
خاىس لرووم ازشكست جرؤمرجتعني
ه ت ب ش ح ت و ه1اء م ه د ه ا

 دور خامتى ٠ است اى خورده شكست يروره دمي امروز خامتى يروؤم ٠

 در وى موفقيت عدم اما •كرد آغاز خنده با را خول مجهورى رياست اول

ن هااورا توله اعرتاض صداى كردن خاموش رآ  دور آغاز در كه داشت ب

در جمشان با خول مجهورى رياست دوم ر كبا  و شوب ظاهر دوريني مقابل اث

خوندواركريه خول سوى به مردم جلب براى  مرجتعني جهبه در .رسدهد آ

د خطر از صه مه هنوز وضدانقالبيون ث  انفجارهاى و ها توله مبارزات ر

د ىم تكراىث وايران كفته خسن اى توله  ىم خامتى يرونه شكست اما .كتن

 كوشش جاى به كه باشد انديشان كوته و سازثاكران براى درىس تواند

 درخشان آينده كه نريوىي تهنا يعىن ها توله مبارزات كسرتش و رشد در

٢ صفحه .حمسسدند خامتى اعتبار ىي قباى به نندم ىم رمق را

يدسوكوب ازقمت اسالىم مجهورى اهداىف

ر ٠ ك  موج هر برآمد جريان در ،رسكوب كسيخته افسار تشديد د

 و مقطىع نتاجي از رصفتظر —اسالىم مجهورى ررمي توسط حبران

 است آن معناى به ماس توله روحيه در رسكوب اين كننده مقهور

 رشد با و اجمتاص -سياىس رويدادهاى يرتو در حامك رزمي كه

ىديكتا واقص و عريان ماهيت ها توله جتربه  را خول ضدخلىق تور

 مسترت و فريبنده هاى لفافه اعتبار اين به و منايانده سشرت مرحه

 كه حكومىت .درد ىم مم از خود دست با را ماهيت اين كسده

اكركريى يا كوشيد ىم زمايت  ىي از وقهر رسكوب سالح توامان ي

 استفاده با مراحل برىخ در حىت و -لمي سوى از فريياكرى و سو

 را جامعه و كرده حكومت امعال "" فريياكرى عترص از سثرت مقطىع

د كترتل  دست يا است جمبور خويش موقعيت حقظ براى اكتون ،كت

 اوضاع يا مقابله براى و بدرب خويش تن از را فريياكرى لباس خول

۴ صفحه .آورد روى عريان رسكوب تشديد به حبراىن

ن ي ك د و د ى و مب ؛ م ا د و ل م 3ا

ا دقيقرتى ناكه (غول اين شمك أمرياك)در در مذىم وفرهتك مذهىب هتادهاى كريى تدرت حكونىك به كه است آن مقاله اين هدف ٠  كه هبد وتشان ممد ي
 و متجيد از مبتر اكرى امرياك رهربان ،ساند ىم منتقل خول دفاع ىم وقرباتيان فقرا ،بمياران روزافزون شار به را خول زهر سيسمت بوبن غريعقالىي هتاكميكه

٨ صفحه هلند اجتام منتوانتد غريعتالىي ايدتولورى والدين جتليل

ه ر ا ب ر و د ف ي ر ء ر ث ر م ا د ف  ا

ا هي و م ا ر د و م ا

رسده طور به اكنون مه كه هيسرتيىك حيثهاى ٠  هاى رسانه در ك

ك ياخس حكوش بر مىت امللىل جبن  و اقدام اين به امرياك دو

 بر دال است هاىي مماته دارد جريان حادثه اين درازمدت تاتريات

 و كرى نظاس يروسه تشديد حاىم امريياليسىت جناحهاى كه اين

 در افراىط راست و ضدانقالىب نريوهاى و سافل ،طلىب توسعه

 براى دستاويزى مبثابه اقدام اين از كوهند ىم ،أمرياك حامكه هيات

 فعىل ساختار در خول مواضع وتقويت ضدخلىق هاى برنامه ييشربد

٢۶ صفحه .منايتد استفاده ،قدرت

ق م ي ر ا ا ص س 0هش و ؛خ

ى ٠ ذر مه، وا ه ق م م تومل هتا هي ددا ١١ آ
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 از برىخ با ايران جامعه كه است شده آغاز رشايىط در خامتى مجهورى رياست دوم دور

 سمت حتت هاى توله خمتلف اقشار ميارزات و اعرتاضات تشديد و اكركرى كسرتده ميارزات

 ناكهداشنت منتظر در تالش و فريياكرانه وعيدهاى و وعده سياست سال مجار •است مواجه

ب اصالح جهت در كويا كه هاىي معجزه رويت براى مردم  رس خاض از اسالىم مجهورى كندا

 هأى توله .اند تبوله فاسد رسايا رزمي اين برهيلع مردم مبارزه مهار به قادر زدء خواهد

 منايش به رؤمي اخري توسل حىت .برخوردارند باالىي مبارزايت روحيه از مهجائن ما وجتديده

هتا ارعاب به قادر ،مالءعام در خويش رسكومبر و خونبار جهره جمدد  ما و است نشده آ

جنا و درايتجا  به را قربانيان جسد كه مياديىت يا و زيت شالق ميادين حكونه كه شاهدمي آ

 خول ،دارند ىم ناكه ومعلق آويزان هوا در آجناها در ها تومل در ووحشت ترس اجياد خاطر

 .شوند ىم تبديل اسالىم مجهورى رؤمي از مردم نفرت و خمش منايش و اعرتاض حصنه به

 اشغال را مجهورى رياست ست ديكر سال جهار براى خامتى كه است رشايىط جنني در آرى

.است لرداخته خويش اكيينه معرىف به واخريا

 ا يرو طرفداران خواست علريغم ، بركزيده خويش جديد اكبينه براى خاض كه تركيىب

 شاخهى باصطالح هاى جهره فاقه فقط نه ، ضدانقالىي و ارجتاىع ايوزيسيون در حين او قرص

 كه كفت توان ىم .شوب ىم ديدم آن در جديدى جهره مكتر حىت يلكه است طلىب اصالح

 ؛ريقان و ياس موجب ظاهرا ،اما امر اين .اند شده ايقاء خول سهتاى در سابق وزراى تقرييا

د ىم انتقاد و كشوده شكوه به آهنازبان •كفته خامتى ارجتاىع ايوزيسيون حاىل  اكيينه كه كئن

اى اكبينه جنني معرىف و تيست ساالرى مردم الكوى ٠ تيست (صالحات اكيينه ،خامتى جديد

ب جبش آجتا تا حىت بعض • رخيت مجهور رئيس از معوىم واممظارات تصورات به ياىك آ
 لك خستكوى بلكه خرداد دوم جئيش مناد نه ديكر خامتى كه كنند ىم مطرح كه اند رفته

 حصيت اساىس قاتون و نظام حهارحوب در اصالحات از كذشته در اكر و است شده حامكيث

ب اساس تغيري عدم يا خامتى ،شد ىم  به كه است بركزيدم را حهارحوىل خويش اكييته تركي

 طرفداران رجنش و خلن تغيري اين .است موجود واقعا قدرت ساختار اكمل يذيرش معىن

 مهانطور .تيست وى ءلرف از اكييته تركيب تغيري عدم خاطر به رصفا مسملا ،خامتى آجنناىن

 راه به او نقع به مويدينش كه تيليغايت خالف درجه وهشتاد صد هرار خامتى ،داتمي ىم كه

 را او و منوده سدا رحمار آن براى جديدى توجيه هرحمار نزي ايتان و منوده رفتار ،اند انداخته

 نظر وله است كرده تغيري وضعيت بار اين (ما .اند زده جا طلب اصالح مجهور رئيس حستان

 كران توجهه براى حىت خاض رحمارحاى جمموع تفسري و تعيري و توجيه امروز كه رسد ىم

 كسرتش و رشد خطر از نارميدى با فقط ايتان •است كشته دشوار نزي او سياسهتاى اى حرفه

د ىم هشدار و كويند ىم خسن اى توله مبارزات  خامتى امروزى هاى جوىي مصلحت كه هلن

 از بركرفته كيومه داخل يروراند.)مطالب ىم خول دل در را فردا اجمتاص انفجارهاى نطفه

 ايترتنىت سايت در مندرج هاى مقاله و خامتى جديد اكيينه مورد در اكرثيت فدائيان اعالميه

(باشند ىم حيدريان حمسن و كشتكر عىل قمل به كويا

خلن حمير اين باعث عوس حه ديد بايد
 ؛ين اى رايطه حه حقيقت در و ؟هستند

 " سياىس احوال و اوضاع و خامتى رحمارهاى

 ؟است موجود جامعه كنوىن اجمتاىع

 ها شكوه مهه عزميت صله ميداتمي كه مهانطور

 ،خامتى مويدين هاى دلرسدى وايران وانتقادها

ه اين از  ىم نشات غريواقص وتصورات ذهىت اي

ريند  مردم درصدد براسىت خامتى كويا كه ك

 غريه و ‘مديت جامعه كربن هنادينه ، ساالرى

 و نادرست روهشاى انتخاب با امروز كه يود

ت ح  باصطالح مسري از نا؛جا هاى جوىي سل

 يا و (ميشود )يا است شده خارج اصالحات

 ساختار اقتداركر جتاح يا غريالزم سازش

 را واقعيت اما .است شده لذيرا را فعىل قدرت

م خاتس خيواهمي ر  اصالحات براى اى برنامه م

 و رسوصدا ير تيليغات مشه علريعم .نداشت

طرف از جه آغاز صان ز[ كه براين تومه  

طرف از جه و اسالىم مجهوري خواران جريه  

 خامتى نقع به خارج در ارسيأملىس هاى رسانه

 اصطالح و اصالحات از جا مهه و افتاده راه به

 خامتى ،رفت خسن اصالىح هاى برنإمه و حللبان

 آن ىبرمينا كه نداد ارائه اى برنامه قتهيجو

إصالحايت اجتام براى وى تصمي به حمك ؛توان
مت در ساختار در يا و اجمتايع يا اقتصادي ب

ك حىت كتون تا و دادإ حامك قدرت سيايس  ي

 موند كه است نشده منترش وى طرف از نزي سند

ىط در حقيقت در .باشد اصالىح اى برنامه

 حرف مشىت جز جهزى هيجكس اخري سال جهار

 .است نشنيده او از اصالحات مورد در لكى

ك در كه بود آن خامتى اساىس وظيفه  دي

 هاى رسانه حىت كه ررشايىط جامعه انفجارى

 اممجارى شورهشاى بروز اماكن مورد در غرىب

هاىي اوملينان سوياب (دادند ىم هشدار آن در



ه ش مفدايص بمام٣ م د ٢۶ س

 يا تبول قرار امطيتان سوياب كه بود آن ايئجا در طغزآمزي و تأكيد قايل نكته اما •آورد بوجود

د بوجود واقىع اصالحات اجتام ي خ يارى با اليته ،خامتى يلكه .آ در  ىم ،امريياليسىت تبليغات بي

 و ايران سمت حتت ماى توله سود به تغيريايت اجياد ،زبردسىت يا حاليكه در بايست

 خريد با ،آورد ىم بوجود -زنان و جوانان — انفجار حال در اجمتاىع دوقرش درحمورد خبصوص

د تغيري اسالىم مجهورى رزمي لرزان هاى حمايه حتكمي نفع يه را جامعه رشايط ، زمان  به .هل

 در و اكها ررمي به نسبت ها توله خمش شدت از اكسنت جهت در حه اكر نزي دليل مهين

 تعديىل ها توله خصوص زندىك امور در دخالت ارجتاىع سياست در شد كوشش مواردى

 حمش اعرتاضات از خول ناكهداشنت سون براى كه دادند ترجيح حقيقت در يا و شوب اجياد

 خواست نشد حارض نزي مورد ىي در حيت خاض اما ( »)يئشيئئد عقب مواردي در مردم آلود

 آن وبه داده قرار تائيد مورد را خصوصيشان زندءىك در حكومت خالت د برعدم مبىن ها توله

 هببوب خواستار خامتى از ما مشليده هاى توله هرجا اخري سال مجار ءىل در •خيشد رمسيت

 در و دارد بدست را قدرت مواضع ييشرتين اقتداركر جائح كه شد كقته آمثا به ،شدند اوضاع

 فريباكرانه تبليغات اين با .منايد ساده را خول هاى 'برنامه تا يامبد ض اماكن خاض نتيجه

 در مردم رشكت كه رسدادند هوار و هورا و كردند بريا را شمش جملس انتخابات مضنا

ك باعث جملس انتخابات  او اختيارات نتيجه در و كشته خامتى نقع به جملس شدن دست ي

 سه از كه رشايىط در اكوئن (ما •غريه و غريه و شد خواهد ؛يشرت هرجه اصالحات اجراى براى

 بايد اى هبائه حه ديكر دارد قرار مجهور رئيس دست در قوه دو ؛اجراىث و قضاىي ٠ مقتنه قوه

 اكرآىي ديكر ريااكرانه تبليغات جنان و اقتاده بام از خامتى رسواىي طشت ديكر ،نه ؟برتاشند

.است داده دست از را خول

 فريب يا حه و خول با مرجتع ايوزيسيون كردن آواز يامه حه خاتص كه است درست اين

ت لك يا صديت بر ميىت خول موصع كه انديشاىن كوته و سازشاكران مك  مجهورى رزمي حا

ك تمتا با خمالفت به را اسالىم  تومل فويب براى اى جهبه توانست ،دادند هتليل آن از جقاح ئ

د از وجلوكريى ها  وابسته رزمي سلطه حتكمي نقع به را وزمان آورد بوجود آتان مبارزات رث

 اممجارهاى بروز از اكمل يطور شد قادر اونه اما .ساند جسرى اسالىم مجهورى امربياليسم به

هتا يرجسته منوثه ملايدركه جلوكريى اى توله  ته و (بود تري ١ ٨ مردىم “ داممجوىي جئبش آ

هتا مبارزايت وروحيه كور را ها توله آاكىه يافت اماكن  امروز اساس اين بر .بربد بني از را آ

 و صرب به را ها توله توان منى ريا و فريب ساحب يا ديكر كه است حامك ، جامعه بر رشايىط

 آن باعث اكر خامتى توسط رفسنجاىن امقمادى سياسهتاى تداوم سال مجار .فراخواند اتتظار

 جتارهتاى جريان در ،داخىل وابسته رسمايه با ارتياط در امريياليسىت رسمايه كه است شده

ه آن يا اين در متعدد كذارهياى رسمايه ،كسرتده  يا رابطه در ،غريتوليدى و توليدى رثت

 ،آورند بدست لكاىل سودهاى غريه و مكرشكن استقرافعهاى جريان در ،اسارتبار قراردارهاى

ى فقر كسرتش باعث مقابل در  و عظمي واجمتاىع اقتصادى هاى ىن ما بسا ونا سابقه وفالكت؛

رسده  رشايط در بايد ثزي را آن خمرب تاتريات ييشرتين كه است كشته مأ جامعه در اى ك

مضن در كه رشايىط جنني در •منول جستجو زمحتكشان و اكركران زئدىك و اكر بار وخامت

د " ن اسالىم برهيلع وجوانان زنان ميان در هتر امعال مب متايل ر اعرتاءىن روحيه رث  كه قد باعث <ساهلا درأ

 اشاكل در را خول روحيه اين .روبروردد رسكوبكر نريوماى برمتابل ،جبير اى ،تود متاومت از اى نزايندء موج با حكومت

ى م خ ش رسكوبكرانه وترانني فرامني از مترد نظري ث ه ‘بو نبي .و ممى بسيىج ،وآخوندها ما اهلى موب ت . .  داد ىم نقان .

ت كر به بارها يعيده اين رصد در حكومىت متاما لكي  جلوكريى جرا كه كرد درك ميتوان جهارجوب اين در . دادند ىم هثدار ي

ل د تعميق از ي ك به امعال اين ب  در تا داشت برأن را اسالىم مجهورى ،حامك نظام لك براىي تر خطرناك و يردامنه جنبش ي

ن مرارد برىخ ملناع اضاىب ص منهلاى عكس صقابل در خئش حبراىن ا د ا ي  را امغاض و مساحمه ؤست موقتا اى توله ف

ه نه رفتار اين •بكريد ييش در ل و طلىب اصالح نثان ب ا  كيىغ رشد ييانكر يلكه اسالىم مجهورى سوى از رفتار تعديل به ب

 ،بود مبارذاىت روحيه اين از مخشص رشايط در حكومت اثإىب و اسالىم >مبىهرى مىجن موتعيت ٠ ها تودا مارزاىت لوحيه

.است

 ،است بلند جامعه سوى مهه از اعرتاض فرياد

 مبارزات كسرتش و رشد رشايط در خيصوص

 سياسهتاى ديكر كه است واحض ،اكركران

م خاض فريباكرانه  در فقط نه او و باخته ر

اكه نريوهاى  جامعه زمحتكش اقشار و طيقات و آ

 در حىت او حائى يلكه باشد نداشته جاياكىه

 دل ساده وطرفداران خورده فريب نريوهاى ؛ين

 اساىس جنني بر .باشد نداشته رنىك نزي سابق

 قادر ديكر امروز رؤمي كرداننداكن كه است

 رياى و فويب سالح به سابق مهجون نيستند

د تكيه خامتى  براى سالح اين كه جرا .كنن

ى ري وك د ها توله ميارزات كسرتش (ز جل  كن

اكر هنوز جند هر و كقته  شوب ىم كرفته ؛

 اين .است داده دست از را خول سابق اكرآىي

 آنقدر حىت بمي امروز خامتى آنكه دليل است

 مهره جاجباىي يا حداقل كه تيست آن دملثغول

مييكد با اسالىم مجهورى حمزدور هاى
 ضدانقالب جهبه در خول جاك سينه طرفداران

.دارد نكه راض را

 خورده شكست يرونه دمي امروز خاض يرونه

 خول مجهورى رياست اول دور خامتى .است اى

 در وى موفقيت عدم اما .كرد آغاز خئده يا را

 بر را او ها توله اعرتاض صداى كردن خاموش

 رياست دوم دور أغان در كه داشت آن

 مقابل در اشكبار جمشان يا خول مجهورى

 سوى به مردم جلب وبراى شوب ظامر دوريني

 جهبه در .رسدهد كريه وار آخوند خول

 خطر از مهه مه هنوز وضدانقالييون مرجتعني

 اى توله انفجارهاى و ها توله مبارزات رص

يت ايران و كفته خسن د ىم كرا  شكست اما .كنن

 سازشاكران براى درس تواند ىم خاتس يرونه

 در كوشش جاى به كه باشد انديشان كوته و

 تقها يعىن ها توله مبارزات كسرتش و رشد

 به ،زند ىم رمق را درخشان آينده كه نريوىي

.جسبيدند خامتى اعتبار ؛ى قباى

★  ★
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ازتشديدسوكوب اسالىم مجهورى اهداف

 اسالىم مجهورى رزمي اخري هاى مقته در

 ظرفيت از اى ييرشمانه منايش مضن

 ،خويش خوىي درنده و ييمشم جنايت
 خشونت وامعال رسكوب از ى جديل موج

 بويره و كشور كنار و كوشه در را وحشيانه

 به و حمروم هاى توله برهيلع هتران در

 هتران در .است داده سازمان آمده جان

 عنوان يا ممر هلها ىم كوتا مدت ظرف

 به عام مالء در .....و خمدر مواد "قاجاقىج

از وسيعا آن اخيار و شده آويغته دار  

 كشته منعكس حكومت بلغدكوهاى طريق

 تبعه يتك نابل در حكومت مزدوران .است

 يا را رخثاىت كرمي نام به أفغانستان

 بوسيله هشر ميدان در متام قساوت

 اكه شكنجه در .اند زده كردن مششري

ك ايوىب مرمي ،اوين  ساله وسه ىس زن ي

 كشنت و نامرشوع رايطه اهتام له كه

سه سال اسفندماه در خول شوهر  به كد

 شده مهتم سئكسار و شالق رضبات حتمل

 توسط شالق رصات حتمل از حمس ،بود

ك در مزدوران و شد هتاله كودال ي  

ياك خراسان در .شد ستكسار وحشيانه

در بسيىج مردور ،مب قتل جرم به جوان
.شد آوخيته دار به مردم جمشان مقايل

 نزي بروجرد در وحشيانه معل مهين

 جوان حكومت ومزدوران كرفته صورت

 را زاده حسني عياس نام به اى ساله ٢٩

 و سالح محل اهتام به معوىم انظار در

 دار به هشر رازان ميدان در خمدر مواد

خيتند  شده حمكوم اعدام دويار به او .آو

 سيسمتاتىي قتلهاى حال اين در •بود

هشد در عنكبويت قتلهاى به موسوم  با م

 *خيابان كه زناىن وحشيانه كربن خفه

 آهتا كربن رها و شوند ىم خوص 'كرد

اين در .است ياحمه تداوم معوىم سابر در

هتا خن رس كه شنع قتلهاى اين قرباىن نوزدمهين و جهدمهين جسد رابطه  اعرتاف به بنا حىت آ

 هيدا فوتبال منين ياك در ، شوب ىم خمت باالئهيا به حكومىت نرشيات و مقامات برىخ غريستقمي

 رسكويكر نريوهاى ،كشتارها موج از ءكذشته <كشث منعكس نظام هاى روزنامه در آن اخيار و شد

 ، بزرك هشرهاى در *اسالىم شوئن مغاير رفتارهاى و 'مفاسد با مقابله نام زير اسالىم مجهورى

مرعوب منايش ىي جريان در كذشته هاى مقته در .ائد داده قرار آماج را جوانان بويره و ها توله  
 مالء در جوان هلها ••••و رسالت ،ؤاله ميدان مجله از و هتران خمتلف نقاط در سيستصاتياك و كننده

ل به عام  نظري اهتامايت يا كه جوان ۴۶ منايشات اين جريان در •اند شده حمكوم شالق رضبات س

 در بودند شده دستكري ...و وحشت و رعب اجياد و مبتذل هاى دى ~ ىس حفظ ، اتلك فروش

 شالق اين از برىخ از تا يافتند اماكن حكومىت وخربناكران خوردند شالق مردم جمشان مقابل

 نني متران مشال در ،ايران روزنامه كزارش به * جدااكنه اى حادثه در .مكمد هتيه وخرب فيمل خوردهنا

ك به انتظاىم نريوهاى يورش جريان در جوان رس و خرت د ۵ ٠ بر افزون  .شدند دستكري تولد جشن إ

 ٩٩ تا ٣٠ به خمتلط رقص جرم به داشتند سن سال ٢۵ تا ١٧ بني كه جوانان اين 'ايران' كزارش به

الق رضبه هتا برهيلع معوىم انظار در صادره حمك و شدند حمكوم مالءعام در ث  .درآمد اجرا به آ

 محله با انتظاىم ونريوهاى يافت فزوممرى دامنه اخري روزهاى در رزمي رسكومبرانه اقدامات سلساله

 ادعاى با .....و زناته لباس فروش هاى منازه ،بوتيكها { معوىم معاير به رستارسى و كسرتده اى

مغازه كردن موم و مهر وحش نقدى جرميه ٠ متخلفني ماى مغازه يسنت به غرب فرحتك يا مبارزه  

 و وسيع يورش از خيىش سأنكر تهنا فوق رويدادهاى ■اند لرداخته مردم و كسبه آزار و اذيت و ها

 اين جنايتاكرانه اقدامات و ها توله ومعاش حيات به اسالىم مجهورى رسكوب نريوهاى رسارسى

هتا اخيار كه است اخري هاى مقته در نريوها  شده منعكس نظام معوىم هاى رسانه در كرات به آ

.است

 . نيست فردى به منحرص و غريب امر ررمي حيات طول در وحشيانه اقدامات اين به ارتاكب اليته

 نظام حافظ ررمي و امربياليسم به وابسته ديكتاتورى ياك عنوان به اسالىم مجهورى سياه اكرنامه

مكيت هاى يايه بقاى و حفظ كه رزيس ،وايسته دارى رسمايه  ياك امعال به موئط اش ضدمردىم حا

 قتل از مملو ،ماست توده برهيلع وحشت و رعب و بليىس فضاى يسط و قهرآمزي و عريان ديكتاتورى

 .است سمتديده خلقهاى و اكركران حق در سبوعانه جنايت خروارها و .....و زندان و اعدام ،كشتار و

 اما .است جنايات اين از ناجزيى و جزىئ بسيار خيش تهنا انعاكس اخري مقته حقد هاى وحشيكرى

 يا و اسالىم مجهورى كه اهتامايت نوع سقم و حصت از نظر رصف كه ايتجاست اساىس يرسش

 ،اند كرده عنوان خويش خيت نكون قربانيان به راجع تعرض اين توجهه در خوارش جريه ماى رسانه
 و وسيع انعاكس و مرك جمازاهتاى ثويره و اخري جمازاهتاى يشت در مهمرتى و واقص اهداف حه

هنا عامدانه  توجه يا حامك طيقه كه رشايىط در ؟است مسترت جامعه سطح در حكومت خول توسط آ

د ىم سىع ،روبروست آن با نظام كه معيىق حبران به  و خامتى نظري هاىي مهره به توسل با كن

 و مدنيت ، قانومندارى مدافع ، طلب اصالح مثابه به اش دسته دارو و فريباكر آخوند اين جازدن

ت تن بر ساالرى 'مردم  مقامات (مرت ،سوشاند دمكراتيك لباس خود آبروى وىب ديكتاتورى نظام لكي

مالء در زدن شالق و سنكسار و اعدام ، قتل ،زدن كردن مناميش و جمازاهتا اينكونه امعال با حكومت
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هتا اخيار يؤواك و عام  ماهيت منايش به آ

 .انب يرداخته خول خوى ودرنده رسكومب

و خربناكران تا دس ىم اجازه حىت و  

 و عكعس كرهيا وحىش اين از عاكسان

؟كنند هتيه كزارش

شتيع اقدامات اين يا اسالىم مجمورى آيا  
ريشه به زدن تيشه بيشرت هرجه صدد در

كه آنطور آيا يا و ؟است خود حكومت

 دول و امربياليسىت فريياكر بلندكوهاى

 ىم جنايتاكر و وابسته رزمي اين حاس

د جلوه كوشند  اقدامات اين كسرتش ،هلن

 جامعه سطح در حكومىت بار جتايت

 از ناض و جتاص مبارزه از برخاسته

ث خاطر به ‘اكران حمافظه‘ منال ' 

 و اصالحات *مدافعان راه رس در ’اندازى

آنكه واالخره ؟است *خاض هاى برنامه’  

مماجي و انداز حمش حه اقدامات اين

 ها تومل و اسالىم مجهورى براى صخشىص

 فوق سواد 4ل اخس ؟داشت برخواهد در

ى واقعيهتاى بررس يرم در جز صاد  - ا
 حلظه در ما سلطه حتت جامعه سياىس

 مجهورى كه اى هحراىت اوضاع و حارض

دارد قرار آن در فعىل رشايط در اسالىم  
.تيست ممكن

 دارى رسمايه نظام كه است اين حقيقت

 رزمي حتت ايران در امربياليسم به وابسته

 هرجه اخري ساهلاى در اسالىم مجهورى

 خامتان حبران ياك جئربه در ؛يشرت

صادى برانداز  . است شده ور غوطه ا
 هاى عرصه در واقعيت اين انعاكس

 تداوم در (ر خول جامعه حيات خمتلف

س ،وحشتتاك ركود  درىي ىي س

 كرايت ،توليدى واحدهاى و اكرخاجنات

 بويره و يياكران تعداد افزايش ،فزاينده

 ،ممرد غريقابل تورم ،جباكر اكركران
 و ها تومل خريد قدرت مركبار اكمش

 عواقب و دادم نشان زمحتكشان حمويره

 زلدىك بر بيشرت هرجه را خول خامنامنوز

 خمموصا حمروم هاى تومل از تن ميليوهنا

 كذارده برجاى هتيدست واقشار اكركران

ه رسسام رسعىت يا را آنان وزندىك ورب آ

ف حهره خول نوبه به اوضاع اين .است داده سوق *حما و بقا’ ، 'فقر خط‘ زير  و امراض متاىم كثي

 فقر ،حفشا نظري دارى رسمايه سيسمت حتت جامعه حيات يا جعين فرهنىك و اجمتاىع بالياى

 نظام ذايت تناقضات .است كذارده منايش به سابقه ؛ى وسعىت در را ....و دزدى و فساد ،فرهنىك

د ىم رسكوب وحشيانه را خمالقىت هر كه سياه ديكتاتورى ىي حامكيت برمغ واسته بورزوازى  كت

د ىم اعرتاف حكومتيان برىخ كه مهانكونه و شده بارور جبرس هرجه  به ؛يشرت هرجه جامعه كنن

.است داده سوق انفجار سوى

 به را ها توله خمش و تفرت كهنسال انبوه ،جامعه امعاق در طبيعتا اوضاع اين تداوم لمي سوى از

د ثلك در را آن و انداخته غليان  ساخته متبلور خمتلف اشاكل در اى توله مبارزات روزافزون رث

ى به .است لك  امعال تشديد مضن مهابا ىب كه رسعىت مهان به اسالىم مجهورى كفت توان ىم كه ث

 مه نسبت مهان به افزوده ها توله برهيلع خول متكني وامعال جنايات انبوه بر ورسكوب ديكتاتورى

 در رشايط اين ثتيجه در .است انباشته خويش نظام لك يرهيلع اى توله وانزجار خمالفت شدت بر

از جوشاىن هاى جمشه و يافته تبلور ها توله جنبش در جديدى اعرتاىص روحيه اخري ساهلاى  

 به .است آورده بوجود را حامك نظام برهيلع قهرآمزي و شديد اما ،يراكنده و خودخيودى مبارزات

ر كنار و كوشه متام در تقريبا امروز كه طورى و  و مبارز هاى توله دالورانه حضور شاهد ما كث

 و اعرتاىض حصنه به را خمتلف هشرهاى خياباهناى و كوجه اى هبائه مكترين يا كه هستمي مقاوىم

.اند كرده بدل حكومت برهيلع قهرآمزي شورهشاى

 مخشصا و صقىث فورى خواسهتاى يا اساسا كه اعرتاضايت و اكركرى جنبهشاى روزافزون وقوع

 با مقابله و قهرآمزي حركهتاى به فزاينده شلكى به و شده آغاز معوقه حقوقهاى يرداخت خواست

يه . دس ىم تشكيل را كوئىت رويدادماى از ديكرى جنبه شوند ىم بدل بوش رسكوبكر نريوهاى  

لكى ر بياكرى ،كرايت ،فقر بار زير هايشان خانواده و خود مكر كه اكركران كه ث دت  عدم مهه از وب

 جابه و ريزند ىم خياباهنا به (خزيند برىم عصيان به شده مخ منير و خيور دستصزد حداقل يرداخت

 صداى رساندن براى و شوند ىم دركري رسكويكر نريوهاى با ،ممد ىم راهيمياىي .بندند ىم را ها

 وكرداننداكن مديران .شكس ىم را ضدخلىق جملس هاى نرده و .برند ىم جهوم جملس به خول

د ىم كرواكن به را اكرخانه خلىق ضد ن ر جائيكه تا ......زنندو ىم آتش را اكرخانه توليدات ،ي

هتا وكسرتش تداوم از حراكت اين شديد رسكوب برمغ حكومت خلىق ضد مقامات  نكراىن اظهار آ

يت واز كرده  اين به .زنند ىم دم كرده اجياد ’اسالىم *نظام لك براى حراكت اين تداوم كه هتديدا

 اين ارتقاء بالقوه اماكن و اى توله جئبش رشد روزافزون هاى طليعه يا اسالىم مجهورى ترتيب

ك به جنبش  خاطر به حامكه هيات ، رشايىط جنني با مواجهه در .رويروست اجمتاىع اتقالب ي

ت  جنداىن تواناىي و اماكن از اش ضدخلىق ماهيت دليل به اخص طور به و خويش مخشص متتا

 و جامعه اممجار از ممانعت براى يعىن حبران اين از رشت برون براى •تيست برخوردار انتخاب لراى

 و حبران هاى ريشه با مقابله به بايد يا اسالىم مجهورى كرداننداكن ،نظام رسنكوىن احمتال

 موجود بنيادين تناقضات اى ريشه وحل درمان جز جزيى آن معناى )كه رسدازند ها توله نارضايىت

 و اكركران تقع به اوضاع اى ريشه هببوب هدف با وسياىس اقتصادى معيق اصالحات به بردن ودست

 رزمي حنني وماهيت وجودى فلسفه با مطلق تباين در اساسا كه امرى (،بود خنواهد حمروم ى Üb توله

 رؤمي توان حيطه در ته و خواست حيطه در نه آن به يازيدن دست و داشته قرار اى ضدخلىق

ك مثاله به اسالىم مجهورى شد ىم امربياليسم به واسته حكومت ي  و دمي انتخاب به اينكه يا و ،ا

 اوضاع با مقابله براى آن تشديد و رسكوب به توسل يعىن .يازند دست ممكن انتخاب تهنا واقع در

د ىم تشان بروشىئ رزمي معلكردهاى ،جارى حيراىن  سالح به توسل با اسالىم مجهورى كه هلن

 جامعه سطح در اعرتاض روحيه تضعيف و وحشت و رعب كسرتش و اجياد براى تالش و ،رسكوب

 حبراىن اوضاع موقىت و ممغوص مهار هنايتا و نظام برهيلع اى توله فشار ختفيف با تا كوشد ىم

م اين ٠ بربدازد خويش معضالت با روياروىي به ،جارى ال امربياليسم به وامبسته رزمي كه است س
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 سال ٢٢ طول در اسالىم مجبورى

اوضاع يا موامجه در ممواره كذشته

اكر به اى توله جتجش ياىب ورشد حبراىن
 ،شكنجه مضن آن به اتاكء يا و كرفته

 هاى توله از هزارتن صدها اعدام و كشتار

 تا كوشيده شان انقالىي فرزندان و مبارز

 نظام ساختارى حبران بر خول خيال به

مكيت هاى يايه و منوده غلبه  ضدخلىق حا

 تيست لهيوده .ساند تر مستحمك را خويش

 ضدمردىم حامكيت سال ٢٢ طول در كه

 جا هر امي بوده شاهد ما اسالىم مجهورى

 و اعرتاضات رشد خطر با حامك نظام

 و شده روبرو اى توله عادالنه جنبهشاى

 متوجه بالت اين از را اى صدمه مكترين

 سند و يكري دستاكه ،ليده خويش حكومت

هيحكونه بدون را دار و شكنجه بساط و

 كرده بريا برزن و كوى هر در حصدوديىت

 فزييىك نابودى مضن تا كوشيده و

 زهر نزي معرتض هاى توله از ،خمالقني

 و رعب فضاى كسرتش يا و كرهته حمش

ى از ،جامعه سطح در وحشت ري ك  و ا

نظام برهيلع (ى توله حركهتاى توسعه

اخري موج •آءرد معل به جلوكريى
 ، شكتجه ،زندان ،زدن شالق ، دستكريى

 وانعاكس مالءعام در واعدام زدن كردن

 سطح در آن اخبار عامدانه و كسرتده

 و حبراىن اوضاع از انعاكىس جامعه

 توله مقايل در حكومت ضعف اءصعاس

 و غريانساىن اقدامات اين يا .هاست

 يا مقابله در كوشد ىم رزمي وحشيانه

 را خول ،ها توله اعرتاض فزاينده روحيه

د نشان قدرقدرت  عظمي ظرفيت و عزم ،هل

 به توسل در دولىت ماشني رسكوكرائه

 و مبذارد منايش به را ضدخلىق قهر

 به يازيدن دست مركبار عواقب هنايتا

 اميد يا را حامك نظام و رزمي يا خمالفت

هتا به ها توله ساخنت منكوب و مقهور  آ

 كننده مرعوب منايش .ساند كوشزد

 و شده آوخيته دار به قرباتيان جسدهاى

 هاى جضه يا و مردم به هوا در معلق

 سنك رضبات با مالءعام در كه اى قرباىن

و رسد ىم قتل به شلكى ترين وحشيانه به

و زيت شالق و آمني حتقري منايش يا

 و اكربم اش هاى بازوزه اغلب كه معوىم انظار در شالق رضبات حتمل از ناض دردناك فريادهاى

 برانكزي خوف ييامهاى يروااك مهه و مهه ، است جعين حكومىت مزدوران ياحسني هاى نعره

 حداكرث به يا و خويش جنايات وقيحانه مئايش با كوشد ىم كه است امربياليسىت ديكتاتورى

تتا ندنرسا را ي ى ث ح و  حامك تورىديكتا با لفتخما عواقب ،معوىم افاكر در اقدامات اين رواىن — ر

دارد.)م باز خويش يا خمالفت تداوم از را ها وتوده كرده كوشزد را

 در ها توله به اسالىم مجهورى اخري سيسمتاتيك تعرض كه دريافت توان ىم حقايق اين به توجه با

مت لك حمخص نياز از ناىش معوىم افاكر  در نظام كريباتكري حبران به وياخسى حامكه وهيات ب

مكيت ضدخلىق جناح آن يا اين فردى اقدامات به ربىط و بوده حارض حلظه  درويت تضادهاى و حا

 عوامفرييانه تبليغات يا مهاهىن كه ايلهاىن و انديشان ساده يا و فريياكران اتفاقا .ئدارد آن

 جناح اقدامات ،را ها توله به حكومت اخري بار خشونت تعرض موج ،غرب تبليغايت ةوهاىءدلند

ك ،زص ىم جا ....و اصالحات مقابل در اندازى سنك براى "اكر حمافظه  لك كه كنند منى در

ك مثابه به اسالىم مجهورى نظام  حيات كه نظاىم ، امريياليسم به وابسته ديكتاتورى نظام ي

 اكران حمافظه و اى خامته تا كرفته خامتى طلب اصالح دسته و دار از حكومت خمتلف جناحهاى

 بنده يا رشد اعرتاىض جتيش از ناىش خطرات با مقابله براى حارض حلظه در ،است واسته آن يقاى به

شديد رسكوب به توسل جز راىه ها توله  مجهورى رسدمداران نظر نقطه از .ندارد و نداشته آن وت

 اعرتاىض جنبش به دادن فضا ، كراىئ حتمل هركونه ،اند شده متذكر بارها كه مهانكونه ،اسالىم

هتا .دريردارد را نظام لك سقوط اماكن و اوضاع شريازه ياشيدن مه از خطر ،صدنظام  با مهجنني آ

 و اى توله قهرآمزي حركهتاى جريان در يا و ٧٨ ٥تريما مردس ” دانجشوىي جنبش جتربه به توجه

ك اخري سأهلاى در اكرءكرى  كرايش و اى توله اعرتاضات ياىي شدت و رشد يا كه اند كرده در

 ىم ٠ طلب اصالح نه آمده حصنه به هاى توله و اكركران ،حراكت اين در قهر امعال فزاينده

.اكر 'حمافظه شناسندوته

مئت  مجهورى رؤمي هاى كرى وحىش تشديد تا كوشد ىم كه اى فريياكرانه تز كه است اين وا

ك تهتا كردن به عوامفريىب يا را ها توله حق در اسالىم  در ،ياندازد؛ ضدخلىق حامكه هيات جائح إ

 انظار در را حامك ضدخلىق طبقه از جناىح سياه وجهره ضدخلىق منافع تا است درصدد امر حقيقت

 دستان شسنت براى باطل ايده اين كه جاست اين مضحاك .بيوشاند معرتض و حمروم هاى توله

 ميكنند تائيد مهه كه كردد ىم تروجي رشايىط در اخري جنايات در طلبان اصالح و خامتى خونني

رتل معىل و رمسى حلاظ به مذكور دسته دارو كه  لكى طور و اجراىي اراكمناى ،جملس ، دولت كن

م فوق ايده بوبن باطل .دارند دست در را قوم سه از قوه دو ذ  است كر جلوه نزي حقيقت اين در ال

 حيات در هببودى هيجكونه تهنا نه است رساكر بر خاض دولت كه اخري سأهلاى طول در كه

 مستقمي مقابله هتاكم و حيرايت حلظات در و مهيشه بلكه نداده رخ ها توله اجمتاىع " امقمادى

 طلبش اصالح دسته دارو و فريياكر مجهور رئيس ها توله طلبانه حق و اعرتاض جنبش با حامكيت

 حراكت و رسكوب از متام قاطعيت با خويش اكر 'حمافظه هاى هصيالىك با واحدى صف در

 كه فريياكرانه هاى ايده اين مروجني به بايد هصحنني .اند كرده دفاع ورزمي نظام برهيلع اعرتاض

 شد متذكر اندازند ىم حامكه هيات جناح ياك كردن به را اخري هاى كرى ووحىش رسكوب تشديد

 و واقىع خمالفت هيحكونه اخري اقدامات له نسبت ’طلبان "اصالح نارضايىن ايران باصطالح برمغ كه

 برعكس .است نيافته تغيريى اوضاع و نكرفته صورت آنان سوى از ها كرى وحىش اين با اى معىل

 در زدن شالق و زندان و ببند بكريو و بوتيكها ،معوىم معاير ،تولدها جشن به وار مغول يورهشاى

زواياى ترين خصوص به حامك ديكتاتورى جتاوز كسرتش براى تالش انعاكس كه معوىم معابر

ى وتيس اخيرا ر مثت د ه مضن بروجرد دا حب صا ه مالءعام در احاكم اجراى از اسالىم مجهورى خربكزارى با م ن حا  و كرد دفاع وتي

ه راجراى كه شد مدىع كرن ب و دارد ارعاىب تاتري مالءعام در احاكم اين د كه كساىن تا شد حواهد مرج ب من اك رت دارند جرم ا

د سن ر ت ٠ ب



ص سإم٧ ص مر ءا؛ا م د ¥س

 آهتاست منودن ممتور و ها ،تود زندىك

حتت انتظاىم نريوهاى توسط اساسا

ص صورت دولت و ممور وزارت ل مك

 حمترين عدم و واقعيات اين .كريد

 سوى از بازدارنده و جدى خماللهت

 نشان خول نوله به طلبان اصالح باصطالح

د ىم  نه رسكوب تشديد مساله كه هل

ك از ناىث هيات در جائىح خواست ي  

 العمل عكس و تياز از ناض بلكه ،حامكه

ميى م با كتويت رشائط در كه است رز
 اتقالب ياك يابنده رشد هاى نشانه

 ماى توله و اكركران سوى از اجمتاىع

نه و خواهد ىم نه و شده روبرو حمروم  

 به اى عادالنه ياخس مكترين تواند ىم

هتا برحق مطالبات  به تتيجه در .بدهد آ

 كرايش ،فزاينده و نابذير اجتتاب اى كونه

 يراى را خفقان و رسكوب تشديد به

 ىم منايش به خول از حبران يا مقابله
 سالح مكااكن هنوز حال درعني .كذارد

 از ها توله بازداشنت براى نني را فريب

اكر خامتى توسط مبارزه  اكر به ريا

 با كه آجناست اما أساىس سواد .ميكريد

 براى اندازى جمش حه سياست اين تعقيب

د توان ىم اوضاع ث ر و  ؟مم

 به وامبته رزمي كه است اين حقيقت

دليل به اسالىم مجهورى امربياليسم
 جنبهشاى با مقابله در خويش ماهيت

 مردم مطالبات و اى توله آزادخيواهانه

قوه وسرت اكركريى به جز اى حارم  

 اين .ندارد عريان رسكوب وسالح مقريه

ت مكيت سال ٢٢ طول متام در والي  حا

 شده ثابت حبراىن اوثات در لويره رزمي

يا اكر •تيست قصيه متام اين اما .است

ك يا و وسيعرت ليىل م آورى روى كه ديد خواهمي بعكرمي واقعيت اين به درياك1اسرت افق ي و  فن

 اعرتاض جنيش مرجه .دارد اى تومل جئبش رشد با مستقميى رابطه ،رسكوب به حكومت مقامات

د بروز تر متشلك و معيقرت ،تر بردامنه ،ها توله ى براى است جمبور حامك طبقه ،كن وير  سقوط از جل

 اعتبار اين به .آورد روى ضدانقالىي و عريان رسكوب و قهر امعال طلح به شديدتر هرجه ،خول

رسده متايل  شور رشد انعاكس هرجزي از قيل ،ى؛ضدانقال قهر امعال و رسكوب به حامك طبقه تر ك

هنا يابنده رشد ونيان ورضورت جامعه امعاق در سمت حتت هاى توله آاكىه و واءصاس انقالىي  آ

 .كذارد ىم منايش به را موجود لوسيده روابط در يئيادين حتول ،jg به

 مجهورى رزمي توسط حبران موج هر برآمد جريان در ،رسكوب كسيخته افسار تشديد ديكر سوى از

 است آن معناى به -ها توله روحيه در رسكوب اين كننده ومقهور ثلىع نتاجي از رصفتظر -اسالىم

 وواقص عريان ماهيت ها توله جتربه رشد وبا اجمتاىع — سياىس يرتورويدادهاى در حامك رزمي كه

 كئنده مسترت و فريينده هاى خلافه اعتبار اين به و منايانده ييشرت هرجه را خول ضدخلىق ديكتاتورى

اكركريى با كوشيد ىم زمايت كه حكومىت .درد ىم مه از خول دست يا را ماهيت اين  سالح توامان ب

 مقطىع استفاده با مراحل برىخ در حىت و "لمي سوى از فريباكرى و ٣ م از قهر و رسكوب
رتل را جامعه و كرده حكومت امعال ~ فريياكرى عمئر از بيشرت د كت  موقعيت حقظ براى اكنون ،كن

 اوضاع يا مقابله براى و بدرب خريش تن از را فريياكرى لباس خول دست با است جمبور خويش

 ريغنت فرو و فريياكرى سالح بيشرت شدن يوسيده يا •آورد روى عريان رسكوب تشديد به حبراىن

ك  مرجه اسالىم مجهورى مانور قدرت جامعه اقشار ترين مانده عقب حىت در موجود تومه اند

 از محايت شيادانه ثعارهاى .كردد ىم رسكوب وبازمه رسكوب از فزاينده اسمتاله يه منوط ييشرت

هتا از كراته حتميق استفاده كه و...م ساالرى *مردم ، *مدىن جامعه’ ، *مردم *حكومت ، مستضعفان  آ

 رسكوب مستاصل ماى تازيانه حاكومك در يود شده بيىت مبش درازمدت براى كه ورمي توسط

ك اى ممده خريه رسعت به حامك مزدوران  دؤخميان سيام جهره رسعت مهان يا و حمازند ىم رب

ت در كه بدسىت قالق كي  ستكر ثعارما ايتكونه رس يشت طلب اصالح يرمططراق عوئان حتت حا

 كه رؤميى شابه به اسالىم مجبورى اعتيار اين به .رسانند ص ظهور منصم به عرياىت يا را اند كرهته

ك امعال رشايط در كوشد ىم  فزاينده امعال و خققان كسرتش مضن ،كسيخته عقان ديكتاتورى ي

 مبادرت يا واقع در ،ملد تشان ممرل و قدرت دراوج را وخول بربدازد قدرقدرىت به قهرسانقال؛ى

 ىم منايش به را خويش استيصال تقها برحقشان ومطالبات يياخاسته ماى توله مقايل در رسكوب به

 كه آنكونه س آن از آسا جنون استعاده و حامك طبقه توسط رسكوب امعال شك بدون <كذارد

بر را مخشىص منىف تاهترات —كرده معل خويش سياه حامكيت سال ٢٢ طول در اسالىم مجهورى  

 ضدانقالىب قهر امعال و رسكوب سالح به توسل اما •كذارد ىم برجاى آهتا جئبش و ها توله روحيه

ن حمراى ها توله برهيلع س  متاس كه است آرزوىي حامك رؤمي و نظام براى جاودانه معر يكف ت

ى ميها  اسالىم مجهورى رسكويكر و امريياليسم به وابسته رومي .اند برده كور به خول با ضدخلىق رز

.تيست مستثىن قاعده اين نزي

و ب ه ر ر ء م مج م و ه و ل س خ أ ز د أ ي ه س س و مي ت د ور ي أ أ م ، ا

ك جريان در اكوست ٢٢ روز ارساتيل مصيونيسىت ررمي  دراين .رسائل قتل يه را فلسطني أنادى براى خلق جميه رمرب مصطىف ابوعىل ،آشاكر تروريسىت اتدام ي
ك جريان در ارساتيل نظاىم كويرتماى مىل روز سى دحمر به ثدم ريرى طرح معليات ي  موشك جند شلىي يا و كرده محله اش رام هشر در خلق جهيه سيا

 زمحتكش ماى تومل از تن وهزاران لرانكيخته را ظسطيىئ هاى توله وممرت خمش ممطىن ايوعىل تتل .كشتند را خلق جهبه ورهرب ويران را هلز اين ساخمتان
 اين ياخس كه دادند قول ضدصهيونيسىت و ضدامربياليسىت ثعارهاى رسدادن مصن فلسطني آزادى براى خلق جهبه رهرب سبارى خاك به جريان در فلسطني
 اقدام اين .كذارد منايش به برجستىك با را ارصاتيل دولىت تروريسم ماهيت ديكر بار ارسائيل رسكويكر رزمي جنايتاكرانه اقدام .داد خواهند را جنايتاكراته اقدام

 داد تشان ترور با خمالفت و دمكراىس و برش حقوق به اقدام رضورت بر مىت وصهيونيسهتا امربياليسهتا تبليغات متام بوبن يوج اثبات با دإكر يكبار حمذموم
هتااز ،كتد اجياب صهيونيستشان هاى اممرياملسهتاومهام منافع هرجاكه كه .كرد ختواهند كوتاىه اى وجتايتاكرانه تروريسىت اتدام هيج به يازيدن دست آ



^شادمم،اماهممح٨ حمص

ى ودولمت دين ظ ز دراء،ل و م |
 ديالكتيك در هنقته اساىس اصل اين .كتد ىم عوض شلك دامئا لكمه وسع مفهوم به انررى

اكه شلك كه ،امناهنا ،ما .است  ما مسين شلك كه دريايمي تا آاكهمي آنقدر هستمي انرؤى اين آ

 در انفعاالت و فعل ناحمدود اماكنات از ناص كوجمكان سياره هناىي ختريب خاطر به حه

 برش نوع زيست رشايط غريرضورى و غريعقالىي ختريب يواسطه حه و انرزى ناحمدود قملرو

 جهاز ناحمدود اماكنات ما كه تيست كقنت به نيان .است موقىت ،كنوىن اجمتاىع سيسمت بدليل

 مان زندىك رشايط كه دارمي اختيار در وسايىل ترديدى هيج ىب اما ،مبمي ممرد منيتوانمي را

به رابطه مهين ودر دارد وجود موانىع جه امر اين راه رس بر ببيتمي ■كنمي متين جهاز در را  

■جبردازمي دين ممش ثررىس

 بزرمك واقعيىت جهارجوب در را مان صىت ما آن لرميناى كه سطىح آن در فلسىف زبان به

 مقدر قبل از كه مهانطور برش رسنوشت بنابرآن كه مذهىب )عقيده بوبن قدرى ياجبم ىم در

ك براى بزرأىك حماغ (رفت خواهد سش شده  كه رود ىم مبمسار برشى انرؤى واحد يديده در

 دارد ادامه زمانيكه تا بوبن قدرى •متنومش اشاكل ديكر و آن خود از آاكىه از است عيارت

 ديكر از يغرجنى شيكه حهارحوب در يرش نوع عنوان به مان هسىت از جتليل بالقوه بمشن

اكل  ذهتيىت كرى قدرى آن ومهزاد است بناىه مذهىي انديشه براى دين •ألشد ىم زندىك اث

ين است  قدرى .ناسازاكرند واقعيت از اى جتبه مر يا دو هر اين كه فتا و نابذيرى تغيري بر مت

ك از را ها توله ( كرى ك براساس جامعه و اقتصاد آن در كه سيسمتى در  ابزار خصوىص متل

 وته است يافته سازمان توليد ابزار (مالكيت رياعدم مالكيت يا رابطه در ثروت توزع و توليد

 طبيعت اسطوره به باور يا را روشنفكران كرى قدرى داردم ىم باز ‘ها توبة نيازهاى براساس

 له حامك رسكويكرانه و استمثارى روابط توجيه آن معتاى .مكد ىم راه رسبه و رام برشى

د تبعيت آن از بايد مهه كه باشد ىم قدرت قدر و طييىع ماوراء نريوى عنوان به اعتقاد .كنن

جنني براى ممباىي كه وروامبىل اجمتاص رشايط با مهراه (ندارد وجود )كه ماوراءطييس صىت
 مهاكم عداش ىب اىلص علل درك از ناتواىن يا و متايل عدم با ،آورد ىم فرامم اعتقادى

 به سنش اين واقع در .را بتيادين علهتاى نه بيند ىم را ها نشانه تهنا كرى قدرى ييتش •است

 اين كردن |دادى بدنيال و برده سود رشايط اين از كه آنايت با سازش و عكها كردن بهتان

.شوب ىم منجر اند منافع

 تغيري اجياد براى كرايش كذاشته جاى به نوئليرباليسم كه تاترياىت به توجه يا امرياك جامعه در

 )هردو امرياك حامك طبقه كه است نظر ثقطه اين از .است آمده موجود سيسمت در حتويل و

ى هرجه هتامج با (خواه مجهورى و دمكرات -اش سياىس حزب رت  اخالقيات اقتدار به ييث

 هنادهاى كريى قدرت حكونىك به كه است آن مقاله اين هدف آوردم ىم روى سنىت~مذهىب

 كه ملد نشان و بيافكند دقيقرتى تاكه (غول اين شمك )در أمرياك در مذهىب فرهىت و مذهىي

 حمى قربانيان و فقرا ،ييصاران روزافزون مشار به را خول زهر سيسمت بوبن غريعقالىي هناكميكه

 ايدوئلوؤى والدين جتليل و متجيد از هبتر اكرى امرياك رهربان ،ساند ىم منتقل خول دفاع

د اجتام منيتوانند غريعقالىي .هلن

 مهين خداو براى بيشرتى قربانيان تا كوشد ىم واقع در دارى رسمايه < امروز امرياكى در

.كتد تربيت جهاز سطح در حه و امرياك داخل در حه حامك طبقه نيازهاى و منافع يعىن

 هواداران با مهراه ، خواهان مجهورى ،بنابراين

 تالش در كننده متين ممش مسيحيت حقوق

 اثتياق نشئه ترين ملكويت وحتميل احياء براى

 كراىي احساساىت قهرمانانه وشوق وشور مذهىب

 .دارد عهده به (مكونيست )مانيفست مبتذل

 ،قصيه اين يا ارتياط در ها دمكرات كه هرحعد

تتا دفع خاطر به ريا  بنجل حمصول اجمتاىع ث

بوبن لسرتيس در ، اكمش رويه دستصزدهاى

 لمث و بازى سفته شدن وجهايت م نريوىي

و متتوع ،جامع جبان نوص به اقىل فعاليهتاى  
 وشوق و شور اما ،زنتد ىم دست حندفرهنىك

 حه و قدرت نظر از حه مآىي مقدس براى شان

 شان ديكر مهتاى از مكى دست معىل نظر از

 ؛ين يافته حامكيت كه هرجا بورزوازى .ندارد

 خشىص منافع جز ديكرى ييوند هيج انساهنا

 لذت ترين ملكوىت ، ....قذاشته باش حمض

ى را مذىم شور هاى هبأ  حسابكرى زده خي درآ

 .... است كرده غرق خشىص هرستانه خول هاى

 از يوشىش در كه استمثار براى < لكام ىئ در

 استمثار ، كرهته قرار سياىس و مذمىي تومهات

 جانثني را وحشيانه و مستقمي <رشم ىي ،برهنه

 (.مكونيست )مانيفست است ساخته

 ماليات اعظم قمست ،بداتمي آنكه براى ايتدا

هتا كذارى رسمايه از خود كه حتياكن  امور در آ

 است هبتر ،رود ىم جكا به شوب ىم كرس خرييه

س  آمار براساس .جبتدازمي زير ارقام به قا

 )بنيادى AAFRC نوقته ٢٠٠٠ سال به مروبط

 مبلغ ١٩٩٩ سال در امرياك مردم ايتام(م براى

 داده اختصاص خرييه امور به دالر ميليارد ١٩٠

 ،٩ انعساىن خدمات ، ٩هلداشت ،رمق اين از .اند

امللىل بني امور ،٣ زيست حميط ،۶ هرنوفرهتاك

 امور ياالخرم و ١۴ آموزش ،١۵ متفرقه ،١

خود به را درصد ۴٣ مكده رمق مذهىي  

ر ؛سيار مورد اندم داده اختصاىص اك ث  خريه آ

 ،بنياد اين •است ملوس بنياد مورد ، كننده
براى 'قدرت سال فروش ير كتاب حاىم  

م د ن فراخوان براى است كتاىب كه باشد ىم ن



ص ممإ»اهدايص٩ ش ر ا ٢ ه ٠

C از بار ۵٠ روزانه آن به مربوط هاى آكهى كذشته ماه شش در و مسيىح N N بوسيله 

م خيش كذشته سال دفرت زيباترين و يانىك هاى ساىط نظري جمريايت ٢ ١ ثد ٧  مهالرد ٨/

 رياست اتتخايايت هاى هزينه مر از ييشرت سار بعيار يعىن .است باهته آىم مزيته فقط دالر
 را مني وسه هفتاد رتبه يتيادهاست ترى رسى از يىك كه ملوس ضاد تاؤه ،امرياك مجمورى

 مه و شوب ىم شامل را جئني سقط يا مبارزه مه ،آن اهداف .دارد امرياكىي بئيادهاى ميان در

ك جبل شامل ، آن امداىي مككهاى كثنداكن دريافت . مسيص امرياكى از ديداكىه  كه “برا

املس جبن اجتمن رئيس ،اكمن جاك ، -مسيح براى صليىب جئىك هوادار است اوانؤليىك

 ارتباطات .شوب ىم ، عدالت و حقوق امرياكىي مركز بتيانكذار يتارابرتون و "زندانيان برادرى

 )سناتور هملز جس (،لكيتتون )مرشد مكول توىن ، كنيكرجي نيوت ثامل اش خانوادىك

 ٢ ٠ كه سيىح اكر حمافظه جئيش .است فالول جرى و كراهام فراثلكني (<جنوىي نرادحمرست

د فالول جرى توسط مبش سال ا  .است كشته بدل ماىل و سياىس عويل له شد كذاشته ث

 و مرد و زن سنىت ممش به ترديد غريقايل كوركورانه اعتقاد رسحمشه يعىن مذمىب اميان

اكل از خول اجمتاىع بدل اتتخاب  خول حضور به مه موئن ،طبقات به جامعه تقسمي اوليه اث

 را خول افه حزب ،سيىح فاثيسهتاى .ميكتد امعال مدرن جامعه بر شكرىف تاتري و دادم ادامه

 لرستانه خول احنطاط و اخالىق كراىي نىس يا مقابله در ستىت اخالىق ايقان يأسداران حاميان

CUSA Today A§ 98أأ است درست اكرتان ...جتوىي اسسمتاى .داتئد ىم t i“ هتا  به آ

 زيرا كتند تبعيت شان هوهران فدااكرانه رهربى از مهربانانه بايد كه كنند ىم توجيه زنان

 براى مرد وياك زن ميما بني است ليصاىف وازدواج است انساىن وته خداىي اى ايده خانواده

 از بسيارى بلكه متاىم ته حقيقت در .ميشود حاصل اجتيل به اعتقاد از كه معرى متاىم

ه وصيغه عقدى هرس زيادى تعداد قدمي ارسائيل مذهىي ييشوايان هتا .اند داثت  امر اين از آ

 ىم سود < است مهراه سمت با دارى رسمايه جامعه در كه صرسى مما خانوادم تز ييشربد براى

د تقليد اجتيل مواز موبه كه نيست شان مصلحت به جندان سياىس حلاظ از زيرا ،جويند  و كنن

 اكر .ورزتد ارصار نياص باكره ازدواج هناكم به كه زنايت كربن سنكسار مثل مواردى بر

 .است آوردم بوجود خانواده ستىت حاى ارزش با عظمي تقابىل ،خانه از خارج در زنان اجبارى

از يىك < كهرب ىم اجتام جنني سقط با ارتباط در كه خسىت مبازه در جامعه شدن يندى قطب  
 خانواله ؟جيست در زتان وولد زاد آزادى يا شديد خمالغت علت .است واقعيت اين جتليات

م زن أن در كه است مالكيت رابطه نوص واقع در سام يدر  جبه جز اكرى (شوهر طلق ر

 .يابد ادامه (برد ىم ارث به را اش داراىي )كه مرد جشره وسيله بدين تا ،ندارد اندىك آوردن
 و بودند مردساالر اخالئ ممات جئىس يليس فعاليت اىلص تربانيان تارخي رسارس در زنان

 س تشان مهه به جامعه بداكران عوئان مه را كرهه طالق مادران ،ممات مهان ،هنز روز امروزه

د ب مولف وبر ليندا .هلن  خرباكن از بسيارى ؛نويسد ىم توجه دراكنون خانواده يرفروش كتا

 ىم ،بزرك را فرزثدش خول ،جبه يدر حضور بدون كه )مادرى مادرى تمتا كه باورتد برآن
 كتاب ،اجنيل كه اعمظى ءلراح داردم تاثري شديدا جئىس احنرافات به شدن كسيله در (كتد

ك رشد تضمني لراى مذكر رهربى رضورت بر نوشت را آفريتش  تاكيد قدرمتند خانواده ي

 اين از حش ستقراسث ثيوجرىس راجتزر دالقاكم در كه مش ازدواج يروره * است كرده

م مم هتاد (ت دارند تالش سكن هاى مهاكرى هاى "احتاديه كه كريد س ونيتجه رود ىم فر

جبه زنان براى جدى وخطرايت كردم تضعيف را ازدواج به كزارش اين ■’آورند بوجود ها و
 هاى خشونت به كرايىش اجنيىل غري هاى احتاديه ميدهند ممان كه كغد ىم اثاره مطامعاىت

 (٩٩ فوريه )تامي دارند ها جبه از وجنىس فزييىك استفاده وسوء زنان به نسيت خاثىك

م تفوق يعىن يدرساالرى كه وجودى با رفت اشاره كه مهاتكونه ذ  زنان تابعيت و م

بيشرت مرحه را سنىت خانواده تا كوشد ىم سيسمت مهين اما ،است سيسمت جزءاليتجزاى

 محسى ائتالف از ريد رايف .كند متاليش

ك  بشتاسد كنكره كىن به كه دارد ىم بر بائ

 در است فرهتىك اى الحيه تدوين حال در زيرا

 مساله ترين اسأىس دارمي اعتقاد ما حه آن مورد

ن .امرياكست امروز سياست در  است عبارت وآ

 ،فرهنىك خشونت ،اجمتاىع بافت فرسودىك از

ن مه در خيت ت ،خانواده ساخمتان ر  مسوئلي

به فرهنىك روز حبث . "اجمتاىع نظم و فردى  

هاى كتاب آخرين از در؛ىك حتوى مبترين  

جنه سال يرفروش  مشت )كه عانده اىق كه آ

 (رفته فروش به كوئن تا آن از نخسه ميليون

ب اين .يافته جتمس  اى قصه ،جلدى شش كتا

 ساختارى و اى ماكشغه نرثى يا است مسيىح

 براى كه است حريى آن ،برداشت واين .اجتيىل

ه مرد ،زن ها ميليون  يعىن •رود ىم مبمسار آل ايب

 ختيىل " عاشقانه توول از ديكرى كريى نتيجه

 (هتامجى جنس نظر از و محاتميمر ، )قوى

 خروب رس آرزوى زىن هر كه افسوتكر شاهزاده

زن صيليون ٢۵ .دارد را او مقايل در آوردن

 از يىك (فوريس مجله آمار )براساس امرياكىي
 خواص ىم ماه هر در را عاشقانه نوول جبست اين

 ممش رسيرئد دخرتان كه شوب ىم آن ونتيجه

ى س حداكرث *شان شد رضر تواند؛  و زنان .ا

ش است خودشان خانه در درست ها جبه  كه؛ي

 هشت ،خانه مرد بوسيله دإكرى جاى هر از

 سنىت خانواله تقدس بوسيله كه اى بسته درهاى

 ىم قرار خشونت معرض در ،مهشود محايت
ريند  و دخرتان آن در كه را ستىت ،مذهب .ك

د ىم در مردان جثىس ترصف در زنان ين  ، آ

 تا كه باكراكىن عنوان به را وآنان ميكند تقويت

ل و ازدواج زمان  براى اى وسيله به شدن تبدي

 مورد ،شان شومران غنميت حىت و اكمرواىي

د ىم قرار شان يدران محايت  .هل

 نشانه نزي مذمىب هنادهاى خول ميان در حىت

به اهلى قاهر قدرت’ درمان جبداري از هاىي  

 راآغاز شديدي مبارزه واتياكن .خورد ىم جمش

 سنىت هاى آثني جديدان هاى قرائت تا كرده

 سقط ،زن كقيشان ‘علوم با رابطه در را اش

ى و جتني  ارتداد (،معرى آسان ريا آسان مر

ب نظر .كغد تلىق  راسيوناليسم كه است آن ا

 .ياشانده جا مهه در را نهيليسم ختم جديد
مباحث اين مورد در اكمل سكوت ،روم سياست



ص هس هس ا « إ مه ء م د ش،

 ويلكند اسقف مورد ،باره اين در روشن مثال .آهناست مورد در شده نوشته كتاهباى حترمي و

د فتوا تا كرد تشويق را اكتولىي اسقفهاى ١٩٩۴ در كه است  درجه هشروند و فقر كه هلن

ك لكيسا در زنان بوبن دوم  دكرتاى ،معل اين به ياخس در واتياكن .است اخالىق "افتضاح ي

د اخذ سوئيس در داتشاكىه از يود قرار كه را او اهتخارى  (٩٨ ىم )تامي •كرد لغو ،كن

 تورين كفن قصيه ،علوم هيلع مذهب رسخستانه و جانيه مهه محله از برجسته سعيار مورد

د ىم ثابت كه راديوكرين تست علهرمغ .است بوده مسيح كفن ،ميكند ادعا لكيسا كه است  كن

ب با مهراه ممر ميليون سه ،رسد ىم وسىط قرون اواخر به حداكرث كفن اين قدمت  براى ؤ

 امتى فزييكدان كه وجودى با و •مبص صف ٢٠٠٠ ىم در كفن اين از اى هفته هشت ديدار

ك احمتال به كرد اعالم ،داشت حضور كرين تست به مربوط آزمايشات در كه *م "مارى  در ي

ا ،ليست مسيح به متعلق كفن اين مه تريليون هزار م  متاىم ،لكيسا ١ ٩٩٨ در .ترفت رو از لك

 اكر در تسىت هيج سس اين از كه كرد واعالم آورى مجع را كفن اين ماى ومنونه نسوج

 ،دنيا به نه : كويد ىم جديد روايت به اجنيل در "حمل سنت كه مهاتكونه درست .بود خنواهد

ك ميليون ۶ ٠ از ييش كه كمت اشاره است جالب . سديد دل باال عامل به  در امرياكىي اكتولي

 ٧٠ ،بعد به ١٩٩٠ از .خبوانند انلكيىس به التني جاى به را دعايشان دادند ترجيح ١٩۶٠

 .انق كرده رجوع التني زبان به دوباره مجاعت اين از درس

از آموزىش مراكز از بسيارى در دوباره قديس مذهىب آوازهاى يا ووزانه برنامه رشوع  
 در كه است يرفروش كتاهباى از ديكر يىك كه امرياك دوباره زايش .اسمت شده رسكرفته

 آنكه علريغم .سكوالر آموزش حمكوميت جز تيست جزيى ،رسد ىم فروش به نخسه ها ميليون

 مرامس هركوله آن براساس كه كذرالده را اى مصوبه ١ ٩۶٣ در امرياك كشور عايل ديوان

 به اى الحيه ،آالياما ايالت سناى <شده ممنوع امرياك ىممعو مدارس در ،اجبارى مذهىي

 دفاع قيىل الحيه كه ١ ٩٩٧ سال مصوب فدرال الحيه تالىف به آن حمراساس كه وسانده تصويب

 برنامه در مدارس هاى جبه روز هر ،كرد خلو را مدارس در مذهىب مرامس بركزارى از

ك صبحاكىه د اعالم سكوت دقيقه ي مسابقات رشوع از قيل ها دبريستان در برآن عالوه .كنن

راديوىي امواج طريق از ،استاديوم بلندكوههاى از خيش جاى به را مذهىب مرامس * فوتبال
 جلوكريى هدفش كه است قانوىن مانورهاى از رسى يمكم از ترفتد آخرين اين و .ميكنند خيش

هتا كه است قوانني از  مقاومىت جنيش در مذهييون اكنون مه .نامند ىم سكوالر سمت را آن آ

 آن از حمس .اند يافته سازمان است اهلى قواتني مقابل در انساىت قوانني هيلع مبارزه هدفش كه

ك  كشيده داداكه به قضاوتش اطاق از فرمان ده يرداشنت از امتائع خاطر به آالياما قاىض ي

هتا ،شد ك آ  استقالل اعالميه كنار در درست را آن ،معوىم ساخمتان و مدرسه هزاران در ايت

د ىم قرار امرياك .هلن

 مجاعت به كه داد قرار تائيد مورد را قاتوىت ١٩٩٠ در امرياك كشور عايل ديوان ،براين عالوه

از خارج در كه را حه آن و ياميد حضور معوىم مدارس ساخمتان در ،داد ىم اجازه متازكزار  

د اجتام ،لديرد ىم صورت حمزركساالن رسيرسىت بدون و درس ساعات  مناران يس آن از •هلن

باشاكه ها آن جهارتاى ،معوىم مدرسه ١ ۵ هر از اكنون مه .شده اجياد منازكزارى باشاكه

 را يادداشىت تا كرد وادار را يرورش و آموزش وزارت ٠ ١ ٩٩۵ در لكيتتون .دارند مناز برباىي

د ابالغ معوىص مدارس به  مدارس اعالنات تاللو در مذهىي هاى برنامه ،آن يراساس كه كن

 و مدارس در مسيىح جوان كروههاى العادم فوق رشد هله واقع در ١٩٩٠ هله .شوب كتجانده

 يطور مسيىح اجير تني هاى كروم ، لكميني كشتار از حمس .است يوله امرياك هاى دبريستان

 شبيه از مهانقدر حامك يروتستانيسم .اند كرده جتمع كشور هاى اكجل منيهتاى در خودخيودى

ىي در .كذارند س احرتام آن به اواجنليك عاطىف ييشرت طيفهاى كه ميربد سود سازى

آن در ممر هزار ٧٣ كه مجانه تشيح مرامس
 اجراى مسوئل كشيش ،بودند كرده رشكت

 با بود رسيده قتل يه كه را دخرتى ،مرامس

ىم رتامي .كرد مقاسه صعيحيت اوايل هشداى

٩٩)

هيلع آفريتش اصل به معتقدين جهاد در

 با اكنزاس يرورض و آموزش سوئلني ،داروين

از داروين تاكمل اصل حذف به جهار به شش

 .دادند راى ايالت مدارس علوم درس برنامه
ه تشان امر اين د  توسط مديت ءلوالىت مبارزه هل

براى شان متحجرين و مذهىب ينيادكرايان

 در تاكمل آموزش حذف يا كربن حمدود

 اجياد اىلص مساله •امرياكست معوىم مدارس

 مستقميا تاكمل لروسه جون ،ست( كردن شهيه

فرضيه واؤع در كرهه قرار شاهده مورد  

 علوم تصاىم سازمان و مركزى اصل تاكمل

 قوق و شور (٩٩ اوت رتامي .است بيولوزيك

ت و مذهىع  مرصاه به كه ءللىي احنصار مخل

اكه به ،دارد مثال .است كرده رسايت نري ما دانث

 به كه جنويب اكروليناى در جونز باب دانشاكه

 عتوان به خواه مجهورى رياكن از محايت

 مالقات ترارهاى داردم هشرت نزدياك دوست

ك دوست .ست( كرده لغو را نؤاد دو ؛ين  نزدي

ها كه دارد اعتقاد بوش آقاى يعين ،ديكر لكها

 به بوش ماىل مناج توزيع در را اىلص هش بايد

 (٢٠٠٠ مارج )تامي •باشند داشته عهده

دارد ادامه

يولني

حم ا ؛ د ق

مبئأا "دذهإمودسمر،ص"
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ت ا ر ه ا ظ ى ت ر ز ه ب و ى ،ق ا

ددآداداحمم
صادى حبران جز جزيى كه جهانء ممورهاى از بسيارى در موجود ا  

 و (شاكل به ،نيست امروزى دارى رسمايه بميار اتتصاد از تشانه(ى

ت  هاى نخسه متاىم .كردد ىم منايان كرشرحما اين در كوناكون ثد

 براى دارى مرمايه به واسته اتتصاددانان و ها توئريسني كه اتتصادى

جنا از ،كنتد ىم جتويز بيعار اقتصاد اين  و حفظ را خود هدف كه آ

 معق و شده مواجه شكست با (است ،داد ترار اتتصاد اين بسط

د ص حبران اين به بيشرتى شن ى .خب اك س كه ساختارى با ‘التني أ  
 است مغاطش مجله از *آوردم وجود به ائره اين در وابسته دارى رسمايه

 خبصوص و جامعه تعاىم و باقته نراوان شدت آن در حبران اين كه

ا ائشار  از يىك .است ،داد ترار خرد هتامج مورد را آن يثىن ي

ى حبران كه ،منطقه اين در ممورهاىي صاد  و كردء بيداد آن در ا

 نرياد آن هيلع بر و خاطه يا به مردىم هاى توله تا است قدم مرجب

.باشد ىم آررانتني برآورندم

 و ممته ترام مالس شديد حبران با اتتصادى حبران آرزانتيش در

 داده ئرار خود الشعاع تعت را ها توده زندىك يينث از بيش بدينكونه

 لكيه و أرؤاتتني سياىس دستاكه متاىم كويا كه اينجاست جالب •است

 فكر به آنكه از ييش بايد كه دارند توافق كشور اين مماسس تدرمتندان

 بايد بود ماىل و اتتصادى حبران اين از ها توله جتات براى اى جاره

 مالس و جتارى رشكهتاى و بانكها اكمل دادن جتات براى صت مكر

و داس معده تقش آرؤانتني اتتصادى مسيت در ماهلاست كه ،خارىج

تشكيل را ممرد اين در روزمره رسماهيكذارهياى از بندىك خيش
د ىم إ بست ،هلن

نسبت خول اعمتاد ديكر خارىج ماىل و جتارى رشكهتاى و بانكها اما  

ا هاى وعده و آرئ؛نتيىن سياسمتداران به  در اكىم و ،داد دست از را م

صد سياسمتداران اين جتات راه  جند كه است آن امر اين كراه رندم1برن

 آرزانتني به o موسسا اين جالب از وام دادن ديكر كه است ماىه

از بيش شدىت مرجود ماىل و اتتصادى حبران بدينكونه و شده متوتف  
ت يافته ييش  الشعاع صت را ها توده زندىك حد آن به تا حبران اين •ا

 كه ممور اين سياسمتداران كه شوب ىم بيىن ييش كه ،داد ئرار خول

ك خالل در باشند ىم آن در جهاىن رسمايد سياسهتاى حمميان  سال ي

ت متوتف را تيىل وامهاى بازبرداخت كه شد خواهند ناجار آيتده  سا

 آرؤانتني در امتمادى شائن شدن مبثه راه در ديكر اكىم بدينكونه و

بردارندم

ماه ١ ٠ روز در را خول صعودى -مر ^٢١̂ در موجود ماىل حبران  

غاز امسال جوالى  صندوق ،جهاض ،بائك كه بود مدهتا .منول آ

در اساىس تغيريى خواهان خارىج رسماهيممر(ن و يول الطش جبن

هتا .بودند آرزانتني ماىل و اتتصادى سياسهتاى  كه بودند آن خواهان آ

 براى بيشرتى اماكن بدينكرنه و اكسته خول خمارج مزيان از دولت
 .أورد دست به وامها اين ،هبر يرداخت و وامها بانريداخت

 تبىل وامهاى بازبرداخت به جمبور كه دولت ،جوالى حماه ١ ٠ روز در
هتا هبره و خارىج  شد ناجار ،بود دالر ميليارد ٨٣٠ هنكفت حميران به آ

 از حميش هنته دو به نسبت لرصد ٥ به نزديك ناكهان را هبره نرخ كه

رس ،داد انزايش آن هب ا ر ن آ ا>و ?  ترص اكغذهاى براى ،لرصد د

 براىي كه ىمدان،ستند بهءثوىي دولت ركزاران ى .برساند ماهد سه

د خارىج بانكهاى و رسمايذكذاران از كه وامهاىي بازيرداخت اكن ر  و ك

 بينديشند اى جاره ناجارند آن روزانه هبره دالر مليون ٣٥ يرداخت براى

 ٥٠٠ با معادل متومىط درآمد كه حمروم اى ترده اين نزي بار اين و

ميت ىم كه بودند دارند ماه در دالر  نادرست ساسهتاى جور با

د امعال .بكشند را 6ث

 و داشت موجود حبران شدت از نشان هبره نرخ مر*امآور افزايش اما

 به كه را ،خول هاى رسمايه امللىل بني رسمايدكذاران كه شد باعث

 شده سريده آرؤاتتني بانكهاى در غريء و هسام ،دولىت ترضه اوراق شلك

هنا و كرده خارج بانكها اين از ،برد ر بانكهاى به را أ ي  ممررها د

هنا كه بود اى كونه به اتتقال اين شدت .منايند منتقل ١ • روز در ت

با معادل نزويل أرؤاتتني هسام بازار جوالى ردؤ د منرده لرصد ٦  بعد 
ر .كرد لرصد ٢ از بيش نزوىل ما سه در كه ملد ىم تشان موجود أ

روز حمر متوسط طور به بود ماس باىث جوالى ماه از كه اى ت

هنا خالل در آرى شدإ خارج آرزانتني از دالر ميليون ٣٣٠ با معادل  ت

 آرتانيت"ن ماىل توان جمموع از دالر ميلياود ٦٠٥ از بيش روز ٢١

 بزرك بسيار اى رضبه آرزانتني بميار اتتصاد بدينكونه و شده اكسته

خوردم

كر بر ديكرى شديد مايل رضبه اوت ماه رسم روز د يي متا ئ بميار ا

اين ماىل بازار از دالر مليون ٦٩٠ روز اين در •شد وارد آرراتتني  
 اتتالىخ دولت .كرديد منتقل ديكر ممررهاى به و هدم خارج كشوو

 اين اكر حمافظه و د،تراسىت حزب دو از كه ،رنانتني دسرتراذش

ت قدم تشكيل كدور  اتتصادى برنامه مغمتني بعد روز كه قد ناجار ،ا

ع خالل در را خول ض اكواير دومينيكو ‘منايد اعالم تمي و سال ي  

د صا  جز جزيى دربرممرس ى ،برنامه اين اعالم با آرواسن ا

متادى حيات در ميلياردى جرتهياى رصفه  دولىت خمارج و آرؤاتتني ات

 و بدبيىن ٠ شدت از حدى تا بتواند كه داشت اميد ،نربد ممور اين

هتا و اكسته خارىج بانكهاى و رسمايدكذاران ترديد  آينده به نسبت را آ

 حاىك برنامه اين در موجود ناكت .منايد اميدوار ممور اين اتتصادى

 متاىم از استناده با تا است مممص آرزانتني دولت كه بودند آن از

 ١٠ ه معادل جزيى كه ،ممرر اين بودجه مكبود از موجود اماكنات

صفر حد به جارى سال بايان تا را آن د اكسته است دالر ميليارد
برساتدم



٢۶ مثارهمح،ءسمص١٣ صغس

 جارى سال آخر ماه ٥ خالل در دولت خمارج كه است معىن آن به اين

 اتصادى وائعيت اما ياشدم آن درآمد از مكتر دالر ميليارد ١٠٥ بايد

 كه بوده جنان أن اخري سال سه در موجود حبران كه است آن آرزاتتني

هتا مزيان از  زيادى بسيار حد به حكومىت نظام درآمد بدينكونه و ماليا

ر ،اسث شده اكسته ما هنا كه هلد ىم نشان موجود آ  جوالى ماه در ت

هتا از دولت درآمد حميزان اممال  يافته اكهش درصد ٩ با معادل ماليا

.است

 از كه بود آن دولت جانب از شده ارائه برنامه موجود ناكت مجله از

 مشغول آرؤاتتني دولىت دستاكه در كه تفر ميليون ١٠٥ از بيش حقوق

رين نمي از بيش بازنشستىك حقوق از و هستند اكر  أرؤاتتيىن ميل

لرصد سزيده كه است بدهيى قدم خواهد اكسته لرصد ١٣ با معادل

 رجن در اتتصادى بد رحمع از امروز مهين كه انرادىي براى حقوق اكهش

 اتتصادى نظران صاحب متاىم اما است زيادى مبمسار مزيان هستند

هنا اين كه دارتد اعتقاد  .بود خواهد بعدى اكههشاى براى حركىت نقطه ت
ر تعاىم ما د آن نشانكر موجود آ ن  هدف به خبواهد دولت اكر كه صت

 مام سه براى بايد شوب ،نزديك ٢٠٠١ سال براى شده بيان اتتصادى

 اعالم ديكر درصد ٢ ٠ با معادل حقوىئ اكهش ٢٠٠١ سال ياياىن

منايدإ

 نويه به آرؤانتيىن ميليون دو از بيش بازنشستىك حق و حقوق اكهش

ور اين اقتصادى حبران و زده آرؤاتتني اقتصاد به قديدى حرنيه خول  كث

ى حدت و شدت را رت ث  با كه شوب ىم بيىن يينش .حبشيد خواهد يي

 رشد أرؤاتتني اتتصادى زندىك از بزرى اكهش اين كرفنت درنظر

 توقف •بود خواهد صفر حالت هبترين در و قده متوتف كشور اتتصادى

 در .حيشيد خواهد حبران به بيشرتى معق خول تويه به اتتصادى رشد

ت عرضه مزيان از رو اين از و تقاحنا مزيان از اكالىي بازار  و شده اك

•منول خواهد بيشرتى رثد بياكرى

 رقدى قدند اخراج خول اكر از كه افرادى مزيان امسال جوالى ماه در

ه حمال جوالى ماه به مشت درصد ١٧۴ با معادل  خيش •داد نشان لكفت

و مازى ماخمتان ،نساىج ،زى سا ماشني صنايع در عده اين از اى معده

آرؤانتني بياكران خيل به اكنون د اند ،بود اكر به مشغول ورزىث وسايل
ك اى آينده در اى تاؤه اكر كرفنت به اميدى كه  خراهند ندارند نزدي

ن كه كرد احتانه بايد مهينجا در .ييوست  بيش آررانتني در يياكرى يزا

ك از بيش و بوده لرصد ١٧ از  خط زيز در آرؤاتتني هاى توله مرم ي

مند زندىك م .ىم

 در موجود سندياكى سه ،دولت اتتصادى تاؤه برنامه اعالم از بس

 ١ ٩ روز در بزرىك بسيار معوىم اعتصاب كه منودند اعالم آرؤانتني

ب اين .داد خواهند مازمان جوالى متا ع  به تبديل كه ساعته ٢٢ ا

حامك وابسته دولت سياسهتاى از معوىم رضايت عدم منايش بزركرتين

 متوتف ساعت ٢۴ خالل در را ممور اقتصاد متاىم (بود ممرر بر

د ض جنبش تشكيل به منجر خود ادامه در و ،ر  در اى تاؤه اعرتا

.كرديد كفور

از خود نارضايىت دادن نشان براىي بياكر اكرم هزاران جوالى ٣١ روز
 نقطه ٥٠ از بيش در رشياىن راههاى ،آن اقتصادى سياسهتاى و دولت

اكر اكركران اعرتاضات اين تعاىم در .منردند سد را ممور از  به بي

ه اعرتاحىن حركت  بود شدم بركزار آن از ييش هفته دو در كه اى مثاب

 را ها جابه از يىك كد افرادى صفوف به يليس روز آن در •منولند اشاره

اكر اكركر دو مرى باعث بدينكونه و كشوده آتش بودند منوده سد  بي

ه ودند كرده رشكت اعرتاءىف حركت ابن در ك  .برد شده ،ب
هنا نه كننداكن اعرتاض  يليس مقامات جمازات و دستكريى خواستار ت

 علت به بايد كه است دولت متاىم اين كه بودند معتقد كه بودند

ه حنه .بكريه ترار مهتمني جاياكه در نفر دو اين شدن كفت  در كه آ

 كد بود آن بود كذشته از متفاوت بار اين معرب سد اعرتاءض حركت

ى در بار اين حركت لك اكركرى مندياكهاى با صاكرى در و رسارسى ث

.بود شده سازماندىه و قده دادء ترتيب

 ،دولت اكرمند هزار ١٢٠ از بيش *جوالى ماه باياىن روز حمان در
اكر  كشور استان ٢ ٠ در كه تظاهرايت ٢٠٠ از بيش در دانجشو و بي

 مهاكن كرش به را خود اعرتاءىن نرياد تا كردند رشكت شد بركزار

٠ برسانند

ت كرده اعالم بول امللىل بني صندوق  عنوان به تا است آماده كه ا

به خارىج رسماهيمماران به آرؤاتتني وام دالر ميليارد ۴ يرداخت ضامن

آن به اين اما .كردد ممور اين اتتصادى حصنه وارد نعالرتى شلك

بول امللىل بني صندوق كرداننداكن فثار شدت كه معنامت براى  اجراى 

 زجتيرى سكهاى به جهايت رسماهيدارى اراكن اين نوليرباىل ساسهتاى

 فشارى حتت را كهشمر اين هاى توده و ياقته افزايش آرؤانتني در خود

.داد خواهد قرار بيشرت جه هر

جنمهناى و آرزانتني منىت اكركرى مندياكهاى اما  اى ،تود خودجوش ا

 به ممور اين وكنار كوشه در زيادى بسيار تعداد به اواخر اين در كه

 سياسهتاى مقابل در كه اند كرده اعالم اند كرده رشد و آمده وجود

 انتظار رو اين از .منول خواهند مقاومت آن اربابان و دولت اتتصادى

 اوج أرزانتني در اى توده اعرتاضات آينده هاى هفته در كه رود ىم

ف بيشرتى ت شاهد هفته هر و كر متابا ع  تظاهرات و اعرتاضات ،ا

رت اى توده  يا و شدت ،شك بدون .باشمي كشور اين در ترى وسيع و بيث

 اماكن منايانكر آينده ماه جهار خالل در اعرتاىض حركهتاى ءئعف

 به حراكت اين ي كه امر اين و آرزانتني در ها ترده مبارزاىت

.بود خواهد ته يا كرديد خواهند منجر ممور اين در بنياىن تغيريايت

ثاىت آدر



١ مس ى٣ ءذاي ما جهدءءمب

ه ستون ا ن أ

 0ا كذادى يايه از ساد ١*؛ از جبش ى حماش ، ارب سديهم امردذ
سض ددذ هد •آست فرىي اددياى كش ١̂ اذ اى جمموعه ،ممده ص  
 كد ددذ هر د قضم ص احتاديه ين يشرت 0شد دسعم مولد آلل تاذم

حتاديه امن عضد كشدوهاى كنده ص س ا  به داه در تاذه اك

ش يو-ت ي يود ذ\دذدم برص تدين مهي رت س يردى د ش ى طا و  ث

هنا  هاىي متوند ،شند\ممىد حموجوذ ذياد سيار ندهاى منو اذ متوند آلل ت

د ص تشادت مك  أملئ جبوه مبد حاد لد حممه ،سيار د اماس تغرسى هلن

د داسض مبد •باشد ىم ادديا سياس تقشه آلل ضووهش صهيل د جتنيه لي
ى مت حتاديه اين مورد در ان ريات و ا ا ؟باشد حكوند أق تغي  مبايد ب

ت رشدهىب معنوايف مي ون ف رتن ن  د 0ا 0شد متترآلم ،احتاديه اين اذ "ا

ل دي ا د متوه محايت شداد كشور ساك به أيف احمتاىل ب د ي  باي

مشامل جمموعه .بود احتاديه اين ددؤف دد يهنادآ دامئحش جستجوقر
د نارىس مد فلئ انده يركره و اذباس حاد دد كد ن  جوانب از سن

د اين مد كدذاكدئ  كد جمموعه اين خنستا خيش .زذد\ىمدرد مهم ستل

 در اى مقاله از اشاىس ،يره ص ذرار مشا اختيال آلل دصيلد ايئ بد

P تردكويف مهيه roletärenدم ا مارس ١٩١ ١٣ ،مثا  أؤبيال ١ ب

,ا مت مكومشست 'حزب اداكئ ^, س ي ب ث' س ي ر ا ا م ^نفالسود

٠٠KPM ومي L و ممدش دمصمس سوثد مل Anders C 0م arlsson 

ب اين كتدش هلبر .است متاب اين ميسنده >

ه ي ل ا هل ا آ ي و ل ىل مم و أ م

 بازار جانب از «شد سوئد دامنكري ماىل حبراىن ١٩٩٠ سال يايزي در

و شده سست سوند كرون به اعمتاد كه رسيد خرب جهاىن مامل
 رننت بايني حال در ائبوتوجهى شلك به كرون برابرى ارزش بسكونه

آن در كه سوتد دولت اما تبول معيق و جدى جندان حبران اين •است  

طالىي فرصىت بود شدم تشكيل سوسيالدمكراهتا از امروز ماس زمان

 از بزرىك خيش يارىي به د سوئد احزاب دمي رصام به تا يافت

بود أجته از تر جدى و تر معيق را حبران ممورم اين مجىع حماى رمانه  

 به را خود اسرتاتؤيك سياسهتاى از يىك طريق اين از و دادم جلوء

•درآورد اجرا مرحله

د وزير ا  در Allan Larsson الرشون م ،سوند دوره أن ص

 منخدهاى از يىك ددآوردن اجرا به ييشهناد حبران ابن با رابطه

٧ هله ماهلاى متعدد اتتصادى ٩ و كرده ممور اين جملس تقدمي ٠

ه ط ة ا 4؛ا ا س و ا ي و ر ىلص 4ا

 خواهان و منوده ييشهناد ممور حكومىت نظام خمارج در بزرىك اكهش

هناد اين كنار در كرديدم آن دوآوردن اجرا به ك در س  جنىب مجله ي
 كرشر توليدى خبش به شفاف و روشن عالمىت بدينوسيله ت بود آمده

 مشرتك بازار در سوتد عضويت موافق اكنون مه دولت كه آن بر داير

شد ىم ارويا ه .شوب ىم ،داد tبا رن ك دين ر خنستني براى ب با  

ر داير خول ييشني سياست از كه كرد اعالم مرتد دمكرامس سوسال  ب

 ديكر و جسته دورى ارويا مشرتي بازار در سوند عضويت تبول عدم

ت اين رام سد ^ اروياىي رسماهيدارى خوا ،  مجله اين واتع در ٠^

 آغاز تقطه ١٩٩٠ سال اكترب ماه در اتتصادى ييشهناد يمكم در جنىب

 جالب .كرديد تاؤه دوران در سوند سياىس جهت تغيري بزركرتين

هنا كه اينجاست  سوسيالدمكراهتا كئكره تارخي اين از ييش ماه يمكم ت

ظر مورد را مورد اين در ييشهنادى سوند در دلت  رد و ،داد ترار تبا

متاد وزير خمن روى آنكه جالبرت بودإ كرده ئ  طور به اينجا در سوتد ا

ه سوند داران مرمايه به مستقمي دب  .يود كشور اين مردم ون

 كه داد نشان بودند راء در كه ماههاىي در سوئد حكومىت دستاكم

 مام دو ♦است كرده اختاذ كشور سياىس حيات تغيري براى جدى تصمميى

 آرا از بزرىك اكرثيت با سوند جملس ٠١٩٩٠ دسامرب مام در «بعد

 متايل ارويا مشرتك بازار به أقدمي عضييىت درخواست كه كونت تممص

 Ingvar اكرملرن "ايئكوار ،١٩٩١ سال ،مبد سال ؤوتن مام در و
Carlsson" ت  و رفته هلند در الهه به سوند زمان آن وزير خت

ت تقدمي را سوئد عضحيت درخواست  زمان آن در كه ،هلند ونري خن

حتاديه اداره شوراى نياست جنه تازم نام )كه اروها ا  بازار ييش در آ

 ،آرى منولل ،داشت عهده بر را (بود شده ،شد ىم خواتدم ارويا مشرتك
ك حكومىت نظام زمانيكه  براى خول توان متاس از خبواهد ممرر ي

ك اجراى  برداشته ميان از آنكونه سدها تعاىم منايد ،استفاد ساست ي

ند(شهتاندأ خارىج وجود هيجاكه كويا كه شوندىم

 مورد در ممنكو كه قد مخشص كس مدت از يس كه آجناست جالب

بائك كزارىف ؛است تبوله فنجان در توناىت جز جزيى مالص "حبران
هنا ته كه داد نشان سوتد مركزى  بوده آن از ناجزيتر بسيار حبران ت

 رشكهتاىي ،سوئد احتصارى رسمايه خيش اين يلكه شده ىم ادعا كه

د ن ن ب?م ^ و ABB .ب ر ; VOLVO،" م*ارشون 

Ericsson آلكرتولوكس و Elektrolux ^اين كه ^١٠ 

زمان مهين در آوردهاتدل وجود به كرون ازاتدازهبيش خروش با را حبران



اس مه،رمءمفدايى ١٠،؛،م

ب منته معامالت اقمتادى رشيه كه بود صا  فالنيوس "برت با اى م

Peter Fa llenius" ب.آ ان0ز آن ش مدير  بط به ."ب

ب اين در •رسانق صا  مدير مثابه به مين بوبت كفته مجله از نالنيوس م

 امر اين .بكريم عهده بر ملت مقابل در سنوليىت توامئ ض ماىل

بادوهاى و داران رسمايه كه امر اين ،أرى • است سياسمتداوان وظيفه  

 مردم هاى لوده عالئق به منبت بيشرتى توجه رسمايه عالئق به آنان

ت اى دازم امر دارند  .امت قدم كذاقته منايش به خوىب به بارها و من
ب  در ديكر احنصارى رسمايه كه باشمي داشته ترجه كه اينجاست ج

ر ممور ياك ى مسا د و داران مرمايه و امت شده جهايت و ،بود س  

 از ،مىل هاى ترده عالئق حتاىم كه اند آماده آنان زجنيرى

 هر يا و ،امريالسىت جهايت ئدرت به را مىل كريى تصممي حق >مله

ل كه اى عالئه  مزياىن خود اهداف به دستياىب براى باشد داشته داي

 .منايند تفويض ،كند يرداحت ديكران از بيش

ل جهار ت از اى معده خبش بعد -ا و رسمايدداران ،حامكه ما
 شكردهاى تمناىم بسنت اكر به با و شده بسيج سوئد معوىم هاى رمانه

مرصف و اتتخاباىت تاكتيكهاى متاىم از استفاده ٠ خول تيليغاىت

مردم از ناجزي اكرثيىت تا آوردند نرامه را آن موجبات لكان اى رسمايه  
جنه در ممرر اين عضويت به معوىم يرىس صه ياك در رستد  كه آ

حتاديه ديكر ت راى بود شده ارويا ا د مثب  تغيري بدينكونه و هلن

مد وجود به ممرر اين تارخي در بزرىك طبقاىت و سياىس  طبقه .أ

 كه اى جابه در ،كرده عبور كذشته جهارجوهياى متاس از سوئد بورروازىي

ى رسمايه ر  اروياىي و كرف قرار بود أورده وجود به جهاض سا

در داران مرمايه هاى خرامته با خود عالئق تلفيق با بدينكونه و كرديد

•مندد اينان با اكمل قدن بىك اعالم ارثياىي ممورهاى دمي

د  انرتناسيوناليسم از تثاىن كوجكرتين تلفيق اين كه كرد اشاره بايد ثاي

داثته امللىل بني  .كند ص حركت آن اهداف خالف جهت در درست و ن
 تعيني حق ،آزادى كه است آن اروها احتاديه اصملى اهداف از يىك

هتا برابرى و رسنوشت  به را انرتناسيوناليسم هاى يايه كه فاكتورهاىي ،مل

 خرامته مهمرتين كه سودآورى يوصله و رفته ميان از <ىمآورند وجود

 .كردد جايكزين ،امت احنصارى رسمايد مشرتك

متر جند هر ناكىه مه با بيايمي س هاى بايه به خم  احتاديه يروؤم ز

حتاديه زيريناى كه است درست اين .بيغدازمي ارجتا  جنان ارويا ا

لكى وسيله به ا واثههاى از جن ي  ♦ مهاكرى ،برادرى ،صلح رمانند ز
 خسىت به كه شده حممور ....( و فراكرشرى حلهاى راه بازم مرزماى

 بررس و تقد مورد و بيده را أن دهنده تشكيل وائىع درخهتاىي توان ىم

ءنرورى جهت اين در تالش كه تيست شىك حال هر به اما داد ئرار
.شدبا ىم

الت أوردن وجود به ايده .تيست اى تاؤه نثلراكه ارويا متحدم ايا

ن هاىي منلته بنايارت نايلثون متايالت و نظرات نقطه و روم امربطورى  م

^ نظرات اين از ^ ،  جهايت ،جنك خالل در دمي بار تظرات اين ٠^

ن به اول  سوسياليسىت جنبش از خيىش محايت مورد و شده آورده با

 حممتى وارد تا ساخت ناجار را *مثنني امر اين كرس ئرار دوران آن
د از او .كردد خبش اين با فانه موشاك  اى مقاله در ١٩١٥ مال در ج

 ؛نوشت حنني ارحميا *مص اياالت شعار مورد "در عنوان حتت

ى ملزومات به توجه با” صاد ص ا مل سبيا  و رسمايه صدور يعىن ،ا

رثفته" ئدرهتاى بني جهاز صمي ن‘ و 'يي د  اياالت اجياد ،استعامرى ت

ه د  . باشد ىم ارجتاىع يا و غريممكن ارويا هت

 استعامرى رتباى عالئق توان ض كه نداشت شىك ١٩١٥ سال در ثنني

 يود معتقد مهزمان اما آورد كرد باثبات كرضى در را ارويا زمان أن

 .رسائل امضا به مورد اين در مدت كوتاه توافقاىت توان ص كه

ك به تريب د زمان أن از ئرن ي م ) د بزرى قدوهتاى و م ب ر  ا

ت را خود تدرت جاياكه اك متحده اياالت به س ت از مهث  اس داده ل

 ددمني مثابه به ‘آنان براى اتمتادى منينه در جدى رتيىب زاين و

 به ترجه إ و رو ايني از •رصود مشار به ،امربياليسىت جهاىن ئدرت

 سابق ندرهتاى سن امروز كه ئراردادهاض كه است مقام نزول اين

هنا ته وسيده امضا به ،ارويا در احنصارى هاى رسمايه ،جهاىن يت ت ^ 

د تراردادها كدامني اين اما ٠يند٢ىم طر به ءقرورى كه ن  بار ؟ست

ر توجه مرود را باال در ،ارشد مقاله از لني از توىل نقل ديكر  زا

*•هبمي

 ئدرهتا جبن و داران رسمايه هن مدت كوتاه توافقهاى شكه "بدون

اكذيذير س ىم ام  مثابه به نزي ارليا متحد اياالت مفهوم اين در .با

ن توافىق ث ممكن ارويا مرماهيداران بي  ؟موردى حه در توافق اما .ا
هنا هتا كه مرره اين در ت رتكأ جكونه آ  خفه را اردبا در مرسياليسم مث

 و وابن مقابل در انب آورده درت به كه را ستعمراىت مشرتكأ ،كنند

د ىم هبره مك مستعمرات تاؤه أقسمي در را خول كه ،آمرياك  در و س

ريعرتىس مقاسه غريتابل شلك به را خول نريوهاى كذقته ترن تمي

 افزايش ممن از بوسيده و سلطنىت ،اده-عقباذت اروباى به نست

ه بر .... .منايند حفظ دادءاندم صادى كرنىن يتاىرزي ياي  *ا
ه ي ما ت ،دارى رس ال س ايا ه اوملا ،م ل معناى ب س سال  ث-

اك سعرت رص از كرفنت انتقام براى اى شده داده دىه سازمان س  آ

بود خواهد

ض  در ارحما احتاديه نامه توافق كه بود اين بودمي كرده مطرح كه ير

ك .باشد ص مورد حه باس داص را نري بندى ثلك هتماند ىم ياخس ي

ه توافق اين م ت مورد اين در أ J را ارحما ارجتاع باست ىم كه ا i

س متاص هيلع بر و ثده ناميده مرنه حكومىت نظام آجنه هيلع ى آ
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ن در  <منايد حمدود را رسمايه تقدم مطلق حق تزي خول اندازه منري

 حممل به تالش بايد كه است مورد اين در توافقنامه ،كرد سازماندس

 عقب اجمتاص و ساس «سندياكىي -طوح در را اكركر طبقه تا أورد

 موجود ايزارهاى از امتفادم با كه است مورد اين در نامه توافق ،زد

 كه را رمناطىق سوم جهاز و هرىت اردياى ممررهاىي از هبر،ممى

س تفوذ داراى هغوز ارهلاىي مملرهاى ك هتا در متين  در يا و بوده آ

ا در نفوذى جنني آبردن دست يه حال  b خبشيد هدت را (ىمباس م

ه كون حنه كد زماىت كنوشء رشايط در بتوان س  واتعأ سوسيالسم كه آ

 أمرياك رهربى مصاف به ،است رفته ميان از بود شده ،داد نام موجود

 .رفت رى1رسماهيد جهايت إزار ير ؤامبق و

داند نام ارويا احتاديه أنادى *'محار كه آحنه  معناى به واقع در كرث

 حط يايزيمني به اجمتاىع و ستدياكىي حقوق زود و رسمايه أنادى

ى سيسمت •ىمباشد ممكن ر ي  احتاديه هبمروكراتيك و خنبالبرور مص

^٠٣- حطه ارحميا  و سوئازى دمكراس هيلع بر احتصارى ^١^

 وجود به ها توله نظرات نقطه براى "دمكراس اين كد حمىك سدوده

 براى ثيوهاى جز جزيى EMU ارويا ماىل احتاد .ىمبائد بود مدده

ل ص س لدرت اكمل ت  رسمايه به اتتصادى سياست بر هتمينكن

رتدكتندم اراكن و احتصارى  ارويا احتاديه كردن تظاحمس .تيست آن كت

 >ل كرفنت براى اممرياملض مبحروئازى ربزانزون صن آماده جز جزيىي
 .باشد قس هتر از اشفادم يا عالته مورد مناطق رسنوشت تعيني

س تبليغات در  احتاديه كه هود ص كفته مجله از ارجتا احتاديه سا

دادن جز جزيى كص اين ملمت"م اردباىي ملهتاىي جبن صاكرى اروها

ت ميوالىي ييكرى به حما مناىي ي ت اى يرونه ارحما احتاديه .ن  از كه ا

 ارويا ملهتاى به آن سياىس منايتداكن و احنمارى رسمايه وسيله به باال

ف تظر در ميان اين در آجنه .است شده جتميل  و منافع نشده كر

 ياهيكدارى ابتداى حمان از .باشد ىم ارويا هاى تومل وائىع هاى خواسته

 ب رسمايه صدنظر فاصد ها تومل كد آمدم نرامه موجباش بغا اين

ا در نفوذ فاتل و كرده مححظ را ارويا احتاديه اجراىي اراكهتاى به و م  

ا كنرتل لواناىي  و ائدها احتاديه در دمكواىس وجود عدم باشندم م

ض-ازى  و تبوله متادىف است مرجود احتاديه اين در كه م

م جمه كه احتاديه اين براى رضدرش وا  اردياىي رسماهيداران جبن ل
ه به و بوده  اين ٠باشد ىم < آهتاست حميان جتارى ئراردادى مثاب

ستإ علىت اكمأل كريى تصممي اراكهناى از ها لوده كناركذارى  بعنوان ا

هتا ،است احتاديه اين اىلص كشورهاى از يىك كه فراشه در نعوته  ت

ر اكبا  بار اين !است شده مراجعه معوىم آراء به (١٩٩٢ سال )در ي

م وجود با رسماهيداران كد بود زمايت د ا ث  به خول اماكنات متاس از ا

 به شبت ممرد اين مردم اكرثيت موافق تظر شلند موثق خسىت

 ،باشد ىم ارويا احتاديه كنوىن اساىس تانون كه را مامسحيت ترارداد

•منايند كسب

ى رسماهيداران توافق خول اماص و بايه در ارب احتاديه ر  براى سا

ت ماءق اثني بالدم ىم اربيا در ارجتاع ازماندىه  ناىب بالردم ى ا

حتاديه ت ،داد تشكيل را ارويا ا ءاب ا د  دجتاعا مبث "ارب "ا

ت اماكذيذير ه اى "احتاديه جنني كه جرا ه س ال دممجد م.احمس ب

ى رسمايه بدينكونه و كردم ملخ را ر سا  ض راه حستجوى به را ا

^ ا3سو سودش و خول جاياكه ساخنت ممطنئ براى اى أزه ،  ومجج ٠^

 سمتيت خ <خيارر ئ توله اوبياى احتاديه يا و "رسخ اروياى احتاديه”

ك 1تنه مغيىي و جعيب موجودات جنني از حصبت  ى دارد م در دال

.است هدم بسته جمش ارحما احتاديه قالرده واض ماهيت ير

 ينا ى معناسق آن به اين د شده جهايت لمي احتصارى -رمايه ديكر

ه هر از حتاىم به را خود رسمايه ت ص د ض ض ■مس  ر

ك صتايع از خيىش روز هر .است  ضمد آن خاص رتباىي به مهد ي

ندب جممكث>ا بددن مهد ىي در موجود حمغىل موتعيهتاى ،صرشد
 ،ىمشود صادر ديكر ممررهاى به م اجمتاص عواقب به

ى ري ك مي ت ص سا  ه زدش حاكوحانه كوحمكني بنون توليدى مو

ه د فرند ىم منتقل ارويا ماىل مرام ض مظر از م  ماممم ألش ا

 سالض م بإمدءاى به تغكرى منرين بدون ،ضشود برآبرد سودآور و

 لوائد ىم مثبىت دستاورد حه >صوىصسازهيا’ كه امر اين .كرده ص

 به ونادارى تقها ،تيست تظر مد باشد باهته بر در ها لرده براى

ميت مهم أق بادوهاى و رسماهيداران براى و  اين كه ت

 به ليكوى ماكن يا و رين ،ليسبون ،يابيس ،لغدن «استكهمل در مرد

 خواهند شناور باشد كه درياىي هر در ،سود مرج بر اينان .آيل دست

ل إ

ه ط  به اكركر طبقه .اسمت مطرح ديكرى شلك به اكركر طبقه براى م

 ممطنئ و ثابت اكر حمل به خاصص عالته طبقه اين كه مفهوم اين

 زندىك مورد در امنيت خواهان طبقه اين كه مفهوم اين به ٠دارد

 مدارس خواهان طبقه اين كه امر اين <است مىل فرهنك و اجشاىع

 از درى هبره با دماس؛يرى اماكن ،آشنايان و دوستان يه نزديىك ،خوب

ل اين از و مادرى تيان  اكرم طبقه مورد در اين .است مىل استء تبي

د صدق ممررها متاىم در كن  بينامللىل عالهئاى داراى طبقه اين .ص

 نرهنك در و خود ممير در كربن اكر و زندىك اماكن حفظ مورد در

 مىل فكرى حمغوديهتاى به ريىط "بوبن "مىل اين مم،باشدم خويش

 احتصارى رسمايه جهازمشوىل با مقابله در مشرتي خواىس و نباهته

.است

 اتلمي اين از تمكه ،يك بر ماده دادن نشار با بتواند رسمايع هايد ،آرى

 بتوانند آن يادوحماى و رسمايه صاحب شايد و كردد منتقل ديار آن به

ممن با  صل يكسان جهاز تعاىم در برتر طبقه كه امر اين دا

 بنبال به و ،داد انطباق تاؤه رشايط با را خول باد مرعت با كند يم

اماكن اين آنان به رسمايه وجودى ماكنيسم كه جرا كردند روان رسمايه
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برخوردار اى مرفه بسيار زندىك از باشند كه جكا هر در كه هبد ىم را

از جهايت د تازء ايىل مثابه به زندىك ،اكرم طبقه براى اما كردند  
 به ماكن "تقل ايتجا در باهدم مناسىب اتداز حمش >منىتواند اكر اردوى

ك مرز ىب اى مرمايه رصاه اجبار حماك تقها و تهتا و تبوله أنادى ي  
.است

ه مورد در امروز ط  ئرار مه مقابل در طبقه دو عالئق مىل م

ف ك در اندم كر  كه ،آن سياىس مناينداكن و احنصارى رسمايه سو ي

هنا ا ونادارى ت  خول مسوئليت متاىم آن راه در و بوده مردآورى به م

به احرتام كونه هر با و هنادم كوشه(ى به را مىل هاى توله مقابل در

ى صمي حق طبقه دمي رسى در و كرص ترار حم؛مم وداع مىل ير
به كه هستند سياسىت خواهان كه ءليقه اين به نزديك ائشار و اكركر

 و برده وائدار آنان كهشمر در اجمتاىع رفاه و قغىل مرتعيت برئرارى

 .دارند قرار <متايل محايت مىل وابستىك عدم از

سطح در دمكراىس جز جزيى آن جهاىت سطح در مىل تصمميكريى حق  

در بس ،ملهتا تعاىم برابر حق اصل تبول معناى به و نبوده مىل  

برابرى تبول و آهتا فرمنىك رثد و اتتصادى ئدرت «بزرىك كرفنت تظر
هتا متاىم سياىس هر كه آجنا از .باشد ىم امللىل بني جامعه در مل  

 از و ،داد توار خول القعاع حتت را طبقاىت رشايط مىل برترى احساس

 اصوآل ٠ كذارد ىم اكركر طبقه طبقاىت مبارزه بر منىف اثرى ايزرد
 اختناق و حمىل نابرابرى اشاكل متاىم كه است آن خواهان اكركر طبقه

برداردم مهان از را مىل

ل اين رصف را زيادى زمان لتني  كه كرد ىم تاكيد مهواره و كرده سات

 مورد در اتقالىب تاكتيىك و اتقالىب اى برنامه أمددن اكغذ روى به

 مىل كريى مصمي حق خواسته مجله از دمكراتياك هاى خواسته متاىم

 ؛اسث نوشته مجله از او باقدم ىم يررضدار مطلق حرئورت از

هتا اجمتاىع اتقالب ك ت از اكمل دوراىن يلكه نبودء منفرد اكرزار ي

 اتتصادى تغيريات مورد در سثواالت متاىم منينه در بمسار اكرزارهاىي

هنا كه دمكراتياك و  ،است يذير اماكن ىبدرو(زى امضحالل طريق از ت
 بايد ما كه است هتاىي هدف مهين خاءلر به درست اين .باشد ىم

ك هر به اتقالىي اى بندى شلك  .بدهمي خول دمكراتيك هاى خوامتة از ي

 و طبقاىت مبارزه با تضاد در مىل تصمميكريى حق براى مبارزه *أرى

 خواسته ماركسيسهتا ؛برعكس باشدم منى سوسياليسم به تيل براى مبارزه

مبارزاش رهربى خواسته با را مىل مرنوشت تعيني و تصمميكريى حق  
 تر ومسيع بعدى طبقايت مبارزم به بدينكونه و آميخته درمه اكركر ءليقه

ت كنوىن رشايط در ىمخيث-ندم وا  عضو كسورهاى رفنت يريون خ

حتاديه حتاديه اين از ارويا ا ك اى خواسته ا  به بايد و بوده دمكراتي

 ٠قرد مطرح آنان به نزديك ائشار و كشورها اين اكركر طبقه وسيله

طبقه و احنصارى رسمايه مشوىل جهاز با علىن نربدى خواسته اين

و ممورهاى رسماهيدار ى حق كه ارويا احتاديه عث ري مي اين ص
حتاديه مشرتي يول به را ممورها ٧ اورو «ا ٢  نروخهتاند ، £٠

ك اى خوامته مه ارجتا احتاديه از خروج خواستد ألهدم ص  و دمكراتي

ت رو اين از و بوده طبقاىت اى حراسته مه وا  ابن اكركر طبقه خ

حتاديه ،بمشن مبارزه اين در .ممورهاست  طبقه و ارويا ا

نريوهاى از احتادى اروياء احتاديه طريق از كه احتاديه عضو ممورهاى
 .باشد ىم اتل مرده وجود به ودارا ارجتاىع

حتاديه ك اروها ا س ي  و تربده ،أن بسوازى شلك حىت ،دمكرا

 ارجتاع سازماندىه براى داران رسمايه بني توافىق باشدم لوائل ض

ك توار هشروندان امتحان و تضاوت معرض در منىتواتد  ناكه با و كر

حتاديه نشودم ويرور آنان مشداته  توهلهاى از ناحاو به بايد ارجتا ا

ه وحشت عضو ممررهاى قت رنوست از .باشد با  از بسيارى كه اي

 مهراه و تبوله علىت آتان در تصمميكريى شلك و احتاديه اين اراكهناى

صتتدم شديدى خمىفسازى با

ك كه شوب ص كص حتاديه كربن دمكراتي  از جدا تواند منى ارجتا ا

 ىي ارجتا متحده اياالت برباىي .درآيد اجرا به احتاديه اين ندرادسازى
ك ك حالت هبترين در دمكراتي ك حالت بدمهين در و تومه ي  ي

رصدارى اكهانه لكا ت اى داره امروز اربياى .است آ  بغهشاى كه ا

ى كوناكون رقد از م كوناكون صاد كه ءى تاره بررضدار ا

ن ايزرو از و است نراوان مىل تضادحماى داراى صا كه ندراىل بندى ما

ه بر اروياىي جني در ى باي هيدار ما بتاىي جز كرده بريا مر

در ماهيض جنني منايشكر كه بناىي باشدم وضدخلىق امرسياليسض

تعاىم و آن درون در عقمباندهرت يا و ،كرجك ممررهاى يا رابطه

.بود خواهد سوم جهاز ممورهاى

س اكم ارويا "احتاديه از خروج راه در نريوها جس با بابد بدهيى برد

سيسمت در ليده كه را اكركر طبقه مشلكات أمناس خروج اين كد است
د حل دارتد طبقات بني ئدرت رابطه در و رسمايددارى كن ص از اما ن

أن هيلع بر بايد است ارحمهاىي ارجتاع مازمانده ارويا (صاديه كه رو آن  

ر كرده فعاليت د يت .برداشت قدم آن تالىش راه و ا ث ر د آ

ى ا ض ال ث د ا ن  آ

ى ر و ه ىم مج ال س  ا

مي ر ن ب ا ر ج ب ي
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ش و و ف ه ا ر م 4مه د و ر م ا و زب  ،س

ىه بنوى 4؛ ٠؛اسالىم مجهورى به مي

 در .كردند تبديل اسالىم ممبهمدى رسميكر مث برهيلع ودريرى رشرش عرصه به را خراسان استان سزبواردر هشر بار واين دمي يكبار ما دالور هاى تومل اخريء بعقمباى ض

ايران براى كوحكرت امتاز مد بع خراسان امتاز تقسمي بر مبىت ء دولت طرح اعالم با مسز؛رارصزطن مردم از اى عده *جارى هفته ويتجثنبه جهارشنبه ،وماه\jij4**1 ٨ و ٧ تاحمخي  
ملت اعرتاضات كد نكشيد طوىل .آمدند خياباهتا به بندى تتسمي اين حتوم به نسبت خول نارضايىت ل عكس با مردم مجيإته سا من ي شديد ا  ونريوهاى رديروخد رقمي ران اكر

مم ريانه مقابله وءملن رخيته خياباهنا بع تر كرسده مرحه صفوىئ در رثميء نريوهاى وحشيكرى مشاهده با معرتض هاى تومل •بردند جموم مردم به *ر  جلوه رسميكر تواى با لث

س اهالىب خمش از دمي د وتي ا ي ت ض حركت اين جريان در •كذاردند منايش به را خول برانكن ب هلاى روال به كد اعرتا نريوهاى هاى كرى وحض بسرت بر مسحي خيىل اخري ما

 و ها خيشه شكسنت وبا كرده محله حكومىت وهنادهاى باتكها *دولىت اماكن به وجوب سنك يا يتجقنبه روز صبح معرتض مردم كرئتء خول به هترآمزي حاىك رسكويكر

 .كردند مطول ماعهتا را هتران مهشدس اىلص وجابه بسته سزبداررا خروم و ىلو؛دى مبادى معرتض هاى تومل .كذاردتد منايش به را حكومت برهيلع خول تفوت ،مراكز اين ختريب
ا ه ممجنني م ك بودرا حصهنآمده به باحاسته هاى لوده كنرتل باصطالح براى كه ^^٠٦̂ مرتىض بدنام درجملس سزبوار مزددر نايتل  ،حط ،حركت اين درجئإن ٠زدتد كت

 امنل ازعكس شدت به كه اسالىم مجهرسى رسكويكر مقامات .ممد ن1ووير ختريب اسالىم مجهورى حاكيمت از ها لرده معيق تفرت تقاته به قهر مجعه متاز جاياكم و عمليه

 .يرداختند معرتض هاى تومل رسكوب به وحثيانه سزبوار بد هتران مهشلو از امنيىت و بسيج مز؛دوران از متشلك مكىك واحدهاى ارمال با ،بودتد شمب هراستاك هشر مردم
 از برىخ حال كد قدتد جمموح تن ٣٧ و ممته تن ٦ حداتل دفاع ىب مردم به مركوب نريوهاى ترياندازى اثر در .كرفت خول به تطيل حالت ستواو قهر هشمرش اين جئإن در

ث شمب كزارش وخمي جمروحني  مزدبعان تزي مجعه روز تا ،مردم تظاهرات وحشيانه رسكوب برمغ •ممد مسوم أنر اشك اكز يرتاب ام در معرتضني از تن ٢ ٠ مهجتني ا

 در زىت ممت با و كرك كنرتل در را سزبوار ميادين و معاير ملاىم تائن و متاباد ،اسغراين هشرهاى يع آن كسرتش احمتال و شورش دوياره ياكريى از مراس در حكومىت

 مردم دالورانه شربش بدنبال .هدتد دستكري سزبرار مردم از م ١ ٥۴ حبائل رويدادها اين جريان در •يرداختتد مردم دستكريى و ببتد بكريو به تربت منايش مضن دديازم خودروهاى

 و دادند كب اوياش و اراذل مشىت اكر را ها أتودء حركت ،عاملني سنكني جمازات به هتديد مضن و آمده ميدان به جناح دو هر از حكومت اممراكران دمت و مقامات ٠ مزيوار

.كردتد دعوت دارى خويشنت بد را مردم

 رئمي ماهيت به تمست آتأن اتقالىب وآاكىه ها لوده عظمي نفرت از روشىن جلوه ديكر يكبار *اسالىم ج*ىهك رئمي توسط آن وحشياته رسكرب و صزبوار در مردم دالورانه هشمرش

 در درست لثريانه حركت اين ٠ هازل ىم آشاكر عرياىت به را آن ددوىت هاى دسته دارو متاىم و حكومت ءلدخلىق جهره حال مهان در و كناردم منايش بد را اسالىم مجهورى

 به بيقرت حمرجه ٠ ها تومل سياىس "اتتصادى خواسهتاى كوجمكني >ل از ناتوان اخري ماهلاى در فريباكر خالس دولت بويؤه و اسالىم مجههمرى دئمي كه ييوممد ىم ومع به رشايىط

 با و مالظام در جوانان شكثجه و زدن فالق با خماثفنيء تربر يا ،ويرنن كوى هر در اععام ساط كسرتدن با با است كوقيده متام اصتيصال با و ،مرد ردى متر امعال و رسكوب

 در . دارد باز حمعاهشان و حيات بار حمالكت اوءائع و حامك رثمي برهيلع خزيش و اعرتاض از را ها تومل و يوهاس را خويش دروىن ءلعف ٠ما لودم راخنت مرعوب و ببتد و بكري

هنا تد سزبوار مردم دالورانه هشمرش رشايىط جنني  يلكه كذارد ىم منايش بد جوان شل براى هيمريم را حامك دوكردان بازدارس تالههاى و ءلداتقالىي يندارهاى شام بوبن عبث ت

•است اسالىم مجهورى رقمي لك به ها تومل صوى از ديكرى بندك و تاطع ته

 جان به هاى تومل اينكه بر مبىن است اسالىم >مبهريى امعريالسم به وابسته رثمي به خطاب ما سمت حتت هاى توله و اكركران متاىم سوى از ديكرى دوشن ييام سيتعأر مهحدش

 اصالح ئباى به ملبس نئ؟ياكر جالدان ممحري و حاىم تع و هستند اكر حمافظه به ملقب حمزدوران طروئار ته ٠اسالىم مشدانه حكومت از يس سال ٢٢ آممل

 .نضت خنواهند ياى از آن تطىع رسنكوىن تا و خواهند نس را اسالىم مجمهرى آهتا • طلىب

حسمدارإ دس مردم بر دحمدد
 سزبوارإ در مردس شورش جانباختاكن صه خاطره ياد جاودان

 أ اسالىم مجههمرى امريياليسم به وابسته رثمي بر مماك
است،إ آزادى به رسيدن رام لهتا كه مسلحاته مبارزه باد زممه

 رامهان يريوزى بع امبان با

ممت ٣١ “■ ايران خلق نداىي حريكهاى ٢٠٠١ ا
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ث ش ا د ك ر ز ب ر ه د ر ط ا م خ رت ن1ج س ص خ ا ل ف ت م ق ا ل ع ۶ حما ٧

٠
ل ٦ مال ماه درهشمهيمر هترمان سياىس زتداتيان وحشيانه عام تت ك لكه < ٧  هراراىي سال اين در .ميبامسم اسالىم مجهورى جنايت از مر حيات برصفحات ديكرى نق

 و استمثار تيد از مس حتت خلقهاى و اكركوان رهاىي راه در را خويش جان و كرفتند توار جهوم مورد اسالىم ج*هريى سياهحاهلاى در هترمان سياىس زتداىت

دادندم دست از رسكوب

كشتار به حامك تظام هاى يايه افتادن خطر به از هراس در ،عراق با ،جنك در مبس آتش يذيرش وبا زهر جام نوشيدن با جالد خيىت اياىم متني در ييش سال ١ ٣  

ت تا كوشيد و يرداخت دريتد مبارز مكونيست هزاران  هزاران •كتد تبديل ييوالزى بع زنداهتا در خون اتداخنت راه وبه ها توله به تعرض با را اسالىم مجهودى شك

 مزدلدان هاى خواسته به وىل بود رسيله امتام به شان حمكوميت كه زنداتياىت كنار در بودند حمكوم شاله جندين هاى حبس به كه مبارز و مكونيست زنداىت

ص اكت از يس و كرث توار حمامكه مهمرد دوياره ٠بودتد تعاده تن اسالىم ،ج  سريده اعدام هاى جوخه به اسالىم مجمهحرى بيداداكههاى در اى دتيقه جند حما

 رثمي حاكيت داقتتد متد كرثتاربودتدء اسالىم >مجىهرى زتداتباتان جناكل در ى خلق اتقالىب مرتدان كقتار با اسالىم ج«ىهئىي جالد مران دبرانء درآن •ممد

 اين به نيل براى اسالىم مجهورى اتدامات از يىك •حبشند تداوم جامعه در وحشت و رعب اجياد با را ،جنك يعدان ايام در اطآلض مجهصض |موائأيسم به وابسته

 تطىع رسكوب در اسالىم ج«ىهرى ءلداتتالىي هاى تقشه كه نياتيد لريى وىل •بود سياىس زتداتيان مسال به دادن يايان و زتداهتا كردن جارو و هدف

ب تقش اى توله جنبش  خهميش ءلدخلىت جهره عريان منايش با دمي بار شد جمبور ورتيمي ياقت تداوم م كسرتده هرجه ابعادى در اى توله اعرتاضات و .هد بآ

 .مديد ومبارزين ازانقالييون جعيدى مملوازنسل زتداهنا ترتيب اين وبه ،داد وسيعرتتداوم هرجه درايعادى را بكريوسندها جمددا

 رثميهاى كه رسائل امثات به را حقيقت اين زمان ممثت بسرت بر مبارز ماى لوده و اكرميران اعرتاءىل جنبهشاى تداوم وبويؤه ما ططه حتت جامعه هاى واتعيت

 رسكوب به جسنت توسل با ابد ظ بود دخواهتد تادر هرم ها توله ايتداىي تيازهاى به ىم اخس در هان تراناىي عدم بدليل اسالىم مجمهىم رتمي حممدن ءئدخلىت

ن وزمحتكفان اكبكران به وحقيانه وتعرض عريان ميل به برعكس .خبرتد جاويدان معر هان تثكني حامكيت براى ،دفاع ىي مماس زنداتيان كشتار تظري جناياش وآ  

هرحذ ها ترده تزد در را رثمي واتىع ماحميت و افزوده ها توله اتزجار و تنفر بر وهط ققط رثمي زتداهناى در ارسا ممبىع دسته كشتار مهمجن جفايىع اتداخنت رام  

ك خسره به را ،ممك ،٦٧ مال در كه مبارزيىن و مكونيسهتا جانبازى و ايستادىك ،ومت متا .ساخت برمال ييشرت  حتقق در را رثمي و ندادند سازش به تن و كر

 برهيلع اتتالب هتال خول خون تثار با كه برد ىت حتت هاى توله مقاومت منايانكر رفتند ،مرمي ييشواز به افراشته رسى ويا كذاشتند عقمي اش ارجتاىع سياسهتاى

ن .كردند ىم آبيارى را زجنيريش وسكهاى اميتاليسم م  با خمتلف ٠احتا به مرساته ،زنداتيان داغدار هاى خانواده و سمتديده هاى توله <باجعد اين از يس ساهلا ا

ص وكراس مرامس بركزارى ا وآرمان راه خودء عزيزان ياد ل ص منايش بد را اسالىم مجههمرى رتمي رسميكر ،جهر خول مقاومهتاى وبا دارتد ص يامس را م  
.كذارتد

 مهان ودر دامئ كراىم را مكونيست اتقالبيون بويره و عام تتل اين جانباختاكن متاىم ياد ،هترمان سياىس زتداتيان كشتار سالكرد سزيدمهين در تزيبكوقمي ما

 حمان جان وهرحلظه قراركرفته ها شكنجه تئني وحشيانه مهمرد اسالىم جهمودى زتداهناى در قرايط دريعمني كه مبارذى سياىس زتداتيان خفته درلكو مياد حال

ش محايت بد ممكن مرطريق وبه برسانمي جهاتيان كرش به را است مراجع جدى خطر با حكومت مزدحمدان هسىم از  .رسدازمي ازآتان ويقتيبا

 !٦٧ ههرمير عام تتل باختاكن جان بر برئه
خلنا خفته خون به قهداى ىممتا خاطره باد جاودان

 ممدإ ص صقاومت رتمي وطاىي مدن هاى شكنجه زير در كه رصمان سياس زتداتيان بر درود

اسالىمإ مجمههمىب امريياليسم به وامبت بررئيمب مرك

 رامهان يسزى بد امبان با

لنلن واحد - ايران خلق فداىي جريكهاى
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(٢) ماذندران ددجنمكحاى حد.حم ازمبارزه كذادىش
 حبش صل ميآلمسا رفيق توسط ص اش هازفدران جغلكهاى م حرمي ستون ه مبارزه از اى جتوبه وارش مهمت صني دل آس درزيرس كه آجفه

4w ،داشت رشكت آن م (٠١٠ ١۴ مدن ربه مإرزاش حركت اين افهتاى صاه1خوالز ص ilfi م س فوا دا  مذكورازطرف والثاركزارش دم1أ به ا
دمنظور به ١٠ هقا مسن جنبش يروهاى به مارزاىت Iجترباحمتا  مقت قصتني •كريه س صورت حبش س،ءيل اففالىب رفيق خاطره بزركداشث و

م فداىل يام ىئ رشصمشاوه1ايمن هيها م را، جهاب إ

وسطح دورجبن با دوكثىت روزانه *كروه
ت به ك لك جن  و فرستاد ىم اطراف به ونار

 اكمل اختفاى در يايسىت ىم ايتاكر

 حمل اهاىل ديد از كه كرفت ىم صورت

 جتمع و مميىن عقب حمل و باشد دور

 اكوها صداى .شد معلوم مه وبعدى اوليه

 مالرو اءلراف در اكلمشا و ها كوساله و

افراد خصوصيات حتام .شد ىم شنيده  

 سىع را آهتا كردن صدا حتوم و اكلش

سىع •آورمي لدست عدت اين در كردمي
ت هر كه شد ىم يه را مشكوىك حرك

مستقر حمل در •هبمي كزارش فرماندىم
كه كذشث ىم كرجك رودخانه ىي شده  

آن از واستحامم لباس حشن براى رفقا  

از كتاب جلد جند .كردند ىم استفاده  

 هشر جغرافياى و سلحانه مبارزه مجله

 يطور قهر إ قرار .رسل دسمتان يه نور

ت .شد ىم اجرا سيسمتاتإك رقا  لراى طا

نيان مورد وسايل و جديد افراد دريافت  

ايتدا مهان از غذا وضع •شد ىم دادم  

رفيق از تا شد سىع •بود دردرس باعث

ى سا و وروغن آرد كهلو ۴٠ حمىل را
 اجتام اكر واين هود كرحمه م مقدارى

ثوب روثن هوا ايتكه از قبل صبحها •شد  

براى رفقا مهه مدش يعدان •بود باض جبدار  
 و يستند ىم خشاب لرم باتني له رهن

ربدند مهراهشان اسلحه  رها از يعىص .مي

حال در مهيشه فرماندم رفيق منجمله  

افراد آوردن براى بودندم باش آماده  

 خاىك جابه كناره در قرارها جديد
ك از دره آجنائيكه از .شد ىم كذاشته ي  

 ىم خمت مرت ۴ ارتفاع به آمبشارى به طرف
 ياياكه به شدن وارد براى طناىب از ،شد

منطقه در كه شايعاىت يا .شد ىص استفاده

دو را خول وهوشيارى ليافزائمي سرت امنيىن سايل بر كه شدمي جمبور بود جماهدين حضور درباره  

 ىم استناده آن از رصورى مواقع در حمىل افراد كه ورودى رام تهنا به غروب روز مر •كنمي جندان

جرات منون افراد .رفتمي ص دوم جتمع حمل هاى نزدقىك ١٠ سوال و كردمي ىم رسكض كردند  

ت ى امنيىت مسايل خاطر به يىك منيدادند خول به را زياد زدن كث  از شناساىي عدم خاطر به ودإكر

 كه يود مهراهشان مه زايدى ووسايل ييوستند ما به رفقا از كروم سومني ماه هشريور ١ ٢ • جتلك

 (،اصغررم (،١ ر جليل از عبارممد وارد تاؤه افراد •كرد مشلك جبار را شان آوردن براى اعزاىم كروم
 به يا رد مه وما تبول ا رد از ىم1 .نداشت وارندىك يود كرده يارى مدت اين در هوا ،..... (٣) عىل

ك را شب ٠ كداشتمي منى جا  كه اكوها لكه ميان از *كردمي حركت زود وصيح خواجبدمي جابه نزدي

 طرف از شده مصادره لكاشينكف مبم .كردمي عيور يود رودخانه از اى شاخه مدخل نزديكهياى

 ثلك مدىت يعدان غذا مساله جديل افراد ورود يا .شد تقدمي كوه دسته به هشر تشكيات رفقاى

ك من كفت رفقا از يىك طوريكه له • كرفت خول به حاىب  خونريزى من وبه خوردم وجوانه تاؤه بر

ك هركس .شد راجي (۴) ازكيل خوردن .داد دست  ،يود استاكن دو اندازه به ظرفيتش كه ليوان ي

ناراحت معليات اجتام عدم خاطر به رفقا از بعىض .نبوب خوب مه نان وضع كرد ىم دريافت جاى  

 ائتظار ما از مردم هاى وتومل افتادمي عقب جماهدين از ما كه كفت اى جملمه در حسن رفيق .يودند

 و بامرئ شدن معدوم ياعث كه داد روى وزيرى خنست دفرت در اممجارى هشريرر (واسط در .دارند

س رجاىي ص عهده به را اممجار اين ليت سوئ جماهدين كويا .شد ممور لك هشرباىن ورئي  .كر

از بعض ذهن كه بود مسايىل عوامل اين جمموعه •يافت اخزايش روزافزوىن مجىع؛طور دسته اعدام  

ع داد توضيح سعود رفيق •كرد ىم مشغول خول به را رفقا ت ايتجورى ج  رام هدف بدون كه ه

ه بيافتمي ك بايد .خواص ىم صربوشكيباىي يلكه ‘برومي جكا هر وب دار ب ديد الزم ت ك ر  مناسب وت

ريورا ر است الزم شناساىي معليات ،تدارك براى .كرد جور ن د  .است رشط مه ملحته وضع ثاىن و
 جهت سوردار شاساىي براى تصممي و شد خاموش رها طرف از معليات به عالقه آتش ظاهرا

 وقت مدت اين در تا شد كرهته مازندران تلويزيون كننده ممويت ايستاكه دستاكمهاى ختريب

ك نارص رها از ممر سه .حماشمي نكرده كذراىن ش هو ت اوليه شناساىي براى ••••و و  وقرار كردند حرك

ك شد ز باشند اطراف آن در را شب ي ت جغرافياىي وموقعيت ثمكيان وضع وا حرك  هاى كثىت و

د كسب اطالعاىت وعريه بمشن  .شد داده رفقا يه ثناساىي اجتام جهت ديكر وسايل و آذوقه .كنن
 رفقا روز دو يعدان و شد زياد تاكيد اكرى خمىق بر و كردند مقخهى حركت از قبل را مهسر

ك و نكرفت صورت اكمىل شناساىي هوا بوبن آلود مه علت وبه بركشتند  را ورود راه از قمست ي

 به وارد تاؤه رفقاى از مبص نياوردند بدست زيادى اطالع ساخمتاهنا وضع از .كردند شغاساىي فقط

ف مورد در كوم دسته وضع به آشناىي عدم علت  كردند ىم صل موقع وىي فردى يطور آذوقه رس

 هتيه براى ياياكه در مستقر رفقاى .شد داده غذا ومرصف يندى هسميه مورد در تذكراىت آمثا به كه

 ايناكر رصف كوه دسته وثمت روز جند و كردند اكر يه رشوع نارجنك وجاى خشاب جلد ودوخنت

 شده درست برايشان يالستيىك جله كه ها نقشه .شد آماده محل جهت نظاىم هاى نقشه انواع •شد

ل ىم محل را خودش منطقه نقشه وهركس شد تقسمي رها جبن بود ء  (وساوى شاىه ،تور ،يايل،مدرآ
و توزيع اقامتثان ىط در و ورودشان ايتداى از اخراد بني ديكر ملزومات و كوله ، اممرادى وسايل
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د رقيق .شد ىم ممهل ل براى ص ي  م

 هوادران طريق از تا رفت آمل به يوشاك

د هتيه را وسايل اين ب مقدارى و كن  كتا

 آورى مجع كوم يا رابطه در قبال كه مه

روزم دو قرارش •جباورد خول با بود شده

م ملحق وىل برد ر رءذ مبد يعدان •حمامد م
 ىم را دستكرييش احمتال مسعود رفيق

.برد ىم رس به نكراىن در كوم دسته .داد

م  بودمي مجع خاطر رفيق طرف از حه ا
 اقامت حمل كفت ىم حريىك اصل وىل

د تغيري بايد  توان حد در مم تغيري اين كن

 ته ،داشت آثتاىي منطقه به ته نيودم دسته

ك شده تنظمي اكمال ارتياط ته و الزم تدار

■بود

ك يعدان  كرد اعالم راديومازندران مقته ي

 بعنوان (ؤمصد هسرى فرثاد كه

 دهقاىن *ارشف كروم در كه ضدانقالىي

 اعدام بود كروم اين عضو و داشت فعاليت

 فكر در اعدامش از قبل رها . است شده

 به احتياج ايتاكر وىل ،بودند كرواكنكريى

كه داشت شده حساب حركت و شناساىي

 ■بود عريمعىل م اين ما رشايط در ياؤمه

.شد كرفته رفيق يادبود براى مرامس

 مجع براى او اممالىي و مارزايت زتدىك

از رحمن اجازه كىس به دمغ ■شد يازكو

 اكمال وضعيت در مكر نشد ،داد كوم

 يشت اكرهاى در كه رفيىق .حمنرورى

 تن دو ممراه مديت بعدان بود فعال جهبه

 يعدان .شدند ملحق كوم دسته يه رفقا از

رفيق مهان اكرها بعض به رسيدىك

يشت به مامورمياىي اجتام براى بازمم
 و انداز نارجنك شد قرار .شد اعزام جميه

 مه نارجتاك .دارمي دريافت لكت جند

م هر .يود افراد احتياج مورد ال  در كه س

كوم به بود جاسازى هشر از اى كوشه  

 هر ...و (رضاره دمي دورفيق .شد رساريز

 هشر قرارهاى يا ممراه فردى طور به كدام

ر براى ثناساىي .ييوستند كوم دسته له  إ

 از .م..و نارص ، هوشتك رفقا طرف از دوم

 ،بمشن موقعيت .كرفت اجتام سوردار

 ،شد متين نشيىت عقب و محله نقطه

تكهياثهيا حمل .شد كشيدم مه كروىك

هتا د؛يق تعداد از ويل .شد مخشص  موقعيت علت يه ساخمتان قمست ياك .نيامد دست به اطالىع آ

ك طريق از محيد امماق به هوشتك و بابك . هرفمت قرار ثناساىي مورد اش  بوش ماثني ي

هتا ماموريت اين در .كنند شائساىي جمددا را قمست اين توانستند  الوجي جابه از بودند موظف آ

 براى را مناسىب حمل ،آن رشىف قمست در و رفته تنكرس جابه به جئلك طريق از و كرده عبور

 براى فاصله شناساىي دراين .مناثل متين را حركت اين زماىئ وفاصله كنند انتخاب منطقه تعويض

 در متون كوم دسته .شد دادم مم حمىل افراد ديدن احمتال و زده ختمني روز دم حدود جاجباىي

ن .نداشت جتربه شيانه حركت ك كوه دسته ضعف اين مقطع درآ  از ايتكه اضافه به بود حاد ساله ي

ه وىل يافت خامته روز دو يعدان تمكيىل شناساىي .يود هيرم ىي مه خريه و حمىل راهمناى ل  ما

د نتيجه اين به نظر تبادل از حمس .ماند يتحل ال منطقه تعويض دن سي  واز هشر تشكيالت ماثني يا كه ر

 كه جستان وسط از كه بود جمبور دسته صورت اين در .كريد اجتام ايناكر برق دلك جابه طريق

مواقع در مه بسيج و واندامرى ايتكه به توجه كنديا عبور يود بازرىس يس داراى اوقات اكص
ك به رضورى  و بازرىس وست جادم كربن حاك يعدان شد قرار ،آمدند ىم بازرىس ست مك

د تعويض را منطقه دار جادر وائت ماثني دو يا رها جابه بوبن امن از امطيتان  ماشيهنا اين هتيه .كثن

ن از كوه دسته .داشت تياز حمول به نري جادرها و  منى رس به متاىس مايل وضع در ورود ابتداى ما

 هشر تشكيالت توسط اتاك دو سادرم بعدان •بود شده قرض يول خمتلف مناح از بطوريكه *برد

از جمدد شناساىي ع يعدان •شد مرتقع مثلك واين شد خوب كوه وكروم سازمان مايل وضع  

 حني در منطقه تمكيىل ثناساىي اكر لكا و شد هائساىي رشق ءلرف به ورودى راه تتكرس جادم

 روز ۴٢ حدود موقت استقرار ياياكه مهان يا يلتاكن دره در كوم دسته اقامت .يافت ىم اجتام حرت

 در .شد هشر از افراد ودريافت سوردار معليات وثائساىي تداراكت رصف لكا كه اجناميد طول به

كه هرثىئ رفيق طرف از هشر ترار اجراى عدم علت به طرف ىي از ۶ ٠ ٥مهرما ١ ١ يعىن ۴٣ روز  

 اضطرارى وضعيت باياكه حوايل به ها اكووكوساله ورود ديكر طرف واز بود كرده دير ساعت ٢۴

 خمىف و استتار را وسايل كوه دسته متام و رسيد ىم تظر به غريعادى اوضاع وضىع حتني در .شد

 استقرار حمل تا أمتا فاصله ها وكوساله اكوها صداى حمل از بررىس بعدان •بودند آماده و كرده

 بلندهياى در كروم .شد سوىل تقريبا وضع باالخره .شد زده حدس دقيقه ۵٠٧ حدود در كروم

 يعدان .ماندمي قرار واجتام هوشع رفيق يازكشت مئتثلر اكمل آمادىك يا ؤ شد مستقر دره جوئ؛ى

روز .بود شده كذاشته مشر رفقاى با حركت قرار * منطقه ترك جز نداشت وجود اكرى قرار اجراىي  
 لشىت كوله نداشنت خاطر به رها از ممر سه ■كرد حركت توار حمل طرف به كوه دسته مهر ١ ٣

ه وضع وىل .بودند مضيقه در خوب ح ومهه يود خوب ها هس ك لودند سل جن  لكوله مه انداز ونار

 اجراى با .يايند؛دار جادر وائت ماشني با بعدازظهر سه ساعت هشر رفقاى بود قرار .بود اكمل هايش

ح اخراد و كذاشته ماشني داخل ها كوله متام قرار  كثار در رها از ممر دو .شدند وائت داخل مم سل

 دفاىع تمي .كردند خشص رامه احمتايل دركريمياى رفع .نشستند احمتايل دركريى براى راتندم

 الوجي روستاى از .بود شده تفهمي دادند ىم اجتام بايد دمي هاى ثمي كه را ووظايىن شد مخشص

 را ماشني حمل اهاىل مكاك يا و شدند يياده رها *كرد كري ما وائت ماثني عبور حني در و كذثتمي

 را كوه از قمسىت .شدمي متوقف و حماك جادم ،رشىف قمست ودر كذقتمي مجستان از انداختند راه به

 مورد زياد معطىل علت به بود وائت ياك راننده كه غفور رفيق .نشستمي بعد دقيقه ينج و رفتمي باال

ك سواد  زود صيح *كرد رس به دست را او رفيق و كرفت قرار كرد ىم عبور كه اكميون راننده ي

منديت .اهتادند راه به كروم حركت و شناساىي براى ••••و هوشك رها از دوتا  واطالع إزكمشمد يعدا

د رود ىم تتكرس به كه است مرتوىك جابه نزديىك اين در كه دادند ممت  تاريىك موقع بايد كه و

 رصف يعدان .است راه ممها اين و برومي جنلك داخل به بايد و كرده عبور حمل نزديكهياى از هوا

 خسىت به حركت .شدمي جئلك وارد كذستمي مرتوكه جابه از .شد رشوع حركت غروب هتاكم شام

ه شب .نداشت وجود مالروىي راه كه خمصوصا .كرفت ىم اجتام  منياىت متين با خايل اى دراكوتي

ه يعىص حركت ايتداى ازمهان .شد رشوع دواره حركت زود صيح ٠ خواسدمي هاب  تبولن علت ازر

ب ى آ ى تاىب ي ن روز آن *بود ألود لك كه ص سدا آىي بركه زياد جستجوى از يس .كردند م درآ



٢١٠٠٠١٠٠١٠١٠٠ س
 دوياره جمدد شناساىي .شد اطراق حوايل

 اكويته كه كردمي سدا اطالع .شد رشوع

 حمل و است زياد اطراف در خاىل هاى

 براى رفقا .شد معلوم كوم دسته استقرار

 .كردند حركت غروب وفيش قرار اجراى

 يعد روز .نيامد كىس هشر رفقاى از وىل

 و جمدد ومتاس آذوقه هتمه براى هوشع

 هشر له معليات براى نقليه وصله هتيه

 وخامت رويه كوم دسته غذاىي وضع *رفت

ى جريم مبلوريكه .كذشت ىم  شديدا ثد

 شان ثمك يركردن براى رفقا .شد اجرا

ص ازكيل به ن أورده روى جت ب را وأ آ

 روشن مرحله اين از حوئز .خوردند ىم لز

 با حاى و بود سوع آتش داص كربن
 آمدن .شد ىم آماده سافرىت اكز

 شرييىن و نان مقدار با يود مهراه موشاك

 به كه قرار اجراى عدم عملت توضيح و

 در .است يوله بازرىس ست وجود خاطر

 بودمي تتكرس مشايل قمست در كه مديت

 يا كشت حني در .م..و امبم رفقا ر يكبا

 ص معلوم .كردند برخورد روستاىي ياك

 ؟نه يا است شده آهتا متوجه روستاىي كه
 از حتقيىق يا و برخورد هيجكونه بدون
هتا جانب  .شد دور مئطقه از روستاىي ،آ

 سكريى براى جمددا امبم و هادى رفقا

 بازكشتتد اطالعات اين يا و .شدند رواته

ك كه اى اكويته در كه  خواييده شب ي

 آن خايل و آمده كوساله و اكو حاال بودمي

كغد نس جرات و است بوده اكلش مرد

مه جبه و زن جون بدس كزارش
 يطور بار اين نظر تبادل .يودلد مهراهش

 و راى داراى افراد مهه بطوريكه مستقمي

 معليات ثوب ىم آيا .شد رشوع بودند نظر

 رشايط در ايناكر اماكن آيا ؟ يائه كرد

ت فعىل رشوع جليل رفيق ؟نه يا ص
 كروه براى غذا هتيه به موئط را معليات

 جهار لكا .دانست ىم ديكران و معليات

 خمالف فعىل ثرايط در معليات با ممر

 براى صورت هر در ممتد يقيه وىل .بودند

 حنوى به غذا مساله و رفت بايد معليات

 از يعىص را معليات رشط .شد خواهد حل

 و هشر رفقاى از آذوقه دريافت رفقا

طريق از كه دانستند ىم قرار اجراى

 و هشر وضع .كشت ىم باز را ه آمد راه و رفت ىم سوردار به بايست س معليات كروه هشر رفقاى

 ارائه دارد معليات قيود يا و رد براى داليىل هركس شد كفته و بررىس فرماندىه طرف از كوم دسته

 رفقا از ممر ١۶ .شد اجرا دوم قرار يعد روز .كريد صورت سوردار معليات كه شد اين تتيجه .كند

 ،مأىه تن قرار دراين • آذوقة بقيه آوردن براى مه نفر محار و معليات براى ممر ١ ٢ •رفتند قرار رس

 حمل در معليات زمان بايسىت ىم كروم بقيه .رسيد كوم دسته معليايت كروم براى مه اكلباس ،نان

ص نشيىت عقب راه .ياشد خودش د ىم طول روز دو حداقل و يود شده مثخ قي  له رفقا از يىك .ك

جتا و رفت سوردار حوايل به رفقا مهراه شديد ناخوىش علت زآ  مدتيكه .يافت انتقال جهبه يشت به ا

د رفيق آمدن ز1س بودمي 0داألءا دره ٤̂٥̂ در س در شب (و رصارI 1» و (وسد جي  آتش دره د

ت كردمي ىم روشن خي ا و زت س ادامه شب ٨ ساعت وب  ىم روشن آتش مه زود صبح مك ومك .دا

 غذاىي وضع .كرد ىم كوم دسته تصيب كرم وغذاى افزود ىم ولز خيت رسعت بر م اين .كردمي

مكبود جنددفعه . رفت ىم تقصان رويه مردم يلكه نشد خوب مسول مطابق  ،يود شده حصيت غذا از

ك .يود كوناكون نظرات  ىم افراد به آذوقه نرسيدن را سياهلك شكست علهتاى از يىك رفيق ي

 وسيله يه او جمسى ضعف و كرسئىك اثر بر فرهودى امحد دستكريى كه كرد ىم استدالل و دانست

ك  اختالل باعث غذا مكبود كه بود اين مش نظر كوم دسته ينفاك اصغر رفيق • است يوله روستاىي إ

ك حىت .كردد ىم جسم در  كه كفت يود كرده غذااجياد يا رابطه در كه مسايىل بروز خاطر به ممر إ

 يلكه .شد نس جبان مجىع جلسه در حصيهتا اين .روم ىم هشر به و كمت مبارزه كوم در منيتوامن من

ى وبدل رد افراد مابني فردى صورت به ى حل فرماندىم اكنال از سايل از بعىض و .ص م  .شد م

 اين براتر ؟بكنمي حه حركت در خواهمي ىم كه رضا رفيق سواد منونه و فرد مهين ساله منجمله

ك برخوردما  .شد بازكو حركىت جنني علت 5 حركت شيوه لكى ويطور شد كذاشته مجىع جلسه ي

 و كفت را تظرش فرماندىه ،معليات با رابطه در .ص بررىس انتقادى جلسه در فردى برخوردهاى

 مجع از و منول اعالم فرماندىم و هواداران مرز كربن خمدوش را معليات مورد در زياد ارصار

 دراين صورت مر به .منايند حصبت مسوئليت وبا كنند خوددارى الآ؛اهائه حصبهتاى از كه خواست

 س طلب را طوالىن اى ويروسه كرفت ىم اجتام فردى صورت به معدتا كوم دسته سايل حل مقطع

و مجىع رابطه ىي در تشكياليت امور در هنوز كوم دسته .شوب اجتام درست روال به اكرها تا كرد

دارد مه1د1 ^يول نكرفهتم ئرإر مخشىص

خاطرفعاليهتايش 4ل ومبارزبودكه ضل('-اكرىم)رفيعيان رفيقاس حش حنداىي جرممم .١
م مهمددرءط Y&-درمصمءآ C در م مح ß ljfj l f ريإاكر د ز و ض .ءمت،برم U خاطرهم ،توانا ج

ö jJ U jL j هفراواىن اكركرى وسغنوربودوحراكت جث jb اكركران حتصن مت W وزارت جلوىدر 1ل 
 جريكهاى مم بودرقيق واعمتاد مورداحرتام اكركران äJJjLoJ عنوان 4ل م كرد ءمزثمء*مدىهاكر
د ىم فعاليت تشكيالت اكركرى بغش در م بود خلق من/ىي ر  علريغم ♦م سال درانشعاب .ك

 ستون در fjüu م كردستان در ايتدا .شد رصاه منفعب يغش Ü حثظط به فراوانش هاى دمبىم
ى مج حرممى طزمله ررساجنام .مود مبارزه مرسارسشور وجودش .شد / و ر ر نمجارد  موردي

ممراز من ۴ رصاه 4ل م م سال ى رفقايش د مجمه،  *مردى ىط (وست؛ رىخ ث،مممء در

ض ره،ىي راهدر ن جانش محءىس .فدامنول طبه/

 رفيق رصاه 4ل .مرد يزثنكس رشته در ىث د/مممقممح دم*ثىمج :اصغر رفيق خلق حمداىي حريف .٢
ت م بازراكىناداره عاىل مدرسهدر 1ل جس دفرتارتياىط كورسوادكوض اكووس  .ىمكرد هد/

ل مه٧٤٠ 4ل بعدا .منول ىط دركردستان 1ل ظءىمم " سؤىس /موزش زثت  جنلك حرممى صتون 4ل ي
 ممحشيدم تداوم اش انقالىي مبارزه ب مشد سازماندض جمددادركردستان ءعدازهدىص .شد اعزام

ل ىط در *م /،ممث در مممم’سؤ ه درحميرىي ي ه 4ل (L>jT) محقط رىن4ث صني ك ن رصا اك هشر ي ي

ب ت حز ن دمكرا شا د ر ز ك ى طرف ،Xا ريوها ه ررمي وث س ز اسالىم مجءمر*ىي ممرط/مسم/ 4ل و/ ا

ه حءن جنات مشغول حاليكه در ،آحمد ميش مياندوآب درمزدممى مبمر طرف ك زمخى ض رض

.رسيل هشادت به ،يود
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ك •٣  در >ىض رفيق حمش من/ىي جرت

زاشممالىب/ فعاليت (•رش ص ساملاىا
jte در ممح-مد T  J jL مسه در >مسد ىم

۵٨ b ر هوادارى /ص ميارزه 4ل جفغا /

سد ص تداوم م ءم (JLujدر .م ر ث  د

ه علريغم ج ئ ت  مئ/م/ ب حمفؤ*م ض ث

ر ىه .مممرود حمكوم ز ص حمب د ا

م ىم رمبحمم )حمكا اجراى د ر ف مه م
د ىم مقتض كردصتان د  جريان در .م

ق /س .ييوندد حمى آرخا به انشعاب در رب

م شده سازماندض جنلك جرممى مصرن

 متركز معدان .مدهد د/مه/ض/ ميارزه 4ل
ن ؤرحمم ظ ط م دركردا، ؤ را ۶ سال د ٢ 

ر ش با رابطه د اجمدد تال خ ر ى آ إ ر ب /

ص در جربمبى مإرزم *جدد مسممرى ج
 ارتباطات وصل م مد/رمهى ماموريت براى

ص م سكردد/ءرمهؤن م منم ق .ء  رفي

م غص'مردى مزدوران k متراندر ءبإ
رش ررمي ر يس مبمر ءر م ل ض ا م

*4XfcCw ى J ۶۴*در 4حمثطا ا، L اعدام
.ممممدد

ى رسء /ركهخئ.م  ممريإ ممىممست<كه /

 شوب ص يافت وفوردرجنلك ب
ص جع رىم خض ىس جريك .ه

م ؛ش متولد (:رضا) عابدى (رعبدالرسول

ىار ٠ مود مضم رطنم سياص زمبمامنث مب

جرميؤى سازمان ٧ ارتياطدر ئءكه

ن خلق من/ىي دمسمري /،ءمث در /يؤ

ى روحه 6 .يرد س  زندان در مقاوم ا
 حمرزجدى سازماندر راست جرإن طه

ث ه مرده موسيه .شت/د ز حم1م /،درم / 

سمواضع /عالميا .شدآزاد زندان  جزء ج

4j(JUj .سوسا بدان مد*مم كساىن اوهلن

د ،مسيت كردستان در 6u> عضو ر .ث

 (آرخا) ٧ ♦م /،ءمث انشعاب جريان در

ر .منول مؤحمى  ستون در /ممب صان /

 ميارزه شدمه مدىهمءطرممم جعل جرمبى
 ۴در رساجنام ص تداوم /ممىبمس

 صن جؤر ممممء ب ءم /،ممث مرردحمن
م شريئء (يوست رحمى مخمء(ى در د

 جانش مقرمانانه *مردى درىط مازندران
.هنود خلقش رم،ىي فداى 1ل

ه م آ د ا ي م ز ى ا ا ه ه د ا س و

ى ا ر ن ب ا ن ط” ض ص آ ز خ م ر د "ق ل و ب ا و ث ج ر ه !ق

ك كه سس ،مبش دوسال به نزدي زآن مشت ا  سازمان تام حتت كشور ١۴٠ از ييش حكومىت رسان ن

W) جهاىن جتارت TO) جهاز خمالقني خودكذشتىك از و مقاومت يا امرياك سياتل هشر در* 

 از .داد نويد را يائني از نويىت جقبش رسآغاز رويداد اين ،روبروكرديد شكست با رسمايه كسرتى

جنا حمس آن  هاى هيات يا رسمايه مدرن الوهاى و مىت حكو قاتالن و جنايتاكر رسان كه مرآ

ومبارزه مقاومت با ،ممد ىم اعالم خول هاى ديدار براى را علىئ ماكىن و قرارى جندصدنفرى  

 امللىل جبن صندوق علىت سواجالس اين به ميالدى ١٩٩٩ ازسال .ثوئد ىم مواجه اتني از خياياىت

^IW G )J») ب اخافه به ٧ كروم رسان اجالس و  جند موسط يا شده معروف (G8) به اخريا كه ر

M) كذارى رسمايه حفائك براى جانبه A I،) ك ،جهايت بائك ECB مركزى بائ )U^I) كشورهاى 

ص جتارت سارعان (،EU)ارويا مشرتك عضوبازار ىنر)(أ هو جؤا ري  با جدى اى كونه به موارم غ

تيسا ٠ (اسياتيا)بارسلونا " (اكنادا)كيتك " سياتل ىهشرها در خياباىن ونربدهاى ومقاومت اعرتاض

روبرو (رايتاليا جثوا ‘(رسوتد كوتتربك (،راطريش عالزبورك ، (سوثيس)داووز («رجك يراك رذراس(م
 رسمايه كسرتى ضدجهاز مبارزه تارخي از جزىي مسبليك يطور دمي هشرها اين نام و كرديده

 جتواى شعار خياباىن روز دو مبارزه حمورى شعار دو از يىك كه جوئا هشر در يويوه .اند كرديده

 !است كشته ممشور ارويا سياتل هشريه اين حدودى وتا يود آزاد

 داده فراخوان ارويا هشرهاى از يىك در نشسىت معرتضني طرف از نريوما بسيج براى هيش مامها از

 كروم ٧٠ ٠ از هيش فعال مهبستىك و رشكت يا يايان در خول ياىي سازمان روند در كه بود شده

 ها ياسيفيست ،زيست حميط مواداران خمتلف طيفهاى : از يودند عبارت كه روبروشده •٠٠• وسازمان

 تا انقالىي از كوتاكونش هاى فرقه مهه ريا آنارشيسهتا (صدقهرآمزي مبارزه مدافع حمروماى از )

م يغادر اكركران (وابسته تا ممش ران سندياكهأ ، (رفرميست ز فل  ضد اكتوليكهاى ٠ وساخمتاىن و

A به موسوم ضدلكوبال جريان ،كسرتى ضدجهاز دهقاىن هسهلاى كسرتى مجان tta ck نريوهاىي 

 و (يارملانتاريست تا رادياكل هاى ازطيف اندر ناميدم ىم وسوسياليست مكوتيست را خويش كه

ي تعداد سار  بايست ىم كه مملكى آن .اند داده ىم تشكيل را وغريه مهشل وعائرص افراد از ي

ف كفته مبش نريوهاى مهه ش ر زي  (Genoa Social جوئا فوروم سوسيال نام به كرهت خودىم را

(Fo rum حميارزايت مهممراىي ووتد در و يرآمد خول اكر يس از خيوىي يايان آ و شد نامكذارى 

اكل براى مرزى سازى آماده آعازين نشسهتاى در آهتا .كرديد الشعاب وماحل ممد قايل مبارزه اث  

ك به يايان در فراوان حبثهاى يا حركت د دست مماكيت حمورى ثعار ي ك ا ن ي ك در ؛ايتكه وأ  ي

ن دمبر دتياى ه م خربكزارى أن كتار ودر 1 است م ر مب W) خود ا W W .indym edia .org) 

ك مهجنني  ترمز خط طرف به جموز بدون رامهيامىي ستقمي خيش براى راديوىي ايستاكم ي

(Rom i ؛T u tt) مئودند سازماندىم را قرمز طرف'خط به صه يعىن. 

؛نوتيه ٢٢ تا ١ ۶ از اعرتاض هخته

١ صبح ١ ٠ سامت از روز هر ؤوئيه ١ ٨ تا ١ ۶ از ٢ حث مسيتار شب ٧  درإره جأميمزين وكقتكوى و؛

 ،صلح و جتاك ،يرش حقوق ،هشروندى ،اكر ،استمثار هر هيلع مبارزه ،ها بدىه ،زير موضوعات

ك جنايهتاى هيلع الطىل يني داداكههاى  مواد دريافت ،زيست حميط « جهاىن نظم كتوىث بزر

ى ،داروىي اكر ى حمى ،غذاىي مواد زن در س د ما دنيا ،ماىل ثظام ،اساىس غذاىي مواد به ا

http://WWW.indymedia.org


٢# صارمفدايص هيام٢٣ م

 اضافه به ٧ —كروم اكر ممد ،اكالئيست

 رفاه (،لكوبال) جهايت هاى تضمهن —روسيه

 زيست و اجمتاىع جرمهاى ،مهاكىن

خنده ،جتارت ،لكوبال دمكراىس ،حميىط

به * مماورزى ،آموزش و عمل ‘فرمه و
 سش موضوعات درباره كفتكو موازات

 ثظر در خودسازماندىه براى زمان كفته

 ٨ معرىف يا نشست آغاز و شده كرهه

 اجتام مجان كثورهاى ههرترين از كشور
 .كرديد

ه^روز ؛روثي

مهاجرين جهايت تظاهرات عتوان حمت  

م دادم فراخوان  بايست ىم و يود ثد

 و رض إ دسقريىي ء درمكدىي هيج بدون
 راهيمباىي وبراى هد ص رصاس ،مب؛موز

اجازه شده تعيني سريهاى از روز اين  

 ايتاليا مرزهاى وجوديكه يا .يود شدم داده

 ماثع و بودند بسته اتوبوهسا روى به را

 و دستكريى و اتوبوهسا موقع به رسيدن

 مه باز ،بودند شده اى عده يركرداثدن

 رشكت روز اين حركت در ممر هزاران

 مرزى لليس مورد ياك در .داثص

يا آنكه از يس آملان و ايتاليا و سوئيس

مرزى ورودىي رامهاى كودن ملوكه صديد
 آاكهانه كه اتوبوهسا و رسنشيتان جانب از

 وبا ممزمان اتولوهسا عبور خواهان بار اين

 رسانه و وكيل با و بودند شده مرز از مه

 و مرزى يملس هيلع افشاكرى به دست ها

 را مسافرت آزادى حق و زده غريه

هتا و يرداخته مذاكره به و خواسته  يس آ

رتل از سكهاى بوسيله وسايل متاىم كن

 رساجنام كىش وقت و ليده آموزش

 و شده سفر ادامه اجازه دادن به جميور

از يس را هويت برماى حركت از ييش
 به اكمبيوترهايشان در بررىس و ست

 كه آهناىي درمورد و دادند سن مسافران

 در رشكت اهتام يا و واس هاى هبائه به

ك تظاهرات رب  نكهداشته (سوئد) كوتت

 راى و سقفهاد و مشورت با بودند شده

 آن بدون يقيه كه شد قرار مهاكىن كريى

دس ادامه خول رام به دوستان از ممر جند

و بوس ميىت جند و اتوبوس ۶ از كه

 به بايد كه نيست اتقاىق مهه )اين .شدند بركردانده مرز طرف آن به م ينج يا جهار فقط سوارى

 (است شده اشاره كدرا شودوفقط يرداخته آن

؛رويه ٢٠ ز3ر
نام ستقمي أقدام حركت و قانوىن جموز بدون حكومىت رسان اجالس آغاز با اعرتاض حركت  

 نافرماىن يا و مهاكىن آرام راهيمياىي ؛ ماتند .يكريد خود به خمتلف اشاكىل توانست ىم و داشت

 بدن خطرانداخنت به با تا ،محله“ ضدمحله نوع ويا ونظاميان يليس مقابل در هشروندى غرينظاىم

.طليد ىم را اى جدااكنه كزارش خول كه ،قرمز خط در مموذ براى خول

وزا آروحمهءءر
 يا بودند توانسته كه آمده خمتلف كشورهاى از راهيميايان رشكت با جهايت اعرتاض حركت روز

ت موانع عبورازمهه ش ت شوند وارد جثوا هنايتابه ريزودر حت T“ شعار و u t ti Ron i" طرف به مهه 

 • طلبد ىم را اى جدااكنه كزارش خود نزي روز اين وقاع .كنند حركت قرمز خط

رشوى سازماندىه حكونىك به كدرا ناكىه ت نشيىن وعقب ويي :حرك
 ” يراك جتربه از يس كه بود اين كرفت شلك جنوا رفروم سوسيال در آغاز از كه حيثهاىي از يىك

 معل به اقدام _،وايالوئلوريك شده بندى دسته رنكهاى ويا مه از جدا اى كونه به كرومها آن در كه

اكل تنوع يطوريكه و منوده مهكراىي آمني اعمتاد و مهاهئك شلكى به — كردند ىم  و مقاومت اث

 مهدان در را نويىت سياىس فرمىت راستا اين در و نكردد وانشعاب يكديكر از دورى باعث مبارزه

ن هناد بنيان مبارزه ى1 دركريهياى وآ  طييىع .هناد كنارى را ييشني ساهلاى وناسامل دهنده هرز مز

ت ىم اى انديشه حتني كه است س  (GSF) خودسازماندهنداكن جانب از مبارزاىت معل در إ

 توضيح مئودو اشاره رستاياسفيدأ طرح به بايد كه ايتجاست در .كرفت ىم خول به معىل صورت

a طرح اينكه m ch e )^ ju j؛Tu tte  B) و كسرتده غرينظاىم مقاومت ىي وبراى شوب ىم ناميده 

 مبارزه در زاياتيسهتا جئبش هاى شيوم و حركت از بركرفته و باشد ىم كوناكون اقاكل با متتوع

ك شفاف عيوردهتدىك خاصيت قوى صورىت به كه ،است ضدلكوال  افاكر در را راط و مياجنى ي

 ايتداىي وسايىل از استفاده ويا سعر ( اكسكت لكام با اعرتاض تظاهرات ودر دارد مدتظر معوس

هتا جسباندن و بسنت با كه يالستيىك هاى يطرى و ابر ماممد  و سينه و ها قانه و دسهتا و ياها به آ

 يا كن خاموش آتش وكبسوهلاى دار حرخ نشكن لالستيىك جندمرتى للند هسرهاى مهجتني ،يشت

ب يراز زباله سطلهاى ك اكز هاى لكوله كردن ختىث جهت آ  خمصوص هاى وصله و غريه و آور اثت

ح جتهزي را خول تظاهرات جلوى وديوار موانع بريدن سل د ىم و  - قانوىن بوضوح ايهنا ايتاليا در .كتن

استاديوم در كتند ىم استفاده فانزتى براز و متنوع اشاكل از ”قانوىن مرزهاى شكسنت حد تا يعىن  
Cap lin i جتمع اىلص حمهلاى از يىك كه جنوا در (Tu tte  B iamche) جتا در  انسان ،داشت قرار آ

 ميان در هناىي تصمميات وقرار حبثها ،حقوق برابر و باز و وكسرتده وسع ييشربد حكونىك شاهد

ز بود مجعيت جنا وا  در را خول جوئا هشر در اساكن حمهلاى در مستقر نفرى هزاران اكرثيت كه آ

 ياثني از شده بركزيده خستكوى و نام و بودند داده سازمان نفرى جند رابط هاى مجع از يىك

 تصمميات و نظرات *رابط كروههاى از خسنكويان شوراى ،يرىس مهه هر ودر داشتند را خول خاص

 و افراد مهه كه كفت منيتوان هرجند ،منودند ىم منتقل دميمران به بوروكراتيك غري اكمال را شان

 اما .جويتد هبره شيوه اين از مزنه و دقيق اكمال توانستند الطىل و؛ين هشرى هيثهتاى منايتداكن

Tu) كه شوب اشاره بايد tte  B iamche) ر ايتاحميا معوس افاكر در  ىص مطرح واحض و روشن سا

 شيوه بسنت باكر حبث هشت و هفت كروم رسان نشست از مبش مجىع هاى رسانه طريق از و باشد

م اى توده يرىس مهه با را (رستاياسفيدأ)نىك(يي توته ر و كذاشته معوىم راى به زاياتيسهتا از فته ب

و قانوىن وسأيل صه از استفادة به جماز قرمز خط در نفوذ براى كه منوده كسب را آن الزم توجيه  
در ساله ٢٣ جوان اكرلوجولياىن كه است ذكر شايان .باشند ىم خود جان از كذاشنت مايه حد تا



مس،ص ٢۴١٠١٠٠ م د ٢٠ س

 — ضدمحله مقاومت و راهيميايان طيف

) محله 'Tu tte  B iamche) مبس توسط 

 مقاومهتاى مهين يا .رسيد قتل به

 بود ياهئن از شده سازماندىه فدااكرانه

 اولني در مستقمي اقدام مهانروز در كه

 مهامج يليس سد محله —ضدمحله

 اعرتاض براى فضاىي و شد شكسته

 و مركزى خياباهناى از يىك در كننداكن

 اجياد فرمز خط له منهتى هايش كوجه

 شش تايرابر نربد ىي در آن حفظ كه شد

جتا تا .كشيد برازا به ساعت  توان كه آ

 آزاد فضاىي آن از داد ىم اجازه معرتضني

 شليك باران زير مهه واين شد دفاع شده

 و آور هتوع و آور اشك اكز هاى لكوله

ر نفس  هاى ولكوله ابرزا نارجنكهاى و م

 له شده كريى هدف اكمال كه يالستيىك

 و اوليه ومككهاى مدافع برياكدهاى طرف

 شد ىم شليك راهييصايان ومراقب حمافظ

 ممره هفت كروم تصممي يا ائهتا در و

نربد سثاييش در كه كننده مماهش

ك روى بر نابرابر خياباىن  ترىط اكميون ي

 كه همساإن1ر كثار در مش رسيو بدون

 نشيىن وعقب سرشوى و مدايت مسوئليت

 نشيىت عقب حماك سثقهاد ،داشت را

 وحشيكرى مهه با را مهبسته و منجسم

 از مهواره و برد مبش به نظاميان هاى

 انلكيس و ايتالياىي زياهناى به ميكروفن
 در راهمسايان ممدن ياحه دست له دعوت

 1آجن در نزي ن1خودث كه نربد مقدم خط

 ياالبردن باعث اين و منودند ىم بودند

ناى ديكر كه شد ىم معرتضىن روحيه

 منين به و نداشتند را ممس و رحمن رام

 به اياىت تشيىت عقب وهتاكم احمادند ىم

 منين روى ومماجنا اقتاده تظامهان دست

 منيكردند رمح تني شداكن جبهوش به حىت

 ىم قرار شمت و رضب مورد وحشيانه و
 فرشده به قوا متام با اكر اين و كرفتند

 اكز و ممربر حمومشاى زره با شلك ترين

كه است وطييىع نظام ويياده آور اقىت

ر ض مدت متام وي يرواز در رس باالى ك

Assassنزي حمورى وشعار بودند in i 

 كرده كره مشهتاى با كه بود قاتل يعىن

غ صداى و شد ىم رسداده فرياد و ج

يت را كردند ىم مك تقاضاى كه جوان اقتاده يا از ومردان زنان  به الزم جأ مهين در .نبوب ايأ

 لوهشاى تن و ضداكز ماساك به جمهز شده سازماندىه جوان كروههاى حكونه كه است توضيح

ب سطملاى و جوىب وباتوم سرب با و ضدرضله  خنىث و اكز هاى لكوله كرفنت براى -دستكش و آ

 زمخى باعث نشيىت عقب هتاكم در ها لكوله تا —رسها باالى در شده كرفته سريهاى با —شان متولن

 ىي يا سا جه كه كردند ىم تعويىف جلوآمده به نفس تاؤه كرومهاى با را خول مهواره —نشوب شدن

الى كننداكن مهاهىن با ،سمي  حكونه معرتض كروههاى كه شد ىم بيده .بودند ارتباط در تريىل ا

هتا زدن آتش ،بزرك دانهياى زباله اتومبيل از إرياكردهاىي و سكرسدى با  رسيدن رسيع مانع آ

ين عقب جهت راهيميايان تنفس براى زمان قدرى و شدند ىم نظام يياده و زرهيوهشا  و تر آرام نثي

ر ماحل آن تبع به و كرديدند سبب را نيافتدن مه ياى و زيردست فتا  به تظاهرممداكن شدن م

 راىه جهار به خيابان تا داشت ادامه كيلومرت دو حدودا روند (ين .كرديدند وحىش قاتالن دست

ه اطراف خياباهناى به تر راحت توانستند رامهميايأن كه رسيد ويل  و اكر اما .برهانند را وخول ل

ك داشته ادامه مهجنان وحمافظ مدافع كروههاى فدااكرانه مبارزه مك اكن خنس به و  ورساندن ص

هنا ن شد منى قطع اى حلظه امن نقاط و آمبوالنهسا به آ  ديكران به نربد ميدان در ايهنا مهه وديد

بر دإكران به ،مكك يس از ،داشت احتياج مكك به خول امنان كه وجودى وبا داده ممس به اعمتاد  

احتياج خول تغرى مزار ٣٠٠ ٧٢٠٠ ابعاد يا ميالدى روته ٢١ روز در لشيين عقب اين اليته .آمد ىم  

ك به  هر : جوئا خروم سوسيال در مكمدم رشكت كرومهاى از يىك قول به .دارد جدااكنه كزارش ي

Tu) بار اين حند tte  B iamche) ه خياماىن تربد ييشربد حكونىك نتوانست  ،كتد آخرتعيني راتاب

 وجوسازمياى دروغني تبليغات مهه يا منودأ تعيني را ايتاليا معوىم افاكر روند ييشربد جكونىك اما

هشر در خمالفني هيلع مجىع هاى رسانه طريق از ايتاليا نوئفاشيست رؤمي كه مدرىن عوامغريبانه

وجود اين با بودند كرده تراك را هشر جقوا ساكتني لرصد ۴٠ از كويا؛ميش و يود انداخته راه جنوا

دو در كه شد ليده (عرتاىض حركهتاى مسري خياباهناى ساكتني جالب از سيارى مثبت برخوردهاى

ر كرم روز ب اى عده ودريا وهوا منين از ويالستيىك اكز هاى لكوله باران وزي  اختيار در وغذا آ

 و رضرى كىس تا آمد ىم معل به معرتضني جانب از كوشش متاس و دادند ىم قرار راهعميايأن

 (محله—صدمحله هناكم به رالبته .نياورد وارد مردم خشىص مراكز به خسارىت

: مجعيغدى جاى به

(GSF) در كه اميدوارست و داده ارتقاع ايتاليا فروم *سوسيال به را خود ديكر ايتاليا در كه 

 وحشيكرى مهه يا يابد تداوم ومهاهنىك مهكراىي مج عنوان به جهايت فروم سوسيال’ آىت نربدهاى

رضب سياىس وعوامفريىي نظاىم هاى  شيائه حطه وبرمغ زندان در وشكئجه ودستكريى وشمت و

 وفيملهاى اسناد وؤحمودن Diaze مدرسه خواياكه در اى جنوىي امرياكى كونه مرك هاى وجوخه

 شكسنت حال در كه يوله خشىص لباس يليهساى از تصاويرى نشاندهنده كه قبل روز از شده هتيه

ك واز اند يوله ها مغازه شيشه  ممزمان يردم يميش به را خول اكر ،اند شده ىم خارج يلميس اداره ي
 به طيس محله دليل كويا كه راهيميايان يني در يراكندن شايعه شدندتا موفق مردس كرومهاى

ث ،راهييصايان نفرى هزاران صفوف  جند كوحك كروههاى يعىن سياه يلواك وخراياكرى اندازى م

 كه كرد توجه زير آمار به توان ىم مثال يراى .كتند افشا را اند بوده آنارشيست سياهيوش ممرى

 حدودا ماىل خسارت ؛است وسانده جاب به ايتاليا در خول زوئيه ٢٢ مشارم در مجهورى روزنامه

مما ٣۴ ،مغازه ۴١ اتومبيل ٨٣ حمه خسارت و لري ميليارد سه  ساخمتان ٣٠ ،يزتين ميب I ١۶ إ

هتا (ز يىك كه معوىم  نظر يه البته .مسكوىن ساخمتان ۴ ،يست اداره ٩ ،بود زندان ساخمتان آ

حال در رادياكل لريوماى درون در ماسك با نزي اروياىي نوئنازى اى عده "جتوا فروم سوسيال  
I رورنأمه از نقل به Forza Nuova كروه از مخشص بطور اندا شده بيده خراباكرى I 

Mon iresto است شده برده نام جوالى ٢۴ مشاره.

 بودندكه مستقركرديدم درجوئا فقط لليس هزار ١ ٨ از ييش ،اجالس بركزارى براى ديكر سوى از

م دو توسط آنان از ممر ٧ ٠ اجالس از ييش ماه در هاى باتوم از استثاده براى آجنلىس لوس لكا
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 به )بودند شده دادم آموزش آلوميتيوىم

 به ليده لورم يليهساى از يىك از نقل

 وجود يا و .(ليرباسيونه مكونيسىت روزنامه

رسكوب جوسازى مهه اين  منا *مظلوم ،و

دا دن محالت در كه اى ولزم يديده قردي

برمغ كه بود اين ‘ص ليده جثوا در مبس
 به محله ؛ليس هدف ،مقامات ادعاهاى

 يا سياه بلوك ادعاىي كوىج كرومهاى

ر خياباهناى در غريه ك محله يلكه .تبول د

ن1ر كه شد ىم آغاز آناكه مياا  مزاران م

 محله ايتجا در .شدند ىم نزدياك نفرى

اكل رفرميست ديكر  و ثغاخت نس ورادي

 هر به .كرفت ىم رضب زير را مهه

ر جىت بعدان صورت  صفوف دوياره وكري

 دركريى كساىن م 3 شدند ىم ير اول
 در ويا نداشتند قيود را محله“ ضدمحله

م ‘نبوب توانشان حصنه حدا  ماندند ىم در

مهه يا و كردند ض تراك را خيابان و

مبد خوايب ؛ى و انرؤى متى و مخش
كورا حيث ،روزه  عشب هاى رده در وكقت

 بردند ىم هيش خيابان در تر امن و تر

 را خول كه جوى است حايل در اين

جهايت يه رسما وضد اكركرى و مكوتيست

مه اروها در سدى و ايرايت و لص ىم
 رو مبارزه روز دو آن در ثوب ىم ناميده

.نشد ليده (مج هشر خياباهناى در رو در

جتا ايتجا شايد البته  فردى افرادى؛طور وآ

ستقل جتا جرياىف از و وىل .اتل يوله درآ

 كه افراد اين .دادند دست از را جغرافياىي " تارخيى فرصت ىي ناميده تبعيد در ايرايت سازماهناى

 ىم هنز خول نرشيات و تشكيالت يراى كزارش كئغده هتيه بعنوان حىت مستند ساكن اروها در

د قرمز خط در توانستند ش  وسيله رسيعرتين كه هتاكىم ييش سال ١۵٠ در فرزانه يري آن .ا

كه ارتياىط رتنت عرص كه امروزه شويدأ يىك كشورها مهه يرولتارياى :كفت يود سىت درث  اين

 ؟شدا ختواههم خيشوده هركن ،منايمي استفاده را خيايان در يريون از ناىش شانهساى نتواتمي اكر است

 هشر در قرمز خط به را خول ، نبوب بد برايشان ارويا در ساكن سياىس جريانات رهربان و اكدرها

ه ساليان مبارزه و جترييات مهه يا شايد رساندندأ ىم جوئا  مبارزه و اكرخانه و زندان در شان كذقت

 هاى تواناىي و ناشغاخته مرزهاى از خيىش به و كردند ىم كسب تويين جتريه قرمز خط در مسلحاته

جنائن هرجند . يافتند ىم دست خول فردى  به .است جوان مهحنان آهلايشان ايده اما نيستند جوان آ

 خول يا صادقانه بايد آجناياشند لليىل مر به نتوانستند كه ارزىش با و كراس دوستان مهه صورت هر

 اين كه آيت دفعات در حال بدهمي؟أ خود به تاكىن مموانستمي و بودمي ارويا در دمنايند؟ا كفتكوىي

 ياالى ،شوب ىم بركزار Rocky mountain مبام اكنادا دست دور مناطق از يىك ياالى در اجالس

 وزراى كنفرانس اجالس براى قطر امريمنشني يايتخت لوحه در يا برسانمي خودرا ميخواهمي كوم

(W TO) د ياور ؟أ؟جهاىن جتارت سازمان  براى ماض هيج خود از مصميانه سازنده انتقاد اين كني

 تشكيل يا و سوسياليسىت -اكركرى هاى هسته سازماندىه يا سازمانياىي جهت در اكرهايتان

م طبقه حزب ر  تان حزب اكركرى مكونيسم توسط قدرت كرفنت بدست اويل طريق به و اك

ت س د باور •است آن به خيشيدن وقوت تمكيل جهت در آن موازات به يلكه .ني س كتي هناد ك  سث

 كند منى فكر باشد (GSF) در سلمي عقل داراى اكر كس وهيج نداشته براميان رصف آكسيونيسم

 مسبليك شلكى له اثني از حركت اين .كرد ناحمول را دارى رسمايه توان ىم حركهتا اين با كه

ك خول اين و كذاشته جهاز سوس افاكر ديد مقابل در را اجالس نداشنت مرشوعيت  موفقيت ي

هاى خانواده در جوان منل حرا ؛است اين يرسش .است ضدلكوال نريوهاى براى كوجتك هرجند  

 اظرتاىض حركهتاى در ارويا جوانان كنار در ،ساكن ارويا در ضدرسمايه ايراىن حب باصطالح

سرتى هتا آيا ؟منيشوند ليده رسمايه ضدجهان؛  ضدرسمايه مدىع مادران و يدران بسان مه آ

 نايود خرد داساكههاى در تيرت وكرفنت مقدس واكرفرماى وخانوادم خوداستمثارى اسري ،بودنشان

خط در بوبن در داثنت وانكزيه وقت انتظار بايد كسايت حه از يس ؟هستند رسمايه خدمت در كن  

؟منول را قرمز

اكرلو ~ دوستان دوستدار

!؟صفرا سال / /تايستان ميانه

ا م إ س م ه م جس جك

OUT

 اكرلو " دوستان دوستدار —ر

 دريافت را تان آمه !انقاليب درودهاى يا

 مشاره مهين در را تان ارساىل مطلب •كردمي

ب شيد موفق •كرد خواهمي جا .با

ر-ع
 مورد در .رسل تان نامه ؟انقاليب درودهاى با

را خودمان ييشغهادات ايد فرستاده كه طرىح

ريوز و موفق .رسانمي ىم اطالعتان به بعدا ي

.شيد يا

سوئد

رم
؟انقالىب درودهاى با

سيد تان نامه  هاى نامه اينكه اميد به .ر

رتى آرزوى برايتان ،بفرستيد ما براى سث

 •بالمي مبروزى ء موكت

ع ر-
أ انقال؛ى درودهاى با

 ىم اطالعتان به را تان نامه دريافت بدينوسيله

سا م ر ي  .ن

؟ر -
؟ميارزايت درودهاى با

 . كردمي دريافت را تان امس بدون نامه
 ايد خواسته كه را قبل هاى مشاره ممريات

 سازمان هواداران اجنمن رفقاى از تواسد ىم

د دريافت هشرتان در  اين منظور مهين به .كني

 و موفق .كرفت خواهند متاس مشا با رفقا

•باشيد جبروز
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ه سه روز مركبار تروريسىت محالت ني  امللىل يني خربكزارهياى وكزارشات اخبار صدر در مهجنان ،كذارد جاى به قرباىن مناران كه أمرياك در ث

ك .دارد قرار كتي  اين تروريسىت ماهيت بيانكر تهتاىي به ،ييكناه انسان هزاران كردن قرباىن و استفاده يعىن محالت اين در شده كرفته اكر به تا

 به رسيدن براى كه هستند جنايتاكرى مرجتعني ، اند داشته دست در را بار فاجعه محالت اين رسخن كه آهناىي كه ملد ىم ونشان است محالت

ملا .باشند منى رويكردان جنايىت هيج از خول يليد اهداف جته وىل ،شد خواهند شناخته يعدها جائيت اين واقىع وجمريان طراحان س  مه از كه أ

 .ياشد نداشته قرار بزرىك مرجتع قدرت تواند منى عظميى ابعاد جنان در سازمانيافته محالت يشت در كه است اين است روشن اكنون

متاى رس يشت ودر امرياك دولت امروز .است ساخته مثغول خول له را جهاز مردم ذهن اى كتنده عران موضوع امروز رب ك اوث  امريياليسىت بزر

 خون واملع در ،آن يا مبارزه و تروريسم تقبيح نست كرفنت يا تا كوشند ىم اخري مركبار رويداد از استعاده يا ، واسته مرجتع دول يا ممراه

 جاىي به اكر .سازند يدل امللىل بني سطح در خول بوش تروريسم و ضدخلىق جنايات يوشاندن براى اى دسمتايه به را فاجعه اين 6دمبا قربانيان

 برهيلع تروريسىت اقدام هيجكونه از ساهلا طول در اعرياك امعرياليسم ؛يدوخ محايهتاى از مغدى هبره با كه " ارسائيل رسواى دولت حىت كه رسيده

 أنادى براى خلق جميه كروه رمرب تروريسىت آشاكر اقدامات اين از يىك در نزي اخريا و نكرده كذارى فرو فلسطيىن و عرب سمت حتت خلقهاى

ه شاك بدون اساس براين .زند س يرمحره را "تروريسم يا مبارزه نقاب فريباكرانه -منول ترور وحشيانه فلسطني خاك داخل در را فلسطني  رثت

 .ص خوامد امللىل سن سطح در مهمى سياىس حتوالت دستاويز ،شغبه سه روز ياهته سازمان و شده ريزى طرح قت بد تروريسىت معليات

 درازمدت تاثريات و اقدام اين به امرياك دولت اخس جكونىك بر مبىن امللىل بني حاى رسانه در كسرتده طور به اكنون مم كه هيسرتيىك حبثهاى

 نريوهاى و حمافل ،طلىي توسعه و كرى نظاس يروسه تشديد حاس امربياليسىت جناحهاى كه اين بر دال است هاىي مماته ،دارد جريان حادثه اين

 مواضع تقويت و ضدخلىق ماى برنامه ييشربد براى دستاويزى مبثابه اقدام اين از كوشند ىم ،امرياك حامكه هيات در افراىط راست و ضدانقالىي

هتا .منايند استفاده ،قدرت فعىل ساختار در خول  ، سمت حتت وخلقهاى اكركران از تن ميليوهنا به وحشيانه تعرض در تا تالشند در مهحنني آ

 و ركود جديد موج به توجه يا واقعيت اين .مناثل بردارى هبره رويداد آن از جهاز رسارس در وآزادخيواه دمكرات نريوهاى و انقالىب جنبهشاى

شد س تامل قايل نزي امرياك در معيق اقتصادى حبران  از حفاظت امس زير ، قدرت حمافل در جارى حبثهاى در اكتون مه از دمي طرف از .ا

 حقوق و مانده باىف دمكراتىي هاى آزادى برهيلع ارجتاع تعرض جديد موج ىي از هاىي زمزمه تروريسم با 'مبارزه رضورت و ’مىل امتيت’

هتا به نيل كه مرتويل كشورهاى در هشروندى .است شده أغان ،كشته ميرس جامعه آحاد مبارزه ترمنا طول در آ

 خبصوص ارصيالسىت خمتلف حمافل و دوكها توسط كه امس اى نرادلرستانه تبليغات موج ،شوب تاكيد آن روى بايد كه ديكرى مهم موضوع

 انكزي نفرت كشتار 4ل كه شقيه سه روز تروريسىت معليات ما ،واقعيات اين به توجه با .است افتاده راه يه خاورميانه سمت حتت هاى توده برهيلع

 هبره تر كسرتدج هرجه افشاى رضورت به را انقالىب و مرتىق نريوهاى ممه توجه و كرده حمكوم را اجناميد امرياك بيكناه مردم از تن مناران

 ييفربد صدد در فوق فاجعه دادن كرار دستاويز يا امربياليسىت دول يعىن ،اللىل ؛هن تروريسم اىلص سازماندهنداكن كه اى صداهنالحمى بردارهياى

.ميكنمي جلب ،مستند آن

 راصان يريوزى به اميان با

١” ايران خلق فداىي جريكهاى ٢ • * ١ مربسبتا ۴



م ءءام٢٧ م ا مهارءءمد

ض  مقابل در كىس حه هتران خياباىن آشوهباى جريان حني در ؛خا

 لكوله مبد حش ايتكه بدون •ما مبميج ؟ايستاد كردهنا ويران ،زدهنا آمتش

ك .است خشونت ضد ما بسيج .كتغد فلي

ه b رابطه م ثهران اهالب 0هاهاك ت ر ابراهمي عزت شدن كث د ل زا  ن

ه هرنثء،ه كوى به مجعه جديان اني جنا از : ممث و كره هادر ي كه أ

 يافنت شد شليك لكوله صدها (دانشاكه كوى به محله )شب شب آن

.است غريممكن واقىع اسلحه

س حه تربيزة هانثء،م رئيس  سلحانه روشن روز در كه داد اجازه ك

اكه يه  شليك دانجشويان سوى به مستقمي تري و كةمم...م حطه دانث

 در را آنان روشن روز در نبايد و زد كىت مرك حد آ تبايد ... ؟ممد

ريإران اعن حميط اين .كرد ت

ع ا  امام سوى از اند كرده انتخاب را او مردم كه كىس م ؛يزىه س

 طاغوت حكومت او حكومت ،نشوب تائيد و منصوب مطلقه فقيه وىل و

.است

ك به مه ياس و شد خواهد اجياد ياس ،تكيمن اكر اكر •خامتى  جناح ي

ه و ن  از فقط جامعه شوب اجياد ياحمس اكر .كرد ختواس يسنده دسته و إ

ملت كه باالىي رشد با و كتوىن فضاى در يلكه <شود منى جدا دولت

 و كرد رسكوب را آتان منيتوان ،شوند ناراىض و مايوس مردم اكر ،دارد
 آراصش كوتاىه مدت است ممكن ،شوب زده رسكوب يه دست مه اكر

 .اجناميد خواهد انفجار به جامعه وىل ،شوب حفظ

س از حمبيان ك در مه يا مهه اسالىم مجهورى در ة وسالت وإن ي

. هستمي كشىت

م ا  دنيا جكاى هيج در ،دارته ايران در مطبوعات كه أنادى وىهةعث

.ندارند

ض روزنامه و اند شده توقيف كه ها روزنامه اين كه معلوم جكا از ؛خا  
 .است نبوده قانون اساس بر اكر ،هستند زندان در كه ناكراىت

 روحانيت ٠دسهتا ؛مدمهى — مىل به معروف زنادانان از رصألىه

 براى كه را خروىش و جوش تا است آورده حصنه به را مجهورى رئيس

 و مك را نظام حال مهان در و كند ساكت دارد وجود كشور در تغيري

.نكهدارد آن كثويت وضع در جبش

ن كهيان د  سدا تر كسرتده اى دامنه مدام منتظرى آقاى نكررش ؛ل

 اعتقادات اسالىم مجهورى رخيتن فرو ا اكر زيرا هبتر حه و ميكند

.شد خواهد قراىن باعث ريزد فرو نزي جامعه ديىن

ه 4، ا ىف ي ا ب و ج و ل ر ين اك ي ول يت ا ي و ه و و م د ض س م ه ' ي ا م و م س و ا د

 به ودرست يافته نويين روزاوج مر يافته هشرت دارى ضدرسمايه جنب،ش به كه جهايت دارى رسمايه نظام مظامل برهيلع اى توله اعرتاضات

كه جولياىن اكرلو نام به ايتالياىي جوان ياك جفع قتل •است انداخته وحشت به را امريياليسىت دول و زالوصفت داران رسمايه دليل مهين  

 .بود واقعيت اين آشاكر انعاكس ،رساند قتل به اورا مغزش در دولكوله شليك با ايتاليا در تظاهرات اين وحشيانه رسكوب جريان در يليس

 از آنان به وابسته هنادهاى و امربيأليسىت بزرك كشورهاى رهربان جتمعات و كنفرانهسا ،اخري ساهلاى در كه اقتاد اتفاق رشايىط در قتل اين

ك و سياتل ك و ونيس تا كرفته يرا ري  آنان به وابسته هنادهاى و امريياليسىت يزرك كشورهاى رهربان جتمعات و كنفرانهسا ،جنوا و كوتن

 به اكر •است نبوده امان در ،اند كرده مخ مكر كوئيت ظاملانه مناسبات وحشتناك فشارهاى زير در كه مردس اعرتاضات آتعش از هيحاكه

 ،خول قدرت مراكز در حىت اند كفته جميور معرتضني ترس از امربياليسىت يزرك كشورهاى قدرقدرت باصطالح رهربان كه رسيده جاىي

هتا .كنند بركزار خاردار هاى سمي و آهنني ديوارهاى حمارصه در را اجالهسايشان  نريوهاى از تن هزاران جا مهه ودر نكرده قناعت ايهنم به آ

 و جنوا تظاهرات وحشيانه رسكوب .اند يرداخته مردم حق به اعرتاضات مقع و قلع وبه ساخته رواته خياباهنا له را خول هار وساكن رسكويكر

ن فريياكرانه شعارهاى متاىم برمغ دارى رسمايه نظام كرداننداكن كه داد نشان جولياىن اكرلو رساندن قتل به  حقوق و دمكراىس حول ثا

ى هاى تومل برهيلع سالح اكركريى به منجمله و ابزارى هيج به توسل از و ،خول استمثاركرانه و ظاملانه سيسمت حثظ مجت ...و ثهروئدى  ب

.ندارند اباش دفاع

 شك بدون .بود خنواهد مبارزه اين هشيد اوآخرين اما .باشد ىم دارى رسمايه برهيلع مردىم اعرتاضات جديد موج هشيد اولني اكرلوحوليايت

 و نظام اين جا مهه در كه دارى رسمايه استمثاركرانه نظام مظامل از آمده جان به هاى توله از تن هزاران براى ايتالياىي مبارز اين خون

رسده هرحه صفوىف در آن به اتاكء با كه است درفىش ،اند طلبيده مصاف به را آن امريياليست كرداننداكن  قدرت به دمشىن تر ك

ج طلبيده مصاف به را جهاىن امريياليسم ما .داد خواس قرار خول رضبات وآ



ه مبماءذايص٢٨ ك د ٢٠ س

ىس لداءمر م م ها د ح ض وأ م غ م

 سابقه مال جندين و يرمنل ١٧٠ داثنت با جواصإن اكرخانه •إالخره

 سو اين به كذشته مال سه از اكرخانه اين اكركران .شد تعطيل توليد

 نزي حقوق اخري سال دو ىط حىت كه طورى به ،بودند بالتلكيىف جلار

.اند نكردء لرثافت
ال اكنون مه جو|هريان اكرخانه  طبق آن اكركران و شده تعطيل اكم

 براى آن الوات نروش به ائدام ،اختالف حل و تخشيص هيات احاكم

 كننده توليد جواهريان .اند منوده خول معوئه حقوق از خبثس تامني

.بود آشزيخانه اكز اجاق

ش ت افزاي دأ ر ض ٠ وأ و سلي س ل د دافىل لي

 با بلر و راديوالكرتيك جون مه خانىك لوازم هاى اكرخانه برىخ

ر اكنون مه ،مواجهند امر اين از ناىش مشلكات و نقدينىك مكبود نإ  ا

ت توليدى حمصوالت از ير ها اكرخانه اين  اشباع حلاظ به اما ،ا

 احمتال .ندارتد جنداىن مشرتى اكالها اين *خارىج اجناس از بازار بردن

ت ،خارىج خانىك اكالهاى واردات مازى أزاد با رود ىم س  در و

.رود وخامت به رو لوازم كونه اين كننده توليد هاى اكرخانه ديكر

ر قشديد ا ر فث  هاركراث ب

 اين از بيش كه را اكرهاىي از برىخ ابورحيان دارومازى اكرخانه

ص اكركران ترمط  كرده واكذار اكرى مميان خبش به شد ىم اجتام ر

ت  ٨ از بيش روزانه اكرشان بردن آور زيان علريغم نزي اكركران اين •ا

د ىم اكر ساحممت  مرجود حداتل با برابر دسمتزدثان كه حاىل در ٠ كنن

.است

!مبسد رآ ها جابه اكرمتران باؤمه

 از تن هلها .يستند را جابه ها ساس كرج نوالدى ئطعات اكركران

براى خريش شده تضييع حقوق احقاق براى جا مهه از نارميد اكركران

 .مبس را (كرج تدمي رجاله هتران به كرج ارتباىط جابه بار جندمني
 به اعرتاض در باشند ىم نوالدى رشكت به متعلق كه اكركران اين

 اكرنرما طرف از خول حقوق يرداخت عدم و صنعىت واحد اين ركود

ود را نوق جابه ساعت جندين د ت شدن روشن خواهان و كرده م صي  و

 ماه جندين ،نقدينىك نداشنت عنوان با رشكت اين مديران .شدند خود

 از سنكني رام تقاضاى و نكرده يرداخت را اكركران حقوق كه است

.اتد كرده دولت

 كه تيست معلوم اكرخانه در اوليه مواد وجود با ؛كويتد ىم اكركران

ز را واحد توليدى فعاليت ،رشكت مديران جرا غا د منى آ  طبق •كنن

 جهار ،واحد اين از غري به نوالدى ثطعات كروه مديريت واصله اخبار

 مديئبت كه شوب ىم كفته و دارد كشور خمتلف نقاط در ديكر واحد

ن حبران به با رشكت اين د واحد كثيد  دارد را دولت از وام اخذ من

ت كردم دريانت ،مكك مقاديرى يارسال جنانكه  واحد اين حال هر به •ا

 نبوده واحد اولني حنانكه بود خنواهد كشور زده حبران واحد آمنني

ت  مبمسار وءنعيت و اكركر هلها بالتلكيىغ ٠باشد ىم مهم آجنه اما ا

.باشد ىم هايثان خانواده و آنان وخمي

ض ص ال ض يقم اكرحمران ب س رص با ر !مم

 ٣٠ از بيش ئدمت با توليدى واحدهاى از كمشري باىف يمش اكرخانه

 ناستوىن يارجه توليد امر در كه شاغل اكركر ٣٥٠ و سابقه سال

ب ،ركود با كوناكون بعلل است ساىل جند دارد فعاليت متا ع  و ا

خ در كه بطورى است مواجه تعطيىل ئ ا خم ت ص يطور هااا  از ر

مد بعمل جلوكريى اكر حمل به اكركران ورود ١٢٠ مرحله جند ىط و أ

 هيئت به مراجعه از يس اخراىج اكركران •شدند اخراج اكركران از نفر

 كردند مراجعه اكر حمل به باكر بازكشت رأى دريانت و اختالف حل

مد بعمل ممانعت رشكت به آنان ورود از ليكن  مطالبات است كقتىن .آ

 طريق از كه باشد ىم تومان ميليون هلها بر بالغ اكركران اين تانوىن

 حارض حال در باشدم ىم وصول حال در دادكسرتى احاكم اجراى

لكيف اكركران  دست به معاش امرار جهت جهارراهها و ميادين در بالت

بعمل مشلك اين حل براى ائداىم نزي اكرنرما و أورده رو فروىش  

ت سوء ،اكرشناسان است نياورده ى وضعيت به توجهى ىب ،مديري لك

 در كنند ىم عنوان واحد اين ركود عامل را •٠٠ و نقدينىك عدم واحدم

 و حمافل روز حبث كرمانشاه كمشري اكرخانه اكركوان حيث كه حاىل

 را اكرخانه اين مشلك بتواند كه اتداىم تارخي اين تا است جمامع

.است نكرفته اجتام مازد مرتقع

ه،ه د ذ، ب را ر ؟أ آ د غن مب

 خيابان در اكرخانه اين هستمي يزد ائبال اكرخانه سابق اكركران ما

 مأموريت كه يزد كوثر موسه طرف از و •بود شده راتع يزد مطهرى

 كه شد كفته ما به داشت را يزد به اصفهان رود زاينده از آبرماىن

أ كنيدم يارى را مسوئالن طرح اجراى براى ر و فروختند را اكرخانه ب



٢٠ صارمهداهص ٠٠١٠*٢٩ م

 را تفرى ٢• • اكرخاتد اكركران و ؟كردند آبرساىن رصف را آن بول

ب تسويه اكركران از نفر ١۴٠ كه كردند بازخريدى به وادار  كردند حا

 با را مانده باىئ اكركران •نشدند بازخئ؛دى به حارض اكركران باىت و

ك در ظ كردند نيكواثكذر صنعىت هشرك رواته ها دستاكه  حصراى ي

ب ىب و خشك د اكر رشايط بدترين در وعلف آ ك .كنن  شش به نزدي

د و سال جنا در ه ما ج ر آ ر و كذشت ىم زمان •كردمي اك خبا  نكران ا

 افرادى به دستاكهها اينكه مجله از .رسيد ىم ما كوش به اى كننده

 اين و شده فروخته ئراىت جواد حممد و اشكذرى دهقان عباس نام بع

 را آن وجه فروخته يؤدباف رشكت به را ها دستاكه از نميى نزي افراد

دا ميليون ٧٠ ٠ أحلول اند كرده دريافت  يول اين كه نشد معلوم و بيا

 ٠ ندارد ريىط مشا به كفتندت كردمي اعرتاض ما كه بار هر و ؟رذت جكا

د اكر  اكر اداره مسوئالن به را موضوع اين بكرييد را حرتتتان و كتي

^ مكيسرين در ^  ياخس صان نزي آنان و امي ممنه مه استان ١^

مماز رشكت سثوالن  اظهار و دادند را (تراىئ و دهقان مديريت به أ

 از .دس اجتام خواحمند ىم كه اكري هر و است ضدث-ان ء ؛داشتند

ت طرىف الت .مارشم اين كه مكت زمان آن ائبال رشكت مديبي .حآ آ
ت اكركران سنوات •ا

 و (ماه ٨) شده بسته لكناز رشكت كه است مدىت ؛اينكه لكام خالصه

 يرداخت موارد بيشرت در اكركران مزاياى و حقوق كه است ماه سزيده

م به جندبار مدت اين در و نقده  كرده شاكيت و مراجعه ريط ذى مرا

.هستمي بالتلكيف مهحنان و امي نرسيده جاىت به هنوز اما *امي

م مدم ي، ر ق د  مدو

 نكرحمته حقوق كه است ماه ٩ مدت صالتيه امني بميارستان اكركران

 فراواىن معضالت جبار بميارستان اين اكركران مدت اين در و اند

حيتاج آمني و خانه اجاره يرداخت مهجون و غذا هتيه مثل رضورى ما  

ك وثا  كه است ماه ٢٥ مدت نزي هبيوش اكركران اندم شده •٠٠ و ي

 از خرب اكرخانه اين مسوئالن كويا اندم نكرده دريانت را خول حقوق

.اند ،داد توليدى مركز اين احنالل

د ي د ه 4مب مت ل مسا ز أ ن ا وأ ك ر أمغاىل اك

م ا ر د ب دي ق ط ب س ر ا

 مبىن انكشت اثر واحد اين اكركران از هتران هشرى خدمات مسوئلني

 كه اكركران اين اعرتاحش مورد وتىت و اند كرف حساب تسويه بر

د سواد ىب غالبا ن ف ترار ست  مشا جاى به كه اند ،داد جواب اند كر

 ماشيىن أجر صنايع رشكت در .كنمي ىم استفاده افغاىن اكركران از

دشوارترين در سال ينج مدت به يمياىن اكركران از تعدادى ،آباد نريوز

هشا ه به خي ىل در اندم شده اكركرفت نزي ثانوىن مزاياى حداتل از كه حا

 كه ،اكركران اين جواب در شده ياد اكرخانه مديران .اند هبره ىب

 ،كنيد ىم اكر اكر اند كفته ،بودند شده خول حقوق برثرارى خواشار
توانيد ىم مشا صورت اين غري در و ،است صورت مهين به وضعيت

 استعاده افغاىن اكركران از مشا جاى به نزي ما •كنيد ترك را جا اين

ك به متعلق آباد فريوز ماشيىن آجر •كنمي ىم ن بائ .است خم

ة و ى جل ز ا ر ا ا ح ر نفاث مس ك ر اك

م زنان از تعدادى ترانسفو ايران رشكت  طرح كه ئراردادهاىي با را اكر

 حمثل خسىت اكرهاى به ،شوب منى حلاظ آن در مشاغل بندى طبقه

ت از خيهشاىي و كرده وادار ييىج سمي  به را رشكت اين هاى من

.است كرده واكذار يمياناكر

ض لمل قد بس مه بافغاز اكركران سوا
 اين دركريى و اصفهان بارش اكرخانه اكركران اخري اعرتاضات از بعد

 به نزي اصفهان بافناز اكرخانه اكركران ،انتظاىم نريوهاى با اكركران

 ورودى درب مقابل خول و اكرخانه نامبامان وحنعيت به اعرتاض شانه

 يرداخت و خول نامبامان وءنعيت يايان خواهان و كرده حتصن اكرخانه

.شدند معوئه حقوق

 آمني ،اوليه مراد تامني شامل خول هاى برخواسته معرتض اكركران

ت ن شغىل امني ري  و حتقيق روه اعزام ،ممرئه حقوق يرداخت ‘اك

 هاى نساىج مشلكات و مسايل به رسيدىك و بررس جهت مشحص

ه از دئيق حسابرىس و ن اصيف س ز صدانيان خمييه مو باننا  حتت آ

سه اين يوشش  حمكوم مضن مهحنني آنان .كردند تاكيد (است مو

 ،رسيدم خواستار اصفهان بارش اكركران با برخورد عوامل متولن
اكرمأن سمل واحد اين اكركران و اكرخانه اين وءثعيت به مسوالن

دا يا فرياد نظري شعارهاىي رسدادن با معرتض اكرم حق حوودند ،ص

 آزاد بارش زنداىن ••• بكن را ظمل ريشه ،الصض ابن جحت يا ... را

د ي ا ن رسيدىك خواهان ٠ كردد ب وئال س ت به م لكا ش ز يىك •شدند م ا

 دتايع تبال در مسا د صدا سكوت به اعرتاض مضن ،معرتض اكركران

از سازمان اين بودحه :ممت استان اين اكركرى جامعه و اصفهان اخري

ت بودجه حمل ملال بي رشد تامني ا ل ض وىل مي كبا ت ي س مسار و  ا

 بيش بانيان اكرخانه كه است حمتىن .است نكشيده مترير به را اكركران

.دارد اكرم ١٣٠ •از

سادسايف هفاد دو هددجيى صوى
 درب ممار در روز له اتومبيل اصادف اثر م كه فردى

 روزنامه از يىك با كفتكو در بود اقتاده تري هشمت يهيارستان

ت رومي ماى  و ندادند واه بميارستان به مرا يويل ىل بدليل ؛مم

جله  دلسوزى روى از يرستارها از يىك رساجنام .تكردند اى معا

ن به منا مواخذه مورد دليل مهين به كه برداخت زمخهامي يا

معضل مهين با رابطه در ثدا؟ة اخراج ييصارستان واز كرفت قرار
 اقشار از محايت اين آيا كردء اعالم جملس منايتداكن از يىك

 خاطر به روز جند بعدان مسملايت جنانه كه است بذير آسيب

.نشوب يازماندأاكن حتويل بميارستان هاى هزينه يرداخت عدم
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. جنوىب ١٠٢٠٨ م ادمممم اء؛زاض
 رشايط و دستصزدها يرداخت عدم خاطر به لوهشر نزديىك در عسلويه منطقه در واقع جتوىي هارس اكز بروزه اكركران ،اخري روز حند ظرف

 با ايراىن اكركر ٩٠٠٠ ميان در تفرقه اجياد در سىع مضن هيوندا يعىن قرارداد اين كننده اجرا رشكت .برخاستند اعرتاض به خويش اكر خست

م صد جند ر خود خارىج اكركران حقوق حال مهان در (نكرده يرداخت را ايراىن اكركران معوقه حقوق درحاليكه يرونه دراين شاغل خارىج اك

ى يرداخت دالر با را د م ب اين به و كن ىمتا بر عالوه ترتي حجافات م هتا به را بيشرتى تضييقات ،اكركران بر وارد حكومىت ا  اكركران .دارد ىم روا آ

 رشكت به اسالىم مجهورى توسط امربياليسىت كن خراب خانه قراردادماى ترين وحشيانه از يىك جريان در آن يرونه كه -جنوىب يارس اكرخانه

 معاش و اكر ناعادالنه و خست رشايط خاطر 4ل كذشته دوثئبه روز از “شد فروخته هيوندا اى كره مكجاىن به رشكت اين توسط سس و توتال

 منترشه كزارشات بنابه ،دركريهيا اين جريان در .شدند درءقري آن ءلرفداران و وعوامل يرونه مديريت با ادامه ودر زده اعرتاض به دست خويش

 خويش حيات و اكر وخمي رشايط به اكركران اعرتاض تا اند كوشيده اسالىم مجهورى تبليغايت بلندكوهاى ميان اين در .شدند زمخى نفر جندين

 كذشت با .هيوشانند اثظار در را نايسامانهيا اين اىلص عامل مثابه به حكومت ضدخلىق ممش ترتيب اين به تا بزتند جا بوىم امايل سن دركريى را

و حبران اين جكونىك بررىس براى را اى ويمن هيات اسالىم مجهورى نفت وزير كه رسيد اى درجه به اوضاع وخامت دركريهيا از روز جند  

•كرد كسيل منطقه به ،اعرتاىف

بايد جنوىي ارس ومبارز آكأه اكركران كه كتمي تاكيدىم ما •كتمي ىم دفاع جنوىب يارس اكز يرونه رمحتكش اكركران عادالنه خواسهتاى مااز  
ن عادالنه خواسهتاى به نيل براى خول مبارزات در  رؤمي و وايسته زالوصغت داران رسمايه افكنانه تفرقه كثيف هاى دسيسه مراقب دقت به ثا

جياد يراى تالش با مرجتعني تا ندهند اجازه و باشند اسالىم مجهورى رسكويكر  برهيلع آنان حق به معاونات ،اكركران صفوف ميان در شاكف ا

سه دارى رسمايه ونظام اسالىم مجهورى حكومت ن كرده تضعيف را ايران وا  .بربند احنراف به را وآ

 برحقشازأ هاى خواسته به رسيدن براى اكركراز عادالنه مبارزات باد يريوز

!اسالىم مجهورى امهريالسم به وابسته رزمي بر مرءك

 رامهان يريوزى به ايصان با

٢٠٠١ ستامرب ٨- ايران خلق فداىي حريكهاى

ص ا د م ا مه وئ ء ا ق س ا د ج ا م ر ۶م ء م ٧ ه ه

۶ سال در سياىس زندانيان وحشيانه عام قتل سالكرد سزيدمهين فرارسيدن با  تظاهرات هشريورماه ١ ٠ روز ،اسالىم مجهورى توسط ،٧

ك مقابل در اى ايستاده ن  شعارهاىي رسدادن و اعالميه توزيع با تظاهركننداكن .شد بريا انقالىب سازماهناى توسط ،لندن در مىل ا

ت اسالىم مجهورى رؤمي برهيلع ش اكن جان ياد ،هترمان سياىس زندانيان ومبارزه مقاومت وبزركدا س را فاجعه اين باخت د كرا ن ت ث  .دا

ت ابعاد به مجله از شد خيش عابرين ميان در اهليىس زبان به كه تظاهرات اين اطالعيه در  مجهورى رسكوبكر رزمي هسمكني جناي

 جريان در .يود شده برمشرده ومبارز انقالىب ارساى قهرمانانه مقاومت از هاىي وكوشه شده اشاره سياىس زندانيان مكشتار در اسالىم

ت اين ك :دادند ىم شعار فارىس و اتلكيىس رباهناى به تظاهركننداكن حرك ك ، اسالىم مجهورى بر مر ك ،خامتى ير مر  خامنه بر مر

د ها توله مهت به سياىس زنداىن ، كردد بايد نابود دسته و جناح هر با اسالىم مجهورى ، اى زا  ...و كردد بايد آ

ك سازمان ،لندن واحد س ايران خلق فداىي جريكهاى توسط تظاهرات اين كه است ذكر قابل  در ايرانيان ضدامربياليسىت ” دمكراتي

•شد داده سازمان اكركران مبارزات از دفاع مكيته و لندن ايرانيان اكنون زنان مكيته ،رانلكستان
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 كرى و سوليوان حمرماته رش افقاى نبال بد

 مجهورى خارجه وزارت ايران به سيتك

 .كرد تكذيب را ديدار اين اسالىم

 اكركزارأن ازضاه هاىي جلوه
ما ر و م د،مج <ل*ا

 هتران هشر شوراى عضو اصغرزاده ابراهمي

 خطاب مورد را اسالىم مجهورى سكن وزير

 ىي حىق حه به ؛كرد اعالم و داده قرار

 مرتى تا آن قميت كه را مرتى ۴٠٠ آيارمتان

 ميليون ٢ مرتى قميت به است ريال ميليون ٩

 به 4سال جهار أقسأط در ريال هزار ۴٠٠ و

 مهجتني .است كرده واكذار هتران هشردار

ك ،مهستىك روزتامه كزارش به مناينده إ

 اطالعات وزارت اعضاى از تعدادى 5 جملس

ك جاىي جابه اهتام به  مواد اكميون دستاكه ي

د با را؛طه در -شدند دستكري خمدر سا ف

 عضو طباطباىي ،رؤمي دستاكه در كسرتده

 در ييرشفت راه تهنا ؛كفت هتران هشر ثوراى

ر ادارى نظام و  و زد و ارتباطات داشنت كث

.ست ها يغد

؟ هاىح ص ص \

 از جملس طلب اصالح باصطالح مناينده

م تعدادى وقىت اصفهان ر  در ناراىض اك

 مطالبات به دست اسالىم شوراى جملس برابر

 يا و ميكنند توهني مناينداكن به زنند ىم

 ،جملس ساخمتان هاى شيشه به سىت يرتاب

 دولت به ساخمتان جلو ماى نرده كندن

 جناح هاى روزنامه .آورند ىم وارد خسارت

قرار محايت مورد را اكركران اقدام راست

د ىم كه اكركراىن به بايد نويسند ىم و هلن

 و خمش جلار و نكرفته حقوق مدهتاست

.داد حق ،انه شدم ممد احساسات

م و ا د مس ت أ رس

ض اك د غ ه غ، ض ي وأ ي ر أ ق د أ م

ب ر ق ل
 كرد لناهنباكن حتصن هفته حند بدنبال

 سلميانيه در ملل سازمان دفرت درمقابل ايراىن

 اعرتاض صداى رساندن مجت يتاهنداكن اين

 مست به كردستان حكومت مقامات به خول

 خواستار و كرده راهيمياىي حكومت اين دفرت

 به ملل سازمان دفرت مقامات رسيدىك

 ديكر رويدادى در .شدند درخواسهتايشان

 وان هشر مقمي ايرش يناهنده ۵٠٠ حدود

 در دفرت سياسهتاى به اعرتاض در تركيه

ر اين و  حتصن سازمان اين دفرت مقابل در كث

درخواسهتايشان به رسيدىك خواستار و كرده

ا^ دفرت درخواست به اما •شدند  يليس <إ

هتا به تركيه  متفرق را آهنا و كرده محله آ

.منول

كرون ١٠٠٠ سالم اكمظ هشيد رفيق
١٠٠٠ آهنكران روىح نزهت رفيق
١٠٠٠ خرم طامره هشيد رفيق

١٠٠٠ املى فضل نارص رفيق

١٠٠٠ قامسى نوروز مسد رفيق

 كرون ۵٠
۵٠

يوند ١٣٠١۴

ل1» 4ل

انلكستان

يوتد ١٠٠ سياهلك

'۵ فدايص جبام
٠٣۵ ض

١ ٧ ١ ،٣۵ لندن لقست خمارج
ت ش ٣۵ لندن ن

’ ۵ ٠ مادر
١ ٧٠٠ ه هاديان اساعيل هشيد رفيق

ى -ر ٨ صبور

مساعيل حبىش ا

آيىت غزال
 محيد رفيق

 كتاب مزي

سوئد

يون مما رفيق

ر ملحق مىيمج فريدون م
سوئد اجنمن

ترشيه “ ع

فدايص مبام

بوند

ن٢٠ و  م
٢٠ ’ 

۶۵٠ ’ 
بوتد ١ ١

۵٠

مزي
0آزاد

أزرده

يويان

(٢٥ ده1مه )هاميساحم بوذش و مسحي
س

خلقها خلقها وشكنجه زندان ،خلقها ١٠ سطر دوم ستون ٧ صفحه
آوا ناهنجار آواز ناهنجار ٢۴ طر دوم ستون ٧ صفحه
ايد دانسته يكسان ايد داشته يكسان ۶ سطر اول ستون ٩ صفحه

داريد حق دارد حق سوم سطر دوم ستون ٩ صفحه

يور حرض هشيد رفيق مهداىن هشيد رفيق آخر سطر ١۵ صفحه
(يته اكلش * ( رشم(مبه اكل آخر سطر دوم ستون ٢٨ صفحه

كثعف ٢۵ طر دوم ستون ٢٩ صفحه

هشر رفقاى هشيد رفقاى ٣٧ طر دوم ستون ٢٩ صفحه
(مصد)سهبرى شاد فر (امحد) هسرى فرشاد شمش نويسزير ٣١ صقحه

هشيد ينجمني هشيد جهارمني شمش نويسزير ٣١ صفحه
(غفور)رادمرخيى هبمن رفيق (غفور) رفيق ر س نو زي ١۵ ي ه ٣١ س
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ددمبرمبجءا،اه رسوهاى مم
 برمراق ايران ؛وتباد تمي مبروزىي نبال بد

 جتمع صادقيه ميدان در جوان مزار جند

 كردندكه ىم خوحشاىل وابراز كرده

 مورد را جواتان ،١ ١ ٠ به ملقب نريوماى

ع اجازه و داده قرار يورش ايران و جت  

هتا به خوحشاىل  اين جريان در .ندادند آ

.شدند دستكري تعدادى محله

ص ماص بوفامه و ددمي ه فها ي م <
ى و اعرتاضها باالكريى با  هاى افثاكر

 هاى برنامه مورد در امرياكىي مقامات

دفاع وزير ، خوامان مجهورى نظاىم  
 امرياك دولت ى را كزارش اين امرياك

 لزشىك رسدفأع برنامه سشربد براى

ك كتي  يرنامه و كرفته ييش را ترساندن تا

را ايران اى مسته افزارهاى جش توليد  

.كرد رد ،است داده قرار دستاويز

س ر فوادداههاء، ففض إ
 انتشار يا تفت صنعت اكرثناسان از مجىع

 ممت مىل رشكت قراردادماى به اى نامه

 كرده اعرتاض خارىج رشكهتاى يا ايران

ترصيف بار خفت را قراردادما اين و  

 رسمايه نامه اين نويسنداكن .كردند

 رضر به را *متقابل ييع نام حتمت كذارى

ينده آ در كه اى *فاجعه و ايران منافع  

 و دانسته كردد ىم روشن آن }بعاد

 برجسته از يىك عنوان به را توتال قرارداد

.منودند اعالم فاجعه اين هاى منونه ترين

ص ر إ خ ه ا ا ز ر إ م ز ح ا مم ر ، ء

م ۵٠٠ ر  5 كذشته سال ياداش دريافت عدم به اعرتاض در كرمأنشاه ستون فرش اكرخانه اك

.منودند اعتصاب مقته إاك شان معوقه حقوق دوماه يرداخت عدم ٠٠٠
 دست دسمتزدهايشان يرداخت عدم به اعرتاض در كرمانشاه غرب مناىج اكرخانه اكركر ٧٠٠

ه د كثي ر اك ز ك به دست اكرخانه درب ودرمقابل ا .زدند اعرتاض جتمع ي ٠٠٠
دا ١٣ تارخي در  حقوق دريافت عدم به اعرتاض در باىف يمش اكرخانه اكركران هشريورماه و

ن  عقب حقوق ماه ١ ١ دريافت وخواهان زده تظاهرات به دست ٥كرمانشا استاندارى مقابل در ثا

٠٠٠.شدند خول مانده
م و اكر روزنامه زده حبران اكرخاجنات از مبسيارى اكركران حقوق ؛نوشت هشريور ۶ اكر  

و خيابان كه ميثوتد ناحار اتداس هر اجتام از مبس قرش واين قول نص يرداخت كه ست مأهها  

•برسد ذيرمبد مطوالن كوش به فريادثان شايد تا منايند مسدود را اىلص هاى جابه

٠٠٠
 عدم به اعرتاض در را متران ” امصهان جابه يارها امسال ماء مرداد در اصفهان بارش اكركران

.طلياكرند اكرخانه از تومان ميليون ٧٠٠ اكركران اين .منودند مسدود دسمتزدهايشان يرداخت ٠٠٠
 اكرخانه تعطيىل بدليل كه سارى يافئدىك اكرخانه اكركران از تعدادى هام هشريور ١ ٧ در

 به دست فرماندارى مقابل در نشده برداخت حقوقهاى دريافت جهت نشده يرداخت حقوقهايشان

٠٠٠.زدند اعرتاض جتمع ياك
ك اخراج بدنبال خانه ي اكر  شاهئجرين روستاى ممرازاهاىل ٣٠٠ ممدان همكتانه مسان اكركراز

 محله درجريان .ساختتد مزبوروارد ساخمتان به وخساراىت كرده محله مزبور اكرخانه به هصدان

 بازداشت ممر ٢٠٠ حدود و جمروح انتظاىم نريوهاى از ممر يتف اكركران به انتظاىم نريوهاى

.ند شد

س ه مودم هر ه س فا جا سزواد مودم درهودش محازجيمه و
 و عمليه حوزه حىت مكرانآشو ؟كرد اعالم هشر اين دادكسرتى رئيس سزبوار مردم ثورش بدنبال

ب هنز را هشر مجعه مناز جاياكه اين جريان در كه كرد اعالم حميز سزبوار فرماندار .كردند ختري  

ك شورش ه ممر ي ح ممر ٣٧ و كفت ه اصايت مورد ممر ١ ٠ تعداد اين از كه شدند مجرو  قرار لكول

.اند كوفته
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