منافع  طبقه کارگر می 

نخست آنکه در : باشند تاکيد می کند
مبارزات جاری باید از تمامی خواستهای 

 هر چقدر هم که این –قه کارگر عادالنه طب
 و  از مبارزات این -خواستها جزئی باشند 

خواست (طبقه برای نيل به این خواستها 
مزد عادالنه، پرداخت حقوقهای عقب مانده، 
لغو قراردادهای موقت، تامين امنيت شغلی، 
حق اعتصاب و حق داشتن تشکلهای مستقل 

دفاع کرد و به انعکاس صدای ) کارگری
بانه کارگران در افکار عمومی حق طل
  . پرداخت

  
ثانيًا در رابطه با وظيفه تبليغی و ترویجی 
فعالين کارگری باید روی این حقيقت 
تاریخی و مبارزاتی انگشت گذاشت  که با 
توجه به ماهيت نظام سرمایه داری وابسته 
ایران جایی که برخالف کشورهای متروپل، 

اکم یک دیکتاتوری عریان روبنای نظام ح

را تشکيل می دهد، جایی که این دیکتاتوری 
کمترین مبارزات متشکل و مستقل طبقه 
کارگر را بر نمی تابد وعامل اصلی ممانعت 
از هر گونه تشکل یابی طبقه کارگر است، 
مبارزات جاری با هدف کسب و تضمين 
خواستهای سياسی و اقتصادی طبقه تا 
زمانی که به کانال یک انقالب اجتماعی 

ای نابودی این نظام و محو سلطه سرمایه بر
داران وابسته به  امپریاليسم کاناليزه نگردد 
قادر به تحقق و تثبيت مطالبات کارگران و 

بکوشيم با . رسيدن به پيروزی نخواهد بود
تبليغ و ترویج هر چه گسترده تر این 
واقعيت و تقویت مبارزه جهت سرنگونی 

رهایی جمهوری اسالمی کوشنده واقعی راه 
  .طبقه کارگر باشيم

  
  :زير نويس

  
 -" راه آینده"به نقل از ) ٣(و ) ٢(، )١(

١٣٨۵آبان 

  
  

اعدام صدام حسين، سمبل دمکراسی 
   ...اهدايی

  
عراق مرتکب شده اند شایستگی محاکمه 
. صدام و یا هيچ جنایتکار دیگری را ندارند

دولت آمریکا و سازمان ملل متحد مسئول 
ن و مرد و کودک مرگ یک ميليون ز

 تا ١٩٩١عراقی می باشند که در فاصله 
 در اثر سوء تغذیه و بيماری های ٢٠٠٣

ناشی از محاصره اقتصادی عراق جان 
دولت آمریکا همچنين مسئول کشته . باختند
 عراقی در طول ِاشغال ۶۵۵٠٠٠شدن 

در شرایطی که  صدام . عراق می باشد
حسين که توسط امپریاليستها و حمایتهای 
انکار ناپذیر آنها از جمله دولت آمریکا به 
قدرت رسيد و برای سالهای طوالنی در 
قدرت باقی ماند برای حفظ قدرت خود و 
منافع امپریاليست ها در دوران حکومتش به 
سرکوب مبارزات آزادیخواهانه کارگران و 
دیگر زحمتشان این کشور پرداخت و با 
حمایت کامل دولت آمریکا هزاران مبارز 
. کمونيست و آزادیخواه را قتل عام کرد

چگونه می توان حاميان دیروزی او و 
جنایاتش را در نقش اداره کنندگان دادگاه 

صدام حسين و همه . سرنوشت او قرار داد
یاران جنایتکارش باید همراه با امپریاليسم 
آمریکا در یک دادگاه خلقی و در پيشگاه 
مردان و زنان رنج دیده عراق و جهان 

این مردم آزاد عراق و . محاکمه شوند
در رأس آنها طبقه کارگر عراق  است 
که حق دارد صدام را محاکمه کند نه 
کسانی که تا دیروز از او حمایت می 
کردند و ابزار جنایاتش را برایش مهيا 

مرگ او " قاضی"می نمودند و امروز 
  .  شده اند

  
محاکمه صدام در یک دادگاه مردمی 

نست مسئوليت و نقش قطعًا می توا
امپریاليست ها را نيز در جنایات 

و دقيقًا یکی از . صدام برمال کند
اهداف دادگاه فرمایشی و اعدام صدام 
نيزاتفاقًا جلوگيری از فاش شدن نقش 
. امپریاليست ها در جنایات صدام بود

مردم عراق هيچ نقشی در محاکمه 
صدام نداشتند و دادگاه مزبور که تحت 

ش ِاشغالگر تشکيل شده بود کنترل ارت
حتی از جانب سازمانهایی همچون 
سازمان دیدبان حقوق بشر و سازمان 
عفو بين الملل نيز بی اعتبار خوانده 

تنها نگاهی به  بخش کوچکی . شده بود
از شيوه محاکمه صدام خود مؤید این 

قضات و دادستانها توسط . امر است
مقامات آمریکایی و انگليسی انتخاب 

و برای آموزش به لندن فرستاده شده 
شده بودند و در ایتاليا و هلند در 
صحنه های تمرینی دادگاه شرکت 

آنها از امپریاليست ها دستور می . کرده بودند
گرفتند و حتی در برخی از جلسات دادگاه، متهمين 

وقتی که یک بار . و یا وکالیشان حضور نداشتند
 کرد و به صدام در جایگاه متهم از فرصت استفاده

دادگاه حمله کرده و آن را غيرقانونی خواند، رئيس 
دادگاه از جانب دولت عراق و آمریکا مسئول این 

در . عمل صدام شناخته شده و مجبور به استعفاء شد
 سه تن از هيئت وکالی مدافع به قتل ٢٠٠۶ژانویه 

جوخه (رسيدند و چند تن از آنها که مورد تهدید 
قرار ) لت و احزاب مخالفهای مرگ وابسته به دو

یکی از شاهدین ربوده . گرفته بودند متواری شدند
  .  شده و به طرز فجيعی به قتل رسيد

  
 از آنجا که شيوه و پروسه محاکمه و حتی شرایط 
اجرای حکم اعدام از نظر مردم آگاه جهان به 

حتی (عنوان نقض آشکار یک دادرسی عادالنه  
 نشانده نيز در نظر ابتدایی ترین قوانين دولت دست

رسوا شده است، ضرورتی نمی بينم در ) گرفته نشد
اینجا به تکرار مکررات بپردازم و مثًال توضيح 
دهم که صدام به دهها فقره جنایت محکوم شده بود 
پس چرا این موارد مورد بررسی قرار نگرفت؟ 
چون قصد من در اینجا نه بررسی جنایات صدام 

لی بودن دادگاه او آنهم است و نه نشان دادن پوشا
توسط یک دولت دست نشانده  و در شرایط ِاشغال 
عراق می باشد  این امور را به فرصت دیگری 
وامی گذارم چرا که  آنچه به نظر من در اینجا 
اهميت دارد درک اهداف آمریکا از این اقدام می 

  ١١ ادامه در صفحه                                 .باشد
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   دهقانی دهقانیاشرفاشرف

  
  سخنی با خواننده

وان  ون تحت عن ه اکن ی ک ده"مطلب واب، پدی ای  ت
در اختيار شما است، بخشی     " نوظهور در زندان  

ن سطور در             ده ای از کتابی است که توسط نگارن
تن          ه م د است ک ده و امي رابطه با زندان نوشته ش
ترس  ه و در دس شار یافت زودی انت ل آن ب کام

رد     رار بگي را   . همگان ق ه        آنچه م ر آن داشت ک  ب
شر    ه منت ور جداگان اب را بط ش از کت ن بخ ای

ث ازم، بح راه س ای گم ل  ه ده بعضی از محاف کنن
ی شور م ارج از ک روز  راست در خ ه ام د ک باش

واب   ده ت ه پدی ورد ب ونگی برخ وان چگ تحت عن
وان کوشش می      ن عن شته و تحت ای شود  آغاز گ

ان افکار عمومی               ایده ه مي دی ب های انحرافی چن
د  رده ش ی داده   ب ت خاص کل و جه ه آن ش ه و ب

  .شود
  

ه     جای انکار نيست که تواب به عنوان پدیده        ای ک
ه       در زندان٦٠در دهه   های جمهوری اسالمی ب

ها   منصه ظهور رسيد، برای کسانی که آن زندان       
ده        را تجربه نکرده    ناخته ش امًال ش ده ک د، پدی ای   ان

ان        از این رو حتی خيلی    . باشد  نمی ی از زب ها وقت
ه     بلغين راست، سخنانی از این قبيل می      م شنوند ک

واب  ث و    ت ب بح د ترتي شيد و بای د بخ ا را بای ه
ا  ارز و چپ را ب اروی عناصر مب گفتگوی روی

ًال در قالب بحث           -توابين داد   که این موضوع فع
ه  ابق در ده ی س دانيان سياس وابين ٦٠زن ا ت  ب

ه منظور         آنها تصور می     -شود  مطرح می  د ک کنن
ه      در زندان می   " بریده"دانی  از تواب، زن   باشد ک

دان  ه آن در زن ود     تجرب ز وج اه ني م ش ای رژی ه
ت وب . داش ين خ ود آن مبلغ ه خ الی ک در ح

واب      می ه ت ا،        دانند ک ورد بحث آنه  همکار های م
دان  م در زن اران رژی ه  جنایتک ای ده  و ٦٠ه

 به امر سرکوب زنداینان     فعاالنهکسانی بودند که    
و     ه ص وده و ب دمت نم ی خ ی از رت سياس جزئ
وری اسالمی دانماشين سرکوب جمه ا   در زن ه

د   ده بودن ه        . درآم ن ک ه ای ا توجه ب در هر حال، ب
ی  ت م ل راس ی از محاف روز برخ ند  ام کوش

ی  راض غيرانقالب ث   اغ رح بح ا ط ای  ای را ب ه
د،   يش ببرن وابين پ ا ت ه ب ی در رابط در انحراف

ه در جهت روشن کردن             اینجا ضروری است ک
شار مط ل انت د،  دالی ود داری شاروی خ ه پي ی ک لب

ی متعاقب          مختصرًا به این بحث    ها و اهداف عمل
ها   ها و ایده    ترین آن بحث    عمده. ته شود آنها پرداخ 

شان            را می  ا منطق گویندگان توان در یک ليست ب
مرد واب -١: برش ه ت ا ک ر    از آن آنج ا در اث ه

شرایط مملو از شکنجه و رعب و وحشت زندان         
رکوب رژی   تگاه س ا دس المی  ب وری اس م جمه

م  " قربانيان"اند، بنابراین آنها  همکاری کرده  رژی
ی ند م رایط -٢. باش ک ش ون در ی وابين چ  ت

رد         وحشيانه تواب شده   اند پس باید آنها را درک ک

شيد"و  واب  -٣". بخ ازه، ت ا    ت ه
دی   درجه" د " بن واب . دارن ائی        ت د آنه های ب

ه        هستند که تير خالص زده     اند و با شالق ب
اده   جان زند  د   انيان سياسی افت ه   . ان خب، هم

رخالص ه تي وابين ک الق ت زن  زن و ش
د            نبوده ته را بای ن دس اند، بنابراین حداقل ای

شيد رد و بخ رام -٤. درک ک  در جهت احت
ه  شر"ب وق ب دانيان "دموکراسی و حق ، زن

ابق   ی س ه از   (سياس دادی ک ع تع در واق
 جان سالم به    ٦٠های    کشتارهای فجيع سال  

رده و ا شور در ب ارج از ک روز در خ م
ت      المی فعالي وری اس م جمه ه رژی برعلي

ی  ی م د سياس وابين   ) کنن ا ت ستقيمًا ب د م بای
ه     -٥. وارد بحث و گفتگو شوند       ا ک  از آنج

ت   رای درک واقعي ه   ب دان در ده ای زن ه
د ٦٠ ت" بای نيد  " روای م ش وابين را ه و (ت

کنجه ارگزاران و ش ود ک را خ ران  چ گ
ه    سيون   !) رسمی را ن ی و    پس اپوزی  انقالب

ه در     د ک ازه ده وابين اج ه ت د ب ی بای مترق
ان   ف آن سات مختل صوص در (جل بخ

م ده  مراس رای زن ه ب ائی ک اه ه تن  نگ داش
ه          ٦٠خاطره زندانيان سياسی جانباخته ده

زار می راز ) شوند برگ وده و اب شرکت نم
د ر کنن ک   -٦. نظ ر ی ا در زی ا م وابين ب  ت

قف  شور   (س ارج از ک مان خ قف آس ) س
کنند و باالخره باید یک طوری        زندگی می 

ود ا برخورد نم ا آنه ًا . (ب ل حتم ه چه دلي ب
ا          ا ب ر آنه رد؟ اگ ورد ک ا برخ ا آنه د ب بای
ار  وری اسالمی ک ات جمه وزارت اطالع
د و     ان را بکنن دگی خودش رده و زن نک
ه در          کاری به نيروهای مبارز و انقالبی ک
ی  ار سياس ه ک واری ب سيار دش رایط ب ش

ته    می ند، چه ضرورتی       پردازند، نداش  باش
ا              ا آنه ون ب ا اکن ه م دارد و چه شده است ک

ه      ).... برخورد کنيم؟  باید از آنها خواست ک
شان   جرم به اپوزیسيون، برابر در و بيایند

اعتراف کنند و بگویند که برای حفظ نظام        
ایی  جمهوری اسالمی چه رده  آاره د و   آ ان

توانند به صف نيروهای اپوزیسون       بعد می 
د  ام .... وبپيوندن س انتق ا ح د ب وئی  بای ج

ان    رای آن رایطی ب وده و ش ارزه نم مب
ایق را صادقانه     ه حق ا  (!!) بوجود آورد ک ب

  ....مردم در ميان بگذارند؟ و
 

ورد     م در م ی ه واب  "بحث ر اسم ت ا " تغيي ب
ه     ه           دالیل ظاهرًا عام ده و گفت سند آغاز ش پ

تفاده               می د اس ام اصًال نبای ن ن شود که از ای
 لغت تواب اسالمی است و       کرد چون مثالً  

ره ان     . غي ث در مي ن بح ه ای ا ک از آنج
رح    ز مط واه ني ارز و آزادیخ ای مب نيروه
ن        شتر روی ای شده، جهت تعمق هرچه بي

ل             موضوع می   ن قبي سائلی از ای ه م وان ب ت
س    ر ک ه ه ه صرفنظر از اینک شيد  ک اندی
ا     ث دارد، آی ن بح رح ای ی از ط ه نيت چ

ردن   ين ب ش در از ب امکوش وا " ن از " بت
ان ت زودن اذه دمی در جه ود آن ، ق خ

ان               واقعيت ا چن ست؟ آی ردم ني اریخی م  زشت از حافظه ت
کوششی خواسته و یا ناخواسته در خدمت مخدوش کردن   

وای ت محت واب   واقعي ده ت ردرگمی در  پدی اد س و ایج
  گيرد؟  این پدیده قرار نمیماهيتشناخت 

  
ا هم  های دیگری ر    توان بحث   می)  مورد ٦(به ليست فوق    

ين         امااضافه کرد    ا ، و همه صحبت روی هم ه     ام  است ک
ين                 هدف از این بحث    ل امروز چن ه چه دلي ا چيست و ب ه

ن          هائی مطرح می    بحث م دیگر ای سيار مه شوند؟ و نکته ب
ی   بطور حال حاضردر " توابين"است که اساسًا این    عين

سخت  "های   چه کسانی هستند؟ و اگر این چپ    و مشخص 
ر و ه ب..." گي ثهم ت  ح ای راس ثًال    ه د و م ا را بپذیرن ه

ه  ان را ب سيار محدودش ون ب ه تریب د ک ایت دهن رض
واب     " وان ت د       " افرادی تحت عن ذار کنن ز واگ ونی  (ني تریب

ت   زار زحم ا ه ه ب شور -ک ارج از ک م در خ ت - آنه  بدس
ت   ی وق ه خيل خاوتمندانه   آورده و البت م س ا ه و (!) ه

د  داوطلبانه در اختيار هر فرد راستی قرار می         د   )دهن ، بای
   را در پشت آن تریبون داشت؟چه کسانیانتظار حضور 

  
الذکر و هر مورد   مورد فوق٦شکی نيست که درباره 
توان همه آن  می. توان بحث کرد دیگری از آن قبيل می

 افتادن پس ازها را نه فقط در رابطه با  توابين که  بحث
به زندان در خدمت نيروی سرکوبگر جمهوری اسالمی 

 در از اولر گرفتند، بلکه در مورد کسانی هم که قرا
و متوجه شد که هر یک  خدمت این نيرو بودند، انجام داد

 به آن صف پيوستند و شرایط تحت چه شرایطیاز آنها 
متفاوت و گوناگونی که این یا آن فرد را به یک نيروی 

شدن او به  مرتجع و جنایتکار تبدیل کرده و باعث کشيده
ن و سرکوبگران شده است را باز صف جنایتکارا

شناخت و در آخر نيز به این نتيجه رسيد که سرمنشاء را 
باید نظام کثيف طبقاتی دانست که دائمًا محصوالت این 

بعد هم نتيجه گرفت که همه آن افراد . کند چنينی توليد می
توان از  می! مگر نه. قربانی نظام حاکمقربانی هستند، 

گرفت که اگر خواهان دنيائی بحث فوق این نتيجه را 
خواهيم به  عاری از هرگونه جنایت هستيم، اگر می
خواهيم  گرمیهرگونه خشونتی در جامعه پایان بدهيم، ا

ه تواب داشته باشيم و نه زندانی سياسی تحت شکنجه و ن
سرکوب مداوم و نه اصًال خود زندان و غيره، بنابراین 

معه طبقاتی باید با همه وجود برای از بين بردن جا
حرکت کنيم و با همه کسانی که در جهت حفظ چنين 

ولی طراحان . کنند، مبارزه نمائيم ای تالش می جامعه
آنها با . نمایند بحث فوق چنين موضوعی را مطرح نمی

زدن به بحث فوق، بخشش توابين را  کشيدن و دامن پيش
در برخورد . کنند از نيروهای مبارز و مردمی طلب می

و " بشری حقوق"اصطالح  های به  بحثآنها اگر
ی "ابوغریب"ی و "جرج بوش"از نوع " دموکراسی"

را کنار بگذاریم، در نهایت، شنيدن روایت توابين از 
 جمهوری اسالمی، دليل این امر ذکر ٦٠های دهه  زندان
البته هيچ اشکالی ندارد که توابين در مورد . شود می

 زندان را بيان روایت خود ازشان صحبت کنند و  گذشته
 خيلی از نيروهای حتی آشکارا ضدخلقی نيز این .کنند

هائی منتشر  کنند و بعضًا کتاب کار را کرده و می
شان، در سطح   با توجه به قدرت مالی کهسازند می

شوند و امروزه البته امکانات  وسيعی نيز پخش می
 .اینترنتی هم برای پخش هرگونه روایتی وجود دارد
 ٢٣حه ادامه در صف
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دولت آمریکا بر ابعاد تالشهای خود در 
راستای پيشبرد سياستهای جهانخوارانه اش 
در منطقه خاور ميانه با هدف توسعه سلطه 
نظامی، اقتصادی و سياسی امپریاليسم 
آمریکا در رقابت با سایر قدرتهای 

در این راستا . جهانخوار، افزوده است
ت مقامات آمریکایی از چند جهت متفاو

بطور مستقيم و غير مستقيم مشغول گسترش 
سرمایه گذاری وصرف نيرو در رابطه با 
طرحهای ضد انقالبی آتی خویش بر عليه 

دولت بوش در عين . مردم ایران ميباشند
حال که پس از ماه ها مذاکره و بده بستان 
با سایر قدرتهای امپریاليستی رقيب خویش 

پرونده اتمی جمهوری "حول مساله 
سرانجام موفق به تصویب " میاسال

قطعنامه ای برعليه رژیم جمهوری اسالمی 
در شورای امنيت سازمان ملل شد، از 
کانالهای مستقيم و غير مستقيم به پيشبرد 
سایر پروژه های خود در مورد ایران نيز 

  .بطور یکجانبه ادامه داده است
  

 اخباری که اخيرا از سوی سازمان موسوم 
  ودر مرز ایران" گزارشگر صلح"به 

عراق منتشر شده حاکی از آن است که 
مقامات دولت آمریکا با صرف هزینه ای 

 ۵٢گزاف مشغول جاده کشی و ساختن 
پایگاه نظامی برای ارتش آمریکا در مرز با 

به گزارش سازمان . ایران می باشند
این پایگاه ها توسط یک " گزارشگر صلح"

ی جاده که در دل مناطق صعب العبور مرز
از سليمانيه تا َپنجوین در حال ساخته شدن 

هزینه .است، به یکدیگر وصل خواهند شد
این طرح را شرکتهای آمریکایی تامين 
نموده و امر ساختن آنها به شرکتهای فعال 
. در کردستان عراق سپرده شده است

بموازات این تدارکات آشکار نظامی در 
مرز با ایران، دولت امریکا به اقدامات 

ری نيز جهت پيشبرد سياستهای خود دیگ
  :مبادرت نموده است

  
" باستون گلوب" به گزارش روزنامه 

 ژانویه کنگره آمریکا در صدد ٣مورخ 
است تا در سال آتی بودجه مربوط به پروژه 

را نيز " پيشبرد دمکراسی در ایران"
دوبرابر کرده و به این ترتيب در چارچوب 

رای ماهيت که عليرغم نامش دا( این پروژه 
بر ابعاد حمایت خود از ) ضد انقالبی است

آن دسته از مخالفين جمهوری اسالمی که 

متعهد به پذیرفتن سياستهای دولت آمریکا و 
می " فعاليت های غير خشونت آميز"

و جهت پيشبرد سياست های . گردند، بيفزاید
خود در ایران افراد و گروه هایی را هرچه 

یت مالی و بيشتر و وسيعتر مورد حما
  . معنوی قرار دهد

  
در ماه های اخير، اعالم و تبليغ این سياستها 
توسط امپریاليسم آمریکا و ایادی آن باعث 
ایجاد تحرکات هر چه بيشتر در ميان 

  مرتجعين و گروه های ضد انقالبی و حتی 
  
  
  

  مفهوم دمکراسی وارداتی از آمریکا
  

برخی افراد و جریانات سازشکار و مدعی 
ع از توده های تحت ستم ایران شده است دفا

که با فراموش کردن ماهيت ضد خلقی 
امپریاليسم آمریکا به استتار شرایط دریافت 
این کمکهای مالی امپریاليستی نيز می 

آنها جهت برخورداری از . پردازند
مساعدات مالی مزبور و سقوط به دامن 
دشمنان کارگران و خلقهای تحت ستم ایران 

 به مسابقه برخاسته و در حقيقت با یکدیگر
می کوشند تا خود را به دشمنان مردم ایران 

امروزدر شرایطی که . و جهان بفروشند
مبارزات قهرمانانه کارگران، دانشجویان، 
زنان، خلقها و سایر بخش های تحت ستم 
جامعه ما با اهداف  انقالبی برعليه رژیم 
وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی و 

م سرمایه داری وابسته در اشکال و نظا
سطوح گوناگون پيش می رود، کامًال قابل 
فهم است که امپریاليست ها جهت نفوذ در 
این جنبش ها به افراد و نيروهای سياسی 

در این چهار چوب . مختلف روی آورند
است که  افراد و جریانات فوق می کوشند 

تا با برخورداری از حمایت های مادی و 
مپریاليستها، ضمن نفوذ در صفوف معنوی ا

جنبش انقالبی کارگران، زنان و دانشجویان 
و خلقهای تحت ستم ایران آنها را در 
راستای برنامه های ضدانقالبی دشمنان 
مردم به انحراف بکشندودرپيمودن چنين 
مسيری است که ما می بينيم این جریانات 

 ازپوششهای تبليغاتی و هر روز بيش از قبل
ه سيع دستگاه های خبری وابسته بمعنوی و

  . انددشمنان مردم ایران نيزبرخوردارگشته
  

بدون شک این مساله که تدارکات، برنامه 
ریزیها و اقدامات نظامی و سياسی 
امپریاليسم آمریکا درشرایط کنونی در 
رابطه با ایران، نهایتًا به پيشبرد چه راه 
حلی از سوی دشمنان خلق در مورد ایران 

دد، امری ست که هرچه بيشتر در ختم گر
پروسه تکوین رویدادها خود را نشان خواهد 

اما  آنچه که در این شرایط برای . داد
نيروهای واقعا انقالبی و مدافع منافع 
کارگران و توده های زحمتکش و محروم 
از اهميت حياتی برخوردار است، باال بردن 
هشياری خود در رابطه سياستهای 

ر این مورد در ایران و افشای امپریاليستها د
همه جانبه و مقابله با آن سياست ها در هر 
شکل و شمایلی و تاکيد بر این حقيقت است 
که مداخالت ضد انقالبی امپریاليستها در 
هر شکل آن، چه سياسی و چه نظامی 
هيچگاه با هدف آزادی توده های تحت ستم 
ما و تحقق خواستهای برحق آنان صورت 

رژیم وابسته به امپریاليسم و . نمی گيرد
سرکوبگر جمهوری اسالمی باید به دستان 
کارگران و توده های تحت ستم و در جریان 
یک انقالب اجتماعی سرنگون گردد و نه با 

" مخملين"مساعدات مالی و انقالبهای 
تنها در چنين صورتی امکان . امپریاليستی

رهایی توده های دربند و نيل به آزادی و 
اقعی در کشور ما  مهيا خواهد ی ودمکراس
.گشت
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 خبرگزاریها به دنبال پخش  به گزارش

تبليغاتی  صحنه اعدام صدام حسين از 
تلویزیونهای سراسر جهان چند کودک با 
. مشاهده این صحنه دست به خودکشی زدند

رویداد دهشتناکی که آنقدر کوتاه و مختصر 
در روزنامه های کشورهای مختلف درج 

ه بسياری از مردم هنوز هم از آن گردید ک
  . بی خبر هستند

  
 کودک ٢٠٠٧برای نمونه در شب سال نو 

سرجيو " ساله ای به نام ١٠آمریکایی 
در ایالت تگزاس بعد از تماشای " پليکو

صحنه اعدام صدام حسين در تلویزیون، 
خود را با طنابی از باالی تخت دوطبقه اش 

  .حلق آویز کرد و کشته شد

 ساله ٩در همان شب، یک پسر همزمان 
بعد از " مباشر علی"پاکستانی به نام 

تماشای صحنه اعدام صدام حسين خود را 
سه .  ساله اش دار زد١٠با کمک خواهر 

 ساله ١۵" مون کارمارکار"روز بعد نيز 

 ساله در ١٢در هندوستان و پسری 
عربستان سعودی بعد از تماشای صحنه 

ود را دار اعدام مزبور از تلویزیون، خ
تازه اینها نمونه هائی است که بوسيله . زدند

  . خبرگزاریها منعکس گشته است
  
یک نمونه از بچه های " سرجيو پليکو"

خانواده های فقير مهاجر آمریکا بود و در 
همان ایالتی صحنه اعدام دیکتاتور سابق 

در همان (عراق را دید که جورج بوش 
ش درآرام) روز در مزرعه اش در تگزاس

  . کامل درحال استراحت بود 
  

همانند بسياری از کارگران فقير مهاجر، 
پدر سرجيو برای کار در ایالت دیگری و 

مادرش نيز . دور از خانواده به سر ميبرد
مجبور است روزهای تعطيل و آخر هفته 

در نبود آنها معموأل همسایه ها . نيز کار کند
نگهداری " سرجيو"یا افراد فاميل از 

سرجيو که شدیدًا تحت تأثير . دندميکر
صحنه اعدام صدام حسين قرار گرفته بود، 
در حاليکه به تنهایی در اتاقش به سر می 

دایی سرجيو . برد مبادرت به خودکشی نمود
پس از این حادثه  به خبرنگاران گفت که 
سرجيو بعد از تماشای صحنه اعدام صدام 
خيلی ناراحت شد و اطرافيان تالش کردند 

 با توضيح عملکرد صدام در زمان که
حکومتش و جنایتکار بودن او وی را 
متقاعد کنند که اعدام فوق الذکر امری 

اما او مدتی . ضروری و مثبت بوده است
بعد خود را به دار آویخت و نشان داد که 
مسئله اصًال بر سر گناهکار بودن یا نبودن 
فردی که اعدام می شود نيست بلکه اساسًا 

 که تجارب تاریخی از گذشته نشان همانطور
داده انداعدام در مأل عام تاثيرات مخربی به 
خصوص روی کودکانی چون او به جای 

آنقدر فقير " سرجيو"خانواده . می گذارد
هستند که حتی پول کافی برای دفن 

مردم محل در تالش . فرزندشان را ندارند
هستند که کمک مالی برای فرستادن جسد 

جمع ) گواتماال(ادگاهش به ز" سرجيو"
  . آوری کنند

  
همانند ميليونها کودک در فقر " سرجيو"

ومحروميت  ناشی از سيستم طبقاتی زندگی 
کرد وتحت تاثير جنایات امپریاليسم در آینه 
نگاه کودکانه اشان و بر اثر نمایش بربریت 
سرمایه داری و تقليد از آن خود را به دار 

  .آویخت
  

کان تحت تاثير مشاهده اقدام به خودکشی کود
صحنه اعدام نتيجه طبيعی آن سياست 
تبليغاتی امپریاليستها و به خصوص دولت 
آمریکاست که کوشيدند با نمایش هر چه 
گسترده تر صحنه اعدام دیکتاتور سابق 
عراق درانظار عمومی تجاوز به این کشور 
. و اشغال آن را موفقيت آميز جلوه دهند

ده بر ميداشت که نمایشی که ازبربریتی پر
تمام مرتجعين در طول تاریخ جهت قدرت 
نمائی وایجاد فضای رعب و وحشت به آن 

زنده کردن اعدام در مأل . توسل جسته اند
عام که مردم جهان برای برچيدن بساط آن 
سالها مبارزه کرده اند ونمایش آن درسطح 
جهان با استفاده از پيشرفته ترین تکنولوژی 

ربریت نظامی است که تنها نشاندهنده ب
زندان و شکنجه و اعدام جزء الیتجزای آن 

نظامی که تا نابودی قطعی آن امکان . است 
دستيابی به جهانی آزاد و رها از ظلم و ستم 

جهانی که کمونيستها . و اعدام وجود ندارد
  .درست به خاطر بر پائی آن می جنگند

  

  
  ،١١ادامه از ص... اعدام صدام حسين، سمبل

  
ادگاه های عراق و یا حتی در دادگاه های د

طبقه حاکمه . آمریکا اجرا می شود یا نه
آمریکا حق مسلم خود ميداند که برای 
رسيدن به اهداف و خواسته های طبقاتی 
خود حق زیستن را نه تنها از انسانهای بی 
گناه در عراق و افغانستان بلکه اگر منافع 

 و(اش حکم کرد حتی از  نوکران سابق 
خود در دیگر کشورها نيز ) جنایتکار
امپریليسم حق خود می داند که . بگيرد

مخالفت های داخلی و خارجی را با باتوم و 
  . زندان و شکنجه و دار پاسخ دهد

صدام جنایتکارتر از بوش و بلر و اسرائيل 
و خامنه ای و رهبران فاسد عربستان، 
مصر، پاکستان و دیگر دوستان آمریکا 

اگر کشته شدن یک و نيم ميليون حتی . نبود
عراقی در اثر سياستهای پدر جورج بوش 
را در نظر نگيریم، طبق آمار رسمی ِاشغال 
نظامی عراق خود به تنهایی موجب مرگ و 

نسبت به تعداد (مير تعداد بيشتری از انسانها 
  . شده است) جنایات صدام

  
مخالفت مردم جهان با محاکمه فرمایشی 

 به هيچوجه به معنی دفاع صدام و اعدام او
صدام . از صدام و سياستهای او نيست

نماینده بورژوازی وابسته به امپریاليسم در 
او اما کامًال مأمور . کشوری تحت سلطه بود

اجرای سياستهای امپریاليست ها و سرکوب 
مبارزات کارگران و زحمتکشان عراقی 

  . بود
  

اعدام صدام در جهت پيشبرد سياستهای 
يست ها و صهيونيستهای ِاشغالگر امپریال
امپریاليسم آمریکا که با این نمایش خود . بود

  می خواهد به خلق قهرمان و مبارز عراق 
  

  ٢٢ ادامه در صفحه 
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ارتش آمریکا با هدف افزایش تعداد 
سربازانش در عراق بعد از تعطيالت 

  نفر سرباز و ۵١٠٠کریسمس برای حدود 
اق جنگيده اند، افسر که قبأل در جبهه عر

نامه هایی فرستاده و از آنها خواستند که 
. مجددأ برای رفتن به جبهه داوطلب شوند

 نفر از کسانی که ٢٠٠جالب است که حدود 
این نامه ها را دریافت کردند زخمی بوده و 

 ٧۵هنوز در بيمارستان به سر می برند و 
قبًال در جبهه  جنگ کشته  نفر از آنها نيز

یافت این نامه ها اعتراضات و در. شده اند
خشم و نفرت خانواده های سربازان زخمی 

امری که  سران . و کشته شده راموجب شد
ارتش آمریکا را جهت جبران این اشتباه به 

  .دست و پا انداخته است
  

این اشتباهات وحشتناک، جدا از دالیل 
نها، از یکسو نشانگر ابعاد تکنيکی وقوع آ

رتش آمریکا در ست که مقامات اتالشی 
جهت ترغيب مردم آمریکا برای پيوستن به 
ارتش این کشور به خرج می دهند تا بتوانند 
سياستهای ضد خلقی و جنگ طلبانه  دولت 

و از سوی دیگر این . آمریکا را پيش ببرند
تالشها نشان می دهد که مخالفت با 
سياستهای جنگ طلبانه دولت بوش در 

ته و ارتش سطح جامعه آمریکا گسترش یاف
آمریکا را برای جذب نيرو دچار مشکل 

  .ساخته است
  

دولت آمریکا که برای پيشبرد سياستهای 
امپریاليستی و گسترش دخالت نظامی خود 
در خاورميانه و آسيای مرکزی به تعداد 
بيشتری نيروی انسانی  نياز دارد، 
سربازانی را به جبهه می فرستد که هر 

به صف مخالفين روز تعداد بيشتری از آنها 
طبق نظرخواهی ای که . جنگ می پيوندند

 سرباز آمریکایی توسط ٩٠٠٠اخيرأ از 
 درصد از ۴١انجام شد، " تایمز نظامی"

سربازان از حمله نظامی آمریکا به عراق 
 ٣٨حمایت می کنند که از ميان آنها نيز فقط 

درصدشان با افزایش تعداد سربازان در 
 این سربازان  درصد از١٣عراق موافقند و 

افزایش مخالفت . خواهان پایان جنگ هستند
مردم آمریکا با جنگ را می توان در مقایسه 

 و ٢٠٠۶تعداد پرسنل فعال ارتش در سال 
در پایان جنگ سرد در .  مشاهده کرد١٩٩١

 با وجود اینکه اوضاع اقتصادی ١٩٩١سال 
آمریکا بهتر از امروز بود، تعداد بيشتری 

غب به استخدام در ارتش از آمریکائيها را
  . بودند

  
 سال اخير بيکاری ١۵اما با اینکه در طول 

و فقر در آمریکا افزایش یافته و ميليونها 
نفر از مشاغل خود اخراج شده اند، طبيعتًا 
کار در ارتش باید جزو مشاغل خوب به 
حساب آید اما تعداد پرسنل ثابت ارتش از 

 ۵٠٠٠٠٠ به ١٩٩١ نفر در سال ٧٣٠٠٠٠
آنها نيز .  کاهش یافته است٢٠٠۶در سال 

اکثرًا به دليل نياز اقتصادی به کار در ارتش 
بيشتر سربازان جدید ارتش . پناه برده اند

آمریکا دانش آموزان شهرستانی و روستایی 
هستند که توانایی مالی برای ادامه تحصيل 
و درنتيجه شرایط و امکان پيدا کردن شغل 

  . داشته انددیگری غير از ارتش را ن
 ميليون ١٫۴ تاکنون بيش از ٢٠٠١از سال 

آمریکایی به عراق و افغانستان فرستاده شده 
 نفر از آنها کشته و ٣٣٠٠بيش از . اند

 ٣٠٠٠بيش از .  نفر زخمی شده اند۵٣٠٠٠
نفر دچار صدمات مغزی حاد شده اند و 

 نفر به خاطر عوارض ١٠٠٠٠٠حدود 
حی عوارض فيزیکی و رو(ناشی از جنگ 

تحت درمان ) غير از زخمی شدن در جبهه
  . هستند

  
ارتش آمریکا به دليل کاهش تعداد 
متقاضيان، مجبور به پائين آوردن 
استانداردهای استخدامی خود و باال بردن 
مزایای حقوقی سربازان و افسران شده 

 درصد ٢۶٫٧ بيش از ٢٠٠۶در سال . است
سربازان آمریکایی فاقد دیپلم دبيرستان 

 سال خدمت کنند نيز ٨افسرانی که . دبودن
قادر خواهند بود که با شهریه های کمتری 
. وارد دوره های تخصصی دانشگاه شوند

چيزی شبيه به سهميه بندی های کنکور (
دانشگاه های ایران که به نهاد های مختلف 
رژیم جمهوری اسالمی نظير سپاه و بسيج و 

نی دکترها و دندانپزشکا.) تعلق می گيرد... 
 سال بيشتر در ارتش کار کنند از   ۴نيز که 
 دالر اضافه حقوق ۵٠٠٠٠دالر تا ٢۵٠٠٠

 نفر ٣٠٠٠٠بيش از . دریافت خواهند کرد
غير آمریکایی نيز در ازای تسریع پروسه 

به ارتش آمریکا پيوستند که " شهروند شدن"
  .  نفر از آنها کشته شده اند١٠٠تاکنون 

  
نظامی هيات  - سياسی-سياستهای  اقتصادی

حاکمه آمریکا منجر به گسترش روندهایی 
) همچون کاهش خدمات عمومی آمریکا(

شده که به افزایش روزافزون خشم و نفرت 
. و مخالفت مردم با جنگ منجر گشته است

و این تنها گوشه ای از بحرانهای داخلی 
دولت آمریکا می باشد که طبقه حاکمه 
 تاکنون راه حل مؤثری برای خالصی از

  .آنها نيافته است
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ها بيشتر از چه  در تجربه تو تواب: سوال
  ؟بودندگروه و يا تفکری 

ها  تا اونجایی که خود من دیدم تواب :پاسخ
. های چپ هم بودند بچه. بيشتر مذهبی بودند

نه اینکه نبود چون اگر بگویم نبود دروغ 
بی بيشتر بودند های مذه ولی بچه. گفته ام

های مشترک مذهبی با  شاید به خاطر ریشه 
توانستند کار کنند تا  آنها خيلی راحتتر می

بخاطر همين مثًال توی . های چپ مثًال بچه
های چپ خبر  بندرعباس آن زمانيکه بچه

کردند و تواب هم شده بودند باز به  چينی می
رسيدند، یعنی همين  های مذهبی نمی پای بچه
های مذهبی آمدند آنها رتبه باالتری  که بچه
کارهای اصلی را دادند به آنها و . گرفتند

  .های مذهبی اینها شده بودند زیر دست بچه
در قزل حصار چه تعداد زندانی بود؟ : سوال

   که تو بودی چند نفر بودند؟٧مثًال بند 
کنم کوچکترین بند   که فکر می٧بند : پاسخ
از نظر فضا  ۴ و ٣ از بند ٨ و ٧بند . بود

 ٣٠٠ حدود ٧کوچکترند مثًال توی همين بند 
در قزل حصار هر سلولی . نفر زندانی بود

سلولهای . یک مقدار تخت مشخصی داشت
اما .   تختی٩های   تختی داشتيم و سلول١۶

ها اینقدر زیاد بود که به اندازه  تعداد بچه
کردیم  کافی تخت نبود و تختها را نوبتی می

خوابيدیم یعنی همه  میتوی راهروها هم 
ردیف هم و حتی یک اتاق که فروشگاه بند 
بود وبه عنوان مسجد بند و کتابخانه بند هم 

  .خوابيدیم شد شبها در آنجا هم می استفاده می
  ؟هواخوری آزاد بودآيا : سوال
درقزل حصار ما روزی یک ساعت  :پاسخ

هوا خوری داشتيم اما زمانی که در 
ها فضایی که بتوانيم بندرعباس بودیم تا مدت

در آنجا راحت قدم بزنيم وگرمای آفتاب  را 
احساس کنيم نداشتيم که در باال توضيح دادم 

  .که همه مان دچار بيماری گال شدیم
  حمام چطور بود؟:  سوال
حمام توی خود بند بود ولی آب گرم  :پاسخ

آب گرم در یک ساعت مشخصی . نداشتيم
ز بود و هر سلولی که کارگر رو. باز بود

کرد  اون کارگر یک تعداد را مشخص می
مثًال از سلول . که فردا نوبت حمام کی است

توی . روند حمام  نفر می۶ نفر یا ۵ما این 
گرفتند  اون یک ساعت باید خيليها حمام می

حمام که . شد و بالفاصله آب گرم قطع می
یعنی فقط . گفتيم مرده شوری نه، بهش می

ینقدر تعداد زیاد ا. ميرفتی زیر آب فوری
   .بود

در قزل حصار آيا به زندانيان : سوال
  دادند؟ مرخصی می

اصًال من ندیده بودم که کسی را . نه: پاسخ
قبل از  حتی در بندر. مرخصی بفرستند

در زندان  .اینکه بيائيم قزل حصار هم نبود
شدی دکتر خودشان را  اونجا اگر مریض می

  .صیدیدی چه رسد به مرخ هم به سختی می
  

کارگرهای بند را توابين انتخاب : سوال
  کردند يا خود زندانيان؟ می
 ما که وارد زندان بندرعباس شدیم، :پاسخ

ما خودمان سيستم کارگر . این سيستم بود
برای نظافت، خود . روزی را داشتيم

دادند مثًال از هر  زندانيها کارها را انجام می
که سيستم کار اینطور بود .  نفر بود٢سلول 

هر روز کل نظافت و کارهای بند به یک 
شد و افراد سلول کارها را  سلول واگذار می
  .کردند بين خود تقسيم می

فرق بندهای قزل حصار در چی : سوال
  بود؟
 تعداد ٣تنها توانستم بفهمم که توی بند  :پاسخ

بند .  بيشتر بود۴توابينش یک مقدار از بند 
 من فکر  بود ولی۴ یک تعداد کمتر از بند ٧
کنم این سيستم را خود داود رحمانی راه  می

انداخته بود که بگوید ما این همه تواب 
کردی بيشتر  ولی اگر نگاه می. داریم
هایی بودند که توی زندان بریده بودند و  بچه
. خواستند بروند دنبال زندگی خودشان می

اینها، تواب به معنی این که بروند توی 
ا برای تير خالص گشتها یا برای شکنجه ی

. های توابين بود، نبودند زدن که از کار
. کردند ها را می چون توابين واقعی، این کار

کرد که  چون اون موقع تواب باید ثابت می
تواب شده مثًال یک دوره آزمایش برایشان 

گذاشتند اگر از این مراحل آنها  می
توانستند خوب امتحانشان را پس بدهند  می

 آنها دیگر جزئی از .شدند خالص می
شدند مثل فریده و آدمهایی مثل  خودشان می

  .اینها
   بودند؟٨ها بند  سر موضعی: سوال
و . کردند آنها را بيشتراذیت می. بله: پاسخ

حاجی خودش آنها را به شکلهای بدی تنبيه 
  .نمونه اش همان تابوتها بود کرد، می

در مدتی که آنجا بودی ازرفقائی که : سوال
اط با چريکها دستگير شده بودند در ارتب

  کسی را ديدی؟
ها  ، دو تا از بچه٣من فقط توی بند  :پاسخ

را دیدم همان بند آخری که بودم و بعد هم 
  . منتقلم کردند

  اسم شان را به خاطر داری؟: سوال
یکی فریده بود که دختر خيلی خوبی  :پاسخ

 ۶گفت برادراش هم توی بند  بود می
. نام اش نسرین بودکارگری است یکی هم 
این . های خوبی بودند هر دوی این رفقا بچه

دو تا از وقتی که شنيده بودند من از 
های چپ هستم و مخصوصًا در ارتباط  بچه

با چریکهای فدائی خلق بوده ام، به هر 
شد برای چند دقيقه ای در  صورت که می

من  جایی مثًال در توالت من را دیده و با
  .کردند صحبت می

دوره نماز خواندن آيا در اين : السو
  اجباری بود؟

 بلی، در بندی که من بودم همه نماز :پاسخ
هایشان  اذان را خود تواب. خواندند می
البته زنها . ایستادند دادند و همه باید می می

گفتند ما  بخاطر همان مسائل زنانه گاهی می
در واقع از این امر . توانيم نماز بخوانيم نمی

 )قسمت آخر(           60مصاحبه با آزاده بندری یکی از زندانیان سیاسی بازمانده از دهه 
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ها هميشه  بچه. کردیم  استفاده میبقولی سوء
کردند از این مسئله استفاده کنند که  سعی می

بند . خواندند ولی همه نماز می. نماز نخوانند
خواندند ولی بند   هم می٣بند . خواندند  می٧
ارتباط گرفتن با . دانم  من نبودم و نمی٨

وقتی که .  خيلی سخت بود٨زندانيان بند 
 هواخوری پنجره بند  بودیم مواقع٧توی بند 

شد که اینها توی   توی هواخوری باز می٨
اون ساعت حق نداشتند نزدیک اون 

ها بشوند یا ما اجازه نداشتيم آنجا را  پنجره
گفتند که سرتان  می یعنی به ما. نگاه کنيم

پائين باشد و البته خودشان آنجا را کنترل 
ها، توی  یعنی چندتا از این تواب. کردند می

  .ایستادند ی و چندتا توی پنجره میهواخور
در قزل حصار که بودی آيا با : سوال

رفقائی که با تجربه تر بودند برخورد 
داشتی؟ آيا اين امکان بود که مثًال گاهگاهی 
با آنها حرف بزنی و سؤاالت خود را طرح 

  کنی؟
های ما نبودند ولی  البته از بچه. بله: پاسخ

 فهميده های خيلی خوب چپ بودند ولی بچه
از نظر سنی نسبت به ماها خيلی . ای بودند

تجربيات مبارزاتيشان زیادتر . بزرگتر بودند
ولی بخاطر همان کنترلها آنها هم . بود
توانستند فوری به کسی اطمينان کنند و  نمی

خواهد بگویند، ولی بهر  هر چی دلشان می
شدند یکسری  حال وقتی مطمئن می

ادند که د اطالعات محيط را به تو می
چطوری از خودت محافظت کنی در اون 

  .محيط
کی شما را دوباره از قزل حصار : سوال

  بردند بندرعباس؟ 
 روزی که ٢۵ یا ٢٠فکر کنم حدودًا  :پاسخ

 به پایان حکم دو ساله ام مانده بود مرا فر
  .ستادند بندرعباس

وقتيکه برگشتی بندر در اين فاصله : سوال
  بود؟زندان بندر چه فرقی کرده 

کردم  حس می. خيلی فرق کرده بود:پاسخ
آمده ام زندان قزل حصار ولی از نوع 

یعنی اون زندان دیگر اون زندان . کوچکش
وقتی شمس آمد فضای زندان . اول نبود

تغييراتی کرده بود ولی وقتی برگشتيم دیدم 
 درجه فرق کرده است و اون ١٨٠اصًال 

زندان آن موقع دیگر وجود ندارد یعنی 
البته . ها کار شده بود نقدر روی این بچهای

توانستی این  باید این را بگویم که هنوز می
را تشخيص بدهی که کی خالص شده و کی 

  .نه
  توابين زياد شده بودند؟: سوال
تعداد توابين زیاد شده بود کارهای  :پاسخ

  .فرهنگی بقول خودشان زیادتر شده بود

ده زندانی سِر موضع توی زندان مان: سوال
  بود؟
من ندیدم اونهایی که بودند یا . نه :پاسخ

اعدام شدند یا موضع بيطرفی را گرفتند و 
گفتند ما اشتباه کرده ایم و کاری به کسی 

  .کنيم نداریم و کاری هم نمی
توکه برگشتی در زندان بندرعباس : سوال

  مرخصی بود يا نبود؟
آن زمان که من از قزل حصار منتقل  :پاسخ

دیگه حکم ام تقریبا تمام شده شدم به بندر 
اونجا برنامه مرخصی بود، یعنی . بود
توانستند مرخصی بروند  ها دیگر می بچه

فقط شرط اش این بود که یک سندی 
. مثًال خانه و بعد مرخصی ميدادند. بگذارند

  .مرخصی یک روزه
  به خود شما دادند؟: سوال
از قزل حصار که برگشتم پدرم .  بله:پاسخ

بعد هم . یم مرخصی گرفته بودیک روز برا
  .یک روز خانه بودم. برگشتم زندان

کردند چی  آن زمان وقتيکه آزاد می: سوال
گرفتند که ديگر  ميخواستند؟ آيا تعهد می

  گرفتند؟ يا تضمين خانه میآ ؟فعاليت نکنيد
موقعی که من آمده . نه اینجوری نبود :پاسخ

ها راه افتاده  بودم بندر تازه جریان مرخصی
اون . دادند ها مرخصی می بود و به بچه

رفتی سند  موقع که برای مرخصی می
خواستند که چند  آدم معتبر می. خواستند می

روزی مرخصی بدهند تا زندانی چند روز 
ولی موقع آزادی مثًال خود من . برود بيرون

که آزاد شده بودم بابای من تعهد را داده بود 
 دنبال رود که اگر آزاده بياید بيرون می

او به آنها گفته بود که آزاده اصًال  .زندگيش
و کاری به هيچ . همه چيزاش آماده است

کس ندارد و من این قول را بشما ميدهم 
اصًال کارت عروسی اش هم حاضر است و 

آن طور که پدرم  .رود دنبال زندگيش او می
  . گفت این قول را ازش گرفته بودند می

صاحبه  آزادی شما شرط مزمان: سوال
  ؟کردن نبود

یا در هر حال برای من چنين . نه :پاسخ
 قبل از ۶١اما در سال . شرطی نگذاشتند

اینکه ما را به قزل حصار تبعيد کنند، 
 ۵همانطور که گفتم شمس یک مصاحبه 

  .دقيقه ای گرفت
  .توضيح دهيد اين موضوع را کمی: سوال
 وقتی شمس آمد شروع کرد با همه :پاسخ

و جواب کردن که همان تک به تک سوال 
  . دقيقه ای بود۵مصاحبه 

  آيا فيلم برداری کردند؟  :سوال
برد و نوبتی با  تک به تک میهمه را  :پاسخ

 دقيقه ۵از . نشست به صحبت هر کس می

خودش با دوربينش . شد هم نباید بيشتر می
  .گرفت کرد فيلم می ار کسی که صحبت می

  ؟خواست گفت و چی می چی می: سوال 
هوادار کی . گفت اسمت را بگو می :خپاس

بگو که اشتباه . بگو چکار کردی. هستی
پس از . کردی و همه هم همين را گفتند

های وحشتناک که به همه داده بودند  شکنجه
و اعمال کثيفشان و در فضای رعب و 
وحشتی که ایجاد کرده بودند، و هيچگونه 

هائی  رابطه مبارزاتی هم با بيرون نبود، بچه
با من در زندان بندرعباس بودند، همه که 

البته بند پسرها . این مصاحبه را انجام دادند
کنم شمس وقتی  دانم ولی فکر می را نمی

  . کاری ميکرد برای همه ميکرد
خواسته سِر موضع نبودن  شمس می: سوال

  را نمايش دهد؟ 
گفت من اینها را  بعد خودش می. آره :پاسخ

فهمم که   میمن. گذارم توی قلب خودم می
او از خودش تعریف . گوید کی چه می

کرد که من تنها آخوند نيستم من  می
  .روانشناس خوبی هستم

آيد بندرعباس از  وقتی شمس می: سوال
گيرد که امر ديگری  همه يک مصاحبه می

آيا . است، و ربطی به مسئله آزادی ندارد
  موقع آزادی هيچ تعهدی نگرفتند؟

ی نخواستند ولی  چيز از من شخصاًً:پاسخ
  . همانطور که گفتم پدرم تعهد داده بود

از رفقای زنی که در رابطه با اين : سوال
تشکيالت در بندرعباس اعدام شدند چه 

  شناسی؟ کسانی را می
مهشيد معتضد کيوان بود که دستگير  :پاسخ

فاطمه رخ بين بود که . شد بعد هم اعدام شد
 .توی تهران دستگير شد و بعد اعدام شد

بود و رفيق طيبه که از   طاهره قاسمی
های بندرعباس نبود ولی مسئول بخش  بچه

  . زنان چریکها در بندر بود که اعدام شد
 .د پسرها که اعدام شدند خيلی بيشتر بودتعدا

البته به کمک افرادی که از زندانها بيرون 
آمدند ليستی از شهدای استان هرمزگان تهيه 

  .شده است
پسر هيچ با رفقای زندانی توی بندر : سوال

  ؟تماسی داشتيد
توانستيم سعی  تا جایی که می :پاسخ
کردیم به یک شکلی تماس بگيریم که  می
اگر روابطی بود مطمئن ولی . شد  نمیعمًال

ه نه اینک. شد هستم که جّو زندان بهتر می
. بی اثر نبودمثًال از اونها خط بگيریم اما 

اینکه هيچ قطع شدن روابط با دنيای بيرون و
رابطه جدیدی نبود و همه مربوط به گذشته 

  .نبود بود کارساز
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هايی که در بندر محکوميت باال  بچه: سوال
چه کسانی گرفته باشند از بين زندانيان زن 

   سال يا ابد؟١۵های  ؟ مثًال محکوميتبودند
های مجاهدین  دو تا داشتيم که از بچه :پاسخ

 سال ١٠کی های خود ما ی بودند البته از بچه
 همان که اتفاقًا.  سال١۵گرفت و دیگری 

 .کسانی بودند که تعدادی را لو داده بودند
های باال  البته بعدها تعداد کسانی که حکم

  . گرفتند بيشتر شد
 سال گرفته بود در جریان یک ١۵کسی که 

کنم دو  درگيری دستگير شده بود که فکر می
تا از رفقا نيز در این درگيری شهيد 

شوند  آنهایی را که زنده دستگيرمی. شوند یم
 چون پرونده متعلق به  .آورند بندر را می

یک روز صبح بود که یکی . بندر بوده است
همان شخصی که  .ها را صدا زدند از بچه

عده ای را لو داده بود و ابتدا به حبس ابد و 
  خيلی عجيب .  سال محکوم شد١۵بعد هم به 

د برخی گفتند که بود چون وقت مالقاتی نبو
برند بعد که صحبت کردیم  او را کجا می

برخی گفتند که احتماًال یکعده را دستگير 
تعدادی از . برند برای شناسائی کرده اند می

گفتند امکان ندارد اما وقتی که آمد  ها می بچه
خيلی حالت تشنج داشت همه اش اسم رفيق 

برد و مطمئن شدیم که طيبه  طيبه را می
ده و او را برای شناسایی برده دستگير ش

دو تا از .  سال گرفته بود١۵او . بودند
 ٣٠های مجاهدین هم بودند که در  بچه

اونها حبس ابد . خرداد دستگير شده بودند
های  بچه.  سال تبدیل شد١۵بودند که بعد به 

بسيار خوبی بودند و هر دو را بسيار اذیت 
  .و آزار داده بودند

يشتر زندانيان زن وميت بآيا محک: سوال
  ؟باال بود
 ماه ۶محکوميت زنها مختلف بود از  :پاسخ

 سال ٧ سال، ۵ سال، ۴ سال، ٢داشتيم تا 
  ... و١۵، ١٠و

از رفقای زنی که در بندر اعدام : سوال
شدند مثل طيبه، فاطمه، طاهره و مهشيد 

  آيا از اينها چيزی يادت هست؟

 مهشيد را برای حدود یک هفته از :پاسخ
 کميته پيش ما به زندان مرکزی زندان
موقعی که دستگيرش کردند یک . آوردند

مدتی کميته بود چون اون موقع کميته هنوز 
  .پا بر جا بود

  در بندرعباس؟:  سوال
بله، مهشيد یک هفته با ما بود و سه  :پاسخ

روز از این یک هفته پسرش توماج را 
بچه فقط چند ماهش بود، . آوردند پيش اش

آخرین باری که .  مهشيد را بردندبعد از این
مهشيد را دیدم یک روز قبل از اعدامش بود 
که آمد با پدر و برادرش که در زندان بودند 

های مجاهد  برادرش از بچه. مالقات بکند
بعد از مالقات با آنها از در بند ما که . بود

رد شد یک لحظه اومد و گفت من دارم 
. بينيد ميروم و شما دیگر من را نمی

ولی رفيق طاهره . خداحافظی کرد و رفت
کشته شد و   توی درگيری در خانه تيمی

شود با  رفيق فاطمه را هم که دستگير می
بودند  هایی که توی اون خانه تيمی تمام بچه

های خيلی سخت و  بعد از تحمل شکنجه
اعدام ) گفتند ها می آنطور که بچه(وحشتناک 

ام نشد از اون سری فقط یک نفر اعد. کردند
او از پسرها بود . که تواب خالص شده بود
  .که هنوز هم زنده است

  آيا طيبه را توی زندان ديدی؟ :سوال
نه، طيبه را ندیدم ولی کسی را که  :پاسخ

برده بودند او را شناسایی کنه هی با اون 
مشخص بود . گفت طيبه طيبه حالت تلخ می

که طيبه دستگير شده است که البته توی 
درگيری . رفتنش، توی خانه تيمیتهران گ
  .کنند شود او را دستگير می که می
توی زندان بندر و قزل حصار آيا : سوال

اين حالت بود که صورت کسی را ببندند و 
بيايد شما را به او نشان دهند؟ يک 

گفتند  اصطالحی بود توی زندانها به آنها می
کوکلوس کالنها، زندانی که تواب شده 

آمد  پوشاندند بعد می صورت اش را می
ديد و افراد را شناسائی  زندانيها را می

  .کرد می
در . نه، تهران من این را ندیده بودم: پاسخ

بندرهم اصًال احتياجی نبود چون تعداد ما 
های یک محله بودیم  کم بود همه بيشتر بچه

و در یک محيط بودیم و آنهایی که لو داده 
نی بودند خوب دیگر گفته بودند که فال

کيست یا مثًال پدرش کی است مادرش کی 
است خودش کيه، چند سالش هست چکار 

کرده، مثًال کسی که  کرده است چکار می
مرا لو داده بود بيشتر از گذشته من گفته بود 
تا کارهایی که من توی جنبش دانش آموزی 

دادم چون او اصًال اطالعی نداشت  انجام می
اصًال با چون من . های بعدی من از فعاليت

کردم چيزهایی گفته بود بيشتر  او کار نمی
 بود که من در آن ۵٨های  مربوط به سال

ها این کارها را کرده بودم و در یک  سال
او هم . سری ازمراسمها شرکت کرده بودم

گفته بود من اینجور جاها ميرفتم و با 
او گفته بود  .اینجور آدمها رابطه داشته ام
شناسم   زیاد میکه من آدمهای سياسی را

  . چون به خانه ما رفت و آمد داشته اند
اين مسئله که زندانيان سياسی را : سوال

  جلوی مردم دار بزنند در بندرعباس بود؟
  .بله: پاسخ
از رفقای ماچه کسی را دار زدند، : سوال

  شناسی؟ کسی را می
های  دانم از بچه تا آنجا که من می :پاسخ

ه جنازه اش سياسی یک نفر را دار زدند ک
های  از بچه. سه روز توی شهر آویزان بود

چپ بود و اسمش هم توی این ليستی که 
های سياسی را بيشتر  بچه. چاپ شده هست
ً  دو تا از بچه. کردند تيرباران می های  اما

  .پيکار را توی شيراز حلق آویز کردند
های  در زندان بندرعباس وابستگی :سوال

ر روابط گروهی و اختالفات سياسی د
  زندانيان چه حد تأثير گذار بود؟ 

نه زیاد، چون محيط کوچک بود و ما  :پاسخ
شناختيم یعنی غير از روابط  همدیگر را می

. سياسی، روابط معمولی هم با هم داشتيم
شناختند با اینکه مثًال  همه همدیگر را می

مجاهدین یکسری مراسم مذهبی داشتند و 
ما احترام نماز جمعی خودشان را داشتند 

گذاشتيم کاری نداشتيم، خوب، نماز  می
صحبتهای مذهبی خودشان را . خودشان بود

در کارهای زندان جمعی تصميم . داشتند
گرفتيم یعنی بدون اینکه فکر کنيم که اون  می

نشستيم یک  مذهبی است و یا چپ، می
تا زمانی که این . حرکت درست انجام دهيم

این روابط شمس نيامده بود سعی کردیم که 
 را خوب نگه بداریم البته با آمدن پيکاریها،

 از رده پائين های پيکاری که اکثرًا چون بچه
فرق   و زود تواب شدند، وضع کمی بودند
کردم خيلی وقت نبود که  من تعجب می. کرد

اونها دستگير شده بودند که تواب شدند البته 
شمس هم همان زمان آمد و این امر در 

ا بی تاثير نبود البته تعدادی تواب شدن آنه
ی ها ازآنها به اتاق بيطرفها رفتند و بچه

  . الیشان که سر موضع بودند اعدام شدندبا
از نظر تغذيه وضع غذاچطور بود : سوال

  آيا کافی بود؟
توی بندر غذا کافی بود به خاطر . نه :پاسخ

گرفتيم ولی  اینکه ما نان خيلی زیاد می
افتضاح، یعنی ما کيفيت غذا خيلی بد بود، 

کردیم از موادی که  بيشتر سعی می
از . آوردند استفاده کنيم ها می خانواده
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کنسروها یا غيره ولی در تهران کيفيت غذا 
خوب بود تميز بود، مرتب بود ولی خيلی 

صبحانه مثًال یک تکه به . کم بود خيلی کم
پنير  اندازه کف دست نان بود یک کمی

سير . کره  میمربا و ک  داشتيم یک کمی
شدیم نهار هم همينطور ولی کيفيت غذا  نمی

نسبت به زندان بندرعباس خيلی بهتر بود که 
البته من شنيدم که خود زندانيان توی 

کنند و آشپزها هم از اون  آشپزخانه کار می
.  بودند٢ساواکيهای سابق هستند که توی بند 

البته در بندرعباس وقتی شمس آمد یکسری 
 از زندانيان عادی گرفت و داد از کارها را
هایی هم بودند که در  بچه. ها به سياسی

  .کردند آشپزخانه کار می
آمدند چقدر حق  ها که می خانواده: سوال

داشتند پول بدهند به شماها و آيا پول را به 
دادند يا ميرفت توی دفتر  دست خودتان می

  زندان؟

رفت توی دفتر زندان  نه همه چيز می :پاسخ
دادند  بعد پول را می. شد  اونجا ِچک میو از

یعنی وقتی که . که از فروشگاه خرید کنيم
دادند پول را  وسایل مان را به ما تحویل می

ما در بندرعباس خرید . دادند هم می
کردیم و بطور  فروشگاه را هم جمعی می

  .کردیم جمعی استفاده می
  توی قزل حصار چطور؟: سوال
ها،  برای خانوادهبخاطر مسافت زیاد : پاسخ

اونجا مالقات نداشتيم و پول هم به اون شکل 
  .نبود
در اين فاصله با زندانيانی که تعادل : سوال

روحی خود را از دست داده باشند هيچ 
  مواجه شدی؟

هایی بودند  بچه. اعصابها خراب بود :پاسخ
شدند یک کارهایی  که وقتی عصبی می

دند ز کردند که عجيب بود مثًال جيغ می می
زدند بودن  یا طرف مقابلشان را کتک می

توانست کنترل کند یکی  یکی می. اینها
  . توانست نمی
آيا کسی را داشتيد که اصال قادر به : سوال

  کنترل خود نباشد ؟
اگر کسی از . اگر بود من ندیدم. نه :پاسخ

گفتيم  نظر عصبی تعادلی نداشت خوب می
فشار زیاد است و تحمل نيست و این عکس 
العملی است در مقابل اون فشارهائی که 

  .شود بهش وارد می
  

با سپاس و تشکر از وقتيکه برای اين 
  .گفتگو گذاشتيد

  
من باید از فرصتی که دادید تشکر  :آزاده
ها به نسل  اميدوارم که این یادآوری.کنم

جوان و انقالبی در مبارزاتشان بر عليه 
  .کمک کند جمهوری اسالمی

  
  ...ين، سمبل اعدام صدام حس

یکی از اهداف سياسی ای که امپریاليسم 
آمریکا از اعدام صدام دنبال می کند این 
است که با اعدام دیکتاتور جنایتکاری که  
با لشکرکشی آمریکا به عراق از قدرت 
ساقط شده به مردم جهان و عراق نشان دهد 
که قادر به انجام هر عملی عليه مخالفينش 

م وسيله ای بود برای اعدام صدا. می باشد
درس عبرت دادن به مردم عراق و جهان 

هر چند که مخالفت صدام با آمریکا ماهيتًا (
با مخالفت کارگران و زحمتکشان جهان با 

اعدام صدام ). امپریاليسم متفاوت است
وسيله ای بود برای امپریاليسم آمریکا که 
مردم آزادیخواه آمریکا و جهان را به 

ه اگر امپریاليسم با یکی وحشت بياندازد ک
از نوکران سابقش و شریک جنایاتش 
اینچنين می کند، با مخالفين و دشمنانش چه 

  !خواهد کرد
  

یکی دیگر از اهداف سياسی آمریکا این 
" مدرکی"است که از اعدام صدام به عنوان 

برای اثبات مثأل موفقيت لشکرکشی اش  در 
ز و افکار جهانيان را ا. عراق استفاده کند

این واقعيت که عراق به باتالقی برای 
تجاوز نيروهای امپریاليسم آمریکا تبدیل 

مطبوعات دولتی آمریکا . شده، منحرف کند
تالش کردند که با پر کردن صفحات خود 
با گزارشات و تصاویرگوناگون از اعدام 
صدام، این امر را به مثابه موفقيت ارتش 
  آمریکا در عراق جلوه داده و تاثيرات 

 سرباز آمریکایی ١٠٠کشته شدن بيش از 

در همين ماه یعنی ماه دسامبر را در افکار 
  . مردم کمرنگ سازند

هدف دیگری که با اعدام صدام دنبال می 
شد این بود که با توجه به سابق جنایات او 
در کشور به طور موقت هم که شده 
رضایت مردم عراق را نسبت به دولت 

نفرت زحمتکشان که مورد " (نوری مالکی"
  . جلب کنند) عراق می باشد

ظاهرًا همزمان با اعالم حکم اعدام صدام 
دولت آمریکا برای به کار گماردن صاحب 
منصبان و کارمندان عاليرتبه دولت صدام و 
برای وارد بازی کردن هر چه بيشتر  سران 
احزاب سنی مذهب در دولت فعلی عراق 

 در سفير آمریکا. اقداماتی را آغاز کرد
 اکتبر و جورج بوش در ٢۴عراق در 

کنفرانس مطبوعاتی در اواخر اکتبر اعالم 
کردند که دولت آمریکا بخشی از سران 
سنی و نيروهای مسلح  آنها را که تا مدتی 
پيش به مبارزه مسلحانه با ارتش آمریکا 

آنها اعالم . مشغول بودند، عفو خواهد کرد
این کردند که تنها شرط آمریکا برای عفو 

افراد این است که سران گروه های سنی 
مزبورحاضر شوند مقاومت مسلحانه را 
کنار بگذارند و وارد عرصه سياست و 

  .  مذاکره شوند
  

صدام و اعضای دولتش جنایات فراوانی را 
در حق مردم عراق مرتکب شدند واین 
واقعيت برای همه آگاهان جهان روشن و 

 اما .او باید محاکمه می شد. واضح است

دولت آمریکا که خود سردمدار جانيان است 
دولت آمریکا . حق محاکمه کسی را ندارد

کشورهای عراق و افغانستان را به نابودی 
کشاند، ارتش افسارگسيخته خود را به جان 
مردم بی گناه این کشورها انداخت که با 
شکنجه های غير انسانی و با تجاوز و قتل 

يوانی ح و غارت بی شمار، خصلت های
. مزدوری سرمایه را به نمایش بگذارند

جنایات دولت آمریکا بی شمارند، ابوغریب 
تنها نمونه های ... و فلوجه و حدیثه و 
جنایات بی شمار . شناخته شده آن هستند

دیگری به دست امپریاليسم انجام شده که 
و جنایات بی شمار . هنوز فاش نشده اند

توسط دیگری نيز امروز و فردا، باز هم 
زیرا که . امپریاليست ها انجام خواهند شد

  .  امپریاليسم خون آشامی سيری ناپذیر است
    

سرمقاله نيویورک دیلی نيوز که بعد از 
حکم دادگاه صدام با حروف درشت نوشته 

تبليغ آشکار " ایستگاه بعدی، جهنم"بود 
خونریزی و خون آشامی حاکی از جنون 
مع آدمکشی و سادیسم موجود در مجا

تشنه "اما بيماری . سياسی آمریکا می باشد
سرمایه داری با این کارها " به خون بودن

برای دولت و احزاب . تمام نمی شود
صاحب قدرت در آمریکا به هيچوجه 
اهميتی ندارد که آیا حداقل قانون و 

حتی نوع آمریکائی یا نوع (دمکراسی 
  در) دمکراسی دولت دست نشانده عراق

۶  ادامه در صفحه



                           صفحه             92                                         شماره   پیام فدایی  
                                     

 

12 

  
 "Vincent Navarroوينست ناوارو "

  ٢٠٠۶مانتلی ريويو، سپتامبر 
  پيام: ترجمه از

  قسمت آخر
نه بين شمال : تضاد عمده در جهان امروز

و جنوب، بلکه بين اتحاد طبقات مسلط 
شمال و جنوب عليه طبقات تحت سلطه 

  شمال و جنوب
  

امروزه گویا تصور عمومی برآن است که 
ن بين شمال ثروتمند و تضاد عمده در جها
اما شمال و جنوب از . جنوب فقير باشد

طبقات با منافع متضادی تشکيل شده اند که 
در سطح جهانی، اتحاد خود را مستقر کرده 

این وضعيت برای من زمانی که مشاور . اند
. آلنده در شيلی بودم خود را آشکار کرد

کودتای فاشيستی به رهبری ژنرال پينوشه، 
که بسياری از گزارش ها نشان نه آنچنان 

می دهد، کودتایی که توسط شمال ثروتمند 
) شيلی(بر جنوب فقير ) ایاالت متحده(

آنان که وحشيانه . تحميل شده باشد، نبود
رژیم پينوشه را بر مردم شيلی تحميل 

بورژوازی، (کردند، طبقات مسلط شيلی 
خرده بورژوازی و اقشار باالی طبقات 

ه ایاالت متحده آمریکا با حمایت ن) متوسط
 ميليون امپریاليست ٢۴٠جامعه آمریکا از (

، بلکه با حمایت حکومت )تشکيل نشده
نيکسون که در آن زمان در آمریکا هيچ 

فرستادن ارتش برای (محبوبيتی نداشت 
سرکوب کارگران معادن ذغال سنگ در 

  .، بودند)آپاالچا
  

عدم شناخت وجود طبقات، عمومًا به 
و عمومًا ایاالت ( یک کشور محکوميت کل
اما در . منجر می شود) متحده آمریکا

واقعيت، طبقه کارگر آمریکا یکی از اولين 
برخی . قربانيان امپریاليسم آمریکاست

برآنند که طبقه کارگر آمریکا نيز از 
مثًال . امپریاليسم این کشور سود می برد
هرچند (بنزین در آمریکا نسبتًا ارزان است 

من ). م دارد خود را باال می کشدکه همان ه
 دالر پر می ٣۵باک ماشينم را در آمریکا با 

کنم، در حالی که در اروپا برای همان مدل 
اما در مقابل، .  یورو بپردازم۵٢ماشين باید 

در بسياری از مناطق آمریکا، اساسًا چيزی 
. بنام وسایل حمل و نقل عمومی وجود ندارد

تيمور مطلوب تر برای طبقه کارگر مثًال بال
و سودآورتر آنست که از وسایل حمل و نقل 

) که اساسًا فاقد آن است(عمومی درجه اولی 
. استفاده کند تا به اتوموبيل خود وابسته باشد

و ). قيمت بنزین هر چه می خواهد باشد(
فراموش نکنيم که منافع شرکتهای وابسته به 
انرژی و صنعت اتوموبيل از جمله عوامل 

ود کردن سيستم حمل و نقل عمومی مهم ناب
طبقه . در ایاالت متحده آمریکا بوده اند

کارگر آمریکا، قربانی سيستم سرمایه داری 
و تصادفی . ملی و امپریاليستی خود است

نيست که هيچ کشور پيشرفته سرمایه داری، 
چنين دولت رفاه اجتماعی عقب مانده ای 

 هزار ١٠٠بيش از . نظير آمریکا را ندارد
فر در آمریکا در هر سال به خاطر فقدان ن

سيستم درمان عمومی، جان خود را از 
گرایش به نگاه به توزیع . دست ميدهند

قدرت در سرتاسر جهان با نادیده انگاشتن 
قدرت طبقاتی در درون هر کشور را می 
توان با کارکرد سازمانهای بين المللی توسط 

مثًال . کشورهای ثروتمند بهتر دریافت
 ١٠اری اوقات مطرح می کنند که بسي

درصد از جمعيت جهان که در ثروتمندترین 
 درصد حق ۴٣کشورها زندگی می کنند، 

رأی را در صندوق بين المللی پول به خود 
اما درست نيست که . اختصاص داده اند

 درصد از جمعيتی که در ١٠فکر کنيم که 
کشورهای به اصطالح ثروتمند زندگی می 

دوق بين المللی پول را در کنند، کنترل صن
این طبقات مسلط کشورهای . اختيار دارند

ثروتمند هستند که بر صندوق بين المللی 
پول حاکميت دارند و سياستهایی را مورد 
حمایت قرار می دهند که طبقات تحت سلطه 
کشور خود و دیگر کشورها را به یک 

مثًال رئيس صندوق . اندازه متضرر می کند
 Rodrigoرودریگو راتو "ل بين المللی پو

Rato " که زمانی در اسپانيا وزیر اقتصاد
خوزه ماریا "دولت شدیدًا دست راستی 

که به همراه " (Jose Maria Aznarازنار 
بود، ) بوش و بلر به عراق نيرو فرستاد

سياستهای سخت گيرانه ای را در پيش 
گرفت که به کاهش شدید استانداردهای 

  . پانيا، منجر شدزندگی طبقات محروم اس
الزم است در اینجا، نکته دیگری را نيز 

در مورد درگيری در درون . روشن کنيم
 بين WTOسازمان تجارت جهانی 

کشورهای ثروتمند و فقير، مطالب بسياری 
مطرح می کنند که حکومت . نوشته شده

های کشورهای ثروتمند با سوبسيدهای 
هنگفت از بخش کشاورزی خود و ایجاد 

 حمایتی برای صنایعی نظير نساجی و موانع
غذایی شان که در مقابل محصوالت مشابهی 
که از کشورهای فقير وارد می شوند، شدیدًا 

با وجودی . آسيب پذیراند، حمایت می کنند
که ایجاد چنين موانعی بر سر راه تجارت 
جهانی، کشورهای فقير را شدیدًا تحت تأثير 

 را در قرار ميدهد، اما راه حل این مشکل
. تجارت آزاد جهانی جستجو کردن خطاست

قدرت توليد باالتر کشورهای ثروتمند، حتی 
بدون این موانع هم، موقعيت آنها را در 

آنچه که . تجارت جهانی تضمين می کند
کشورهای فقير باید انجام دهند، تغيير در 

ریشه (توليد کاالهایی با منشأ صادراتی 
با مصرف به کاالهای ) تمامی مشکالتشان

استراتژی که نياز به باز . داخلی است
 و طبقات مسلط داردتوزیع اساسی درآمد 

شدیدًا ) و کشورهای ثروتمند(این کشورها 
درک این نکته . در مقابل آن می ایستند

بسيار مهم است که بسياری از کشورها، 
را برای گذشتن ) حتی سرمایه(منابع الزم 

. تنداز مرحله توسعه نيافتگی دارا هس
بگذارید از یک منبع بسيار غير محتمل نقل 

 سپتامبر ١٢نيویورک تایمز در شماره . کنيم
زمانی که انفجار جمعيت را علت  (١٩٩٢

ارزیابی ) اصلی فقر در جهان می دانستند
بسيار صادقانه و صریحی از وضعيت در 

منتشر ) فقيرترین کشور جهان(بنگالدش 
ن آ"در این مقاله بسيار مفصل . کرد

مستقيمًا به " Ann Crittendenکریتندن 
الگوهای مالکيت : سراغ ریشه مسأله رفت
  :دارایی توليد، یعنی زمين

ریشه سوء تغذیه چاره ناپذیر در ميان "
فراوانی نسبی، توزیع نابرابر زمين در 

تعداد اندکی از مردم با . بنگالدش است
، اما  انداستاندارهای غربی ثروتمند

شدیدی وجود دارد که در نابرابری بسيار 
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 ١۶. مالکيت شدیدًا طبقاتی زمين ریشه دارد
درصد از ثروتمندترین مردم روستاها، دو 

 ۶٠سوم زمينها را در اختيار دارند و تقریبًا 
درصد جمعيت، مالک کمتر از یک هکتار 

  ".زمين است
راه حل مسأله را تکنولوژیکی " کریتندن "

که بلکه برعکس معتقد است . نمی بيند
تکنولوژی، وضعيت را وخيم تر هم می 

  : کند
استفاده از تکنولوژی های جدید "

کشاورزی، به نفع کشاورزان بزرگ تمام 
شده و آنها را در موقعيت بهتری برای 
خرید زمين کشاورزان فقير همجوار خود 

  ".قرار داده است
چرا این وضعيت ادامه می یابد؟ پاسخ 

  :روشن است
طه مالکين بر دولت با وجود این، با سل"
 درصد نمایندگان مجلس زميندار ٧۵حدود (

، هيچ کس اميدی به حمایت دولت از )هستند
  ".ایجاد تغييرات اساسی در سيستم ندارد

باید در اینجا اضافه کنيم که در طبقه بندی 
وزارت امور خارجه آمریکا از رژیم های 
سياسی، بنگالدش در ستون دمکراتيک 

 حال، گرسنگی و در عين. قرار دارد
الغری مفرط، علت اصلی مرگ و مير 

چهره گرسنه . کودکان در بنگالدش است
یک کودک بنگالدشی، عمومی ترین 
پوستری است که توسط سازمانهای خيریه 
برای تأثير گذاشتن بر مردم کشورهای 
پيشرفته، جهت فرستادن کمک های غذایی 
. و مالی به بنگالدش، به کار برده می شود

  با چه نتایجی؟اما 
مقامات مسئول کمک های غذایی در "

بنگالدش بطور خصوصی به من گفتند که 
تنها بخشی از ميليونها ُتن کمک غذایی که 
به بنگالدش ارسال می شود، به دست مردم 

غذا به . فقير و گرسنه در روستاها ميرسد
دولت تحویل داده می شود که به نوبه خود 

د دار به ارتش، آنها را به قيمت های سوبسي
پليس و ساکنان طبقات متوسط شهرها می 

  ". فروشد
ساخت طبقاتی بنگالدش و روابط مالکيت 
حاکم بر آن، علتهای فقر گروه عظيم مردم 

" آن کریتندن"همانگونه که . این کشور است
  :نتيجه گيری می کند

بنگالدش، زمين کافی برای تهيه غذای "
مناسب برای هر مرد و زن و کودک 

نيروی بالقوه . شورش را در اختيار داردک
کشاورزی این سرزمين سبز و پر آب، آن 
چنان است که حتی با احتساب رشد اجتناب 
ناپذیر جمعيت بيست سال آینده نيز، تنها با 

منابع خود بنگالدش به سادگی قابل تغذیه 
  ".است

بنگالدش همين اواخر به دليل رشد باالی 
ه صادرات اش اقتصادی که عمدتًا به واسط

به بازار جهانی صورت گرفته، در صدر 
اما این . اخبار اقتصادی قرار گرفته است

رشد، تنها به بخش بسيار کوچک و 
مخصوص صادرات کشور مربوط بوده و 
اکثریت جمعيت از آن هيچ سودی نبرده 

سوء تغذیه و گرسنگی همچنان رو به . است
  .ازدیاد است

  

  دولت ها و اتحادهای طبقاتی
دولتها در برقراری اتحادهای طبقاتی، نقش 

مثًال سياست خارجی . کليدی بعهده دارند
دولت آمریکا، معطوف به حمایت از طبقات 

 درصد ٢٠که اتفاقًا (مسلط جنوب 
) ثروتمندترین افراد جهان در آن بسر ميبرند

این اتحادها در بسياری موارد شامل . است
. افرادی از اعضای طبقات مسلط نيز هست

مثًال حمایت سنتی خانواده . مثال ها فراوانند
. بوش از رژیم های فئودال خاورميانه

حمایت کلينتون از امارات متحده عربی، 
یکی از بزرگترین حاميان کتابخانه کلينتون 

آرکانزاس و " Little Rockليتل راک "در 
تا حد (تأمين مالی سخنرانی های کلينتون 
). رانییک ميليون دالر برای هر سخن

امارات متحده عربی یکی از ستمکارترین 
طبقات حاکم، . رژیمهای جهان است

 درصد از جمعيت کارگری ٨۵شهروندی 
" کارگران ميهمان"که به (کشور را 

الزم به تأکيد نيست . انکار می کند) معروفند
که عمدتًا تحت (که سازمانهای بين المللی 

) نفوذ حکومتهای آمریکا و اروپایی هستند
با شعار بازارهای آزاد نئوليبرال، به تقویت 

کاهش هزینه . چنين اتحادهایی می پردازند
های رفاه اجتماعی که توسط صندوق بين 
المللی پول و بانک جهانی تبليغ می شود، 
بخشی از سياستهای عمومی نئوليبرال است 
که بوسيله طبقات حاکم شمال و جنوب، به 

ت تحت هزینه رفاه و کيفيت زندگی طبقا
. سلطه در سرتاسر جهان، پشتيبانی می شود

در تمامی این مثالها، دولتهای شمال و 
  . جنوب، نقش حياتی به عهده دارند

مثال دیگر در مورد اتحاد بين طبقات حاکم، 
" برای سود"طرح بيمه درمانی معروف به 

توسط حکومت بوش برای مردم آمریکا و 
ال بيش از آن برای مردمان کشورهای در ح

این طرح با توصيه و . توسعه است
همکاری حکومت های محافظه کار در 
آمریکای التين به نمایندگی از طبقات حاکم 
که از طرح بيمه خصوصی که مشتریان 
پولدار را انتخاب می کند و توده های 
محروم را از آن محروم می کند سود می 

توده های مردم در . برند، دنبال می شود
آمریکا و آمریکای التين با ایاالت متحده 

شدیدًا " برای سود"طرح بيمه درمانی 
  .مخالفند

این واقعيت که طبقات حاکم در کشورهای 
پيشرفته و در حال توسعه، منافع مشترکی 
دارند، به معنای آن نيست که نسبت به همه 

آنها تضادها و عدم . چيز نظر یکسان دارند
درست نظير (تفاهم های خودشان را دارند 

عدم تفاهم و تضادهای بين اقشار مختلف 
عدم ، اما این )طبقات حاکم در هر کشور

تفاهم ها، اشتراک منافع شان را که در 
نظير (همایش های گوناگون نئوليبرال 

و ابزارهای نئوليبرال را ) Davosداوس 
نظير (که موقعيتی هژمونيک دارند 

خود را نشان ) اکونوميست و فاینشنال تایمز
  .  سازد میمی دهد، پنهان

  
آيا يک دولت حاکم در جهان کنونی وجود 

  دارد؟
که در جهان امروز شاهد آن هستيم، آنچه را 

بيش از گلوباليزاسيون، منطقه ای شدن 
ول یک دولت حفعاليتهای اقتصادی در 

آمریکای شمالی، حول ایاالت : حاکم است
متحده، اروپا حول آلمان و آسيا حول ژاپن و 

بدینگونه، یک هيرارشی از . بزودی چين
مثًال در . دولتها در هر منطقه وجود دارد

، حکومت اسپانيا هر چه بيشتر به اروپا
سياست عمومی اتحادیه اروپا که در آن 
. دولت آلمان مسلط است، وابسته می شود

این وابستگی یک وضعيت دوگانه به وجود 
از یک طرف، دولت های اتحادیه . می آورد

نظير (اروپا، سياست های اصلی خود 
را به نهادهای عالی تر ) سياست های پولی

 اروپا که تحت نفوذ بانک بانک مرکزی(
اما . واگذار می کنند) مرکزی آلمان است

این به معنای آن نيست که دولت اسپانيا 
قدرت از . "قدرت خود را از دست بدهد

به این معنا نيست که قبًال از " دست دادن
مثًال . قدرت بيشتری برخوردار بوده ای



                           صفحه             92                                         شماره   پیام فدایی  
                                     

 

14 

اسپانيا با تبدیل واحد پولش از پزو به یورو 
در واقع رئيس . شتری یافته استقدرت بي

خوزه لوئيس رودریگز "جمهور اسپانيا 
 Jose Luis Rodriguesزاپاترو 

Zapatero " چنانچه واحد پولش به جای
در (یورو پزو می بود، در مقابله با بوش 
باید ) بيرون آوردن نيروهایش از عراق

سهيم شدن در . قيمت بيشتری می پرداخت
زایش قدرت می حاکميت و اقتدار، سبب اف

از سوی دیگر، طبقات مسلط اروپا از . شود
حکومت اروپا به عنوان توجيهی برای 
سياستهای ضد مردمی خود استفاده می کنند 

نظير کاهش هزینه های عمومی به عنوان (
برنامه ثبات اقتصادی اروپا "یکی از نتایج 

European Stability Pact " که
 می کند کشورهای اتحادیه اروپا را مجبور

 ٣کسر بودجه حکومت مرکزی را زیر 
). درصد توليد ناخالص ملی خود نگهدارند

و اینگونه وانمود می شود که این سياست ها 
از طرف مجلس قانون گذاری اروپا دیکته 
می شود و بدین ترتيب از زیر بار مسئوليت 
خود در مورد پيگيری این قوانين براحتی 

طبقاتی در اتحادهای . شانه خالی می کنند
سطح کشورهای اروپایی از مجرای 
سياستهای اجرایی نهادهای اتحادیه اروپا که 
ایدئولوژی و سياست های نئوليبرال را 

به " نه"رأی . پذیرفته، اعمال می شود
پيشنهاد پارلمان اروپا، پاسخ طبقات کارگر 
برخی از دولت های عضو اتحادیه اروپا 

م در بود که به عنوان اتحاد طبقات حاک
در درون این هيرارشی . اروپا عمل می کند

دولت آمریکا، . دولتها، برخی مسلط هستند
موقعيت مسلطی دارد که از طریق یکسری 
از اتحادها با طبقات مسلط دیگر دولت ها 

ایدئولوژی نئوليبرال، . بدست آمده است
نيازی به . نقطه اتصال این طبقات است

بين آنها گفتن نيست که تضاد و تنش نيز در 
اما این تنش ها بر مشترک . وجود دارد

. بودن منافع طبقاتی شان سنگينی نمی کند
در ميان سياست هایی که آنها را متحد می 
کند، ميتوان از سياستهای تهاجمی عليه 

دوره . طبقه کارگر و نهادهای چپ نام برد
 را می توان با مبارزات ١٩٨٠-٢٠٠۵

ه تهاجمی عليه احزاب چپ که در دور
 دوران موفقی را پشت سر ١٩۶٠-١٩٨٠

در دوران . گذاشته بودند، مشخص کرد
نئوليبرال، اتحاد طبقات حاکم با جنبش های 
مذهبی که از مذهب به عنوان نيروی تهيج 
مردم برای مقابله با سوسياليسم یا کمونيسم 
استفاده می کند، گسترش فوق العاده ای یافته 

ایت از در حکومت کارتر بود که حم. است
بنيادگرایان مذهبی در افغانستان عليه 

از . حکومت کمونيستی آن کشور، آغاز شد
افغانستان تا عراق، ایران، فلسطين و 
بسياری از کشورهای عربی، طبقات حاکم 
آمریکا و اروپا از طریق دولت هایشان، 
بنيادگرایان مذهبی را تأمين مالی و حمایت 

نافع و اغلب نه تنها به خاطر م(کردند 
طبقاتی شان، بلکه به خاطر مذهبی بودنشان 

در آمریکا باید به " اخالق اکثریت). "نيز
در سرتاسر جهان تبدیل " اخالق اکثریت"

این جنبش های بنيادگر عميقًا ضد . می شد
چپ، به تهيج و سيع مردم دست زده و با 
استفاده از بيزاری شدید توده های عرب از 

ل خود موفق رژیم های سرکوبگر و فئودا
شدند به حاکميت دست یافته و رژیمهای 

آنچنان که در (مذهبی سرکوبگرتری را 
) بسياری از کشورهای عربی شاهد آنيم

  .جایگزین آنها سازند
اما خطاست اگر حمایت طبقات حاکم از 
رژیم های فئودال را تنها یکی از نتایج 

مسأله بسيار وسيع تر از . جنگ سرد بدانيم
.  یک واکنش طبقاتی بوداین. این است

بهترین شاهد این مدعا نيز آن است که این 
حمایت حتی پس از فروپاشی شوروی هم 

جنگ سرد، بهانه ای برای . ادامه یافته است
انجام مبارزه طبقاتی در سطح جهانی 

در . بود) همچنانکه ادامه آن ثابت می کند(
واقع، جنگ طبقاتی به یکی از عناصر 

ت گرایی آمریکا بدل شده شدیدًا فعال دخال
دیکته " شوک درمانی"این سياست . است

 Lawrenceالرنس سامرز "شده توسط 
Summers " جفری ساکس "وJeffery 

Sachs " در روسيه در زمان حکومت
کلينتون بود که به کاهش طول عمر در 
روسيه و در نتيجه سقوط شدید استاندارد 
. زندگی طبقات محروم روسيه منجر شد

یش خصوصی سازی دارایی های عمده افزا
دولتی، بخشی از این جنگ طبقاتی در 

درست همانگونه که در (روسيه بود 
" Paul Bremerپل برمر ). "عراق

حکمران آمریکایی عراق اشغالی، بيش از 
نيم ميليون از کارکنان دولتی عراق را 
اخراج کرد، مالياتهای تجاری را افزایش 

حقوق استثنایی داد، برای سرمایه گزاران 
به (قایل شد و تمامی سدهای وارداتی 

. را از ميان برداشت) استثنای صنعت نفت
" Jeff  Fauxجف فوکس "همانگونه که 

" جنگ طبقاتی جهانی"در کتابش با عنوان 
)Wiley, 2006 ( نشان ميدهد، تنها آن

دسته از قوانين حکومت دیکتاتوری صدام 
 ماندند، که پس از اشغال به قدرت خود باقی

قوانين ضد اتحادیه های کارگری و 
قراردادهای کار دسته جمعی محدود کننده 

ای بودند که تمامی مزایای مربوط به پاداش 
و سوبسيدهای غذایی و مسکن کارگران را 

سرمقاله اکونوميست . ملغی می کرد
رویای "اصالحات اقتصادی در عراق را 

 سپتامبر ٢۵(می نامد " سرمایه دار
٢٠٠٣.(  

 –اخيرًا شرح دیگری از تقسيم بندی شمال 
ترین متنفذجنوب در نوشته های یکی از

 Johnجان رالز "اندیشمندان آمریکا جناب 
Rawls " که کشورهای جهان را به

تقسيم بندی می " غير شریف"و " شریف"
" شریف"کشورهای . کند، مطرح شده است

که عمدتًا درجهان پيشرفته سرمایه داری (
، آنهایی هستند که حقوق و )دقرار دارن

نهادهای دموکراتيک دارند، در حاليکه 
که عمومًا در " (غير شریف"کشورهای 

. فاقد آنند) جهان در حال توسعه قرار دارند
او پس از تقسيم کردن جهان به این دو 
دسته، نتيجه می گيرد که بهتر است 

نادیده گرفته " غير شریف"کشورهای 
ی اخالقی برای مسئوليت"شوند، هر چند 

کمک به کشورهای فقيری که به خاطر فقر 
قادر به سازماندهی خودشان به عنوان 

را می " نيستند" شریف"جوامعی ليبرال یا 
چنين مواضع و بيانيه هایی، نشان . پذیرد

دهنده بی توجهی کامل به روابط بين المللی 
در گذشته و حال و همچنين روابط طبقاتی 

" رالز. "رهاستدر هر یک از این کشو
حکومت ها را با کشورها اشتباه می گيرد 

اشتباهی که عمومًا با این پيش فرض آغاز (
می شود که تضاد عمده بين شمال و جنوب 

غير "آنچه را که او کشورهای ). است
که مشخصه آنها (می نامد " شریف

، )های وحشيانه و فاسد استی دیکتاتور
در طبقات حاکم آنها . دارای طبقات اند

فعاليتهایی که توسط طبقات حاکم کشورهای 
بنيان گذاشته و مورد حمایت قرار " شریف"

می گيرند و موجب پائين آوردن کيفيت 
زندگی و رفاه طبقات تحت سلطه  خودشان 

همچنين . می شود، نادیده گرفته نمی شوند
" غير شریف"در این باصطالح کشورهای 

اتی جنبش هایی با انگيزه طبق" رالز"جناب 
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وجود دارد که با فداکاری های عظيم خود، 
مبارزه قهرمانانه ای را برای تغيير به پيش 
می برند که توسط طبقات حاکم کشورهای 

شدیدًا مورد مخالفت و " شریف"باصطالح 
اما قابل (قابل توجه . هجوم قرار می گيرد

است که چنين شخص ) پيش بينی
روشنفکری، محدوده اخالقی این طبقات 

آخرین . را تعریف می کند" ر شریفغي"
بودن، حمایت " غير شریف"نمونه این 

حکومتهای آمریکا و انگليس از شاه نپال 
است که ناشی از تمایل آنها برای پایان دادن 
به قيامی توده ای است که بوسيله احزاب 
دست چپی در یک کشور جهان سومی روی 

  .ميدهد

نابرابری در ميان کشورها و نتايج 
  اعی آناجتم

این نابرابری ها سهم مهمی در فقدان 
همبستگی اجتماعی افزایش و آسيب های 

بسياری کسان و از جمله . اجتماعی دارند
خود من، این واقعيت را با آمار و ارقام 

اقتصاد سياسی نابرابری (ثابت کرده اند 
تأثيرات آن بر سالمت و : های اجتماعی
شواهد ). Baywood ٢٠٠٢کيفيت زندگی، 

علمی در تأیيد این وضعيت بسيار فراوان 
در هر جامعه مفروض، می توان از . است

بسياری از مرگ وميرها با کاهش نابرابری 
مایکل . "های اجتماعی جلوگيری کرد

، نوسان "Michael Marmotمارموت 
مرگ و مير ناشی از بيماری های قلبی را 
در ميان حرفه های گوناگون و در سطوح 

قتدار فردی مورد مطالعه مختلف حوزه ا
قرار داد و دریافت که هرچه سطح اقتدار 
فردی باالتر باشد، مرگ و مير ناشی از 

سپس، . بيماری های قلبی پائين تر است
نشان داد که این نوسان مرگ و مير را تنها 
نمی توان با رژیم غذایی، تمرینات بدنی یا 

این عوامل . ميزان کلسترول خون تبيين کرد
 تنها بخش کوچکی از این نوسان خطرزا،

مهمترین عامل، موقعيت . را نشان می دهند

که در آن، جنس (فرد در ساختار اجتماعی 
و تفاوت ) و نژاد نقش مهمی بازی می کنند

اجتماعی بين گروه ها و حوزه اقتدار 
  .شخصی است

این یافته بسيار مهم علمی، داللت بر 
ن است یکی از آنها ای. بسياری چيزها دارد

که مسأله اصلی که با آن مواجهيم، تنها 
حذف فقر نيست، بلکه کاهش نابرابری 

حل مشکل فقر بدون کاهش . هاست
یک . نابرابری اجتماعی غير ممکن است

داللت دیگر آن است که فقر به کمبود منابع 
آنچنان که به غلط گزارشات بانک جهانی 
آنرا با تعداد کسانی که با روزی یک دالر 

مد زندگی می کنند، اندازه گيری می درآ
پس مشکل واقعی، مطلق فقر . کند، نيست

نيست، بلکه فاصله اجتماعی و درجات 
. متفاوت کنترل داشتن بر منابع خویش است

و این واقعيت در هر جامعه ای صدق می 
. بگذارید مسأله را کمی بيشتر باز کنيم. کند

یک سياه پوست جوان فاقد مهارت و بيکار 
زندگی می کند، " بالتيمور"در گتو های که 

نسبت به یک حرفه ای طبقه متوسط کشور 
گانا در آفریقا از منابع بيشتری برخوردار 

او به احتمال زیاد، یک اتوموبيل، (است 
یک تلفن موبایل، یک تلویزیون و مساحت 
بيشتری برای زندگی و تجهيزات آشپزخانه 

 کشور اگر تمامی دنيا تنها از یک). ای دارد
تشکيل شده بود، آن جوان بالتيموری می 
باید یک فرد از طبقه متوسط می شد و آن 

اما اولی طول . حرفه ای گانایی یک فقير
نسبت به ) چهل و پنج سال(عمر کمتری 

چگونه در . دارد) شصت و دو سال(دومی 
حالی که اولی منابع بيشتری نسبت به دومی 

می در اختيار دارد، چنين وضعيتی پيش 
فقير بودن در . آید؟ پاسخ روشن است

احساس فاصله، (آمریکا نامحتمل تر است 
بيهودگی، نداشتن قدرت و شکست محتمل 

تا یک فرد از طبقه متوسط بودن ) تر است
اولی بسيار پائين تر از اقشار ميانی . در گانا

  .جامعه است و دومی باالتر
آیا همين مکانيزم در مورد نابرابری های 

ورها هم عمل می کند؟ پاسخ از آن بين کش
و علت اضافه کردن این . بيشتر آری است

با هر چه . ارتباطات است" از آن هم بيشتر"
بيشتر جهانی شدن سيستم های اطالعاتی و 
شبکه های ارتباطی راه دور، اطالعات 
بيشتری به دور افتاده ترین نقاط جهان می 

و فاصله اجتماعی که بوسيله . رسد

نه ( ها ایجاد شده، بيش از پيش نابرابری
فقط در داخل هر کشور، بلکه بين کشورها 

زیرا این . خود را آشکار می سازد) نيز
فاصله اجتماعی بيش از پيش نشان داده می 

ما اکنون با . شود که نتيجه استثمار است
تنش فوق العاده ای روبرو هستيم که تنها 
می توان آنرا با قرن نوزدهم و اوایل قرن 
بيستم مقایسه کرد، یعنی زمانی که استثمار، 
به نيروی محرکه تحرکات اجتماعی تبدیل 

عامل اساسی برای تعریف آینده، . شده بود
آن است که این تحرکات اجتماعی از طریق 

آنچه که . چه کانال هایی صورت می گيرند
روی داده، بسيج فوق العاده ای است که 

جنوب بوسيله اتحاد طبقات حاکم شمال و 
آنچنان (برانگيخته و هدایت شده و هدفش 

برانگيختن احساسات مذهبی ) که قبًال گفتيم
و یا ملی است که روابط طبقاتی اصلی را 

ما این پدیده . دست نخورده باقی می گذارد
را در پایان قرن نوزدهم و اوایل قرن بيستم 

مثًال دموکرات مسيحی در . شاهد بودیم
قات حاکم به اروپا، به صورت پاسخ طب

تولد . تهدید سوسياليسم و کمونيسم پدیدار شد
بنيادگرایی اسالمی نيز با همان اهداف 

  . برانگيخته و تهييج شد
بدیل چپ باید در اتحاد بين طبقات و دیگر 
گروههای تحت سلطه خود را تمرکز دهد و 

 فرآیند دربصورت جنبشی سياسی درآید که 
ی مبارزه طبقاتی که در هر کشوری رو
. ميدهد، ساخته شده و استحکام گيرد

همانگونه که هوگو چاوز رئيس جمهوری 
این تنها یک : "ونزوئال خاطر نشان کرد

جنبش اعتراضی ساده همراه با رقص و 
" Woodstockووداستاک "پایکوبی نظير 

مبارزه ای عظيم است و تالشی است . نيست
 سازماندهی و هماهنگی برای در آنکه 

اسيونال پنچم عناصر اصلی فراخوان انترن
این است چالش بزرگ چپ بين المللی . اند

  .در شرایط کنونی

  
 !برقرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگر  
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اعدام صدام حسين، سمبل 
دمکراسی اهدايی آمريکا به عراق

 بابک آزاد
٢٠٠۶ دسامبر ٣١  

 
  دسامبر٣٠اعدام صدام حسين در روز 

بار دیگر اهداف و روشهای غيرمردمی 
آمریکا را درعراق به نمایش گذاشت و 

در جهت تحقق  نشان داد که آمریکا
اهداف سياسی خود در عراق و منطقه 
از هيچ ترفندی دریغ نمی ورزد حتی 
اگر این ترفند علم کردن صحنه اعدام 

در شرایطی که . دستيار سابق خود باشد
محاکمه عادالنه و مجازات صدام به 

 جنایاتی که بر عليه مردم همهخاطر 
عراق انجام داده یکی از مطالبات بر 

 و مردم حق مردم این کشور می باشد
انتظار داشتند محاکمه این دیکتاتور 
سفاک به صحنه افشای همه آمرین و 
عاملين جنایات رخ داده در زمان 
حکومت صدام منجر شود بر عکس 
صدام در دادگاهی کامًال عاری از هر 
گونه هدف دادرسی و عدالت خواهی 

دادگاهی که تنها به فکر . محاکمه شد
لت تحقق اهداف سياسی آمریکا و دو

. دست نشانده اش در عراق ِاشغالی بود
به همين خاطر هم حکم اعدام صدام نه 

 بلکه تصميمی کامًال یک تصميم قضایی
  . سياسی بود

از چندین روز قبل از اجرای حکم اعدام 
صدام، رفت و آمدها و ارتباطات 

حول شرایط و چگونگی و (متعددی 
" نوری مالکی"ميان دولت ) شيوه اعدام

 دست نشانده آمریکا که در نخست وزیر
ظاهر دادگاه را کنترل ميکرد و مقامات 
ارتش آمریکا که صدام را در اختيار 

در صبح . داشتند، صورت گرفته بود
 دسامبر آمریکائيها صدام را به ٣٠روز 

محل اعدام در منطقه تحت حفاظت 
تا در مقابل . نيروهای خود منتقل کردند

آویخته دوربين همه خبرگزاریها به دار 
  .شود 

جورج بوش با وقاحت کامل دادگاه 
فرمایشی و حکم اعدام صدام را 

پيشرفت بزرگی برای دمکراسی "
اما انسانهای آگاه . خواند" نونهال عراق

در سرتاسر جهان که شاهد جنایات 
ارتش آمریکا در عراق و افغانستان و 
دیگر نقاط دنيا هستند، می دانند که دولت 

 نشانده اش در آمریکا و دولت دست
را عليه عراق که بزرگترین جنایات 

 ٣  ادامه در صفحهخلقهای تحت ستم   

اعدام صدام حسين، اجرای 
عدالت يا راهی برای برون 

  !رفت از بحران
  فرشاد بهرنگی

  
باالخره صدام حسين دیکتاتور پيشين 
عراق، بعد از یکسری نمایشات 

دادگاه رسيدگی "مسخره تحت عنوان 
، از سوی دادگاه "به جنایات صدام

" جنایت عليه بشریت"فوق به جرم 
 اعدام شد و محاکمه و محکوم به

حکم مزبور بعد از رد درخواست 
 دسامبر ٣٠فرجام در سحرگاه شنبه 

جرج دبليو . ،  به اجرا در آمد٢٠٠۶
" عادالنه"مزبور را " دادگاه"بوش 

به دار آویخته شدن "توصيف کرد و 
صدام را نقطه عطفی برای این 

استعمارگر "! کشور خواند
، از زبان وزیر امور )انگلستان(پير

اش، مارگرت بکت، ضمن خارجه 
بریتانيا از استفاده : "اینکه اعالم کرد

از مجازات مرگ در عراق یا هيچ 
، اما "مکان دیگری حمایت نمی کند

تصميم "حلق آویز کردن صدام را 
ارزیابی " یک کشور و دولت مستقل

. شد" احترام قائل"کرده و برای آن 
دولت عراق نيز به تبع و هم نوا با 

لی سياست در صحنه سازان اص
صفحه "عراق، اعدام صدام حسين را 

  !قلمداد کرد "جدیدی در تاریخ عراق
  

صفحه "اما آیا واقعًا مرگ صدام، 
گشوده " جدیدی در تاریخ عراق

است؟ آیا حلق آویز کردن دیکتاتور 
پيشين، پيام آور آزادی در عراق 
است؟ آیا با مرگ صدام، این تازه به 

اهند قدرت رسيده گان واقعا ميخو
دمکراسی را در عراق نهادینه کنند؟ 
سير رویدادها در عراق جواب به 
پرسشهای فوق و پرسشهایی از این 
دست، را با روشنی در مقابل دید 

پاسخ منفی . همگان قرار داده است 
  :زیرا. است 

اوًال، صحنه سازان سياسی واقعی در 
عراق عمًال نشان داده اند که با 

، ارتش انحالل ارتش رژیم سابق
مزدور دیگری که تحت اوامر مستقيم 
ارتشهای آمریکا و انگليس قرار دارد 
و از آنها تجهيزات و آموزشهای الزم 
 .را دریافت ميدارد، تشکيل داده اند

این ارتش دوشادوش ارتشهای 
 ٢۴ادامه در صفحه          اشغالگر

  م.ل.پاسخ به حزب کمونيست ايران م
  و مالحظاتی درباره نوشته سيامک پرتوی

  روناک مدائن
٢٠٠۶  دسامبر٢٠  

 
مطلبی را ) م.ل.م.حکا(م .ل.اخيرأ حزب کمونيست ایران م

 پاسخ به نوشته های من در) با امضای سيامک پرتوی(
البته باید . در مورد مذاکرات صلح نپال منتشر کرده است

نوشته خود را به عنوان " م.ل.حکا م"متذکر شوم که 
اما . منتشر کرده است" چریکهای فدایی خلق"پاسخی به 

که (پاسخی به نظرات من " م.ل.م.حکا"از آنجا که مطلب 
چریکهای فدایی  نشریه پيام فدایی ارگان ستون آزاددر 

می باشد، من خود را ) خلق ایران به چاپ رسيده بود
گر چه . موظف به پاسخگویی به این مطلب می بينم

مطالعه نوشته مزبور به روشنی نشان می دهد که نویسنده 
 پرداخته بلکه به تحریف نوشته ها و نظرات مننه تنها 

نظرات چریکهای فدایی خلق ایران و وقایع تاریخی 
" م.ل.م.حکا"فعالين . را نيز تحریف کرده است مشخص

حتی پا را از این هم فراتر گذاشته و در نوشته های خود 
 دسامبر ١٢در تاریخ پالتاک ی که در و همچنين در اتاق(

ریف مفاد به تح)  در رابطه با نپال برگزار شد٢٠٠۶
که  اند  پرداخته و تالش کردهقراردادهای صلح نپال

از خوانندگان و می گذرد را نپال ر آنچه که دواقعيات 
 و این در .دنشنوندگان مطالب خود پنهان نگاه دار

شرایطی است که اگر در چهارچوب سنت های انقالبی 
امکان می یافتيم که به گفتگو و تبادل نظر اصولی 

که از اهميت ویژه ای در شرایط (پيرامون انقالب نپال 
داشت بتوانيم بپردازیم، امکان ) کنونی برخوردار است

مسائل و پرسش هایی که در زمينه انقالب در شرایط 
 .کنونی جهان مطرح است را به درستی بررسی کنيم

اینکه اصوأل انقالب جهانی در چه سواالتی از قبيل 
که موقعيتی قرار گرفته و با چه معضالتی روبرو گشته 

چنين احزابی چشم انداز کسب قدرت و یا حفظ آنرا در 
و یا اینکه چه فشارهای بين المللی و  نمی بينند، مقابل خود

الزامات داخلی و خالصه چه عواملی باعث گشته که 
 درصد مناطق ٨٠در زمانی که (حزب کمونيست نپال 

. نشيندبپای ميز مذاکره ) کشور را تحت کنترل خود دارد
نه تنها برای  قابل قبولی  که عمأل هيچ امتيازمذاکره ای

 نپال، بلکه برای این حزب نيز در بر خلقطبقه کارگر و 
منجر به نابودی همه دستاوردهای احتماأل نداشته و 

 اما متأسفانه فعالين .مبارزات انقالبی آن کشور خواهد شد
نشان داده اند که حاضر به شرکت در چنين " م.ل.م.حکا"

 .  مباحثه ای نيستند
    ١٧ه در صفحه ادام                                              
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برای نمونه افرادی همچون آرمان کوشا با 
برخوردهای کودکانه و فحش نامه های 
سراسر اتهام و تحریف ميکوشيدند بحث را 

خورد اما روش بر. به انحراف بکشانند
نادرست آنها چنان رسوایی به بار آورد که 

مجبور شده است که در ابتدای " م.ل.حکا م"
نوشته اخير رسمی خود برای تحکيم 
مواضع خویش اعالم کند که مسئوليت 
اشخاصی مثل آرمان کوشا و فحش نامه 

، و در این هایش را برعهده نمی گيرد
مقاله آرمان کوشا بيان :" می نویسد رابطه
ما آشنایی با ایشان . ت حزب ما نيستنظرا

نداریم و صرفأ و عجالتأ به خاطر اینکه در 
نامه اش دلسوزانه و با روحيه انقالبی یک 
خبر نادرست را تکذیب کرده، در سایتمان 

  ." درج کردیم
"  م.ل.حکا م"سوال من در این رابطه از 

این است که اگر شما واقعأ آرمان کوشا را 
 کسی نوشته او را قبل نمی شناسيد، پس چه

از درج در سایت شما تصحيح کرد؟ حتمأ 
 روناک آقای"فراموش نکرده اید که جمله 

 خانم" به چه کسیرا در آن نوشته " مدائن
و به او آموخت !! تبدیل کرد" روناک مدائن

  اسمی زنانه است نه مردانه؟" روناک"که 
اگر چه این امر که شما آرمان کوشا را می 

نه برای من فاقد اهميت است، اما شناسيد یا 
همين که شما مجبور شده اید که رابطه خود 

که به نام های مختلف برایتان (با این فرد 
را انکار کنيد خود حاوی نکات ) می نویسد
اما فراموش نکنيد که هر کسی . مهمی است

پنجه در پنجه مشکالت "که می خواهد 
افکنده و به عميقتر شدن یک انقالب کمک 

شهامت و صداقت انقالبی حداقل باید " ندک
 باید انقالبی .داشته باشد و حقایق را بگوید

بودن را در عمل نشان داد، نه با ادعاهای 
  .به ظاهر انقالبی

کبک را دل چو دل شاهين نيست
  اگرش پر چو پر شاهين است  

  
با این توضيح قبل از پرداختن به مطلب 
ت اصلی، از آنجا که بحث بر سر مذاکرا

می باشد، ) م.ل.م(حزب کمونيست نپال 
الزم می دانم تذکر دهم که من از آن افرادی 
نيستم که مخالف هر گونه مذاکره ای می 

برعکس بر این باورم که کمونيست . باشند
ها می توانند وارد مذاکره شوند ولی چگونه 
مذاکره ای؟ مذاکره به خودی خود امر 

در ماهيت مذاکرات و آنچه . غلطی نيست
قراردادهای منعقد شده مياید می تواند 
درست یا نادرست بودن مذاکره مشخصی 

بحث ما در اینجا در مورد . را نشان دهد
غلط یا درست بودن مذاکره کردن با دشمن 

بحث بر سر ماهيت مذاکرات است و . نيست
اینکه در چه شرایطی و با چه هدفی پيش 

 کمونيست ها هدفشان از مذاکره با. می رود
دشمن از جمله این است که فرصت یابند 
مواضع خویش را تحکيم نموده و با 
سازماندهی مجدد نيروهایشان جهت تعرض 
. بعدی و فتح سنگرهای جدید آماده شوند

حال باید دید که آیا مذاکرات کنونی حزب 
کمونيست نپال نيز چنين است؟ شک ندارم 
که مبارزی که به نيروی خلق مسلح ایمان 

لحه را در زمان مذاکره زمين نمی دارد اس
گذارد و دولت های خودمختار مناطق آزاد 
شده را منحل نمی کند، امری که متأسفانه 

  . در نپال رخ داده است
 در ١٩٩۶حزب کمونيست نپال در سال 

اعالم کرد که " برنامه آغاز تاریخی جنگ"
هدف برپایی جنگ خلق، تأسيس دولت "

پيشروی به دموکراتيک نوین و پس از آن 
سوی سوسياليسم و سرانجام کمونيسم 

و با خاطر نشان کردن دشواریهای ." است
اما هرگز عقب :"راه تأکيد داشت که 

به نقل از کارگر، ارگان ." (نخواهد نشست
شماره دوم . مائوئيست. حزب کمونيست نپال

  ) ١٩٩۶ ژوئن –
بحث من این است که آیا تصویب 

قدمی در راه قراردادهای اخير را می توان 
تأسيس دولت دمکراتيک نوین و پس از " 

دانست؟ " آن پيشروی به سوی سوسياليسم
این سوالی است که باید پاسخ داده شود تا 
روشن شود که آیا قراردادهای صلح منعقد 
شده بين حزب کمونيست نپال با دولت 

  مرکزی پيشروی است یا عقبگرد؟  
 در اینجا تالش می کنم که پس از نگاهی

تا زمان نوشته شدن (اجمالی به اخبار نپال 
و چگونگی پياده شدن تدریجی ) این مطلب

قراردادهای صلح در آن کشور، نوشته 
را نيز پاسخ داده و نشان دهم " م.ل.م.حکا"

توجيه موضع که چگونه این حزب با هدف 
گيری های غلط و دنباله روی های 
کورکورانه خود از این یا آن حزب 

باز گذاشتن و در ضمن با هدف ، مائوئيست
جایی برای مانورهای آینده و کتمان حرف 

اشاعه دروغ و کتمان ، به های امروز خود
واقعيات و بخصوص تحریف اسناد پروسه 

  . پرداخته استصلح نپال
  

اخبار مربوط به اجرای قراردادهای صلح 
  در نپال

حتی شنيدن گوشه هایی از آنچه که 
ال بر سر خلق این امپریاليست ها و دولت نپ

کشور و رزمندگانش می آورند، قلب هر 
کمونيست مبارزی را از شدت غم و اندوه 

اما کمونيست های مبارز . فشرده می کند
باید با هشياری و دقت انقالبی به مطالعه و 
بررسی اوضاع این کشور پرداخته و 
شرایط حاکم بر آنجا را درک کرده و بدون 

نجا می گذرد را هيچ تحریفی آنچه که در آ
به همين دليل است . به اطالع مردم برسانند
هراسی " م.ل.م.حکا"که من از اتهامات 

این . نداشته و به بيان حقایق ادامه می دهم
شيوه برخورد من، خود گواه این امر است 
که برای انقالب نپال و سرنوشت کارگران 
و توده های ستمدیده آن کشور اهميت قائل 

ف اتهامات بسيار غير بوده و بر خال
منتظر سکندری "، "م.ل.م.حکا"مسئوالنه 

. نيستم" خوردن و یا شکست انقالب نپال
آنچنان که فعالين این حزب در برنامه 
پالتاکی فوق الذکر در برخورد با مخالفين 

  . خود بيان می کردند
در تحریف نامه اخير خود " م.ل.م.حکا"

ادر رسمأ ادعا کرده که سازمان ملل عمأل ق
نيست که مائوئيست ها را در کمپ ها تحت 

: " نوشته است که" م.ل.م.حکا. "نظر بگيرد
کسی که آشنایی با جغرافيا نظامی نپال 
داشته باشد می داند که این کار تقریبأ برای 

حال بگذارید با ." سازمان ملل عملی نيست
  . رجوع به اخبار نپال این ادعا را دنبال کنيم

تيم نظارت "یها به گزارش خبرگزار
 ١١ و ١٠در روز " مقدماتی سازمان ملل

دسامبر به نپال آمد و کار خود را شروع 
با چابکی (این تيم توانست . کرد

از کوه ها " م.ل.م.حکا"باورنکردنی برای 
 دسامبر تقریبأ کار ١۶تا روز ) باال رفته

. سرکشی از پایگاه ها را به پایان برساند
يم به هيئت قرار است که گزارش این ت

اصلی سازمان ملل که کار اداره و نظارت 
بر اعضای ارتش خلق و سالح آنها را به 

البته قبل از . عهده خواهد داشت، داده شود
با شرکت مائوئيست (آمدن آنها، تيم نپالی 

به قرارگاه ها سرکشی کرده و قرارگاه ) ها
های صعب العبور را به مناطق قابل 

به عنوان مثال . دسترس منتقل کرده بود
به " کاوره"در منطقه " کاميداندا"قرارگاه 
منتقل شد و قرارگاه " جوتپانی"قرارگاه 

نيز به قرارگاه دیگری " پالپا"واقع در 
  . نزدیک به جاده تغيير مکان یافت
 نوامبر ٢١برای استقرار در این کمپ ها، 

 آخرین مهلتی بود که به اعضای ٢٠٠۶
 این تاریخ آنها تا. ارتش خلق داده شده بود

می بایست خود را به کمپ های هفتگانه 
 مرد مسلح ٨٠٠در آن روز . معرفی کنند

، و "داناپور"خود را به کمپ واقع در 
 نفر به کمپ واقع در منطقه ٢۶٠٠

 نفر از ۶۵٠٠. معرفی کردند" چيتوان"
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اعضای لشگر ششم ارتش خلق نيز در کمپ 
تایمز . "جاگير خواهند شد" سورخت"

 نفر به کمپ ٨۵٠گزارش داد که " لياهيما
  ... وارد شدند و " کامالجهودا"

هر روز دسته های چند صد نفری اعضای 
حزب کمونيست نپال به سمت کمپ های 
مختلف سرازیر ميشوند و خود را به اداره 
حفاظتی کمپ معرفی کرده و سالحشان را 

اما این کمپ ها فاقد آب . تحویل می دهند
کافی و یا محل اقامت آشاميدنی و غذای 

 .  مناسب برای این افراد می باشند
یکی از فرماندهان " پاول" نوامبر ٢۴در 

لشگر یکم ارتش خلق اعالم کرد که هنوز 
" پرتيک. "اسکان افراد آن لشگر ادامه دارد

 ارتش خلق نيز اعالم کرد ۶فرمانده لشگر 
 نوامبر کار جمع ٢١که با اینکه قرار بود تا 

 این ارتش در کمپ ها به پایان آوری افراد
برسد، اما این کار عمأل با مشکالتی روبرو 

کمپ ها دارای امکانات کافی . شده است
نبوده و بسياری از این افراد به خانه های 

برخی . (مردم محل منتقل شده اند
خبرگزاری ها گزارش داده اند که این امر 
موجب نارضایتی برخی از افراد محلی شده 

مپ ها بدون استثناء دارای شرایط ک.) است
در بعضی از کمپ ها . بسيار بدی هستند

) مائوئيست(اعضای حزب کمونيست نپال 
که خلع سالح شده اند به قطع بته های 
اطراف کمپ پرداخته اند تا جایی برای 
چادر زدن و زندگی در آن هوای بسيار 

 . سرد برای خودشان تهيه کنند
ه حزب کمونيست البته نباید فراموش کرد ک

نپال بابت شرکت در چنين مذاکره ای و 
اسکان اعضایش در پایگاه های تعيين شده 
. مقداری پول از دولت نپال گرفته است

 نوامبر کميته ویژه ٢٧برای نمونه در روز 
 ٧٠دولت نپال تصویب کرد که عالوه بر 

ميليون روپيه که قبأل به عنوان پيش 
پرداخت به حزب کمونيست نپال 

داده شده بود، مجددأ مقدار ) مائوئيست(
برای مخارج قرارگاه ( ميليون روپيه ١٠٠

هایی که مائوئيست های خلع سالح شده در 
به این حزب ) آنجا نگه داری خواهند شد

ناگفته نماند که مقداری که . پرداخت شود
برای ) رهبر حزب کمونيست نپال(پراچاندا 

 روپيه  ميليون۵۶٠این کار تقاضا کرده بود 
او اعالم کرده بود که چون حزب اش . بود
 هزار نفر عضو دارد چنين مبلغی باید ٣۵

اما سازمان ملل اعالم کرده . پرداخت شود
است که قصد دارد برای تعيين دقيق ميزان 
کمکهای مالی الزم، تعداد دقيق اعضای 

  . حزب را مشخص کند

مثل اینکه برای اثبات درستی این ادعا به 
من به کسانی که ! ؟ نيازمند اند!سرشماری

ادعا می کنند هميشه از نزدیک به انقالب 
نپال کمک کرده اند، توصيه می کنم که 
. برای کمک در این کارها آستين باال نزنند

فکر نمی کنم که سرشماری از اعضای 
خلع "= حزب و کمک به جمع آوری سالح 

و گرفتن بودجه از دولت مرکزی " سالح
مان دادن به کمپ ها کار یک برای سر و سا

در ضمن کميته ای که . انقالبی مبارز باشد
بر امور کمپ ها نظارت می کند توسط 
دولت نپال تعيين شده است و کسی هوس 
تحریف نکند و ادعا نکند که امور کمپ ها 
. به خود مائوئيست ها سپرده خواهد شد

دولت و سازمان ملل حتی به آماری که 
چه . ند اعتماد نمی کنندمائوئيست ها می ده

برسد که کارهای حفاظتی را به آنها واگذار 
  . کنند

بخشی در قراردادهای صلح آمده است که 
به تعدادی مساوی با (از سالح ارتش دولتی 

نيز از آنها گرفته خواهد ) سالح مائوئيستها
اما هنوز سالحی از ارتش دولتی گرفته . شد

و هيئت نظارت سازمان ملل . نشده است
دولت نپال در این مورد توضيح داده اند که 
این امر به دليل این است که هنوز شمارش 

باید . سالح مائوئيست ها تمام نشده است
ببينيم که مائوئيست ها در کل چقدر سالح و 
مهمات به ما تحویل می دهند و سپس به 
همان مقدار از ارتش دولتی هم سالح 

د که فراموش نکن" م.ل.م.حکا. ("بگيریم
دولت نپال مرتبأ در حال بستن قراردادهای 
جدیدی برای خرید سالح از کشورهای 

بنابراین پس از .) مختلف بوده و می باشد
اینکه به تعداد سالح مائوئيستها، از ارتش 
دولتی سالح گرفته شود، مقدار بسيار قابل 
توجهی سالح در دست ارتش دولتی باقی 

قعيت را چگونه می توان این وا. می ماند
  نادیده گرفت؟

دولت هند یکی از دولتهایی است که اسلحه 
برای . در اختيار دولت نپال قرار می دهد

 وزیر امور ٢٠٠۶ دسامبر ١٧نمونه در 
خارجه هندوستان وارد نپال شد و اعالم 
کرد که طبق قولی که دولت هندوستان در 
ماه ژوئن به دولت نپال داده بود، طی ماه 

 و مهمات جدید و کمکهای های آینده سالح
در ماه . (مالی به نپال فرستاده خواهند شد

ژوئن دولت هندوستان به دولت نپال قول داد 
که اگر قرارداد نهایی صلح به تصویب 
برسد، هندوستان کمک های مالی و اسلحه 

تصویب .) و مهمات به نپال خواهد فرستاد
قرارداد صلح و خرید سالح جدید در شرایط 

  ؟ !ن سالح های ارتش خلقانبار شد

 کانتينر برای نگه ٧٠دولت هند تاکنون 
داری سالح مائوئيست ها به دولت نپال 

از این " م.ل.م.حکا"البته . (هدیه داده است
بابت نگران نيست، چون از نظر فعالين این 

 رجوع شود به اظهارات فعالين این –حزب 
 قفل - دسامبر١٢حزب در اتاق اینترنتی 

انتينرها چند کليد دارد که یکی از های این ک
  !)آنها در اختيار مائوئيست ها خواهد بود

همچنين دولت هند اعالم کرد که به زودی 
 اتومبيل نظامی و مقداری وسایل و ٢٠٠

دستگاه های ارتباطی جدید نيز به دولت نپال 
وزیر امور خارجه هند در . خواهد داد

ضمن اعتراف نمود که رئيس پليس نپال را 
به هند دعوت کرده است که با همپایه های 
نظامی خود در مورد کمکهایی که پليس 

  . نپال الزم دارد گفتگو کند
پرسيدنی است که این چه نوع صلحی است 
که فقط کمونيست ها خلع سالح ميشوند و 
ارتش و پليس دولتی هر روز آموزش 
نظامی و سالح و مهمات جدید ميگيرند؟ 

باید ما را ببخشند " م.ل.م.حکا"البته رفقای 
های سرخ انقالب را به " آالرم"که اینقدر 

صدا در می آوریم و به نقش کليدداری 
  !انبارهای اسلحه دلخوش نيستيم

جالب است که بدانيم در پاسخ به خبرنگاری 
که پرسيد چرا وزیر خارجه هند با 

رهبر حزب کمونيست نپال " پراچاندا"
گر مالقات نکرده است، او گفت که ا

مائوئيست ها در انتخابات شرکت کنند و 
وارد دولت شوند، آنگاه با آنها هم مذاکره 

آخر بر طبق توافقنامه ای که در . خواهد شد
 نوامبر به تصویب طرفين رسيد، ٢١

اعضای حزب کمونيست نپال که به تدریج 
در کمپ ها متمرکز می شوند، می توانند 

 براستی دنيای. در انتخابات شرکت کنند
حزبی که تا دیروز مدعی بود . عجيبی است

 درصد خاک کشور را در کنترل ٨٠که 
دارد با قبول چنين قراردادهایی خود را در 

آیا این هر ! چه موقعيتی قرار داده است
کمونيستی را متأسف و خشمگين نمی کند؟ 
آیا حزب کمونيست نپال به این ترتيب دارد 
ده خود را برای تسخير سنگرهای جدید آما

  می کند؟
زمانی که حاميان این حزب یعنی جوانان 
فقير و گرسنه و پا برهنه اسلحه در دست 
داشتند، حداقل غرور و شأن انقالبی انسانی 

اما امروز . خود را هنوز حفظ کرده بودند
سالحشان را از آنها گرفته و مجبورشان 
کرده اند که غرور خود را نادیده گرفته و 

ری در پایگاه ها به در چنان وضعيت ناگوا
سر می برند که حتی گروه های حقوق بشر 
. نيز صدایشان درآمده و اعتراض کرده اند
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همان روز اول که قراردادها و اسناد 
مذاکرات را مطالعه می کردم و به نتایج 
عملی شدن آنها می اندیشيدم، تصور چنين 
سرنوشتی برای این خلق قهرمان قلب مرا 

می تواند " م.ل.م.حکا"چطور . به درد آورد
این واقعيات را تحریف کند و اشتباهاتی را 
که در مورد پرو کرد، مجددأ در مورد نپال 

  تکرار کند؟ 
چرا باید هشدارهای من در مورد خطرات 

گویی " دروغ"این توافق مشخص به حساب 
من گذاشته شود و چنين جلوه داده شود که 
هر گاه هر کس هر آنچه که حزب کمونيست 

پال انجام می دهد را تأئيد نکند و به ن
مذاکرات این حزب با دولت به دیده شک 

در انتظار شکست خوردن "بنگرد حتمأ 
می باشد؟ آخر مگر کمونيستهایی " انقالب

که هوشيارانه با سازش کاری حزب 
کمونيست نپال برخورد می کنند چه 
پدرکشتگی با انقالب نپال دارند؟ بر عکس 

 تر از آش هستند که همه این کاسه های داغ
سازشکاریهایی که در مذاکرات اخير شده و 
مسئله حياتی خلع سالح ارتش خلق را 
کتمان و پنهان کرده و بی تفاوت می نشينند 
تا انقالب شکست بخورد و آنگاه به فکر 
توجيه دنباله روی کورکورانه خود از حزب 

چنين نيروهایی هر . کمونيست نپال می افتند
ما توهين کنند، هر چقدر در مورد چقدر به 

نتایج عملی قراردادها پنهانکاری کنند و هر 
کارنامه "چقدر تحریفات خود را بخشی از 
جا بزنند، " درخشان و پراتيک انقالبی خود

در این واقعيت ذره ای تغيير ایجاد نمی کند 
که توافقات اخير اگر تمامأ به عمل درآید 

واهد نپال را با خطر بزرگی مواجه خ
  . ساخت

در اینجا بد نيست به اولين سند تئوریک 
 ١٩٩۶حزب کمونيست نپال که در سال 

یعنی در آغاز مبارزه مسلحانه منتشر کرد، 
اشاره ای کنم و نتيجه گيری را به 

در سومين . خوانندگان این مطلب بسپارم
ما عميقأ به : "ماده این سند گفته شده است

رویی جنگ این باوریم که جرم است اگر ني
را شروع کند اما در ادامه آن تا پيروزی 

هرگز اجازه نخواهيم داد تا این . تعلل ورزد
مبارزه به خواست حقير رفرم در وضعيت 

بنابراین مبارزه مسلحانه . توده ها سقوط کند
ما از هر گونه خيال و اوهام خرده 
بورژوایی، ناسيوناليسم تنگ نظر و 

  ."    توهمات مذهبی تهی است
  

م مفاد قرارداد .ل.حزب کمونيست ايران م
  . صلح را تحريف کرده است

مسلمأ "اقرار می کند که " م.ل.م.حکا"
) نه توافقنامه ماه ژوئن(توافقنامه اخير

این ." نگرانی هایی را ببار آورده است
حزب با همين یک جمله هم مفاد قراردادها 

 نشان دادن نگرانرا تحریف ميکند و هم با 
نی مهيا می کند که اگر در آینده خود امکا

قراردادها اجرا شدند و فجایعی به بار آمدند 
ما : آنها قادر باشند به مخالفينشان بگوید که

  !هم گفته بودیم
این حزب با این جمله خود، وانمود می کند 

)  ماده ای-٨قرارداد (که مفاد قرارداد ژوئن 
با مفاد قرارداد نهایی تفاوت هایی داشته 

. ولی این یک تحریف آشکار است. است
از خوانندگان " م.ل.م.حکا"واقعيتی که 

مطلبش پنهان می کند این است که قرارداد 
  در ماده اول ٢٠٠۵ ماده ای سال -١٢

و هر دوی این . قرارداد ژوئن مستتر است
قراردادها و دیگر قراردادها و توافق نامه 
ها هم، همگی در قرارداد نهایی مستتر 

ایجاد " نگرانی"فاد مهمی که باید م. هستند
کنند، یعنی خلع سالح و غيره، همگی در 
تمام این قراردادها آمده اند و من همه آنها 
را منجمله قرارداد نهایی را در نوشته های 

  . قبلی خود نقد کرده ام
برای مطالعه متن کامل قراردادها می توان (

  .) به سایت های طرفين قرارداد رجوع کرد
  

" م.ل.م.حکا"از تحریف های بزرگ یکی 
از توافقات حاصل شده این است که گویا 
سالح ضبط شده تحت کنترل همه طرفين 

  . قرار خواهد گرفت
برای  ( ۴٫۶البته درست است که در ماده 

را از " م.ل.م.حکا"اینکه کسانی مثل 
آمده است که محل ) نگرانی به در آورد

 و به انبار مهمات چندین کليد خواهد داشت
دولت نپال، مائوئيست (هر کدام از طرفين 
یک کليد داده خواهد ) ها، و سازمان ملل

ظاهرأ قول دادن این کليد به مائوئيست . شد
" م.ل.م.حکا"ها است که باعث می شود 

آسوده بخوابد و فراموش کند که وظيفه یک 
انقالبی، اگر می خواهد یک کمونيست 

 دادن مبارز باشد در چنين شرایطی نشان
ترفندهای پوچ سازمان ملل به مردم می 

  !  باشد
اما به جای این افشاگریها، فعالين 

در (مثل خانم آذر درخشان " م.ل.م.حکا"
تحریفات )  دسامبر١٢برنامه پالتاکی 

را تکرار کرده و نگرانی ها " م.ل.م.حکا"
 از بخشیرا بی اساس خواند و گفت که فقط 

سپس با و (سالح ارتش خلق ضبط می شود 
ساده اندیشی جهت اثبات موضع خود اعالم 

 صندوقچه مهمات هم به کليدکرد که یک 

آذر درخشان .) مائوئيست ها داده می شود
در این برنامه با تکرار این تحریفات حزب، 

" دروغ"نتيجه گرفت که خبر خلع سالح 
  .است

سوال من از این حزب این است که وقتی 
حت نظر   در پایگاه هایی تارتش خلق

 قرار گرفت، و سالح نيروهای مسلح دولتی
هایش به انبارها تحویل داده شد، داشتن این 
کليد به چه دردش می خورد؟ با این کليد 

چه کار می تواند بکند؟ آیا شما ! سحرآميز
مطمئن هستيد که صندوق مهمات در محل 
کمپ ها و در دسترس نيروهای خلع سالح 

اینطور باشد شده نگه داری می شوند؟ اگر 
که بدون کليد هم می توانند سالح را 

من برخالف شما اینقدر . مصادره کنند
  .نمی بينم" ساده اندیشانه"
  

در مورد این امر که گویا فقط بخشی از 
سالح مائوئيست ها را از آنها می گيرند، 
همانطور که در مقاله های قبلی خود و در 
س تحليل قرارداد نهایی توضيح دادم بر اسا

توافقات به عمل آمده و با اجرای قراردادها 
و . ضبط خواهد شدتمام سالح ارتش خلق 

بخش عمده سالح دولت در دست نيروهای 
 که قرار ارتش و پليس دولتی باقی ميمانند

است آنها را هم برای به اصطالح حفاظت 
و این آن . از قرارگاه ها به کار ببرند

نهان قصد پ" م.ل.م.حکا"واقعيتی است که 
  . کردنش را دارد

  
واقعيت این است که تمام مقاالت و مطالبی 

در مورد " م.ل.م.حکا"که تاکنون توسط 
پروسه صلح نپال نوشته و تبليغ شده، چيزی 
جز تحریف قراردادهای تصویب شده، 
تحریف وقایع، و توهين به کسانی که 

  . واقعيات را بيان می کنند نبوده است
  

با " م.ل.م.حکا"ه برخورد ساده و کودکان
مسئله خلع سالح و انحالل تدريجی ارتش 

  !خلق نپال
  
عالوه بر تحریف علنی مفاد " م.ل.م.حکا"

قراردادها، به دادن اطالعات نادرست و 
همچنين به کوچک و ساده انگاشتن خطر 
بزرگی که خلق نپال و رزمندگانش را تهدید 

این . می کند نيز مبادرت ورزیده است
  : حزب می نویسد

 کم کردن مشکل اصلی این توافقنامه"
سالحهای دست ارتش خلق، تمرکز نفراتش 
در چند کمپ مشخص در مناطق پایگاهی و 
نظارت سازمان ملل بر سالح های انبار 

کسی که آشنایی با جغرافيا . شده نيست
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نظامی نپال داشته باشد می داند که این کار 
" .تقریبأ برای سازمان ملل عملی نيست

  )يدات از من استتأک(
  

سوال من از این حزب این است که وقتی 
که به قول صمد شمس (فرزندان خلق نپال 

که به نپال رفته بود و مشاهدات خود را در 
آن برنامه پالتاکی مطرح کرد، حتی لباس 
نظامی کامل بر تن ندارند، برخی از آنها 
فقط کفش نظامی دارند، برخی فقط کت 

ار نظامی بر تن نظامی و برخی فقط شلو
بدون سالح در قرارگاه هایی تحت ) دارند

نظارت نيروهای مسلح دولتی قرار گرفتند، 
آیا معنی اش این نيست که در چنگ دولت و 

  امپریاليست ها هستند؟ 
درضمن همانطور که در همين نوشته در 
بخش مربوط به اخبار نپال آمده، کمپ های 
ده صعب العبور به کنار جاده ها منتقل ش

اینقدر ساده انگار است " م.ل.م.حکا"آیا . اند
که تصور می کند دولت نپال و سازمان ملل 
به محض اینکه سرشان را باال بگيرند و 
کوههای بلند را ببينند با خود می گویند که 
اجرای مفاد قراردادها دشوار است و از 
خلع سالح و حبس نيروهای خلق در کمپ 

  !ها صرفنظر ميکنند؟
مسائل "آنقدر در مقابل " م.ل.م.حکا"

ساده نگر است، که تصور می کند " پيچيده
که  سازمان ملل و دولت نپال با نادانی و 
بدون بررسی موقعيت، قرارداد صلح 

تصور می کند که آنها ! امضاء می کنند؟
نمی روند موقعيت جغرافيایی نظامی 
قرارگاه ها را بررسی کنند و فکری به حال 

آیا دولت و سازمان ملل کوه ها بکنند؟ 
قراردادهایی را که بيش از یک سال سرش 
چک و چانه زدند به این سادگی به خاطر 
ترس از ارتفاع کوهستانها و جاده های پر 

  !پيچ و خم رها می کنند؟
  

بعد از اینکه ناتوانی " م.ل.م.حکا"حزب 
های سازمان ملل و امپریاليست ها را در 

وری کرد، سپس اجرای قراردادها به ما یادآ
نگرانی اش از این روند را چنين اعالم می 
کند که ممکن است به این ترتيب مائوئيست 

  ! ها مجبور گردند وارد دولت شوند
سوال و یا : "می نویسد" م.ل.م.حکا"

نگرانی اصلی سياسی این است که آیا این 
تاکتيک به تدارک قيام یاری می رساند؟ آیا 

يست ها را از موجب آن نمی شود که مائوئ
کسب سراسری قدرت دور کند و آنها را 
راضی به شرکت در دولتی کند که بی شک 
در کوتاه مدت و دراز مدت هدفی جز 

با (بازسازی دولت فئودال کمپرادوری نپال 
  ."ندارد) یا بدون شاه

   
واقعيت این است که حزب کمونيست نپال 
در مقابل شرکت در انتخابات و سهيم شدن 

 با خلع سالح نيروهای خود در قدرت،
یعنی سهم مائوئيست ها از این . موافقت کرد

و سهم . صلح، منطقأ شرکت در دولت است
دولت و امپریاليست ها هم خلع سالح ارتش 

که تا " م.ل.م.حکا"من نمی دانم چرا . خلق
به حال پروسه مذاکرات را یک پيروزی 
برای مائوئيست ها می دانست، حاال ادعا 

ه کوه های بلند نمی گذارند که می کند ک
را ) خلع سالح(سازمان ملل سهم خودش 

انجام دهد؟ و سپس نگران آن می شود که 
مائوئيست ها ممکن است بتوانند سهم 

؟ مگر هدف !خودشان را عملی کنند
مائوئيست ها از این صلح این نبود که در 
دولت شرکت کنند؟ چرا اهداف آنها را 

 مگر شما با تحریف و پنهان می کنيد؟
هم عقيده نبودید و پشت سر او " پراچاندا"

نایستاده بودید و از قراردادهای صلح دفاع 
نکردید؟ اگر شما نظرتان را عوض کرده 
اید و می گوئيد که خوب نيست مائوئيست ها 
در دولت شرکت کنند، پس چه چيز این 
قراردادها خوب است که آنقدر ازش دفاع 

  کردید؟  
 بودید تا کسی آالرم های آیا فقط منتظر

سرخ را به صدا درآورد تا آنگاه شما نگران 
شوید؟ اما رفقای عزیز اگر حتی شرکت 
مائوئيست ها در دولت واقعأ شما را نگران 
ميکند، باید بيش از یک سال پيش نگران 

مثل شما از (ميشدید، نه حاال که کسانی که 
آالرم ) نزدیک در انقالب نپال شرکت ندارند

کاش شما !  را به صدا درآورده اندخطر
برای یکبار هم که شده حداقل در این مورد، 

چون . نقش آالرميست را به عهده می گرفتيد
برای " زنگ خطر"به صدا درآوردن 

کمونيست هایی که به راستی نگران 
سرنوشت انقالب نپال هستند و چشمی برای 
دیدن و گوشی برای شنيدن دارند، امکانی 

ی کند که با توضيح حقایق در حد را فراهم م
توان خود امکان درس گيری از این تجربه 

  .را فراهم سازد
 

تحريف حقايق تاريخی از جانب 
و اتهامات اين حزب به " م.ل.م.حکا"

  چريکهای فدايی خلق ايران 
در نامه رسمی خود که " م.ل.حکا م"

سراسر آلوده به شيوه های آرمان کوشایی 
رخوردهای ناسالم عليه می باشد، به انواع ب

چریکهای فدایی خلق ایران متوسل شده و 
: می نویسد که چریکهای فدایی خلق ایران

بر مبنای سابقه مبارزاتی، زندان رفتنها و "
خون شهيد دادنها، ميگویند که هر حرفی که 

  ." می زنند مساوی با حقيقت است

این حزب جهت اثبات این ادعای دروغ خود 
 سرهم بندی چند فاکت حتی به خود زحمت

قالبی را هم نداده است تا خوانندگان مطلب 
او متوجه شوند که در کجا و چگونه 
چریکهای فدایی خلق ایران صحت تحليل 
های خود را با سالهای زندان کشيدن 
اعضای خود و تعداد جانباختگانشان به 

  . اثبات رسانده اند

حال بيائيد لحظه ای تصور کنيم که این 
آنگاه آیا . تذل صحت داشته باشددروغ مب

کسی پيدا می شود که به حمایت از تحليل 
" م.ل.م.حکا"های این سازمان برخيزد؟ آیا 

با توسل به چنين دروغ هایی به شعور مردم 
  توهين نمی کند؟ 

از آنجا که معتقد نيستم باید وقت زیادی 
صرف پاسخگویی به این دروغها نمود، از 

سوال " م.ل.حکا م "این مورد می گذرم و از
ميکنم که آیا زمانی که چریکهای فدایی خلق 
ایران پس از سقوط شاه و استقرار 
جمهوری اسالمی، در رابطه با جمهوری 
اسالمی موضع گيری انقالبی کردند و به 
جنبش انقالبی و مردم اعالم کردند که قيام 
شان شکست خورده و رژیم جانشين رژیم 

ری و وابسته به شاه نيز رژیمی سرمایه دا
امپریاليسم است و باید برای سرنگون کردن 
آن به مبارزه ادامه داد، این تحليل نادرست 
بود؟ آیا آنها درستی این تحليل را از تحليل 
مشخص از شرایط مشخص جامعه و با 
تکيه بر تجربيات پرولتاریا و تئوری انقالبی 
راهنمای خود اخذ می کردند و یا از سابقه 

؟ و تعداد شهدایشان؟ و در همان زندانشان
زمان آنهایی که نه زندان کشيده بودند و نه 
شهيد داده بودند و مدعی هم بودند که به 

" مائوئيسم"انقالبی ترین تئوریها از جمله 
مسلح هستند، در مورد این رژیم چه می 
گفتند؟ آیا شما در همان زمان از بنی صدر 
 دفاع نمی کردید و کمونيست ها را به

بنی صدر رئيس جمهور منتخب "حمایت از 
نشریه حقيقت (فرا نمی خواندید؟ " مردم

این ). ١٣۶٠ خرداد ٢۶ -١٢٧شماره 
  اپورتونيسم را چگونه تحليل می کنيد؟

چرا راه دور برویم و از جنگ ایران و 
عراق صحبت کنيم که چریکها آن را جنگی 
امپریاليستی تحليل می کردند و اتحادیه 

آیا . آن را جنگی ملی و عادالنهکمونيستها 
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فراموش کرده ایم که تا مدتها اخبار جبهه 
های جنگ ارتجاعی ایران و عراق 
صفحات نشریه حقيقت را به خود مشغول 

نه، بگذارید از همين دوران اخير . کرده بود
و مثأل مسئله دادن جایزه صلح نوبل به 

آیا زمانی که . شيرین عبادی صحبت کنيم
یی خلق ایران در مورد شيرین چریکهای فدا

عبادی موضع گيری کردند و گفتند که نباید 
از آن پروژه دنباله روی کرد، درستی این 
موضع را بر اساس تعداد جانباختگان خود 
نشان می دادند؟ و یا تحليل شرایط مشخص؟ 
آیا وقتی که فعالين حزب شما برای شيرین 
عبادی هورا کشيدید، به دليل این بود که 

ابقه مبارزاتی زیادی نداشتيد؟ یا به دليل س
  اپورتونيسم مزمن تان بود؟ 

تا به حال هر نوع افترایی در مورد 
چریکهای فدایی خلق ایران شنيده بودیم، اما 

سابقه "این یکی دیگر شاهکار بود 
" تعداد شهدا"و " زندان کشيدن"، "مبارزاتی

  ؟!را دليل صحت خط سياسی قلمداد کردن

ز تحریفات این حزب از وقایع یکی دیگر ا
زمانی "این است که ادعا می کند که 

چریکهای فدایی خلق ایران در پاسخ به 
مباحث جنبش انقالبی انترناسيوناليستی و 
فراخوان بزرگداشت بيستمين سالگرد 
انقالب فرهنگی و دهمين سالگرد مرگ 
مائو تسه دون به چاپ برخی سر تيترهای 

قالب بسنده نشریه حقيقت در دوره ان
  ."کردند

واقعيتی که آن زمان اتفاق افتاد این بود که 
به تحریف وقایع " م.ل.م.حکا"مثل امروز، 

و به اتهام و برچسب زدن به چریکهای 
فدایی خلق ایران پرداخته بود و چریکهای 
فدایی خلق ایران با استفاده از فاکت هایی از 
نشریه حقيقت، به اتهامات این حزب پاسخی 

چاپ برخی سر تيترهای . ب دادندمناس
نشریه حقيقت ابدأ در پاسخ به مباحث جنبش 

بلکه . نبود.... انقالبی انترناسيوناليستی و 
پاسخ به تحریفات اتحادیه کمونيست ها 

آن اسناد به احتمال . بود) م فعلی.ل.م.حکا(
قوی هنوز در آرشيو چریکهای فدایی خلق 

های در آن زمان چریک. ایران وجود دارند
گفته ها و نکته "فدایی خلق در مطلبی به نام 

 دوره اول بهمن ٧در پيام فدایی شماره " (ها
با درج یک سری از مواضع و ) ١٣۶۵

عملکردهای اپورتونيستی اتحادیه، البته با 
استناد به نشریات خودشان، ماهيت ادعاهای 
این جریان را در مقابل دید همگان قرار 

فحاتی از نشریه به عنوان مثال ص. دادند
حقيقت که پر بود از عکس ها و اسامی 

نيروهای اتحادیه که در جنگ ایران و 
نتيجه تحليل غلط (عراق شهيد شده بودند 
و یا اطالعيه این ). اتحادیه از ماهيت جنگ

نتيجه (جریان در حمایت از بنی صدر 
  ...و ) تحليل غلط از حاکميت

از وقایع " م.ل.م.حکا"تحریف دیگری که 
سمينار زندانيان سياسی "می کند، در مورد 

این . می باشد" ٢٠٠۵در کلن آلمان در سال 
حزب ادعا می کند که چریکهای فدایی خلق 

برای ارج ننهادن به "ایران در آن مراسم 
مبارزه مسلحانه سربداران، آنرا با مبارزه 

. ند"مسلحانه طالبان افغانستان مقایسه کرد
 واضح توسط این دیگر یک دروغ بزرگ و

نوار صحبت های رفيق ! است" م.ل.م.حکا"
مسئول چریکهای فدایی خلق در آن مراسم 

در آن . هنوز موجود است) رفيق پوالد(
نظر " م.ل.م.حکا"مراسم یکی از افراد 

رفيق پوالد را در مورد حرکت اتحادیه در 
  . آمل پرسيد

رفيق پوالد در پاسخ به آن شخص توضيح 
حث در این جا نيست، دادند که جای این ب

چرا که این مراسم برای بزرگداشت خاطره 
زندانيانی است که در جریان قتل عام سال 

و سپس چون مورد سوال .  جان باختند۶٠
قرار گرفته بود اجبارأ با تکيه بر این تز 
رفيق مائو که خط مشی سياسی ایدئولوژیک 
تعيين کننده درستی سياست حزب است، به 

 پرداختند و ۶٠یه در سال تشریح خط اتحاد
توضيح دادند که در اعالميه هایی که همان 
زمان در رابطه با حرکت آمل از اتحادیه 
خوانده اند، به یاد دارند که آنها حرکت بهمن 
ماه خود در آمل را در دفاع از بنی صدر 

و به همين دليل هم خط . تعریف می کردند
سياسی ایدئولوژیک هدایت کننده آن حرکت 

  .  نادرست ارزیابی می کنندرا

از آنجا که این روزها مائوئيست هایی پيدا 
؟ !می شوند که حتی مائو را هم قبول ندارند

رفيق پوالد برای آگاهی آنها با تکيه به 
مثالهای متعدد از حرکاتی که در منطقه 
شاهد هستيم، کوشيد نشان دهد که چرا خط 
سياسی ایدئولوژیک تعيين کننده است و نه 

در همان زمان این . رفأ تاکتيک مسلحانهص
بحث رفيق پوالد با مخالفت شما مواجه شد 
اما برای اطالعتان مجبورم یاد آوری کنم 
که اتفاقا  شما در اعالميه های خودتان در 
آن سال به روشنی گفته اید  که حرکت آمل 
را در دفاع از ریاست جمهوری بنی صدر 

 چندین این مسئله در. انجام داده بودید
اعالميه و مقاله در نشریه حقيقت تکرار 

به عنوان مثال در نشریه حقيقت . شده است 

 ١٣۶١ فروردین ١٩ در تاریخ ١۵٧شماره 
  :نوشته بودید که

سربداران از همان نخستين روز اعالم "
موجودیت خویش، اعالم کرده اند که 
جنگشان با این دستگاه به خاطر خيانت 

ما منظورتان از ش." کودتای خرداد است
 توضيح ١٢۵کودتا را هم در نشریه حقيقت 

دادید و هشدار دادید که قرار است بنی 
صدر را ترور کنند و شما علنا دفاع از او 

پس روشن است که این .  را تبليغ می کردید
  . مورد از اتهامات شما نيز بی اساس است

بر " م.ل.م.حکا"یکی دیگر از تم هائی که 
دایی خلق ایران بکار برده عليه چریکهای ف

است موضع این تشکيالت در مورد  مسئله 
اما همچون همه حرفهایش در . زن می باشد

این مورد هم جز ادعا و تحریف چيزی 
برای گفتن ندارد و  قادر نيست که هيچکدام 

  . ازدروغ هایش را ثابت کند
بر اساس ادعای این جریان مثل اینکه 

ر مورد مسئله چریکهای فدایی خلق ایران د
و برای اثبات ! زن حرفی برای گفتن ندارند

این ادعا می گوید که آنچه که مائوئيست 
های نپال به عنوان برنامه حداقل خود در 
دفاع از حقوق زن در مناطق آزاد شده پياده 
کردند دهها برابر از برنامه حداکثر 
چریکهای فدایی خلق ایران پيشرفته تر 

ه اند که از فضل پدر اوال از قدیم گفت.است
را " م.ل.م.حکا"تو را چه حاصل؟ ثانيا 
چریکهای فدایی "برای آگاهی از نظرات 

رجوع می دهم به کتابها و " خلق ایران
نشریات و تحليلها و گزارشات فعاليت های 

با . چریکهای فدایی خلق در این مورد
مطالعه آنها متوجه خواهيد شد که نظرات 

عميقترین و پيشرفته انقالبی ترین و "آنها 
تئوری و پراتيک را " ترین و قاطعانه ترین

در همه زمينه ها، منجمله جنبش زنان و 
  . مسئله ملی نمایندگی می کند

این است که " م.ل.م.حکا"اما سوال من از 
چرا این حزب خودش از نپال درس نمی 

). درسگيری از چریکها پيشکشش(گيرد؟ 
 زن خود اگر هم درس گرفته چرا به رفقای

 مارس یاد نمی دهد که باید به ٨در سازمان 
جای لغو قوانين، خواهان سرنگونی سيستم 

توصيه ای (حاکم و رژیم حافظ آن شوند؟ 
  .)که چریکهای فدایی خلق بارها کرده اند

برسانم که اگر " م.ل.م.حکا"باید به اطالع 
زنان انقالبی نپال در مناطق آزاد شده 

ا متحقق کنند به این توانستند آزادی زنان ر
دليل بود که به قدرت انقالب سيستم فئودالی 
و قدرت دولتی  را در آن مناطق از بين 

 مارس که ٨این را بروید به سازمان . بردند
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می خواهد با کارزار لغو قوانين، آزادی زن 
  . را متحقق کند بگوئيد

  
فکر نمی کنم آنهایی که به خط سياسی حزب 

اطق آزاد شده و کمونيست نپال در من
دستاوردهای زنان نپال در این مناطق استناد 
می کنند بتوانند در ایران  از شيرین عبادی 
دفاع کرده وصرفا  خواهان لغو قوانين ضد 
زن باشند و نه نابودی سيستم مرد ساالر 

  .حاکم
  

به شيوه هميشگی خود تالش " م.ل.م.حکا"
چریکهای فدایی خلق "کرده است که عليه 

. تبليغات دروغينی به راه بياندازد" ایران
مثأل درنوشته  رسمی خود سوال می کند که 

طرح چرا چریکهای فدایی خلق ایران هنوز 
 را در سایت خود گذاشته ۶١ سال برنامه 

  .اند

از اسمش معلوم " طرح برنامه"اوأل که 
. است، یک طرح است و کل برنامه نيست

 زحمت بکشد و این همه" م.ل.م.حکا"اگر 
کتاب و اعالميه و مقاله و اطالعيه هایی را 
که چریکهای فدایی خلق ایران در همه 
زمينه ها و مسائل انقالب ایران و جهان 

عمق و پيشرفت "منتشر کرده اند بخواند، به 
این " و قاطعيت و ماهيت رادیکال و انقالبی

  . نظرات پی خواهد برد

بگویم " م.ل.م.حکا"در ضمن باید به رفقای 
چریکهای فدایی "نگران این نباشند که که 

اسناد و مطالب قدیمی را هنوز " خلق ایران
این خاصيت . در سایت خود نگه داشته اند

است که سير " چریکهای فدایی خلق ایران"
رویدادها همواره صحت تحليل های آنها را 
به اثبات رسانده است و به همين دليل هم 

ت و آنها هيچوقت مجبور نبوده اند نظرا
. مطالب گذشته را از دید مردم پنهان کنند

متأسفانه برخی از گروه های سياسی ایران 

مجبورند هر چند ماه یکبار حرفهایشان را 
پس بگيرند و نوشته هایشان را قبل از اینکه 

چی بود، "همه ببينند از سایتشان بردارند و 
اما . راه بياندازند" کی بود، کجا بود

این افتخار را " ایرانچریکهای فدایی خلق "
دارند که می توانند همه حرف های گذشته 
شان را برای ثبت در تاریخ و برای آموزش 

  . نسل جوان انقالبی ایران حفظ کنند

  

این " م.ل.م.حکا"یکی دیگر از ادعاهای 
است که می گوید چریکهای فدایی خلق 

را نتيجه " ۵٧انقالب " ایران در حاليکه
 ۵٧ما شکست انقالب ا. عمل خود می دانند

این هم . می اندازند"بر گردن دیگران "را 
البته از همان حرفهای من درآوردی این 
جریان است وگرنه چریکها در هيچ کجا 

آنها .  را به خود منتسب نکردند۵٧انقالب 
همواره بر تاثير فعاليتهای جنبش مسلحانه 
در جاری شدن سيل مبارزه توده ای تاکيد  

ما تا آنجا که من به خاطر دارم ا. نموده اند 
بود که زمانی اعالم " م.ل.م.حکا"این خود

کرد که به عنوان نماینده پرولتاریای ایران 
 را به دوش ۵٧مسئوليت شکست انقالب 

حاال اگر زیر بار این شکست .  می گيرد
کمر خم کرده، خوب به خودش بر می 

مکر کسی او را مجبور کرده بود که . گردد
  !انقالب بشود " الی شکستمسئول خي"

در شرایطی که " م.ل.م.حکا"جالب است که 
حزب کمونيست نپال به دليل تن دادن به 
قرارداد صلح کنونی  دارد همين 
دستاوردهای تاکنونی مبارزه خود را هم از 
دست می دهد، دیگران را دعوت می کند 
که در مورد مسائلی بحث کنند که به بعد از 

 طرف پرولتاریا در کسب قدرت سياسی از
بنابراین الزم است . نپال مربوط می شود

" م.ل.م.حکا"بار دیگر موضوع بحث را به 
یادآوری کرده و بگویم که بحث ما در حال 

موضوع . حاضر در مورد این مسئله نيست
بحث ما این است که آیا آنچه که از توافقات 

حزب کمونيست نپال با دولت مرکزی  
جمهوری "حاصل می شود  همان 

مائو است یا جمهوری " دمکراتيک خلق
که ادعا می " م.ل.حکا م"الئيک مرسوم؟ 

 تز آورده، ٢١کند  برای دمکراسی در قرن 
چرا این سوال را پاسخ نميدهد؟ چرا هنوز 

  یاد نگرفته که هر بحثی جایی دارد؟ 

بحث ما این است که اگر قراردادهای صلح 
ه پياده نپال به آن صورتی که روی کاغذ آمد

شوند، نتيجه آن بدون شک یک جمهوری 
دمکراتيک خلق و دمکراسی نوین آنطور 
که برخی از طرفداران این مذاکرات و 

و اگر . توافقات ادعا می کنند نخواهد بود
قصد دارد آن را به عنوان " م.ل.حکا م"

جمهوری دمکراتيک خلق و دمکراسی نوین 
 تبليغ کند، تبليغی سراسر بی اساس خواهد

و بار دیگر نشان می دهد که آنها حتی . بود
  !مائو را هم نخوانده اند

در خاتمه الزم است تذکر دهم که از آنجا که 
نوشته ها و مواضع این جریان پر از 
تحریف و دروغ است در این نوشته فرصت 
نشد که به همه دروغ ها و تحریفات آنها 
بپردازم بنابراین این امر را می گذارم برای 

بدون شک در این فاصله . ت دیگریفرص
نتایج عملی  مذاکرات و توافقات  حزب 

کمونيست نپال نيز بيشتر آشکار شده و  
همين واقعيت امکان می دهد تا با تکيه بر 
پراتيک این حزب، دقيق تر در مورد 
سياستهای کنونی آن سخن گفت و دید که آیا 
بقول آقای سيامک پرتوی در نپال یک 

ستی در حال تولد است یا دولت سوسيالي
مهمترین  دستاوردهای ده سال انقالب در 

  حال نابودی است؟

  

  ۶ادامه از صفحه ... اعدام صدام حسين، سمبل 
  

بگوید که ِاشغالگران با به کام مرگ فرستادن صدام، در عراق به 
جنبش مقاومت خلق . پيروزی رسيده اند، اما این واقعيت ندارد

دتًا دارای سازماندهی و رهبری قوی انقالبی هر چند که عم(عراق 
) نبوده و ممکن است توسط مرتجعين نيز به انحراف کشيده شود

تاکنون خواب را از چشمان امپریاليست ها و مزدوران دست نشانده 
کارگران و زحمتکشان سرانجام بر ضعفهای .  اش ربوده است

ن ویتنام کنونی مبارزه خود فائق آمده و عراق نيز یک روز همچو
قهرمان، پيروز خواهد شد و سربازان امپریاليست ها و دارو دسته 
های مزدور حمایت شده توسط دولت های مرتجع منطقه از جمله 

  . رژیم  ایران را به سزای اعمال خود خواهند رساند

  
تجربه عراق باید برای مردم ایران درسی شود که یقين حاصل کنند 

ی مردم ایران دمکراسی به ارمغان که دخالت امپریاليست ها برا
خلق های ایران وعراق و جهان تنها با نيروی خود و . نخواهد آورد

با توسل به انقالب می توانند بر سلطه امپریاليسم و رژیم های 
این یکی از بزرگترین درسهای . وابسته در کشور خود غلبه یابند

مه جنایت اعدام صدام حسين مزدور توسط اربابان اش، پس از آن ه
در حق خلقهای تحت ستم عراق و منطقه و پس از آنهمه خدمات بی 

  .دریغ به امپریاليستها می باشد
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  ...تواب، پدیده ای نوظهور در 
  

اما پرسيدنی است که برای بازگوئی روایت توابين چه نيازی به 
شدن آنها وجود دارد؟ چرا باید نيروهای مترقی اپوزیسيون اول آنها  بخشيده

 ببخشند، بعد به گفتگوی مستقيم با آنها بنشينند و سپس از آنها برای را
شان دعوت کنند و یا به هر طریق دیگری متوسل شوند  شرکت در جلسات

تا توابين روایت خود را از زندان بگویند؟ براستی چه لزومی برای این 
 ها ها وجود دارد؟ تازه مگر نباید از روایت کارگزاران رسمی زندان کار

در آن دهه نيز آگاه شد؟ بر مبنای چه منطقی نباید با آنها نيز به گفتگوی 
مستقيم پرداخت و از آنها هم برای شرکت در جلسات نيروهای آزادیخواه 
دعوت به عمل آورد؟ آیا اشکالی دارد که معلوم شود که مثًال همپالگی 
ان جنایتکار و کثيف الجوردی یعنی داود رحمانی چه خاطراتی از زند

های فوق، این سئوال نيز به   دارد؟ با ادامه بحث٦٠حصار در دهه  قزل
ای برای  شود که آیا خواست بخشش توابين و غيره، مقدمه ذهن متبادر می

هاست؟ و یا واقعيت این است که با تحقق  هموار کردن راه برای این دومی
معروف کشد و تا آنموقع به قول  ها نمی مورد اول، دیگر کار به اینجا

  !استاپوزیسيون وضع دیگری پيدا نموده 
  
هاست  ای است که مدت ، بحث کهنه و پوسيده"بخشش"دانيم که بحث  می

عام زندانيان سياسی به   و بخصوص قتل٦٠در رابطه با کشتارهای دهه 
، از طرف وابستگان رسمی این ٦٧دست رژیم جمهوری اسالمی در سال 
گردد و اخيرًا نيز از طرف  رح میرژیم و نيروهای راست غيردولتی مط

اندرکاران دستگاه سرکوب جمهوری اسالمی،  گنجی، یکی از اولين دست
. بطور ناموفق مطرح شد" کنيم بخشيم ولی فراموش نمی می"تحت عنوان 

توان دید که آنچه اکنون تحت عنوان بخشش  با در نظر گرفتن این امر می
یعنی . مان خط پيشين قرار داردشود نيز در راستای ه عنوان می" توابين"

 کشيدن از مبارزه انقالبی برعليه رژیم جمهوری اسالمی دستدر راستای 
که در واقع همان چهارچوب (!!) گرفتن خط انتقاد البته دوستانه و در پيش

از طریق بحث و گفتگو "(!!) اختالفات"و حل " ها سياست گفتگوی تمدن"
طه با توابين از ابعادی برخوردار موضوع در راببا این حال، . باشد می

در اینجا است . است که باید بطور جداگانه مورد توجه و تعمق قرار گيرد
حقيقت مشخص است مجرد "که باید بر مبنای یک رهنمود مارکسيستی که 

را از بحث " توابين"یا " تواب"، در جستجوی یافتن حقيقت، "نيست
   در زندان تواب ٦٠در دهه تجریدی بيرون کشيده و ببينيم آنهائی که 

  
  

در چه جایگاهی قرار  پس از گذشت دو دهه از آن زمان، امروزاند،  بوده
زدن به اپوزیسيون انقالبی  و وزارت اطالعات اکنون برای ضربه! دارند

و باید روی ! تواند بکند کند و یا می ای از آنها می و آزادیخواه چه استفاده
ز نيت و خواست آگاهانه و یا ناآگاهانه این موضوع تعمق نمود که جدا ا

کردن  بعضی محافل راست، در صورت موفقيت آنها در غالب
ها حاصل شده و چه   از آننتایج عملیهایشان در جنبش، چه  اندیشه

اوضاعی در انتظار نيروهای مبارز و آزادیخواه بطور بالفعل در خارج 
دادن به  که با ميدانآیا غيرواقعی است تصور کنيم ! از کشور خواهد بود

توابين، فردا شاهد آن خواهيم بود که فرستادگان وزارت اطالعات، تحت 
مثًال ) شاید هم از نوع پشيمانش که مقبول واقع شود(عنوان تواب سابق 

نيروهای های اپوزیسيون را بگيرند و  جای سخنرانان امروزی در مراسم
 بودند که با مبارزه و مقاومت  را متهم کنند که این آنهاانقالبی و آزادیخواه

را بوجود آورده اند " کشتارها"در مقابل رژیم جمهوری اسالمی موجبات 
  ؟!و غيره

  
ام با تکيه بر  ، من کوشيده"ای نوظهور در زندان ه تواب، پدید"در بخش 

 ، این پدیده ٦٠های جمهوری اسالمی در دهه  های عينی از زندان تجربه
ها  های گوناگون فعاليت تواب  دهه و در حوزههای مختلف این را در سال

 قرار داده و تا آنجا که مقدور بود، تعریفی مبتنی بررسیدر زندان مورد 
در ضمن باید به این نکته هم اشاره کنم که در . بر واقعيت از آن ارائه دهم

این بخش و بطور کلی در سراسر کتاب، همچون هر کار پژوهشی دیگر 
ختلف رجوع شده است؛ بخصوص در این نوشته، به منابع و اسناد م

 وسيعًا به عنوان ٦٠خاطرات و مطالب زندانيان سياسی باقيمانده از دهه 
 بدون در نظر گرفتن اند و من از آنها منبع تحقيق مورد استناد قرار گرفته

شان و یا تأئيد و تکذیب  مواضع سياسی قبلی و یا کنونی نویسندگان
  .ام  قول نمودهگرایشات نظری آنها نقل

  
شان همواره برای کارگران  اميدم بر آنست که این تالش به کسانی که قلب

طپد، به همه آنان که از  های تحت ستم ایران می و زحمتکشان و همه توده
رژیم دار و شکنجه جمهوری اسالمی و از همه مرتجعين طرفدار و حافظ 

تری از پدیده تواب  نبهجا این رژیم، متنفر و بيزارند، در کسب شناخت همه
 ، یاری رسانده و به آنها کمک کند که با اتخاذ ٦٠های دهه  در زندان

های جاری، در مقابل هجوم  تری در قبال بحث موضع هرچه اصولی
به اپوزیسيون مبارز و انقالبی شروع شده  "تواب"جدیدی که در پشت نام 

  .ایستاده و از مواضع انقالبی خود دفاع کنند
اردادامه د

  
  نگاهی به برخی اخبار

  
هفته نامه تابان چاپ قزوین سرنشينان به گزارش 

 در مقابل چشمان  یك دستگاه خودروی پژومسلح
حيرت زده مردم در روز روشن ضمن ضرب و 

 )پيکان قهوه ای(شتم سرنشينان یک اتومبيل دیگر 
صندوق دو نفر سرنشين این خودرو را با زور در 

جالب است که . د ا خود بردنعقب پژو انداخته و ب
 دقيقه بعد از این حادثه ٢٠به گزارش این نشریه 

که با اعتراض تعدادی از مردم حاضر در صحنه 
ایران "مواجه شده بود یکی از ماشين های 

به محل رسيده و پيکان مزبور را یدک " خودرو
  .کشيده و با خود برد

  
 در خبرگزاری های جمهوری اسالمی به گزارش 

 نفر ٣٢٠٠ماهه نخست سال جاري، بيش از پنج 
 در آل آشور به اتهام تشكيل باندهاي فساد و فحشا

اند آه این رقم نسبت به مدت مشابه  بازداشت شده
  .دهد  درصد افزایش نشان مي٣٢سال قبل، 

چوب رقابتها و ررئيس جمهور فرانسه در چا
مخالفتهاي دولت فرانسه باسياستهای  امریکا 

وضع کشورش در محکوم کردن ضمن دفاع از م
حمله امریکا به عراق گفت  که تنها راه حل 
بحران عراق خروج هر چه زودتر امریکا از 

ژاک شيراک تاکيد کرد که .این کشور می باشد
خاورميانه را به کانون تنش های حمله به عراق  

  . جهانی بدل ساخته است

روزنامه واشنگتن تایمز، کاخ سفيد به گزارش 
 شرکت روسی، چينی و کره ٢٣بيش از 

شمالی را به خاطرمبادالتشان با ایران و 
سوریه مشمول تحریم یک جانبه قرار داده 

به موجب قوانين تحریم ایران و . است 

سوریه، از این پس دولت آمریکا از فروش یا 
انتقال توليدات و تکنولوژی حساس کمپانيهای 
آمریکایی به شرکت های تحریم شده روسی، 

. ی و کره شمالی جلوگيری خواهد کردچين
الزم به یاد آوری است که بر اساس برخی 

 بزرگترین ٢٠٠۵گزارشات  روسيه در سال 
. صادر کننده تسليحات در جهان بوده است

یک مقام ارشد مجلس دومای روسيه تحریم 
شرکت های تسليحاتی کشور خود را 

 به ادعای برخی از مقامات .غيرعادالنه خواند
 آمریکا با وضع این  دفاعی روسيهصنایع

تحریم ها می خواهد شرکت های روسی را 
در در برابر شرکت های آمریکایی تضعيف 

روسوبرون اکسپرت یکی از شرکت های .کند
صادرکننده تسليحات روسيه است که از سوی 

  .آمریکا تحریم شده است
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  ...اعدام صدام حسین، اجرای عدالت یا
  

رداخته و در به سرکوب مردم عراق پ
انجام وظایف ارتجاعی محول شده به او  
از هيچ جنایتی در حق مردم عراق 

نگاهی به . رویگردان نبوده و نيست
رويدادهای جاری در عراق خود گويای 
جنايات اين ارتش و دارودسته های هم 

  . جنس اش می باشد
  

دومًا، ماشين دولتی عراق، که در جریان 
راق و دست جنگ نيروهای اشغالگر با ع

به دست شدن قدرت سياسی دچار 
ضربات جدی شده است، دوباره و با 

تالش شديد نيرو های اشغالگر در حال  
  .احيا و بازسازی می باشد

  
سومًا، اقتصاد عراق به طور کلی و اصلی 
ترین شریان آن یعنی نفت، در انحصار و 

  . کنترل کامل آمریکا و انگليس قرار دارد
  

 و یا عملی که سبب چهارمًا، هر صدا
مختل شدن مسير فوق گردد، به شدت 

و " ابوغریب"سرکوب شده و مسببين به 
یا ابو غریبهای نوعی فرستاده ميشوند تا 
ماهيت دمکراسی وارداتی را هر چه 

در این ميان . بيشتر تجربه و درک کنند
دولت وابسته و مزدور عراق که دستانش 
تا مرفق در خون مردم ستمديده عراق 
آلوده است، با براه انداختن نمایش 

قصد داشت وانمود سازد " دادگاه صدام"
که ماهيتا از جنس دیگری است و اعدام 

صدام هم تا حدودی جهت نشان دادن 
اما کارنامه تاکنونی این !! همين  قصد بود

تازه به دوران رسيده ها،به آشکاری ثابت 
نموده که آنها جز مزدورانی در خدمت 

پرياليستی اشغالگر نمی قدرتهای ام
آنها همان جناياتی را هر روزه . باشند

انجام ميدهند که تا چندی پيش مجری 
به واقع صدام تا . آن صدام حسين بود

زمانی که در قدرت بود، در جهت ایجاد 
امنيت، حفظ و ثبات بخشيدن به منافع 
امپریاليستها از هيچ کوشش و جنایتی 

 هشت جنگ امپریاليستی. دریغ نورزید
ساله عراق و ایران که منجر به کشته و 

 از هر دو –زخمی شدن ميليونها انسان 
 و دربدر شدن ميليونها تن دیگر -کشور 

شده است، تنها مثالی از بيشماران 
جنگی که در طی آن صدام سالح .است

های شميائی دريافتی از قدرتهای غربی 
را بر عليه مردم ايران و مردم 

با رفتن صدام .  ر بردبه کا) حلبچه(خودش
و آمدن رژييم جديد و از جمله دولت نوری 
المالکی واقعًا چه چيزی در عراق تغيير 
یافته است؟ از دست به دست شدن 
منابع زیر زمينی عراق به ضرربرخی از 
قدرتهای  امپریاليستی و به سود 
امپریاليست های دیگر که بگذریم، امنيت 
. عمومی است که جایش خالی است

شد این ناامنی ها موجب پریشانی ر
خاطر سياست مداران آمریکائی و 

مرگ . انگليسی را فراهم آورده است
نوکر وفادار سابق، که شرايط خفت بار 
زندان اش را بارها و به شکل های 

مختلف نمايش دادند و حتی از نمايش 
اين امر که وی در زندان با دستان خودش 
غ لباس هايش  را می شويد نيز دري

نورزيدند ، چگونه می تواند  کمکی باشد 
در جهت فرو نشاندن ناامنی ها در 

اتفاقا اگر دقيق به مسئله نگاه !عراق
کنيم می بينم که بر عکس شايد هدف 
آنهائی که اعدام صدام را تدارک ديدند و 
صحنه مرگ او را به نمايش گذاشتند  
بيشتر قصدشان دامن زدن به ناآراميها 

  !باشد
  

صورت اعدام صدام بار ديگر نشان در هر 
داد که امپرياليستها سرنوشت خود را 
هرگز با سرنوشت نوکرانشان گره نمی 

زندگی و مرگ  صدام حسين .  زنند
ديکتاتور سابق عراق را شاید بتوان با آن 
گاو شير ده ای مقایسته نمود که وقتی 
پرشير بود منافع ارباب را بخوبی تأمين 

يرش خشک شد، می کرد و وقتی که ش
تنها کشتنش بود که برای صاحب گاو 

صدام نيز تا هنگامی که در . سود داشت
قدرت بود موجب تأمين منافع اربابها بود و 
وقتی که در زندان به سر ميبرد، 
امپریاليستها به اميد سود جستن از 

آنچه در .مرگش، وی را حلق آویز کردند
اين ميان جايش خالی بود اجرای واقعی 

ا قدرت گيری ت بود که آنهم البته تعدال
خالی خواهد خود  مردم عراق جايش 

  !ماند
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، اسناد و ها مجموعه سخنرانی
اد ی همبستگی افرها ، پیامها نوشته

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