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ن ب ة مم ك * س ؤ رس إ ر أ ط

ت وضوح به هتامجحأت اين ٠ رسائيل دولت كه ممد ص ثاب  خواهان ئه ا

 اين واقعيت .دارد را أشغايل اراض دادن حمس باز قس نه و إست صلح

 ص محايت 1أمهمدك سوى از رشمانه ىم كه وشناقكر دولت اين كه أست

 ئريوهاى سأزمأقدض و جتهزي رصف دالر حميأودهأ سأالحمه إمرحمكأ و شوب

 فلسطني مردم حقه حقوق نقض با اش موجؤدمهت منأحمد ص ش1 سئج
 رسكوب در تعهأ وق خول مأى كه است دادؤ نشان و !ست &شد جعين

كئدء جستجوص فلسطينيان خواست

ض ظق ئربق ئ ® ربد را فمل ى صه ن ئه مخأ ش خ!وومهأ و حتوله ت  

 را ما انقالب اكم يكعة ؛فلسطني در!هالب سرشفت كأم هر كه معتقدمي

ض حمست در .ساند حمى تر حمردنك ممروزى به س رسائيل ؤا به ا  

 حمص حفظ جهت خويت محام حمه فلسطني يل هسم و امرياك امريياليسم

ملم سلطه حمأحمؤدى ، حمطته در رسدإليسم1 سس را فلسطني در أمهريا  

٢ صفحه همراودؤدءةست فملطني مردم رهاىي رشط

ض د ا ز د ك أ

درايران ن1مم اكرونست وحممت
ر ٠ د ىم نشان حكومت خود آما ال كه هب ۴ مازندران أستان در مث  

ا هزار ر  اكركران .اند نكرده دريافت حقوىق ،ماه ٢۴ آ ٣ بني اك

و حماه ٨ سارى جوخاى نساىج اكركران ، نمي و ماه ١ ٢ جامكو  

دريافت حقوىق ،ماه ۴ اكشان بافندىك و ريسندىك اكرخانه اكركران  

زير در فزونرت هرجه هاى خانواله مكر تا شد باعث كه امرى .نكودند  

شدت به دسمتزدهأى جانىب عوإقب و شوب مخ تورم و كراىن و فقر بار  

م شريازه ،دسمتزدها مهين برداخت عدم و ناعادالنه د ن تن هزاران ن  

بكسلدء مه از بيشرت هرجه كذشته سال در را زمحتكش اكركران از  

هاى حمهره حىن كه است حدى به اكركران زيست اوضاع وخاحمت ٠  

د ىم هشدار يكديكر به آن تداوم از هراس در حكومت خول و .هلن  

سال :كويند ىم نأكأحمه بمي صادىف نظري كإركر خانه مقامات زيان از  

ن شدن فقريتر دليل به ينده ا را ر وعكس بود خواهد حمرمتمص سال ، كإ  

ث سىن سش قإبل باره دراين اكركرى جإمههه السل ه •س ۴ ض

ل م ؤ ىه ص ؛م ،م من ا ء ز ، ه س مي م ط ر ىل ،اك ا ب ر ه ف إ ض ك حم ه أ ف !ص خ

ب ،ميرضا اين با ترامن ىم من و .سازم هبش اندىك را خاىك مء اين روى زندش وءنع تا كرده؛م تالش مهيشه جز؛ينكه .بضم خودم مررد در كه ندارم جزيى من ... ٠ خار  

ك يا و زن ،مرد برابر در ناثايسىت اكر هرم دامئ ىم كه بروم جمهول بزرك نقطه رسى ك ي ر بني مهبستىك راه در •ام نشدء مرتكب كرد ط ل ز از ب براى ا • بود مخحأمه مشا ا
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ن م ءهأ-صءق-ا و صيوكوب ©ه
ك ددحمنشانه يورش و مردم به |رسةديل د  

شتار و فلسطني سمتديدة بباخاسته هاى توله ك  

حق به دستياىب جز خوأمسين كه فملعمطيين  

 مهجنني و ندإرند خويعش رسنوشت تعيني

اكن محمبايت ت وين ئ مكإ اين از أمرياك دول  

ت ش را جهاتيان انزجار و خمش ،دول از بي  

شته ت؟ كرديده باعث كذ  .س

ت ،اين از سعش غا اكرإنه تبلي  “ صهيونيسىت فريي

ت خول طرف از جه رسائيل دول طرف از جه و ا

ائن شتيبا ش ي ب در أمريياليسئ كوشيده غر  

ريغم بودند يت مهه عل ت كه جنايا رسائيل دول  ا

ب فلسطني حمردم حق در اين جهره ،شده مرتك  

ك را دوست ز ت أمأ ء مئايند ب ت شد  اخرب محال

رسائيل ارتش كه وحشيكرى و قساوت و در ا  

ت أين ال دة نشان خود از مح ن ا شد باعث د!  

هشاى غا كوش و ومحمثيكرى بيازئدء ،رنكس ىت تبلي  

رسأثيل ارتعش حقعهاوت به يورهشأ اين در أ  

جنه خصوص  هشر در ارسائيىل رسبازان ا

ن دادند بروز خول ؟ز جنني جننا  ئكردىن باور آ

اكر غريقإبل و هنادهاى برىخ حىن كه بود ان

هنا و واداشت اعرتاىف به را امللىل بني اين ؟ز أ  

س ح ري ت عنوان به ب و برده نام جمن جناي

ى و حتقيق خواهان س ر ر ه ب ل اين در ،سا  

ب ت اين .شدند حهأرحو ك كه جنايا  دمي بار ي

ت رسكوبكر جهره از يردؤ رسائيل دول  ا

ت داد نشان متام وضوح با حال عني در ،يردأش  

ه كه جن ى تداوم به را ردمي اين آ سهتا  سيا

د ىم تشويق اش ومحثعيانه و جتاوزكرانه  ،كن

ت ن -نظاىم سياىس محأي رتي ت برزك نظاىم قدر

ز ىم كه جنا ا تا ؛بأشد ص او از أحمرياك ،جها  

ت توان ت اكر كف رسأئيل ،نبوذ أحمريكأ محاي نه ا

ش تدأوم اماكن ى سال جشاه از بي وزكر  را جتإ

ت ش ت نه و دأ معوىم افاكر به جكى دهن قدر

ن  كوناكون هاى شلك به و سواره كه جهانيا

رساثيل خروج خواهان  اشغاىل هاى رسزمني از ا

ت .اند بوده فلسطينيان  ( ر بوش آشاكر محاي

س رسائيل از امرياك مجهور رئي ل ا و ا شارون ري

ت ت وزير خنس س ش و تروري اكر م ، جنايت هئ  آ

ت س ت ىط در در مجا هاى رسكوبكرى و هتا  

ت به ديكر بار را حقيقت اين ،اخري ىم ائبا  

و ترور و امربياليسم به وابستىك كه رساند  

ب ت نأبذير جداىي اجزاء رسكو جولي  مو

رسائيل .اند بوده إ

ت اتفاقا رسأئيل دول ت ا جها به را اخريش هتا  

ت فملعطني مردم ىم سس اى لفافه مهان حت  

و افغانعععتان در اش ؤمرييأليست اربابان كه برد  

د ىم مطرح دمي جاهاى  مهان لفافه ،كنن

ت كه بود تروريمسم با مبارزه خول امرياك دول  

ن هبائه به ب ،آ ش هاى مب مردم رس بر زا آت  

ت افغانستان خي ى روستاهأى و ر به ؛ر دفاع ب  

د آتعش عي با مبارزه هبائه به نزي فلسطني در .كث  

ت شارون ،تروريسم رسأئيل وزير خنس به كه ا  

شتار جالد عنوان در فلسطينيان نه وحشيا ك  

ر و صربو د ال ي و شوب ىم شناخته لبنان شت  

رسأئيل خود در حين اكرانه نقش دليل به أ  جائيت

بود شده جمبور فلسطني حمردم عام قتل در اش  

د أستعفا كشور اين دفاع وزارت از جنان ،هل  

ت كه فريد آ جفايىع ال و صربا جنايا در شتي  

ز مقابل ك ا رن ارتش .رسد ىم طر به مك  

فاصله در ،شارون رهربى حتمت ^١١̂  

ترين وحشيأئه به را فلسطيىن هزاران كوآىه  

 عربستان وليعهد با اخريش ديدان جريان در بوش •

با مهتا بى اى رابطه ما :كفت خربناكران به سعودى  

از ما كه باشد ممطنئ تواند ىم جهاز و دارمي ارسائيل  

كه داد خنواهمي اجازه و كنمي ىم محمايت ارسائيل  

و بوده ما سياست از خيىش اين •برود جبن ؟ز أرسأئيل  

.بود خواهد

خود كأههأى شكنجه روانه و سكري د شلكى  

.منودند

ش جريان در رسائيل اخرب يور مردم به ا

در كه مناطين ،كوتاه اى فاصله در فلسطني  

ختيار ت ا شته فلسطني خودكردان دول شده كذأ  

ا و شد كرفته يس باز دوبارة بود ه و هشر هل  

ك با و أشغال روستا اين .يد د كر يكسان خا  

ت جها ت وضوح به هتا د ىم ائب ن ت كه كن دول  

رسائيل ت صلح خواهإن نه ا باز قصد نه و !س  

اين وأقعيت .دارد را اشغاىل ارأىض دادن مبس  

ت اين كه است ى كه اشغالكو دول از رشمانه ب  

 ساالنه أمرياك و شوب ىم محايت أمرياك سوى

 سازمأندىه و جتهزي رصف دالر ميلياردها

ت منايد ىم اش مسلح نريوهاى جولي اش مو  

 شده جعين فلسطني مردم حقه حقوق نقض با

هنا را خول بقاى كه أست داده نشان و است ت

ب در ىم مجممجتو فلسطينيان خواست رسكو  

د ت فلسطني مردم اما .كن حق به رسيدن جه  

جياد و خويعش رسوئشت تعيني ت و كشور ا دول  

د ىم مبارزه فلسطني دحمكراتيك و مستقل ن  .كن

ن از ٩ سال صا ۴ ت كه ١ ٨ رسائيل دول شد بريا ا

رسائيل ؤ اعراب مج اوملن زطن از ؤ مردم ٤ ا

ت در فلسطني مبارز خواست اين حتقق جه  

د ىم مبارزه ن رسيدن تا كه اند داده نشان و كن  

ت خنوأهند ياى از خويش حقوق به ع  .ش

 حمقأومت و فلسطني خلق قهرمانانه مبارزه تداوم

ب مقابل در خلق اين كه عفملى هاى رسكو  

شيانه سم وح  ؟ز يىك داده نشان خول از صهيوني

صقاوهت و مبارزه صفحات ترين درخشان  

ى د زا ه ا س و ل معارص تارخي در را خ شكي ىم ت  

د  ساهلاى اين در فلسطني مبارز مردم .هل

نشان خونني حمقاومت اين جريان در و طواليت  

ب كه اند داده حتقق توائد ىم جه م رسكو
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در خليل احما ؛اندازد تأخري به !ر خواسهتايشأن

جيأد حمى1رآله و زأدى ا برأى ملتوإرشأن عزم  أ

د مني نه ،تارخيي ؤ شكومهند حمقأومت أين ء كن  

هنا ز منطقه ت جها . كه ت نزي را بل خود تأمئر حت  

ت و دأدة قرار يت و محاي ى يشتقبا هشا ة خي ر ر ز  ب

ز أز ه باعث فملطني مردم ى١م را جها شت  ك

 نقىث فلسطني انقالب ئزي اعتبار اين به العصتء

ه م ست ى ج ر ا ب د ال ق ن ىت ا م ضدامريياليعس د ر م

ه ف ع صوأره و حتودة ايفا ط  أنقالبيون اهلام مني

وئ و بوده ى 0سأ و ر خإ ئ جمش د مشتا ى ب د زا  ا

در را فلسطني ائقالب تاثري *است رفته فرو  

هئا نه منطقه به انقاليب هزاران سوسيت در ت  

يت در بلكه فلسطني انقالب صفوف ا ب ي ت مردم ث  

م ى أثري و انقالب اين از حم ذير هنأ ي أين از ا  

ه يه حمقاوصت د توان ىم من  .دي

ب تامن هاى جلوف از يىك ال ق  در فملطني ان

شدق ايران شعار اشاعه ايران مردم حمبارزات  

م ،فملطني د ر د جرا م ي س ش ر ئ ف د  صفو

 دو كه شعار أحمن حمإشدم حمى أيران مردم مبارزات

ن ش جريا زي هلاى هاى خ ؛ايران مردم أخري سأ  

ج رىط1من از حمش به ل را دي شته تب بارهاى و ك  

شدة زده فرياد سمتديده هاى تودؤ سوى از بار

براين است كوأش روشين حمه خول إست  

 جاىي فلسطني ،ها مردم نظر از كه واقصسم

ص خوأسهتاى كه است مردم بدهيى و بر  

 ظمل مهه ين ا طريمغ احما ؛كشثه رسكوب شديدا

هنا قه سمتي و وأ م مردم شدؤ روا ب هن  أز إ

وسيله و شلك هر به و برئداشثه ؛لدست مبارزه  

ه حممكن طي ت بر  .اند يياخاسته حمدأرأن قدر

ة كه شعارى وب فملطني با مه,طه1ر دو ما هاى ت

ت در ه خول مبارزا طي به وأمبحمته رزمي بر  

د حمى رس اسالس مجهورى امريياليسم به هلن  

ز حميانكر قاطع طور مردم حمائوحممت كه !مست ا  

ل منطقه مردم درأى رسصشيق به فلسطني دي تب  

 كردحمدق سثصديدؤ هأى توله اهلام منوع و كشته

استء

 دمشئأن صهيوئيسم و امرييأليسم كه اجتإ از

جنا از و بأشند حمى حمنطقه خلقهاى متحأحمى كه ا  

ه رزمي س  اسالىم مجهورى امربياليسم به وا

ى حصنه ؛ز يىك خول هنا سلطه كردا  

؛باشد ىم فلسطني و منطقه در أمريياهلسىت

منطقه دحمكر خلقهاى انقالب و فملطني ائقالب  

 يافته ايران انقالب با اى ائكمسمتين مبوندهاى

ل صني قه ■اند د ما مه دلي رب را فلسطن خلق ن

ربد ه ئ و منحودؤ تلىق خاورميانه خلقهأى ص  

 إنقالب در ييعههرفت اكم هر كه صعتقدمي

ب كأم ؛يكس فلسطني  حميروىن به رأ صأ أهال

زد ص تر  وابعمعتىك حقيقت در .اك

رسائيل  فلسطني تبديل و أحمريكأ أحممرحمإملمهم به ا

ت خويئ حمحمأم به در أهربيأملمس سلطه حفظ جه  

ر سلطه ائيودى ، حمغطهه م  فلسطني در قالسم أ

دادؤ قرار فلسطني حمردم رهايي رشط مثيش را  

ت در كه أمرى ،وحممت1 ديكر حمنأي تامني جه  

 باعث واقعيات ين1 .,باشد ص ونطيق خلقهاى

 خو؛هأن وجود متام با ايران بيونانقال تا كشته

ل مهين به و باشند فلسطني انقالب رسوزى دل  

د بايد مه كي ى كه كئمي تا ريوز  فملمطني انقالب ي

و ياشد حمي أحميرياليسم سلطه نابودى كرو دو  

ق مسحروئست مميني حق ر حمهنا فملمطني خل  د

ن اك م ش؛ ض بروز رشاي  سرت در كه يابد ص وا

و احمبرياليسض سلطه ،فملطني مردم انقالب  

ه نابود صهيونيسىت ت ب ن اين .باشد كث  أىلص آ

ت راهمئاى حمإيد 4ك إست ب حرك  فلسطني انقال

دة مميني و ت كئن ت جه اين اقالبيون حرك  

د صطقه د ر .ك
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ايران دو ك؛رمان وست و كأو وصصت از كزارشى
ك دخرت من .نباشيد خسته ؟ سالم  .مصمت اكركر ي

برايتان خودمان وضعيت از كه بوليد خواحممته مشا

مبم  باره اين در كص خوامه ىم مه من •بنو

توامئ ض كه كمش ىم جخالت من •مث مب برأيتان

ديابت بميارى او .كمن اكرى زمحتكمش يدر برأى  

 آزحمايش برود بايد يكبار وقت هرجند و دأرد

 از جخإلت لكى با ،ندارد يوىل جون ؟ما بدهدء

 آزمايشاكه و دكرت به تا كريمي ىم يول معومي

 ء!حما خوامه ىم را او سالمين فقط خدا از حمن •برود

ش به او بميارى كه اند كفتة دكرتهإ مماب !  خاطر

 .ماست زندىك و ما نكران خيىل او كه جرا ،است

به اما .خوامه ىم جزيها خيىل زندكمي در من  

در و برادرها خاطر  ض جزيى هيج مادرم و ب

م و حدأقل ،شوب ىم عيد وقىت دارم دوست من ك

دارم دوست .خبرمي بتوأنمي نو لباس دست ؛يمكد

ف نكران ديكر ،رسد ص ها مدرسه زمان وقىت  كي

به رض وقت أست اين ارزومي .نبامش كفش و  

را امي و نشوب وارد كفمش سوراخ از ب ا ،مدرسه  

براى تومان ٢٠٠٠ وقىت دارم دوست نكندء خميس  

ك يدرم به بتوأمن ،خواهند ىم مدرسه به مك  

خر ٠ د جه او آ اكر و هستمي جبه ينج ما ؟كن  

از و بيايد مدرسه به كداسان هر براى خبواهد او  

 بكومي راسىت .كشد ىم جخالت ،بكويد وضعامن

را ديكران كهنه لباس ندارم ست و د حمن؛حممال كه  

...مش سو

جنه داستان و قصه يكرس از اى كوشه شنيديد آ  

ل اين .است واقعمت عني ■نيست غهكني ختي  

ك مجالت ك كوشه ،دردنا كوشه تهنا و كوج  

تن ميليوهنا حال معاش و زيست اوضاع از كوجىك  

مصائب و هايشان خانواده و زمحتكش كإركران از  

مكيت زير ،انان ؟المهاى و  مجحهورى رزمي سياج حا

زبان از كه ،است يمك و بيست قرن در اصالحمى  

ك يتك رت خ  يىك در نوروز ستانه ا در زمجمتكش د

 .است يافته انعاكس حكوحمش جرايد أز

بويزه و معارص تارخي در كه كفت حميتوان جرأت به  

ه جند در هاى خإنواله بار مشقت زندىك ،اخري هل  

ى ن ،اكر رشايط ناويه از ايران در كأركر ك ،س

 احمروز درجه به تا اجمتاىع مزاياى ساير و هبداشت

كرأقف به خسىئ اينكه براى I1.'**‘.‘!'. نكرله سقوط  

 برىخ به خمترص مرورى با توان ىم باشمي نكفته

ه در اكركران واقىع زندىك هاى جنبه از  هاى منين

 ،اخراجها ،بياكرى ة معوقه حقوق ،دسمتزد حداقل

حيات بار وخامت اوضاع از كوجىك هرجند تصوير  

 .داد دست به را ايران در اكركر طبقه معاش و

 رزمي امسال ،دسمتزدها حداقل تعيني منينه در

متام عدالىت ىب با اسالىم مجهورى اكركرى ضد

۶ و تومان ۶٩٠۴٨ را اكركران دسمتزد حداقل  

 انداز جمش اكر اين با و منود تعيني ماه در ريال

براى را بقاء ؤ فقر خط زير در ترى سياه زندىك  

 ترسمي ١٣٨١ سال در ،اكركرى خانوابه هزاران

بايه عنوان به تومان هزار ٧ ٠ از مكتر تعيني •منول  

خول آمار مطابق كه أمست رشايىط در ،دسمتزد  

اقتصادى حبران به توجه با ،اسالىم مجهورى  

ك آنكه براى ‘تورم نرخ و موجود  نفره ۵ خانواده ي

هنا حد در را خول زندىك سطح تا شوند قادر  ئ

د حفظ بقاء تنازع براى و فقر خط بايد كنن  

داشته درآمد تومان هزار ١ ٨ ٠ حداقل حماهانه  

سال در اكركران دسمتزد حداقل ؟بله .باشند  

ك تقريبا معادل جارى امرى .است فقر خط سوم ي  

ن معناى كه  زندىك بيشرت هرجه رفنت فرو آ

و فقر باتالق در هايشأن خانواده و اكركر هزاران  

شدن تر روشن براى بيائيد .است تدرجيى نابودى  

 ،اكركران حق در داران رسمايه قساوت مزيان

ى نزي ديكرى ناويه از را دسمتزدها حممساله س ر ر  ب

 ، ١ ٣۵٨ سال در ،حكومت خود أمار مطابق .كنمي

 دسمنزد حداقل ،توماىن ٧ دالر يايه نرخ وجود با

 روز در دالر ٨ حمعادل يعىن تومان ۵۶ اكركران

ت حفظ براى حىت اكنون •بود  اكركران خريد قدر

حداقل ،يبش سال ٢٣ يعىن ۵٨ سال سطح در  

بيش بايد ،توماىن ٧٧٠ دالر نرخ با اكركران حقوق  

از يىك قول به .باشد روز در تومان هزار ۶ از  

ش كه اكركران هتاي رشيه در حصب م و اكر ن ر  اك

تومان ۶ ٠ ٠ كيلوىي نرخ به نان :شده جاب رزمي  

۶ * * و تومان ٩ ٠ ٠ معادل شوب ىم وعده سه در

ين ا به .!سنكش كه كوشت ؛ينري بابت مه تومان  

ب معابس تامني براى شده تعيني دسمتزد ترتي

هنا حاىم دولت و داران رسمايه توسط اكركران آ

نظر در با خدا رسمنين و ؟سالس حكومت در  

مه را ينري و نان كفاف حىت ،خمارج ساير كرفنت  

كأركرى هاى خانواله الميوت قوت تامني براى  

د ض .كن

حمقوض دسقمزدهاى و حقوق

 متاىم مه هنوز فوق اوضاع ،وصاف؛اين متاىم با

 اكركران بر حامك دارى رسمايه نظام كه سهتى

د هنى بيان را دارد ىم روا ايران  !ساده خيىل كن

 حمصوبه دسمتزد غاز جندر صني حىن اكرفرمايان

به ماهها يا ماه تا حموارد بسيارى در را خودشان  

د منى يرداخت زمحتكش اكركران اين به .كنن  

ب ،ناجزي دسمتزدهاى مويع به يردأخت عدم ترتي

ز وسيله به كه إست أبزارهأىي از ديكر يىك ا  

بيشرت هرجه اكركرى هاى خانوأدؤ لرزان زندىك

ريد ىم قرار تدرجيى نابودى و فنا منكنه در اين •ك

ت در كه حقيقت رثي  اكركرى اعرتاضات مطلق اك

خواست ،كذشته سال ىي طول در افتاده اتفاق  

مطالبات راس در معوقه حقوقهاى يرداخت  

شدت از اى كومثه ،داشته قرار معرتىف اكركران  

عدم با زالوصفت داران رسمايه كه فشارى  

ىم وارد اكركران به حقوقها موقع به يرداخت  

د د مئ منامش را كنن .هل

د ىم نشان حكومت خول أمار در مغال كه هل  

 ،ماه ٢۴ ائ ٣ بني اكركر هزار ۴ مازندران استان

 ١ ٢ جامكو اكركران •اند ئكرده دريافت حقوىق

 و حماة ٨ سارى جوخاى نساىج اكركران ،نمي و ماه

۴ اكشان بافندىك و ريسندىك اكرخانه اكركرإن  

شد باعث كه امرى .نكردند دريافت حقوىف ،ماه  

كذشته سال در اكركرى هاى خانواده مكر تا  

مخ تورم و كراىن و م بار زير در فزونرت هرجه

شدت به دسمتزدهاى جانىب عواقب و شوب  

 شريازه دسمتزدها مهين برداخت عدم و ناعادالنه

 حمروم و زمحتكش اكركران از تن هزاران زندىك

.بكسلد مه از بميمثرت هرجه كذشته سال در را



 حقوىف أست حمإج ١ ٢ كه جاحمكو كإركران از مي

ت  ،شام بدون مأههاست ؛كويد ىم نكرده دراف

به وأردج مسمت اثر در . امي روحمانده حسر به را شب  

يرسنل از تعدادى متاسفانه ،جأمكو اكركرإن  

ال العالج حمرضهاى به ،زمحتكظش و أند شده مبت  

در .اند داده دست از را خول جان مه نفرى جند  

در جامكو يرسئل هاى جبه ،رسد هواى أين

م وضع بدترين د ن د ىم ن مبم از يوىل ىب •كنن

ر ‘دمي طرف از رسما و طرف خ  ...انسانمي حمامه آ

ب و بوم و مرز اين مال مه ما و ك و آ  . مهينمي خا

 رومي ىم كه هرجا ؟شوب سمت ما به ىك به تا

•مرمي ض جواب

 جتهع در كه اكركراىن از يىك را واقعيت مهين

ت جهاز اكركران اعرتاىض  شادانيور كفش و جي

 ثلك اين به بود كرده رشكت جملس جلوى در

ىم خول حقوق خواهان وقىت :دس ىم توضيح  

هنا ،شومي د ىم خطاب ضدانقالب را ما آ  در ،كنن

ه من فرزندان كه حاىل سن  است ماه جند و اند م

م افتاده عقب من خانه كرايه كه ر  اكرخانه اك

ض و رصحي بسيار لكمايت با نزي اصفهإن بارش رو

 مجله يكسم در را دسمتزدها يرداخت عدم عواقب

د ىم توضيح ساده از شان زندىك ،اكركران :هب

ء است ه شيد يا مه

شظى ست عدم ل ~اخواع بيكارى
ت كه ساىل در ش  شكن مكر معضالت ،كذ

روبرو آن با ايران اكركر طبقه كه اى اقتصادى  

عدم يا و ائعادالنه دسمنزدهاى به تهنا بوده  

هنا يرداخت جند طول در .أست نكرديده خمت آ  

 ،مروز؛ شدت به اكركرإن زندىك هيجاكه اخري سال

عدم و أخراج ؛بياكرى هوملاك هيوالى آوار زير در  

دم و رس ر ما آ مطابق .است نشده له شغىل امنيت  

در اشتغال كذشته سال در ،حكومت خول بريده  

ك صفر به صنعىت واحد ١٢٠٠ به نزدي  

زير هأ اكرخانه صد در صد يا و .ست؛ رسيده  

د ىم اكر ظريف؛ت ل1سوعوأح اوضاع اين در ،كنن

ك خويب به توان ىم بورزوازى جكونه كه كرد در

؛وجود حمروم اكركران برأى را رشايىط ،وابسته

ت كوجكرتين كه آورده مني ن در شغىل ا براى آ

ت موجود اكركران س  جكا هر در اكركرى هر و ن

 بياكر كأرفرمايان طرف از است ممكن حلظه هر و

ىن هيج تقبل بدون و شده وئلي ارتش خيل به س

ن '
روزنامه آحمار مطابق .بييوندد بياكران خنيره  

 ١٨ ،١٣٨٠ سال در خراحمان استان در تهنأ رسالته

و عريعص كه إليته صد .شدند بيكإر اكركر هزار  

نوبه به بيكأران خنيره ارتعش صفوف شدن طويل  

غ ا مد دولت و زالوصفت د؟ران رسمايه دست خول  

غ تشديد و تمسهيل براى رأ انان طبقايت منا  

 .كذارد ىم بأن بيشرت هرجه اكركران استمثار

يكط زبان از منونه براى توان ىم را واقعيت اين  

 !نيست اكر :كويد حمى كه شنيد مازندراىن اكركر

ك ازاى در ؟كمن اكر جه  تومان ٢۵٠ ٠ اكر روز ي

ك كه كريم ىم دسمتزد و اياب رصف آن سوم ي  

م •شوب ىم روزانه غذاى و ذهاب  نتوانمي روز هر أ

 اكركران ؟كرث .شومي ىم موإجه مشلك با كنمي اكر

بار سنك و مإسه ، هران جادو در من .دارند بدىه  

و كردن برداخت دير به كه بار هر وما .زمن ىم  

شوم ىم معرتض يميائاكر به دسمتزد بوبن باثني  

د اين با  ،بياىي اكر رس خواهد منى فردا كه هتدي

 .شوم ىم مواجه است فراوان اكركر

جنه هاى منونه ئهنا رفت رشحش فوق در كه آ  

كوشه كه هستند خروار از مشىت و ،كوحكس بسيار  

در اكركران معايش و زميست بار رقت اوضاع از اى  

د ىم نشان را اسالىم مجهورى  راسىت به اما .هلن

و زمحمتكش اكركران از تن هزار صدها اوضاع جرا  

در جرا ؟ است بدينكونه هايشان خانواده و رشيف  

 اكركوى خانوادة هزاران زندىك روزه هر حاليكه

در رود ص فرو فظ و بدخيىن و فقر باتالق در  

سودجو و زألوصفت دار رسحمايه مشىت حال مهان  

به قادر اكركران جان شرية مكيدن هباى به

د ىم ثروت از كوىه ساخنت ن د حاىل در جرا ؟ر

كرسنه ما زنند ىم فرياد اصفهان در اكركران كه  

 انلك ى ها آقازاده قليل نسل حال مهان در !امي

اى طبقه جندله برجهاى در خوار رانت و صفت  

د ىم زندىك شان  ölر حميليإردى هإى عروىس ،كنن

ت و ناز و ئروت در اندازندو حمى ص  ؟مزينند غلت ن

ك وجود ، وضص جنني أىلص علت ؟بله  جامعه ي

كه است اى وح,شيأذحم مناسبات و طيقأيت شدت به  

در أمريياليسءيت هأى رسحمايه و أمريياليعسم سلطه  

سلطه حتت جامعه در .است آورده بوجود ايران  

مكيت كه جاىي ،ما خراب خانه هأى رسحمايه حا  

احنصارات و اكرتلها حكومت و امريياليسش كن

 ثرومتند و فقري بني شاكف .است برقرار امللىل بني

در .است ممته تر معيق بيش از بيش روز هر  

مكيت بسرت در ؤاحممعمته دارى رسحمايه سيسمت حا  

 اكرتل با خارىج داران رسمايه طرف ؛يكس از ؛ايران

 لمي طرف از و خول امللىل جبن احنصارات و ها

 امربياليسم به وأمسته بورروإزى صفت اتلك طبقه

و اكركران از تن حميليوهنأ جان شريه كشيدن با  

صصائب و فاقه و فقر قميت ه و ما زمحتكشان  

هنا براى بستار يافته دست جنوىم هاى ثروت به آ  

ايران وأمسته داران رسحمايه مورد در ما •اند  

هنا كه شاهدمي  ئروهتاى جباول و غارت با جكوئه آ

 محاصل اكركران زمحت و اكر قبل از كه جامعه

 توانمسته اكركران رمحانه بى رسكوب با و كشته

د مهام خود براى را رفاىه إماكنات جنان اند كنن  

ى ما معارص تارخي در كه  حفظ .است بوده سابقه ب

با تهنا اقتصادى جويانه سلطه ؛حموقصت اين  

مبارزه و اعرتاض هركونه رمححائه حمى رسكوب  

بدون .كردد ىم يذير اماكن موجود وفع برهيلع  

ك به اتاكء  اتاكء بدون ‘رسكومب دولىت قدرت ي

تداوم و حفظ ،خفقان و زور ؤ رسئزيه رزمي سايه به  

بوده غريممكن بارى نكبت و ظاملانه رشايط جنني  

 مجحهووى مزدور رزمي كه اينجأست .باشد ىم و

ك ؛صال با اسالىم به اخلنان حمطلق ديكتاتورى ي  

م حافظ عنوان و امربياليسم منافع متام و آ  

هاى توله حق در جنايين هيج از وابسته بورزوازى  

جنديده  زحهتكشان و اكركران خبصوص و ايران ر

 عادالنه غري نظام از صيانت در و نكردؤ خوددارى

ت فزأينده فقر متضمن كه نظأحمى ،كنوىف رثي  اك

انكشت اقليىت اندوزى ثروت و جامعه حاد ا عظمي  

 ؛و خود تالش مهه باشد ىم استمشحاركران از مشار

 ممحامكيت سال ٢٣ طول در .است بسته اكر به

جهت در ردمي اين ،اسالىم مجهورى رزمي  

 رسمايه جهوم تشديد و غارتكرائه سلطه كسرتش

ف مراتب به ئقىش ،أيرأن در أمرييأليسين هاى كثي  

غرب رسمسردة را خول علنا كه شاة ررحمم از تر  

در روند أين .أست كرده يفإ1 كرد ىم معريف  

 خامتى زماحمدارى دوره در بويزة و أخري سأهلاى

 .أست شده تشديد يب,مهءتر هرجه فريعكأر

در اسالىم مجهورى اقتصادى هاى برنامه به اكر  

ك از يدس دوره مكيت زمان در يعين جن  حا

يت ض و رفذجا كه بينمي ىم كنمي ئاكة خا

؛ز قبل زمان مهجون رزمي اقتصادى سياسهتاى



دول و أحنصأرات مناملع از ئبعيت در !حماسا ،اءجغك  

اين طول در .ابست شده ريزى طرح اممرحماليعمعتومم  

اقتصادى تعديل سياست و تداوم ؛سأهلا  

كه خامتى اقتصادى دىه سامان يا و رفسنجاىن  

ك استمثاركرانه هاى نخسه اجراى جز وأي در بائ  

 ،تيست و نبوده بول امللىل بني صندوق و جهايت

به بيشرت هرجه را ايران وابسته اقتصاد  

موجب عوىف در و كرده وابسته احميريإملمهتا  

 كرسنىك و تورم و ىن1 م و بياكرى و فقر افزايش

رههنودهاى مطابق .إست كشته زمحتكشان براى

ك روند ،يول امللىل بني صندوق و جهايت بائ

هاى كذارى رسحمايه متمههيل براى سازى خصوىص  

ن كنار در و امرييأملمض  قوانني تصويب ،أ

در بيشرتى هرجه شدت با ضداكركرى وحشتناك  

 ،سازى خصوص اجراى .رفت بيش به دوره اين

د ،سوبسيدها قطع زا  يول با ارز برابرى نرخ سازى آ

از سنكني هاى هبره با مكرشكن وامهاى اخذ ،حمىل  

 نفىت ننكني قراردادهاى عقد و احميريالميسش مناج

توسط شدؤ حسيده أمقصأدى ئعهمخه اساس كه  

نتيجه ،بودند ايران در اممرباليمسين هاى رسحمإيه  

 ،تورم كسيخقه افسار رشد ،ركود !جياد جز اى

ى ديكر معضل هزإران و بياكرى افزايئش صاد ! 

طبقه بويزه و سمت حتت هأى توبة براى اجمتاىع  

 رشايط اين بسرت در .ئياورد بار به ايران اكركر

توسط اكركران استمثار و غارت إمر كه أسب

ت متركز و اممرياليسىت هاى رسمايه  در ثرو

هسيل بيسرت هرجه ،حمدود بسيار دسهتاى شده ت  

تصويب با فريياكر و مزدور خاتص دولت امثحمتء

ى ارجتاىع مافوق قوأنني رسى حمك اكرر به ضد

مهممىت و حيات ائبودى يروسه وحشتنا طرز  

رسع را اكركران خروج قانون .ست! كردة ت  

كه اكر قانون مشول از نفر ۵ از مكتر اكراكههاى  

ك خروج به منجر م ميليون ي ر  يعىن زمحتكش اك

صد ۴٠ به قريب  هشود از اكر نريوى لك لر

قانون تصويب صجنني ،كشت اكر قانون  

سال در نساىج صناع بازسازى ضدكأركرى  

از تن هزاران نه وحشيا اخراج امر كه كذشئه  

ن ور! در ساخت قأنوىن را منساىج زحهتمكش اك  

ت صورت خاتص دوره مهين ف  نزي اخربا و •ر

با طلبان اصالح باصطالح جمملى ،خإض حمجملس  

 جهوىم باىف قايل صناع !صالح طرح تصويب

م هزإران به را ديكر ر باف قاىل زمحتكش و اك  

،ارجتاىع طرح اين تصويب با .داد سأزقان

نه و يمياناكر نام به باف قاىل زمحتكش اكركران  

م ر  رسمايه دست كه امرى .شوند حمى خوانده اك

هسيل در را صفت زالو داران از اكركران استمثار ت  

از و اكر قأنون مشول از شان كردن خارج طريق  

 .كند ىم باز موقت اكر قراردادهاى بسنت طريق

دولت جنايات از جند هاىي منونه تهنا أبهنا  

 اكركران برهيلع خامتى معتدل باصطالح

زالوصفت داران رسمايه نفع به و ايران زمحتكش  

.كذارد ىم منايش به !ر

ض در توصيف اين با  ررمي و احمبرياليسم كه جه

ما اكركران براى اسالىم مجهورى رسكوبكر  

ياشيدن مه در هولناك اخبار شنيدن ،اند آفريده  

به اكركرى هاى خانواده زندىك شريازه روزمره  

م .است شده مبدل روتني امرى ر  زمحتكىش اك

خارج خانه از رساكر رفنت براى خواست ىم كه  

از دلبندمش يرس كه حصنه اين ديدن از سس ،شوب  

اى هندوانه يوست ،هصماميه هاى خأكروبه ميان  

از ،است آن زدن اكز مشغول و أورده ست بد  

توجه جلب و !صد رسو بدون غصه و مغ شدت  

دار به جسد بعد ساعت جند و بركشت مزنل به  

خيته آويزان سقف از را خول حاليكه در ،اش آو  

در اكركرى يدر يا و .شد كشف بود كرده  

 رسيدىك عدم و بياكرى مدهتا از بس كرمانشاه

از ناىش فشارهاى و استيصال فرط از ، حمسوئالن  

 منجامه و خانواده افراد خنست ،بدخبىت و فقر

ك مس با را خودش سميس و خومبش شريخواره كود  

ج تا كشد ىم ا ت ب دخيران ب  ؟ثو

 ،اسالىم مجحهورى رسان ،شاكر ا واقعيات اين برمغ

 ،استمثاركران جاك سينه حاميان و منأينداكن اين

و فقر انبوه بر كه خويش ظمل زرين هاى قلعه از  

 متام بيرشىم با شده ساخته نشينان زاغه بدخبىت

در كه دمند ىم خول تبليغايت كساد ى بوقها در

نظام اندازه به اكركران حقوق ،دنيا جكاى هيج  

هنم شوب منى رعايت اسالىم مجهؤرى در آ  

و ها كوجه در يعىن ، تر طرف آن مكى حاليكه  

كه جاىي ها اكرخانه در و زده فقر خياباهناى  

 زير در روزمره طور به اكركران هسىت و حيات

ب قطره قطره داران رسمايه سمت جرخهاى ىم آ  

ماكرسنه كه آورند ىم بر فرياد اكركران .شوب  

جلوى در آمده جان به اكركران صجون و ؟امي  

د ىم شعار ررمي جملس اين از و بكشيد را حما ؛هلن

دأ خالمصان بار رقت وضع شوب ىم ىك تا ، كني  

؟نداشت شب نان و بود بيكأر

ى ردمي ؛بله اكركر ت و اسالىم مجهوري ضد  دول

و استمثاركران مناملع از حراست در خامئى  

بر را دهشتناىك رشايط جنان امللىل بني غارتكرأن  

م طبقه ر تصوير حىت كه اند كرده حتميل ايران اك  

خوردن لول .نيست ممكن اكغذ روى بر آن دقيق  

ك در و كرايت ،بياكرى ، تباىه و فقر در  لكام ي

ك جيى مر جنه است اين .تدر  ٨ ٠ سال در كه آ

زيرزمامدارى ايران وابسته دارى رسمايه نظام  

ن براى خامتى دولت آورده ارحمغان به حما اكررا  

 از بىك كه است حدى تا اوضاع اين وخامت .است

وضع توحمميف در سزبوار از رزمي خول مناينداكن  

مكيت زير ،اكركران ىم اعرتاف خامتى دولت حا  

د ك واملع در اكركرأن آيا ؛كن  اجمتاىع زنداىن ي

 ؟امي كرده درست را آن حما كه باشند منى

حدى به اكركران اكر و زيست اوضاع وخامت  

هراس در حكومت خول هاى مهره حىت كه است  

غ براى آن عواقب و رشايط اين تداوم از منا  

د ىم هشدار يكر يكد به استمثاركران از يا و .هلن  

م صادىق نظري اكركر خانه مقامات زبان ي  نااكنه ب

شدن فقريتر دليل به آينده سال :كويند ىم  

العمل وعكعس بود خواهد يرتنىش سال ، اكركران

ى جامعه بض مبش قابل باره اين در اكركر

ا ذ :جل

سوى از ها نكراىن اظهار و هشدإرها اعالم اين  

ك بر استمثاركران ه ي ي  متاىم .است استوار مادى إ

د ىم ئشان واقعيات ك در كه هلن كذشته سال ي  

 سياىس ” اقتصادى فشارهاى امعال مئأىم رمغ به

 ررمي وحشيانه رسكوب و زالوصفت داران رسمايه

هنا منافع حافظ م طبقه ،اكركران زندىك بر آ ر  اك

نشده منكوب و نكرده سكوت رو هيج به ايران  

، كذشته سال طول متام در كه شلكى به .است  

اى فزاينده موج با روزه هر اسالىم مجهورى  

رو كأركران دلريانه اعرتاضات و ازمقاومهتا وب  ر

اوضاع با مواجهه در اكركران براى .است بوده  

ى يا •ندارد وجود بيشرت راه دو كنوىن مركبار و مر  

ىم نشان واقعيات .مقاوحمت و مبارزه يا و خودكىش  

د ن كه هبن را در .اند بركزيده را دوم راه اكر  

ت كه ساىل س جامعه تاب و تب ير فضاى كن



ص ٠ ̂ ي صقهه

ب هت جان به كإركر هزأران اعرتاضات شأهد حما مل  

 هشرهإى توليدى واحمدهاى و ها اكرخأئه در حمده أ

تأ فته كر هئر؛ن خمتلف هاى كإرخأنه از ،خمتلف  

مصناج ‘كرج بور شادان كفش و جاحمكو اكركرأن

 حمازى لوله ،هشم قامئ نسايج ،رشت يوشش

الم؟ دانشاكه اكركران ،خوزستان.  جاى اكركران ،ي

 بافندىك و ريسندىك < اصفهان بارش ،الهيجان اكر

ك بزى كورة اكركران ،اكشان ح وراحمين قر

داران رسحمايه برهيلع خول دلريانه مقاومهتاى  

 .اند كرده بدل انان حاص ررمي و زالوصفت

هنا البته ت حتاىم جبانكر رو هيج به اي اك  كسرتده حر

 رسكوب و ظمل به أعرتض در كه اكركرى

 حاىم دولت و وابسته داران رسحمإيه جانفرساى

سال يكط در .نيست و نبوده ،قتادة! اتفاق شان  

ك حركت صدها ٠ كذهئته  اكركرى كوحكط و بزر

 از برىخ جريان در كه اقتاده اتفاق جاحمعه سطح در

هتا  تر واديكإل (شاكل از استفاده به كأركران ، آ

ن سطح تا حىن و يرداخته اعرتاض كأ و  ا5كري /

س ى ،اىلص هاىث جابه بسنت ٠ خانه م رئي مك ر د

 ئزي جملس هاى ميله كندن و سوكوبكر منروهأى إ

 ، اجمتاىع تامني دأدندت شعار حين و رفتند بيش

قيام آمادة كإركرى جئبعش ،است ييام خرين ا !ين

يت حمبارزايت واالى روحيه از كه أمرى .است رأ ك م

د ىم حاكيت و حممركوهبا متاحمى رمغ به كه كن  

داران رسحمايه توسط شده امعال هاى كرى ومحش  

خويش حمبارزإيت روحيه ،اسالىم مجهورى ررمي و  

 اممرحمألهيسىت ديكتاتورى ب حمنكو و كرده ءحفذل را

اين برمجممئه هاى منونه از برىخ ائدء تكشته حأمك  

 اندة بوده قرار اين از دلريانه اعرتاضات

در اصفهان نسايج اكركر هزار له از بيش ،حمهرماه در  

بازسازى قانون هيلع م و شده جقع اصتاندارى حمقابل  

حركت اين .دادند شعار خاتص دولت و مناىج صناع  

به و شد كشيدج خون به انتظامهى نريوى حطه إ  

 .أجتأصيد كأركرأن از بسيأرى شدن دستكري و حمجروح

بار شمشني ؛راو؛ماؤ دى در رى جيت مبارز اكركران  

بند رأ حمل أطراف خياباهناى و زدند اعرتاىخ يه ،دست  

در و ريسندىك اكركران ماء هبمن در .اوردند فن با

ماهه جهار برداخت عدم به اعرتاض در اكشان

 را بندرعباس ” هئران ترإنزعت جابه دسمتزدهايشان

جيت جهاز اكرخانه اكركر هزار ،ماه صني در .بستند

مدت به دمسمزدهأيشان حمرداخت عدم به اعرتاىض در  

كروكإن به را جتش حماالر ،اكرخانه رئيس ساعت سه  

كرده محله كأركران به رزمي انتظاىم نريوهاى كرفتندم

۵• • اسفندماه در .كردند جمروح را اهنأ از تعدادى و  

ك به اعرتاض در حمور شادان كفش اكركر عدم سال ي  

و بستند را هتران “ كرج قدمي جابه ،حقوق حمردأخت  

٥♦ ماج مهين در .زدند اتش الستيك  اكرم ٠

سندم در و مده ا خياياهنا به أصفهان زاده رحمي ري  

خيابأن درخواسهتاميائن به رستيدكوغ عدم به اءتراض  

اكر كه كردئد اخطأر اكركران .ميممتند را اصفهان مخيىن  

 رشايط (منممازند برطرف را اكركران مشلكات مسوئلني

 اكركران ، حماه فروردين در .شد خواهد تر خست

مسندر اكرخانه  — اصفهان جأده ،إصفهأن بارش ر

كرج فوالد قطعات اكرخانه اكركرأن و يستند را هتران  

به وقص جم حمسولن ،مديد مدهتاى نكه ا يس نزي  

حقوقهاى ؤرد؛خت مجله از و هنأ! عادالنه درخواسهتاى  

 هتران -كرج جادج ،ساعهتا براى ،بودند نكذارده معوقه

.يستند را

 رادياكلزيم و اكركرى اعرتايض حراكت فزايئده حمدأد

إ سياص حراكت به حراكت اين رسع مديل ،هنأ أ  

 رسكوب و قهر أمعال دليل به كه سياىس مطإليإت

إ ي  صوىم كرايش ؛أحمدق بوجود حامك دقكتاتورى 0م

اين در مبارزه تر عاىل اشاكل از استعاده به اكركران  

روحيه ارتقاء و رشد و آكأىه سطح سامئ ،مرتكأت  

هنا واالى انقالىب يتانسيل و مبارزاىت يكسال در آ  

 حكومىت روزنامه كه نيست بهيوده .است بوده كذشته

 ااكىه سطح از و اكركوان مبارزات رشد از كه كههأن

 :كه كئد ىم اخطار اى مقاله ىط ، اقتاده هراس به أهنا

ديكر بيفتندء راء به خياباهنا در بياكران مك اكر  

 حمرجمسه ئكئه .شناسند نص طلب اصالح و اكر حمافظه

كذشته سال در اكركرى جنمبش بررسى در دمي  

براى رزمي اندركأرأن دست كوشش كه اينجاست  

 صاخنت زائل و كأركرى اعرتاضات كربن حمحنرف

 درويت اختالفات ساط در اكرم طيقه انقاليب يتانهسيل

يأ و كردن منكوب به قأدر رو هيج به ممحامكحه هيات  

در ميتوان را حقيقت أحمن .است نكشته كأركران فريب  

 جنمبش نظرية اكركران توسط شده رصداده شعارهاى

دو اكرى بى و يوىل يى يا و است قيام امأده كإركرى  

 ،ندارد مأ به اكرى جئأىح دركريى ،است فساد عامل

از يىك آمه معق از توان ص را حقيقت أين ديمئ.ء  

 .ديد حماه هبمن ۴ در اكرم و اكر روزناهه به كأركرأن

را خود لكمات b كوشد ص حاليكه در مزبور اكرم  

 ؛نويسد حمي كند انتخاب دقت به ،مصاحل رعايت براى

حداقل به اكركران دسإيب راه كه رسل ىم نظر به  

كه كذرد ىم يرخطرى مسري از ،خول هاى خواصته  

 نزي مسري اين دشوارتر قمسهتاى به را ما زمان كذشت

.ساخت خواهد رههئون

 اكرم؛ن مبارزاىت اكأش و رشد انعاكس جهالت اين

و رسكوبكرانه ترفندهاى متاس حىن كه است  

 يعىن اهنا ءافظ ررمي و أل-ءضارمان فريياكرانه

 جتربه در ؤ نشدج هنإ I مهأر به قادر مجهوري؛صالىم

ر د ن حداقل به رسيدن حين كه ند1 دريافته خويش ز  

ك وجود رشايط در ئقز اكركرى هأى خواصته ي  

مجهورى نظري امهرياليسىت ومحشيأنه ديكتاتورى

 بايد كه كذرد ص برخطرى و طوالىن صري از ‘اسالىم

ز در ز هاى دشو؛رى إ و رفت ييش به ا مقابله ا  

.منول

؛بربمي يايان به را خسن

دست فرو مادى موقعيت خاطر به ايران اكركر طبقه  

 ذىك؛ز معرض در ما طبقايت جامعه در حاليكه در خول

بورزوازى غارمت؛نه جهومهاى ترين وضياؤه  

رصائملين ‘دارد قرار اسالىم مجحهورى مزدور رزمئ و ا  

م رشايط هببوب ئراى د ن در مبارزه جز راىه ‘خول ن

و بايدار مقاومت يا طبقه اين و ئدارد خويش مقابل  

 حاىم دولت و داران رسحمإيه برابر در خول روزافزون

ك رأمسحين به كه ميكئد ثابت ؟آن  انقاليب واقعا طيقه ي

 حصنه در طبقه اين انقالىب حضور .باشد ىم جاحمعه در

 دركريهياى و اعرتاىض حمتعدد حركهتاى در را خول كه

 ،دس ىم نشان حامك استمثاركرانه نظاهر با دالورانه

جنبش در ،أزرم مبسيأر أميد نقطه ىش بدون  

 .ماست خلقهاى دحمكراتيك " ضداحممراملض

ك دو  ررمي كه رشايىط در اهتم ، كذشته سال ي

 متشلك حركت هركونه ظ كوشيدؤ اسالص مجهووى

و اعرتاضات ،كند خفه نطفه در را حمخالغني أعرئاض  

افشاى در مهمىح بسيار نقش اكركرى مبارزات  

تقويت و حمردم به خيشيدن روحيه و اسالىم مجهورى  

أشأ جامعه در صمت حتت اقشار حمبارزايت ءحمراكت ساير  

 اكركران متحاحمى به ٢ • ٠ ٢ مه ماه اول در .است كوده

كه اى رزحمنده و مكونيست اكركران به ، مبارز و ااكه  

ىم درود ؛ند باخته جان كننداكن احممتمثار با نربد در  

طيقه انقاليب جنبش از توان هتام با بكؤشمي .فرستمي  

ز و كئمي دفاع ايران اكرم  يعين انقالىي مسري در ؛ر ا

نأبودى ،ىم؛ مجهورى i5ضداكرم ررمي رسىم

قطص حمو و احمميءاويسم حمه واسته دارى رسمايه ظام  

 :كنمي ةأائلزةم حمأن جامعه در احممراملش صلطه

 جننكمي ظ ...

است حمال رسوزى  

هناى تا برومي  سازمي ويران را كهنه بنيا

دحميد باز مسيده

...است حمه ماه اول



Aé*é+uåléå *Li♦ •jU■!
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.خبشيد

ل م و 1ج
ى ه ه ن ، م ز ها ها ص إ م ط ر ا إلدادى ،ك م ص ف ك و م خفه د !ن

مم ص * ض و هدآ ف؛ از

Joe H هيل جو (١٩١۵ آوريل ١٩ روز اكه حسر ill ، 

و توان ،ممنادى ساهلاى خالل در كه مبارزى امنمان  

 اكركر طبقه سازماندىه راه در مجله از را خود ابتاكر

 تشكيالت كسرتش و امرياك متحده اياالت در

 داليىل با ،بود كرفته اكر به كشور اين در سندياكىي

ك قتل اهتام به واىه مسيار در يرسش و دار مغازه ي  

ى ليك سالت‘ هشر ايالت مرم Salt Lake City سيت  

وجود با و شده حمكوم مرك جمازات به Utah يوتا

قرار آتش جوخه مقابل در جهايت فراوان اعرتاضات  

به و شدة صادر جوهيل مورد در كه حمكى •شد ،داد  

ز مد ا در اجرا أدرست و ظاملأنه ، مشكوك جنان ا  

ز در تهنا نه بسيارى كه بود امروز به تا يلكه حمان ز ا  

ز و كرده ارزياىب نادرست را حمك اين  تالىش تهنا را ا

ك صداى كردن خاموش براى  .خواندند انقالىب ي

يوله هشر در ١٨٧٩ سال اكترب ١٧ روز در هيل جو  

يدر .آمد دنيا به كأركر طبقه از اى خانواله در صوئد در  

د آولوف ،او مادر و O مهن lof Hagglund و  

 Catharina Margareta من ون ماراكرتا كأتاريائ’

Wermman’ امانوئل يوثل’ را خود يرس نام Joel 

Ämanuel دو 'امانوئل يوتل’ مادر و يدر .كذاشتند  

از و بودند موسيىق به عالمقند صزحمان احما مذهىب فرد  

از كه ،او برادر و خواهر ينج و امانوئل يوئل رو اين  

 رسشار حمحيىط در ،بودند مانده زنده فرزند نه جمموع

نزديك لكيساى در كه حموزيىك خبصوص ،مومسين )١  

 .شدند بزرك ،شد ىم نواحيه نان أ به

ز از ىس روز جند ،١٨٨٧ سأل در ا غ هشت ا  

خود خانواده و دركذشت حمدرش ،امإنوئل يوئل سالىك  

 تهنا سوئد زمان ن ا اقتصادى بد مسمار رشايط در ؛ر

 متاىم كه بود سنكني جنان آن اقتصادى فشار .كذاشت

 اكرى اجتام عهده از توإنستئد ص كه خأنوادة فرزندان

اين به .كردند حمى اكر به رشوع بايست ىم برآيئد  

 اكر به مشغول كوجىك اكرخانه در نزي يوئل ،ترتيب

.شد

از خفيىف نوع به كه نداشت سال دوازده از بيش يوئل  

صدمه جلار را او يوست خصوىص به كه سل بميارى  

و خردسال يوئل معاجله براى يزشاكن .شد مبتال ،منول  

 آجنا در و فرسائدة اسهتلكم به را وى ،أو بميارى كنرتل

و تابانده او بدن م ايكس اشعه زيادى بسيار مزيان  

 اجتام او بوست بر دردناى جراىح معل جندين سس

بر اى مشاهده قابل زمخهاى ،معاجلات )اين دادند  

سوى از بعدها كه كذاشت جاى به او بيىن و كردن  

به ،فرستاد ،مركس اكم به رساجنام را او كه داداكىه  

قرار استفاده مورد او شناساىي هاى نشانه از يىك عنوان  

.(كرفت

نوبه به كه بود شديد آجننان اكتارينا بر اقتصادى فشار  

رس زود مرك به (بميارى مديدى ازمدت يس ر خول  

 ،مادر مرك با .شد منجر ١٩٠٢ سال زانويه در او

ك هر و شده ياشيده مه در امانوئل يوئل خانوابه از ي  

به تا كرفت اكر به را خود تالش متاىم خانوابه افراد  

به خانواده حمقر خانه .هلد ادامه را زندىك شلكى  

ك هر أجزي هسم و شد كذاشته فروش از فرزندان از ي  

ك هر دست در حمحمرى رسمايه ،ارثيه اين آن ا از ي  

 ،مادر مرك از حماه جند تهنا كذشت از يعس .كرديد

دو كه برادرانش از يىك ، *Paul يال و امانوئل يوئل  

 يافنت اميد به ١٩٠٢ اكترب در بود بزركرت أو از سال

 .كردند ت جر مها امرياك به هبترى زندىك

بيكران درياى از قطره دو تهنا يوئل و يال زمان اين در  

ك جستجوى در كه بودند اروباىي مهاجرين  زندىك ي

به بيسمئ قرن أوايل و نوزدمه قرن اواخر در هبتر  

.بودند كرده مهاجرت امرياك متحده اياالت

ج11إ$ اليس جزيره به رسيدن از يس كوتاىه مدت  

Island از يال برادرش و امانوئل يوئل ،نيويورك در  

ك فر و شذه جذا مف نافغلوم رسثوشىث سوى بة ي  

 تهناى ،جوان امانوئل يوئل يس اين از .شدند رمسار

>ماند تهنا

زبان سوئد در مكى مدت تهنا كه امانوئل يوئل  

اش اقامت ابتداى در رو اين از و بود خوانده انلكيىس  

ىم ،بود روبرو زبان مشلك با امرياك متحده اياالت در  

 حتمل تهنأىي به خود را زندىك مشقات متاىم بايست

 ،زندىك اداره و ادامه براى كه بود دريافته او •كرد ىم

درست شايد .كريد هبره موجود اماكنات متاىم از بايد  

و داد تغيري را خول نام ،بعد جندى كه بود رو اين از  

به كه را ■Josef Hillstrom هيلسرنوم جوزف‘ امس  

.بركزدد ،داست سشرتى شباهت امرياكىي اساىم

از يىك در تا شد موفق جوزف كه نكذشت زماىن دير  

اين هاى حميط بدترين از يىك در نيويورك بارهاى  

ك هشر جند روز هر و آورده دست به موقين اكر ي  

 ظاملانه رشايط تو؛ندسنا منى كه او .منايد كسب سنىت

ىم حتميل خول اكركران به داران رسمايه كه را اى  

ك آسيس با تا برآمد درصدد ،منايد حتمل كردند ي  

ى احتاديه  متشلك را خود اكر حمل كإركران ،اكرر

نه و خواست ىم نه حصوجه به كه اكرفرما اما .ساند  

،باشد اكركران شدن سازماندىه شاهد ىم

 مضن و منوده اخراج اكر اين از را جوزف بالفاصله

 ،جوزف نشان و نام از داران اكرخانه يكر د ساخنت مطاع

از و ،داد هشدار هايعش فعاليت و او حمورد در آنان به  

د قرار سيأه ليسستا در را او كه خواست أهنا جوزف .هلن  

بار ،دارد مقابل در عظمي سدى بود شده حمتوجه كه  

 از و داده تغيري را خول زندىك حمل ناجار به ديكر

.منول ماكن نقل كشور اين غرب به امرياك رشق

 San بدرو سان اكليفرنياوبندر به جوزف كه زماىن

Pedro" رو بندر در اكر به ،معاش امرار براى ،رسيد  

ز در •اورد اما ،دشوار بسيار بنادر در اكر ايام ا  

 ،رو اين از .برداشت در أجزي مراتب به دسمتزدى

در اكر فرساى طاقت و خست رشايط ملعس و مشاهده  

به رسيدن براى مبارزه به بيشرت هرجه را او ،بندر  

.منول ىم مممص اجمتاىع عدالت



آنت ا؛بمرسمهض

م دثوارهياى د ن ز آ روزمره ن ء فراران اندازه ا

حدى به هيلسرتوم جوزف اجمتاىع و اكرى فعاليهتاى  

 .نداشت سوئد با زيادى مقحاص ديكر او كه بود كسرتده

زلزله شاهد نزديك از كه أن از يس ١٩٠۶ هسال در احما  

 ،بود ن ا از ناىش خرايهياى و سانفرائسيسكو ومحشعنأك
حمىل روزنامه براى و كرده هتيه مورد اين در اى حمقاله  

 Gefle بالد داك يوله كودكيش دوران هشر

Dagblad جو نوشته نزي روزنامه اين .منود أرسال  

 .منول درج مه ١ ۶ روز مشاره در وا هيل

عضويت به ،يدرو سان به ورود از مبس كوتاىه مدت  

ى سندقاكى /  Industrial جهاز صنعىت اكركران’ م

(Workers o f the World (I.W.W آن در كه  

 .مد ا در ،بود انقالىب و تاسيس تاؤه حمازماىف زمان

معوس اذهان در • جهاز صنعيت اكركران سندياكى

 ووبلميس .شد ىم خوأنده Wobblies ووبلميمسس

 سازماندىه جهت در جزي هر از بيش كه بود جنبىش

ن ا كه بود آن خواهان و كرده تالش مهاجر فقري م/  

ها اكرخانه اداره و صألكيت ،خود سازماندىه با اكركران  

.ورند ا دست به را توليدى وسايل و

أن به هيل جو ييوسنت از ييش سال بنج تهنا ووبليس

از ووبليس كذاران يأيه .بود شدج تشلك شيكإكو در  

 امرياك متحدة اياالت اكركرى جنبعش فعالني مجله

و تبعيضات بردن ميإن از براى داشتند اعتقاد كه بودند  

 سيسمت لك تدرجي به بايد موجود هاى ناعدالين

آن خواهان رو اين از و داد تغيري را امرياك اقتصادى  

ك به آنان تشكيالت كه بودند كه بزرك احتاديه ي  

،بأشد اكركر كوداكن و مردان ،زنان متاىم دربركريئده

د حمبدل د ىم طريق اين از كه بودند باور براين انان •ر

خارج دارها اكرخانه جناكل از را ها اكرخانه سود توان  

توليد كه نان ا يعىن ،احتاديه أعضإى به را ن ا و كرده  

 .داد ىس ،باشند ىم سود اين كنندة

در ،بود يذيرفته را ووبليس نظرات نقطه كه جوزف  

ىفعاليهتا به را سشرتى هرجه وقت زمان اين در كه ي  

ت جمنىس اين با ارتباط در .داد ىم اختصاىص ،دان  

 اكركران سندياكى اراكن به اى آمه ١٩١٠ سال اواخر

از آن در و نوشت Industrial Workers صنعىت  

و ووبليس به محله با رابطه در حمىل يليس تاكتيكهأى  

به خواست نص كه أو .كفت خسن حمتشلك اكركران  

را آمه اين كريد قرار يليس شناساىي مورد آسايت  

درج نامه در و نوشته €مث ؛ي؛ال هيل جو آم حتت  

يورتلند هشر در IWW أعضأى از يىك او كه بود كرده  

Portland اكن آوره !يالت در واجل Oregon 

از حمس كه ناىم ؛جوميل نام ترتيب أين ميباشد.وبه

ت جهايت هشريت جندى .شد خلق ،إف

اكرى به دم هر أجار به هيل جو ساهلا اين خالل در

كربان روى كأرى هيج به زدن دست از .حمرداغت ص  

 اكر حمل هر در كوتاىه مدت از مبس مسوال اما نبوب

 .شد ىم اخراج كأر از خول سنديكأىي فعاليهتاى علت به

 و اكليفرنيا بني مرزى نواىح به ١٩١١ زانويه در

هاى جوخه به كه بود آن بر و كرد ماكن نقل مكزيك  

با نربد در Zapata زاياتا رصاه به كه ممممخلى  

در دهقاىن قياىم .بييوندد ،بودند مكزيك حكومت  

تيخووانا هشر به را خول كه هيل جو ؤ بود جريان

uanaؤ ؛مرتقو امرياكيهياى ديكر از بود رساندج ٦٢زإ  

 ١٩١٢ سال ظ .سوندند قيام اين به كه خواست انقالىي

اين خالل در كه شوب ىم كفته و بود ناحيه اين در  

كنار در و بردة رس به كوناكون ماكن ١ ٢ در مدت  

 .يود حمشغول أنقالىي فعاليت به شورشيان

دياز سقوط ،قيام موقت يريوزى از يس كه رشايىط  

Diaz توسط او جأيكزيين و حمكزيك وقت ديكتاتور  

به ملراهلإى از يتش عنوان به -كه Modern مودرا  

ز آم  ،آمد وجود به —شد ىم شناخته مكزيك زمان ا

باز امرياك به ظ كرفت تصممي جوهيل كه بود جنان  

.هلد ادامه آجنا در خول مبارزاىت فعاليهتاى به و كردد

غرىب ساحل و هاواىي بني كه كشىت مبم در مديت

ى حركت أمرياك به جندى .شد اكر به مشغول ؛كرد م  

 .يرداخت حميوة ن جيد اكر به مديت و معدن در اكر

ك؛نبار در مه حمديت هر به خالصه و كرد ىم اكر ي  

 .كرد ىم معاش امرار بود مشقيت

و فعاليهتا به اشتغال وجود با و سأهلا اجن خالل در  

 كه بود باور اين م صجنان هيل جو ،كوناكون كأرهاى

اين از و شدج حمحتد حمحمكن شلك هر به بايد اكركران  

د ادامه را خول طيقاىئ طلبانه حق حمبارزات طريق  .هلن

 سازحماندىه و تشلك براى حمإرزه جريان در أمأ

وردن ا كرد كه بود دريافته عينه به او ،اكركران  

مهاجر اكركران را آن ا از كثريى هشار كه اكركرايت  

به كه جرا .است دشوارى سعيار اكر ،دنان !مق ىم تشكيل  

 هشر در ١٩١٢ سال در كه اعتصأىي در منوته عنوان

 Massa 'ماساجوست ايالت در Lawrence الورض

chusetts زبان ۴۴ به كأركرأن ،كرفت صورت  

زيان تعدد مشلك ،بنأيراين ؟كردند ىم تلكم كوناكون  

به .بود اكركران سازحماندىه حمقابل در بزرك سدى ها  

 إماكنات ىممتا از كأرفرمايان كه آن توجه با ويره

به اكركران تقسمي يا ائ كردند حمى أستفاده موجود

از آنان مهيان تفرقه اجياد و نبايت كوناكون كروههاى  

.اورد صل به جلومكى أحمر اين

ر دشوارى با را مبارزه احمر سشربد ■واقعيات ؛ين ر ز ب  

فكر اين به هيل جو كه بود اينجا در .حمماخت ىم حموأجه

 و اكركران مهءحماند حماز براى موسيىق از كه افتاد

و بيانو ،كيتار نواخنت با او .منايد استفأده نان ا مبارزات  

أين تا خواست ىم و داشت خمترصى اشناىي ويلون  

د خود مبارزايت اكر خدمت در را توان ر  احما .ي

 حمومسين هر از استفأده با مبارزه به اكركرأن فراخواندن

 كه هاىي ملودى از تا كوشيد او ■نبوب اى ساده اكر

ى را ها ن ا اكركران از بزرىك خيش ختند م  هبره شنا

ترأنه هاى حملودى كه بود رو اين از درست و كريد  

با اكرم!ن كه هاىي حملودى دمي و لكميماىي اواهاى  

را هاىي حملودى هيل جو ■بركزيد را داشتند اشناىي اهنا  

مهاجر اكركران بيشرت دانست حمى كه كزيد ىم بر

هنا أمرقكأىي اكركران متاىم تقريبا و اروإىي ص را آ

اشعار سميس .درآورند ترمن به توانستند ىم و شناختند  

انتقال براى كه اى ساده شعرهاى با را ها ملودى اين  

سازمأن به آنان ترغيب و اكركران به طبقاىت آاكىه  

از و كرده جايكزين ديد ىم مناسب مبارزاتشان دادن  

.منود يم استفاده اى احتاديه فعإليهتاى ءيلخ براى انان

ص را جوهيل هإى ترإنه اكركرأن ؟ز بزرىك خيش ١

اين .برانند زبان بر رأ أن ا توأنستند ىم و فهميدئد  

طبقه حمإرزج فرياد به كوتاىه مدت از يس ها ترانه  

بدسكونه و شدند ميدل امرياك منحده اياالت در اكرم  

صت فعاليهتا اين به وجود متاىم با جننان ا هيل جو  

عنوأن به تقها نه كوتاىه مدت از يس كه بود مكاشته  

ك و رهربان از ايكؤ عنوان به حىت كه انقالىب خواننده ي  

.شد شناخته IWW مركزى هاى جهره

 حمى اكغذ روى به هيل جو كه اشعارى ،زمان كذشت با

 اكركران كشاندن راه در بيشرتى هرجه اههيت از اورد

.شد ىم برخوودار طبقايت مبارزه و اكركرى احتاديه به

 رصخ آوازنامه آم حتت كتايب IWW ١٩١٢ سال در

 ؛شعار از سلو Little Red Songbook كؤجك

١^  جاب به ،بؤس جوهيل نؤشته هلا ل بيشرت كه ^

به كه را كتاب اين اكرفومايأن كه ئبود بهيوده رساندء  

ت  احمرياك حمحتده اياالبش رسارس در اكركران حممشرت دس

،مه با مهصذا تا ساخت ىم قادر را آنان و بود رسيده
اشعار خويعش حمبارزايت ؛مهبستكو رضورت ؤ وصف در  

 هسرخ شيطان ،برانند زبان بر انقالىب هاىي تراذه و

خواندندأ ص كوجك

به بتوأند ائكه براى هيل جو ١٩١٢ سال تابستان در  

يوتا ايالت در ممس معادن اكركران سازماندىه احمر  

Utah* به بريدأزد ،داشتند اندك بسيار مدى درا كه  

ك 'سالت اياك اين مرم Salt Lake City سيين لي  

ترين جوان از يىك زمان اين در يوتا .منود ماكن تقل  

سأله ٢ ٠ تهنا معرى و شد ىم حمسوب امرياك اياالت  

أين در مهي صل إفراد كرثت و جتهع به توجه با .داشت  

'Mormons 'مورمون كه افرادى خبصوص ،ايالت



ض طء ف

ى خوأندة ى كبيساى به متعلق و شدند م س در مسيح عي  

The Church o قديسني باياىت روزهأى f  Jesus 

Christ o f  Latter/day Saints' نقش لكيسا .بودند  

أز كه لكيسا •كرد ىم إيفا ايالت دب؛ين اسإس مبميأر  

 ومحشت در ركرى ؛ك هاى احتاديه فعاليهتاى كسرتحمس

 منأيشدكأن و هأ احتاديه بل حمظ در وجود مثاحمى إ ،بود

وقص فدوال قوإئني به يوظ در كرد ىم هقأوحمت أن  

 مراتب به 0ا/م رشإيط رو أين از و شد منى كذأشته

 بالفاصله هيل جو .بود حممقمحدة ايإالت نقاط لمي ؟ز بدم

جذب براى را اى مكترده مفحاليت يوتا به ورود از يس  

 طخهاىت مبارزه كهصعرتءش ؤ رشق و IWW به اكركران

 نزي اكرفرحمايان ء مي د سوى از •مئود أغان أائن 0إحم در

ش حمقابل در ال يت و ط ت به هيل جو دحمأملهئأىمبارزا

صني ، حقيقت در زدندء دست شديد لظ'وحميت

 در اى كينه جنان كه بود حمل جو حمبأرزش فعإملهئأى

كه ورد ا وجود به او به منيت أش طبقايت دمشنأن  

ك؟ صاخنت خاحموش برأى د حمرك كأم به رأ و1 مبد ن؛ن

ئثاتا.ءةدم

ما حاال :است كفته او به موريسون جان به لكوله

ب 'e have got you دادمي!!¥مسل رو تو رتي ^ 

جان بود مده ا مغازه به كزارش هتيه براى كه حمملص  

اجضاى از يىك خول مبش جندى تا كه ” رأ موريسون  

 ىب و ارإم زندىك به بتواند اينكه ثراى و بود مبس

 -يود كرده باز اى مغازج قبل مديت ،بربدازد اى خماطره

ى خويب به  فراوايت ن مشنا د كه دانست مى و شناخت م

 مورمبمون حمغأزء كه نيود بارى اولني اين .است داشته

 حمرونده هنوز و كرفت ىم قرار ممسلخانه رسقت مورد

شئيك با هوريمسون كه زحماىن ،ييشني دفعات از حمىك  

 حمجروح شدت به رأ كذشئه سارقني از مي خول لكوله

طيس تصور .يود داداكه در بررسى جريان در بود كردة  

اصابت هناكم ضارب كه اى مجله به توجه إ خبصوص  

ز بود كفته موريسون جان به *مموله جان كه بود ا  

 به كه ؟فرادى از يىك وسيله به فرزندش و موريسون

 •از ثىك يا و إفتادة ندأن ز به و شده دستكري او وسيله

.انق در؛حمدة ياى از ،كذشته سارقني

در كوناكويت كأرهأى يه ١٩١۴ سال رانوده تا هل جو

ك ئقرج ن مصل ودر كأ به جطه أز ،إياك أين  سيين ار

Park City" براى توانست قءى هركن أو ء يردأخت  

ك در زيأدى صدت از يس و هلد اداحمه كأو به حمل ي  

 جرىح و خرب اثر دو يا و شده اخراج كأر از يا مديت

روانه بود او به كأرفرحمإيأن اكركزاران هديه كه  

.شد محى بميارستان

 هشر هاى مبأىل از يىك ١٩١۴ زأوئيه \ ٠ روز شاماكج در

 سارق دو حممهاخلإئه رسقت مورد سيىت هلى سالت

ك قرار يوش نقاب ر جان رسقت أين حني در ك  

lohn مورسون  Morrison و مباىل مغأزه حماحب  

ك او يرسان يىك؛ز A 'آرليئ r ling سنت حال در كه 

 حمسإخلأنه حمقابله به خصحل سارقني برابر در بودند مغازه

حميم ، حمغازة يشت دو ،ديكر اى نوشه در .ختند؛يرد  

M مرلقن ،موريسون جإن مسرإن از دمي erhn حمنتظر 

خائه طرف به مه اتفاق به ظ بود برادر و يدر رسيدن  

 حميأن اين در ،رلنكس ا و حمورمسوئ جان .سوند رمصحعامر

 سارقني .شدند كشته و كرفئه قرار لكوله صدابتI مورد

ت بإ  دسهتاىي إ بود دادق رخ كه جنه ا از فراوان وحث

در كويا اها .كردئد فرار و كفته ترك را مفازة خاىل

مورد نزي سارقني ؟ز مث طرف دو ترياندازى جران

.بود كروته قرار حموريسون رلينك أ تفنك لكؤله أصابت

 بود مده ا برادرش و يدر رس بر اجئه ؛ز كه مرلني

 هتمه براى كه يليعص به ؟ر واقعه جريإن •بود شدة شوكه

كه كفت و داد اطالع يود ؟حمدة مفازة به كزأرش  

داده قرار لكوله اصابت مورد ؛ر سارقني ؟ز يىك رملهنف أ  

اصأبت از ,مبس سارقني از كه كرد امفافه او ،است

ماجرا از كزارش هئيه برإى كه تكأرايت روزنأمه كزارش  

ل به ز از حاش نزي بودند أمده د جان كه بود ا  

او از و شائخته ص را او كه فردى وسيله به موريسون  

ى از بوده جبزار  .ست؛ه حمد ا در ا

ساعت در ،واقهه اين مدأز ساممت جند ،حال مهأن در  

 ،يوتا ايالت از ديكرى كوشه در ،شب صان نمي و يازده

نام به بزشىك *Murray حمورى نام به هشرى در  

م‘ ع د D هيو م فرا r  Frank McHugh با  

.شوب ىم بيدار خواب از در شدن كوبيده شديد حمدأى

م قبل از وى با كه را هيل جو و كند ص باز را در د

 دكرت از هيل بيندء مى خود مقابل در ٠ داشت شناىي ؛

قرار لكوله اصابت مورد كه را او كه كند محى درخوأحمعت  

 حمى دكرث يه هيل .هلد قرار مداوا حمورد ،ست؛كرقته

ك خاطر به كه كويد قرار لكوله احمابت حمورد زن ي  

شوب ىم هتوجه خول معاينه در هيو صك .ست؛كرفته  

هيل بدن اراكهناى از جهيك به غوشبختإنه 4لكول كه  

اين از .بود رفته بريون أو شانه زير از و نكرده أصإبت  

مشأز و مشستشو را زمخ حمل رو  دوسين از ،كردو ا

از و برسائد أش خائه به را هيل كه كند ىم خواهش  

 اسرتاحت خانه به ؛رسيدز از يس كه خواهد ىم هل

.كند

شدة حمتوجه معاينه حني در كه كويب ىم مبدها يزشك  

؟ما كند ىم حممل ؛ى اسلحه خول إ هيل كه بود

ز كه بود نتو؛هنهته كه نزي يزشك دوست .ببيند را ا  

مدىت از يس برسأند اش خانه به را هيل بود شده قر؛ر

د ىم عنوأن بود خواسته او از راه ميأن در هيل كه ك

ز دسيت نزديك كه نتوامست هيحكأه و1 )كه وسع و ا

م و ?٠ صا

كه برد ىم كهان او و بايسند (كند ييدا را آن حمل  

 احمهلخه شب ائريىك از استفسادج با و ههاجئا در هيل

.بود انداخته بريون را خول

ز فرداى در كزأرىش روزائمه در هيو مكة دكرت شب ا  

و حموريسون جان قتل و موريسون مغازه رسقت مورد  

 هتام از يليس ٠ كزارش اثن در .خواند ىم يرسش

مورد كه اند كرده مشاهدة را جمروىح فرد كه افرادى  

به زمينه ؟ين در تأ غواهد ص ،كرفته قرار لكوله اصابت

د كزأرىغ يلىس كرفته مئأيس دلميس إ نزي مهو مكط .هلن

هنا ؤ  قرار وى مدأوأى و هيل جو حمراجعه جريان در را ا

.لص

ز در هيل جو كه اى خانه به يليس ،يعد ساعت جند ا  

جو ،شكسئه را او اتاق در ،برده جهوم برد ىم رس به  

خواهد مى او از مليس .بيند يم ختختواب در ؛ر هيل  

هيل جو اما .مباند باىق ختختواب در حركت ىب كه  

 يىك بالفاصله ئكأن صني إ و خورد ىم ؛خمرصى تاكن

به لكوله اين .كغد ىم شليك او صوى به يليهسإ از  

بار به او براى اى تاؤه جراحت و كرده أصابت او دست  

ىم معلوم حماجرأ اين دادن رخ از يس ألبته .اورد ىم  

بود كرده شليمكة هيل جو طرف به كه يهسى كه شوب  

 ختختواب در اسلحه برداشنت براى او كه كرده ىم مف

 برداشنت براى فقط جو حاليكه در است كرده حركت

.بود جمنيدة ختت در هأيدش لعابس

منكر تواند ض أو شوب ىم رشوع هيل جو از بازجوىي  

و رسقت در خول رشكت اما ،باشد خول خوردن لكوله  

اين توضيح از أو اما .كند حمى تكذيب رق موويسون قتل  

قرار لكوله أصأبت حمورد جرا و شده خنص جكوئه كه

.زند ىم رسبان ، كروته

اين حمىل هاى روزناحمه و بليس كه جنا ا از ابتدأ در

را أست جوهيل مهان هيلسرتوم جوزف كه حمطلب  

ىم ىط ؟ر خول عادى سري بازجوىث ‘بودند ئكرده كشف  

اين كردد آغاز حمحاكه اينكه از قبل و بزودى احما .كغد  

است راديكأىل فرد صأن هيلسرتوم جوزف كه حمطلب

اش ؛و؛انقال اشعإر با و خود سندياكىي فعاليهتاى بأ كه  

ت م حت ت در هيل جو آ  و كأركر طبقه سازحماندض جه

ال ،كند مى تالش اكركرى مبارزات كسرتش رم ى ب  م

د د .ر

ت در س جا مكه سري كه أيت ى مبىن ؛ جوهيل حما د كه ^

ايالت أين ن1قدرهتند و يوتا داران رسمايه نفرت حمورد  

 تهنا ،ميان أين دو .ميكريد خول به ديكرى شلك ،بود

و او جراحت يىك است موجود او برهيلع كه دالض

كه أست مورمسمون يرسان از بىك هشادت مبرى د  

ح دأر نقاب سارقني از (مي هيل جو كند ىم م؛مه صا



س ي . ١١

 مايل امكآتات إز خشصا طرف حمك از كه ،جو .است بوده

ى تصور لمي طرف ؟ز و نبوب برخوردار جندايت كند نم  

خول ،بدس اؤ بوبن حمجرم به راى بتوأند كعص كه  

 در و اثنا صني در اما .كريد ىه عهده به را خول واكلت

 قبىل هاى فرضيه متاىم نأأكأئ به ،قضاىي تءحقيقات غاز ا

 رسقت مساله تهنا و شوب حمى كزإشته كنار يملس

به توجه با ،ديكر سوى از .كردد ص مطرح 'خسحلانه  

اظهار حمورد در او صكأرى عدم و هل جو بوبن خنص  

عدم بر داير هيل درخواست ،بودئش زخص علت  

دادكإة به يرونده و كرديده رد داداكؤ به بروندة ازجاع  

.سود محى فرستاده

قبول سيين ليك سالت مقمي جوان وكيل دو ؟يئجا در  

را هيل جو واكلت راياكن به و دإوطلبانه كه كنند ص  

از حمس اما كند حمى اكر به رشوع داداكه .بكريئد برعهدو  

در او ولكاى بود شده متوجه كه جو ،كوتأىه مدت  

 ،هستند نزي منطقه قطار يرنفوذ رشكت ولكاى حال عني

شوند عزل او واكلت از ولكايش كه كند محى درخواست  

اما .كريد عهدة م را خويش از دفاع او خول دمي بار و  

جو به تهنا نه و كرده رد نزي را درخواست ؛ين دادكإج  

 خالف بر يلكه هلد ض را خول از دفاع أجازة هيل

كه شوب نص ؛؛داد فرصت اين ؟و به حىت ،هرسؤم شيوه  

جريان در ؛جنه رشح و شده حارض شاهد جايكإة در  

 منإيدأ بيان خود ديد از را است

منصفه هيأت ،هشإدت خرين ق اداى يايان از مبس  

 هناىي تصممي اختاذ براى ساعىت جند به تهنا بيدأداكه

 شناخته كناهكأر هيل جو شودء ىم اعالم راى .دارد نيان

داده اجازه هيل جو به •كردد ىم حمكوم حمرك وبه شده  

يىك شدن أوين حلق و شدن تريباران بني كه شوب ص

 .كند حمى انتخاب را تريباران هيل جو متايدأ انتخاب را

و هند نص وقىع او خواىه فرجام به ئزي بعدى دأداكه  

 .كند ىم تائيد را بدوى داداكه حمك

مانده باىق حمك اجراى به كه ماش جند در بود 

؛جهأن كسورهاى دمي و احمزياك اكركزان از مبغيارى

،دنيا رسارس در اكركرى هاى احتاديه از بزرىك خيش

هاى خشصيت ؤ نظران صاحب از زيادى عده جبن 

Helen Ke لكر طنه جهله امللىل؛ز ller حتت نزي و 

وودرو ،كشور از خارج و داخل در مرص فشارهاى  

ز و ف Woodrow W و ilson' وقت مجهور رئيس  

به ،واشنكنت در كشور ين1 وصفري سوئد دولت احمريكإ'ء  

به آمه درخواست وئشنت بأ و كرده أعرئاض حمك اين  

اسريى ويليام ،ايالت ؛ين فرحمأئدار و يوائ ®دادكأ

W illiam  Spry■ حمك اجراى تا خواهند ص ئإن1 ؛ز 

به كرانهبا فرصىت كويا ؟ما .منايند تطيق را صادره  

را نايذير خسمت و مبارز اكرم اين تا بود ؛مده دست

ص خ ض

أجرأى تعوق ثار جند ؟ز مبس إالخره و .بردارند ميان از  

در ا ١٩١۵ نوامم ١٩ روز حسراكه در رساجنام ،حمك  

جو ،سوخت حمى اول جهايت جنك تش ا در ارويا حإليكه  

قرار تش ا جوخه مقابل در زندان صان محإط در هيل  

به و نشاذله صندىل يك روى را او •شوب ص داده  

و متريدة قلب شلك به سفيدى اكغذ .بوبن بسته صنديل  

مورد هدف عنوان به تا يودند كذاشته او سينه روى  

ينج از كه تش ١ جوخه .د كري قرار تش ا جوخه استفادة  

جو سوى به رأ خول هاى تفنك بود شده تشكيل ئفر  

ارتش مبارز و دلري جنكجوى اين سوى به ؛هيل

او سوى به صزمان و فته كر نشانه جهاز اكركرأن  

طيش ير و بزرك قلب ترتيب اين به و .كردند شليك  

 .أيستاد باز طيش از مهيشه براى هيل جو

ه از يس مبميأرى سأهلاى شد حمملوم هيل جو شدن كنت  

ز او كه و مصم داراى كه زىن كنار در را كذاىي شب ا  

كه بوده رأبطه در؛ين درست و كذرانده بوده خانوأده  

كه شد مخشهى .است كرده قرار لكوله ؛صابت مورد  

به را او خاوئاده و زن ياى خواسته ض كه هيل جو كويا  

جريان توضيح از ،يكشاند مده ا وجود به كه ماجراىي  

اين از كذشته كه اينجاست جالب .است زده باز رس امر  

موجود مدارمك از بسيارى كه است شده حمخشعس أمر  

ميان از ارسأرآمزيى شلك به هيل جو برونده مورد در  

منينه اين در حتقيىق هركونه رو اين از و است رفته

.أست شده غريمهكن

به ثدن سوزاندو براى او خواسته مطاق هيل جو جسد  

Gلند كريس كورستان race land درشيكإكوبرده  

نفر ٢٠٠٠٠ حدود او جنانه تشيع مرامس در .شد  

 حصنه به را مرامس أين ديتكونه و بودئد كردة رشكت

ك از قدرداىن از شكوىه بأ ل كإركر طبقه مبارز ي تبد  

زندان از هايش آمه خرين ا از يىك در هيل جو .مئودند  

Wobbly B وود ىه بيد سك *ووش به ig B ill

Haywood^ ى احتاديه رهربان از  ’1WW” اكرر

هدر عزادارى براى بهيوده را خول وقت ؛بود كفته

سفارش اين مطاق ؛.كنيد سازماندىه ؛ر خول .ندهيد  

كذاشته كوجىك اكهتاى در او خاكسرت ،مرك از يس  

متحده اياالت ايالهتاى متاىم به حموئ أستنثاى 4ل و شده  

فرستاده جهاز كشورهإى از بسيارى به نزي و امرياك  

جريان در ياكهتا اين ١٩١۶ سال مه ماه أول روز .شد  

كشوده جهاز كنار و كوشه در اكرم روز طأهرات  

 .شد سريده باز دست به هيل جو خاكسرئ و شدق

از يىك دارى رسمايه ظاملانه نظم خفاشان هرجند ،رى ا  

 نيسىت كأم به را اكرم طبقه نايذير آشىت مبارزين

و هيل جو هاى ترانه نتوانستند هركز ؟ما هسردئد  

ان و هأ ترانه اين .يردارند ميإن از را أو مبارزم ؟سطوره

به را هيل جو بدينكونه و ماندند جاى به اخل.طوره  

 .ساختند مبدل حمرد خنوأهد هرم كه مردى

اى ناحمه ،فراوان حمقاالت و اشعأر از كذشته هيل جو از  

 ٣٠ روز در أو كه أى نامه .أست جامانده به نزي

كرد ص م أو كه روزهاىث از يىك ، ١٩١۵ سبتامرب  

 ،كرفت خوأس قرار تش ا جوخه مقابل در بعد روز

ز هيل جو كه نامه اين .ست؟ نوشته به خطاب را ا  

س جندى أست نوشته خول رفقاى و دوستان أجراى از يع  

 Solidarity صميعهتىك نرشيه در او تريباران حمك

IW اراكن W ب به ؛مدة نإمسه در؛ين .رسيد جا

:است

عزيزا رفقاى و دوستان

ك هناىي و حمايأيت فرمان من به عدل فرشته تر  

از سش بارها را فرمان اين أو .أست داده را منين  

او فرحمان بار اين كويا اما آست داده من به نزي اين  

 مقابل در يا من كه ام كفته بارها .است جدى

اين راه در يا و كرفت خوامه قرار تاؤه دادكإه  

ى به تالش  مطلىب اين .شد خوامه سريده مر

ز من كه أست  .م؛ كفته خول بؤستان به را ا

ج نزي ها روزنامهه در كه مطلىب ينإ با ،كرديده در  

ز ،حاال كه رود ىه انتظار ؛جر فهمم منى ،وصف ا  

كروش مقابل در كويأ كه خاطر ؛ين به رصفا مه  

ريانداز يس وا خول حرقهاى ،شد خوومه داده قرار ت  

روشن صه براى را خول نظرات ئقطه صن !قكريم  

اين از مسرأئكسين حيت كه ئيسمت حارض و ام كرده  

 ثا حق دأمن ىم كه جرا ،كمن نشيىن عقب موأضع

.ست!من

خ كوة ثه سفرى فردا كه كمن ىم تصور ر  خوامه م

به ؟غاز بالفاصله شوب اينكونه اكر و كرد  

به را هنا ا و كردة حمرخي كره اكركران سازماندىه  

1WW هإى ترانه حما و .منود خوامه متصل  

كه داد خواهمي رس بلئد جئنان ة را كذشته خوثش  

 تملمهكوهياى با منين كره روى در كه دانمشندايت

ك هستند حمرخي كره كر نظارة خول براى و بار ي  

 مرخي كره أينكه م دال قطىع اى نشانه مهيشه

.ورند ا دست به حمسكويت!ست واقعا

مقيدو!رم است باىق روز ن ا تا كه مديت خالل در

 ®نكأ حركت در اينجا در را مبارزه جرخ مشا كه

دإويد حمى م كأم درست راش در مشا .دأرنسد  

.دهيد ادامه خول حركت به كه بايد و



مخارهفدايص هيام١?؟ حميص

ى وداىع با جز .بكومي خودم مورد در كه ندارم جزيى ١: م مي سيار اشعار از و واقىع شورشيان متام با ص و معروف ب جم  ص هيل جو كنتده 

ر وضع تأ أم كرده تالش مهيشه نكه د ن ك خإطر به كرم تشكرى روى ز ، The Rebel ٠١٢١ شورىش دخرت از توان كه اى بزركوارانه مك

The preacher 3-rid the برده و كشيش راه در ،ايد كرده 'من به نابرابر مبارزه أين در مشا توامئ ىم مهن و •سازم هبئر أئدىك را خاش كرة ث

ك نقطه سوى به خاطر رضايت أين ز از صيشه براى أمللىغ بني صبستىك جمهول بزر S مشا ا lave ك ،جونز كيىس و Casey أحاديه ك

'بود خوإمه برابر در مبشناشا اكر هرم دامئ ىم كه وم . . ■ • Jones, the Union Scab* م .برد آ

ك يا و زن <هلد ك ي .ام نشدؤ مرتكب كود

أره ،اره شورش دخرت

س ذممئتإش شورىش ذمخ  خ

ت فرط ١١ س ر

هوئه ىم جواهر ث اكركرأ دؤأ م حم ، ز (ما'حم

قار اززمخ
شورش مسم 6)ا ىم خوذش ي ه ي قريب ى دنيا أ

ساده فل لباسا
ى را را .كرا)ب برا)جنب ذأ زن جور ء س ىم إي

د و عزم و س ى تو سون ض ني رصآ سكة خ ق
مفال و حمال ىب

ي يهنؤم و خوشلك ؛ممئغ خوىش ذ

تدم حمى قملىب أش مميله تو ها1 (إل)ط أبئ هون ،هأ هأءشاهزاده نص

ر كرم هبار وب
ىه تو مثأ (.دإل)ءذذدئ صذص ى ظئ خىش شون حنه

هئأ و تهئغ ت
حاال سني ئ U> سء خرق شوق

ش طبقه ١٢
ما صفوف تو فبونه <p5 ئقورش دفرت

ش مرذثو نرأ
cmj ئإيذاهامممش هأ دقيأى أدز;ي ى

بيقار براىي
ذ ن هتذأ هأ شورش أي اكركرا دنياى

جثكيذن حونئهm Lpj L زنه

ت وهيا رشم ىب خوراى مف أنادى وأس بىق هبش 0ميش (

(ه اكرخونه ،اكراكها تو برابرى وآس ص ،وأق

أهتخأ به 0حمدر ترس آز ص شه حمى عاىل ش 05 و با m شوؤظىئ يه وأقص 0) ة

ص شوؤش دخرت هيأن و جئنكط وقئئ ش5ثخم 4اون مئ شور cq ا

ت با ش كني و شإف b و م شوؤش دختؤ ث كنار در
0أوئ ق

 آين 05 هزأ

 كني و حماذ

 يه شوؤش ىي غزيأب

ن هأيأذ i<u شوؤىش ذخرتقا سو

ن دا ر ك ر ك .ا از فارىس به ب رن  هب

٢٠٠٢ سهطر

ةها ألودىف
م شعر هيل جو •١ ض خل  وصف در را شور

ت ب ا ز ي ل ى أ ل ر ن ك ي ال ز ف ة ا ر ه ى ج ا ه ه ت س ج و م

ز ر ا ه مب دي حتا ن ا را ك ر يت اك ع ز صن ا ه  رسوده ج

.است
 أحمهصتكه سلطنىت نوالهخا ى تركه جترؤ منظور ٠

 ،جامعه آحاد بقيه خالف بر شان خون قرار از

!است رنكط آىب

جهاز صنعيت كأركران إحتاديه منظور .٣

لدن در مه 0ما لل1 م؛ؤش
 ،مرامس اين در .شد بركزأر لندن در مر؛سص مه ماه جهار شنبه تارخي در ايران خلق فدأىي جريكهاى ابتاكر به كأركر جهأىئ روز ،مه ماه أول بزركدأشت

مثار از عارى جهايت سأخنت برأى و دارى رسحمايه نظام برهيلع مبارزه در را خود جان كه كأركر و مكونيعست هشدإى تقاىه ياد به حنست ستبداد و است  فدا ا

ز إ فأرىس زبان به رسود اين خواندن مضن سالن در حارص مجعيت كه شد خيش انرتنأسيونال رسود سميس .شد أعالم سكوت دقيقه ؛سيك ،دند رصأىه ا

ل به .رسيد حضار مسع به مه حماة ؤول مناسبت به خلق فداىي جريكهاى ييام * انرتتاسيوذال ملعرود از يدس .دئرحم به كيالىن زس توأنا هرنمند ،جريكها سأم بنبا

، ايران در اكركران زيست و اكر وضدعيت از كزارىش .كرفت فرار حارضين توجه مورد كه كرد ؟اجر كيلىك فوللكور هتك أ و رسود ترانه ؛جادين و اصد حنه  

 اكركران هاى رسودة از يىك كه !بس استمثار شعر ،مرامس أول مقههمت خامته در .شد قرائت رحما از يىك توسط برنامه بعدى در؛خعش كه بود مطلىب وأن

.رسيد ■حارضين مسع به نياست ؛أسب سورى I مهادن مندؤء

ت ه س به ؟ر خراساىن و مشايل هاى تصنيف و رسودهأ ترأنه از متنوىع جمموعه و مد ا حصنه به كيالىن ن لمي بار صه حماة اول بزركدأشت مرإمص دوم ق  

ذرى ا هرنمندأن ،نزي برنأحمه ائهتاى در .كرفت قرار استقبال مورد حارض مجعيت سوى از فراوان تشويق إ مبر د بار خلين هرنحمند أين برائمه .أورد حنه به 

.رسيد يايان به حارضين يايكوىب و رقص با مه ماه اول مرأمس .برداختند ذرى ا هإى ترأنه اجراى ئه و !حمدند حنه
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م هني1بيؤهع لدوده كؤارشى ي دوأصهى)م قفايئ س

مورد در جديدى كزارش ،برش حقوق سازحماهناى  

 از فرار عنوان با متحده اياالت در حمليس خشونت

 حساب و كرى وحش عنوان زير يا و عدالت

الت يليعس دادن ميس .اند كرده منترش حمحتده درايا

٢٠٠٠ جوالى در كه اى صفحه ۴۴ ٠ كزارش أين

م  از يىك يليس كرى وحش ؛كويد حمى شد ذ

 مساله اين امرياكستء در برش حقوق نقض حموارد

ن ماهيت و دارد وجود كشور لك سطح در  آ

 ىم نشان مهجنني كزارش اين .است شده هنادى

د  و داداكههأ توسط ومحشيكرى اين جكونه كه هل

شان وظيفه واقع در كه ى دمي حمتعدد هنإدهاى  

رتل  حمى دأشته نكإة يهنان ،است اليعس كردن كن

ش ٠ براين ءالوة •شوب  امللل بني عفو جديد كزار

ى حقوق از خيش أولني كه صه براى صاو

وعايت مورد در سأزحمإن أين امللىل بني صإرزة  

 منترش ٢٠٠٠ إكترب در امرياكست در برش حقوق

 حمى متفاويت موضوعات به كزارش اين .شده

ش ؛مجله از بردازد ى وح س كر  دمي و يلي

 ،زندانيان از استفاده سوء ،قأنون اجراى سازماهناى

و داحمحمر جمازات از ئزادحمرستانه و ناعادالنه أستفاده  

 ينأهندىك درخووست كه كساىن ؛نداخنت (زندأز به

از اى كعممرتده و مزمن الكوى .اند كربة سيأىس  

مردم ....دارد وجود أمرياك در برش حقوق ختلفات  

ى هيج كه هنكأحمى حىن ،  منى مشار به هتديد

ك ،روئد اصابت مورد ،خورند ىم اردنىك و كت  

ريند ىم قرار تري هدف يا و مشت ت .ك رثي  إك

هتاى أعضاى را قربأئيان  تشكيل قوص يا نزادى أقلي

د ىم هنا از مبميارى .هلن  به يا و شده كشته ا

....اند شدق مثله بسيارى و أند شدة حمجروح خسش

هنا نه ن نيا با قر أين  مردم بلكه جنايت به مظنونني ت

 معليات به اعرتاض به دست كه مه رث كناس ىب

 ....شوب ىم شامل ،زنند ىم مبس غريقانويت

 دستكري كومتكط هبههيإز جرامي خإطر به كه سياهايت

قرار يلميس وسع و شديد خشونت حمورد ،شوند ىم  

كه يملس ؤحشيأنه رفتأر وجوه ديكر از .ند كري ىم  

ز به امللل بني عفو كزارمش در ،شدة اثارة ا

 ؟اخري كه حمليىل برأساس .است روايت هاى بميحارى

س از مواردى دربأرة ى؛لي هنإ به بدرفتار أثارة إ  

 تعقيب از موارد دوصد ٩٢ در دادستاهنا ،شده

 در و اند كردة خوددارى مهتم افرسان قضاىي

 حد از بيش استفادة به مربوط شاكيت كه مواردى

به نسبت اين ؛است بوده يلميس افرسان توسط زور

صد ٩٩ .رسد ىم لر

 ،مليعس نريؤى در استفأدة سوع و مفهاد از رصفنظر

خود دوون در عدالت ئكهبأئأن به تر دقيق ئكأىه  

ىم نأعادالنه سميمحمحمت ،ير؛بر بيشرتى يرتو ؛داداكههإ  

 امرياك كشور ديوانعاىل ،٢٠٠٠ وريل ا در .أفكند

 (Effective Death EDPA^ قانون اولني

(Penalty Act از را حمرك جمازات درباره 

 محهقى هاى حمدؤديت EDPA .كذرانيد تصويب

 سطح در نظر جتديد حمرأى زندأتيان حهؤى م را

 ،صو اين به ١٩٩٨ از .ورد؟ بوجود فدرال دأدكأؤ

اعهال أيألت ٣٨ در حمرك حمك به مربوط قوانني  

 صتوسط طور به ،كذشته سال شش در و شوب ىم

ك به هفته در زنداىئ دك  .ست؟ شدة حمكوم مر

به رصك جمازات ائتظار در نفر ٣۵ * ٠ أكنون مه  

 .ست؛افزايش به رو دامئا تعدأد اين .برند ىم رس

 بيشرتين أمرياك ،مللل؛بني عفو مارهاى ا ساحمعرإ1ير

ك منتظرين تعدأد  عالوة .دارد رأ دنيا در مر

صد ۵ * تقريبا كرجه ،براين  به حمكومني متاىم لر

 كسايت درصد ٨٣ اما ،هستند سياه امرياك در ،مركس

 كشنت جرحمشان ،اند شدق اعدام مكثعور سطح در كه

 امللل بني عفو .امسته بوده سفيديوصتة فردى

 از مهشود مورد صه كه دس ىم كزأرش صجنني

ى إعدام سم  ١٩٩٨ در سال و سن مك جوانان ر

 ؟ز صورد ٣٠ حداقل و شده اجتام امرياك در رمسا

 حمجازات قانون برقرارى از يس كه موردى ۵ ٠ ٠

ك افراد ،اند شده اعدام ١٩٧٣ در امرياك در مر  

ب  صجنني امللل بني عفو .اند بوده ذهين مائدة ط

 الكرتيىك صنديل از استفاده لغو بر مبىن درخوأمسيت

ىم وارد فرد به ألكرتيىك شوك ولت ۵٠٠٠٠ كه  

زوئن در وسيله ؟ين از اصتفأده .است داده رأ كئد

ك كه زمايت يعىن ٢٠٠٠ استغادج كإليفرنيا قاىض ي  

ك هيلع را ن ا از ز خاطر به تهنا مهتم ي وسط كه ا  

 .شد عام و خاص زبانزد ‘داد بود يريدج وى حرف

شواس ،شد حمئترش ٢٠٠٠ زؤئن در كه اى مطالعه  

 زشت حماهيت مورد در را بيشرتى جزئيات و

ك جمازات د دست به احمرياك در مر ه ل  ؛ين .مي

 درمه صيسمت يكح صوان متمحمت كه مطاملك

صد :شكعسته ك احاكم صدور در اشتباه لر مر  

 در شناسان جرم و دأئأن حقوق از كروىه توسط

 حمطالعه اولني ؛شده منترش لكمبيا حقوق مدرسه

ك جنايات در ئظر جتديد حمرومسه مارى ا  ؛ز بزر

درخواست بدنبال مطالعه اين .ست؛ بعد به ١ ٩٧٣  

صد حمامسه براى سنا جمملس حقوىق مكيته لر  

د جمازات شكسنت ر  نظر جتديد دادكأة در ،م

 حمطالعه ؛ين .كرفت صورت ١٩٩١ سأل در فدرأل

مه را أياليت هاى ئظو جتديد ١٩٩۵ در  

 جمازات موارد متإحمى كه كزارش اين .دربركرفت

ك ك در را مر  ٩۶ ظ ١٩٧٣ از ساله ٢٣ دوره ي

ربر  ١ ٠ از مورد ٧ تقريبا كه داد نشأن ،ميكرفت ب

ك به حمكوميت فقره  ايالىت داداكههاى از كه مر

 در عدالت نكردن رعايت خاطر به ،شدند صادر

با .شدند لغو نظر جتديد داداكههاى در ،داداكه  

ك وجود علريغم اين وجود  مورد در كأىف مدار

 جتديد يروسه حيايت امهيت و كناة ىق افراد اعدام

 كه رأ عاىل دادكأة حمك ؛ايالت ٣ ٠ از بيش ؛نظر

بذيرش جهت اى جبنانه غريوأقع زحماىن حمدوديت  

 حمه كنده ىم اصإل حمكوحميت از ىس جديد شواهد

 فرصت ،أيألت ١ ٢ از بميش در .كذأوند ىم ؟اجر

 .أست كصرت يا روز ص نظر جتديد درخوأست

 تعداد دادكه كزارش تاميز نيويورك براين عالوه

 لكمبيا مطالعه از يس ،اند نشدو برمال كه خطاهإىي

 تعدادى ،٩ ♦ دهه اواسط از زيرا ،اند يافته افزايش

الت از  و كربة خوددارى نظر جتديد يذيرش از أيأ

رسع را احمدام يرودسه  صني براساس .اند خبشيده ت

وكيل واحدهاى ،اياالت از بسيارى ، كزارش  

تنظمي در قبال كه را وينه صوحمى مدافعني
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از كه فقريى مردم براى طر جتديد درخواست  

ت هخارج أين عهده د برمنى ه درست آمدن  

 .اند كرده منحل ،بودند شده

 أعاده به كه خطاهاىي از نوع دو ،لكمييا كزارش

ت رثي ك ك هاى جمازات أ هتى مر  را ،اند شده من

:است كرده مخشهى

ى ؛شديد مدافع ولكاى .١  حىت كه صالحيىت ب

 را حمهص شواس يا و ائد نيانداخته يرونده به ئاكىه

ى هلنده نشان كه از وى رهاحمى يا و مهتم كناس ب  

نظر در ،شدند ىم شاحمل را مرءل جمازات

.نكرفتند

و شواهد جنني كه دادستأهنإىي يا يلميس .٢

د؟ كردة كشف را حمدارىك ز آاكهانه ؛ما ،ن را ا  

دور منصفه هيات دسرتىس ؛ز و داشته ئكه خمين  

 : از اند عبارت ديكر خطاهاى .أند داشته نكأه

 هاى رسانه با داداكه جريان مورد در كه قضايت

 نادرسىت اطالعات يا و اند كرده حصبت صكإيت

 از كرفنت اعرتاف زور به ،اند دأده حمئصفه هيات به

به منصفه هيات از سياهيوسائن حذف I حمهتمني  

ك حمإكهه هئاكم  كذأشنت يا و سياهيوست فرد ي

 بني ماكملات شنيدن برأى زنداهنا در خربجني

 حممدها كزارنش اين .مدافعان ولكاى و حمهتهني

ك جمازات مورد در را خطاها جنني از مورد  مر

د ىم أفشا ك و شوس ؟ين مهه وجود با و .كن دأر ،م  

برأى ج حممتل اياالت رستاسو در شديدى كرايش  

نظر جتديد درخواست كردن مشلك بيشرت هرجه  

ك هاى جمازات در .إست ؛حمدة بوجود مر

ى كزارش ت امللل بني عفو ٩ ٩ م حفوق عنوان حت

 ماهيت در اىلص عامل صه براى حمساوى

ك هاى جمازات ناعادالنه  را امرياك در مر

حمرحله هر در نزادى ئبعيفس .داند ىم نزاديرسىت

 جمازات براى را راه امرياك در دأدرىس يروسه از

ك د ىم مهوار مر  در كه كساىن متاىم از .كن

 ٣٧ ،شدند اعدام ٩٧ تا ١٩۶۶ ساهلاى فاصله

صد د حمى تشكيل سياهأن را لر كه حاىل در ،هلن

هنا مجعيىت نسبت  مجعيت درصد ١٢ تهنا آ

اكست جمازات اطالعات مركز ،٩٨ زوئن در «امري

ك صد كه رسيد كريى نتيجه اين به مر  لر

ك به حمكوميت دريأفت احمتال  تائري حتت مر

صد از بيش مراتب به نرأىب مساله احمتال لر
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ك  حتت قلىب هأى بميارى از ناىش مريهاى و مر

 . باشد ىم سياكر كشيدن تائري

 Pitlsburg Post - Gazette توسط كه بررىس

د ىم نشان ،كرحمة صورت  از مورد صدها كه هل

 جمازات در دادستاهنا و فدرال مامورين ختلف

ك  ديوانعاىل ،بعد به ١٩٧۶ از اما ،دارد وجود مر

 كه درآورد اجرا مرحله به را قانوىن ، كشور

از ختلف خاطر به را دادستاهنا تعقيب آن براساس

س مراحل در غرياصوىل برخورد و قانون دادر

توسط كه حتقيىق براساس •كرد مهلىغ  

ه صورت شياككوتريبون فت ك حىت ؛ر از نفر ي  

خاطر به هركن جناىي هاى برونده دادستاهناى  

ر يا و دروغني مدارك و شواهد ارائه ي و تقلبات د  

 ،واملع در .است نشده حمروم اكر ادامه از ختلفات

 ختلفات اين ممشول كه دادستاهنأىي از بسيارى

 باالتر مقامات به و كرفته درجه ترفيع ،اند شده

د ىم نشان مهجئني مطالعه اين .اند رسيده  كه هل

ك جمازات مورد هلها ،تكزأس بدون را مر  

داده اجنام عادالنه قانوىن ترشيفات و رسيدىك  

هاى جمازات از مورد ۴ ٠ در مدأفع ولكاى .است  

ك ك نه مر و اند داده ارائه داداكه به اكىف مدار  

ك از بيعش حين ئه  رسيدىك بروسه در را شاهد ي

 ولكاى اين از يىك .اند داشته اختيار در حمرونده به

كه منيدأنسته حىت او كه داد هشادت بعدا مدأفع  

د استفادة داداكه در هشود از توائد ىم ك .كن ي  

ميارهياى بزشك ك دكرت به كه رواىن ب مر  

از حمورد ١۶۶ در كه آن از يس ،شده معروف  

ك هاى جمازات كه شد حمطوم ،داده هشادت مر  

عدم به امرياك روانزيشاكن اجنمن توسط قبال  

 .بود شده حمكوم اخالىق احنرافات و صداقت

ك كه داد هشادت ديكرى روائشناس  اسبانياىي ي

ك واقع در تبار  .است بالقوم جاىن ي

 داداكه در دادستان شاهد ،مورد ٢٣ در حداقل

ك استفاده براى كه )هشاديت است بوده خربجني ي

 به بنابراين و شوب ىم داده زندان در مزاياىي از

 مهشورترين از يىك (.نبست اعمتاد قابل هيجوجه

 به كه بود جواكنون تكزاس در جناىي ولكاى

به خبشيدن رسعت و دادرىس جريان در خوابيدن  

 هشرت <قضابيت خوشايند براى دادرمثىس جريان

ك در .دارد  از يىك ، كذشته سال در مورد ي

وكيل يعىن آلود خواب وكيل :كفت فدرال قضات

وكيل خوابيدن به تكزاس ايالت جند هر .وكيل ىب  

ريى نتيجه اما ،كرد اعرتاف  بود آن اش هناىي ك

و ،شد برخوردار اكىف دادرىس حقوق از مهتم كه  

ى وكيل .شوب اعدام بايد ري  حطه خاطر به ل

وكيل و افتاد زندان به نوجوان خرت د دو به جنىس  

در ، يافت ارتقاء دادستاىن مقام به بعدا كه سوم  

ك با ارتباط  .شد حمكوم اخاذى طرح ي

ك نشان ،كرفته اجتام كشور سطح در كه بررىس ي  

د حمى از دادستان ،جناىي حمكوميت ۶٢ از كه هل  

زيمو  ىم كه كرده استفإده دادرىس بردن براى آنال

 اعمتاد قابل هيجوجه به مدرىك جنني دانمي

 در داداكىه در كه حمختصصيىن از يىك .نيمست

حفار تكزارس ايالت  هشاديت جنني تا بود شده أ

د ارائه داداكه به (مدرىك)  نام لينج جارلز هل

 Dallas Morning كزارش براساس .داشت

News رسدر خاطر به ٩۴ سال در لينج ف  و ا

اعزأم رواىن بميارستان به اللك نوشيدن در افراط  

 بود شده آزاد حموقائ دادرىس زمان در و بود شده

ك بتواند تا  داداكه؛رائه به مهتم هيلع ؟ر هو مدر

د  دكرت .شد اعدام ٩٨ سال در حمهتم .هل

”Erdman” ى متخصص ر  بارها كه بود دي

مورد در هشادت براى تكزأىس دادستان توسط  

ك جمازاهتاى  .شد ىم فراخوانده داداكه به مر

Erdman هنا كه نفرى شءش مورد در كه  در ت

داده هشادت ،شدئد اعدام بوش فرماندارى دوران  

رش مورد ٧ به ،بود ىا،دستك م!  وآزماي*ش شده ر

كه تكزامس :كرد اعرتاف خشصا خول دروغني موى  

 ،؛داراسن كشور لك در را اعدام جمازات دوم مقام

۴ )يعين ۵ ۵ كه كأليفرنيا ,با يسهحمقا در نفر ٧ ۶ ٨ 

بوش زحمانيكه از ،١ ٩٩۵ از را نفر ٢٠٠٠ (نفراست  

 حمكوم إعدام به رسيد ايالت اين فرماندارى به

از و بودند فقري افراد اين متاىم تقريبا .است كرده  

خسريى ولكاى  جريان حمصول طور به كه ت

ىم دادستان به ٢ ٠ به ١ نسبت به را دادرىس  

 الحيه با صجنني بوش .بودند كرده استفادة ،بازند

منع را ذهىن مانداكن عقب اعدام كه كذشته سال  

 ٢۵ اكنون مه .برخاست خمالفت به ،كرد ىم

ك جمازات انتظار در (تكزارس در نوجوان و اند مر  

م .رسد ىم ئفر ٧ ٠ به تعداد اين كشور سطح در ا  

در كه بينمي ىم ،برومي ينسبلوانيا به تكزاس از  

جنا ك انتظار در زندانيان درصد ۶٣ آ  را مر

د ىم تشكيل سياهان صد ٩ ٠ .هلن ت از لر هاى ملي
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ستند وكيل كرفهن به قادر كه فرحمائدأر .ني

ك جمازات ٢٠۵ ، ضسإلوأسا  ١٩٩۵ سأل از وا مر

 حمرأبر شش رمق أين كه است كرده احمضاء كنون تا

أين ييشني فرصأئدأر دو توسط كه أست تعدادى  

 احمضاء شان فرمائداوى سال ٢۵ طول در ايالت

.اند كرده

دغل در را خول درس قبال امرياك حامكه طبقه  

 .ست؛ حموخئه ا خوب دحمكراىس ليربإل مكتب بازار

به ؛ر سيإبص نظام و أقمتادى مناسبات كه جرأ  

د يم جلوة جدا و منودة تفكيك مه از شدت  .هل

شعإر در شدق دادة وعدة رىس برإحمرى ،نتيجه در

ك ك ،هشروند ي  صل در (سياص )ثراثرى راى ي

رنابرابرى اقتصاد در حامك نابرابرى حفظ به

ب أين به .خبشد ىم دوإم (أقصادى به و ترتي  

در رأ سياىس حقوق ،اكركر طبقه ،ديكر عبإوت

.مبنريد ص اقتصادى حقوق كربن قرباين أنأى

ىم نظر به عادالنه ظاهر در دحمكراىس ليربال  

ؤاقعيت در دمكراىس از شلك اين نكه ا حال ،وسد  

مكيث حتكمي در رأ رسمإيه صاحيان إرص و حا  

تصادىف .رساند ىم يارى أش طبقايت حمناقع تامني

ك جانبه سه مكيسيون ،١ ٩٧٣ در كه نبوب  تمي ري

 صاحب أفراد ؟ز ريزى برئأحمه و حمديريت 4حمحرمأئ

 ئظري كه ص راكفلر ديويد رسيرسىت به (امتياز

تأكيد و تكيه متوجه خوىب به هايش مهامل ساير

بر غرىب اروياى و أحمريكأ هاى توبة روزأفزون

كزارش .شد كذاردء بنيان "بود شدة حمدىن حقوق  

ارتباط در جانبه هسه كهيمسيون معليايت وأحد اكر

رتل و مهار جكوئيك إ  ١ ٩٧٣ در ها دصكرملى كئ

است قرار كر ق كه وسد ىم مكرى نتيجه أين به  

بنابراين ،كغد إصالح را خودش ،خودش سيسمت  

أينكه ئزي و شوب دادة اكهعش بايد دحمكرأىس وفور  

هنا كه هاىي حوزج  روهشأى به توان حمى درأ

 صجنني .حمحدودند ،داد معل أجازة دمكراتيك

 رشإيط در كه ارزيش سيسمئ حمك وقين أينكه

 ودأكرث به باشد ىم مفيد خول نفس در و عادى

 سودحمند بالنفسه و إلزاما دمي سيعمممت اين ،سد م

كه امي يإفته دست دكته أين به صا ٠ بود خئواهل  

!قصأدى و وشد كه سذيرمي  هببوب رصئظور توسعه

حساب حدو إلقوؤ طور به (م-مردم زندىك رشايط  

 دحمكراص حرص و حد مورد در حمطلب مهين .دارد

د ىم صدق نزي سياىس دحمكرأىس مزيإن وقىت .كن

ود خواهد بيشرت ىس دمكزإ ممم ؛باشد حمتعأقءل  ي

كه بود أين مذكور كبجممسون ييشهنادى لواحي جطه ؟ز  

 اطالعأت تا شوب دادة بيشرتى قدرت صياىس ىهربر به

هاى بودجه و داشقه نكه خمين مردم دسرئص از را  

أين عقيدة بنابه كه ؟جر دس اكهش را اموزش  

توقعات ،احموزىش سميحمقم شدن دمكراتزيه كهيسيون  

به ؛موزشو أ سميهمقم كه أؤين ئزي .است برده باال را مردم  

هأى برئإحمه به سشقر ،هشروندان سمثرت حموزرش ا جاى  

ريدازد ،اكر به اشتغال اموزىش  اين بغابرأظهارات ،ب

در ،دحمكراتيك حكوصت يذيرى رضبه ، مكيسيون  

 يوياىي از يلكه خارىج هتديدهاى از نه متحده اياالت

 حتصيل اخلالة فوق ى جامعه در دمكراص خول درويت

أمور )در م دخالت و خروش و يرجوش ،كرده  

 خالصه طور به شودء ىم ناىش (إجمتإئش -سيإىس

 حمأئيد خوأهأن مزحمور مكيسيون حميمشهأثءى طرح ،نكه؛

ىب مكحمترش و خئياكن بيشرت هرجه كئرتل دؤيأرة

اوردن ياحمن طريق از مردم ميان در معوس تفاويت

هبجإن در و ،متوسط و فقري طبقات انتظارات و خوأسهتا  

تقويت ،مجحهورى رئيس قدرت افزايش خواهان حال  

در خصوص خيش و دولت اقتصادى هاى ههاكرى  

 بيشرت هرجه حمدوديت ،اقتصادى هاى ريزى ثرنامه

طبقه حفالني سأخنت مطع و راه به رس و مطبوعات  

 :نويسد ىم نيويورك داشاكه اشنارات .بود ؛كأركر

 حإمك طبقه ؛ترتيب اين به و . ...صاكرى إ روحمن

در بيخودى هوى و هاى صه آن طريمغ ؛أمرياك  

 حديت با و ١٩٧٣ سال از ، دمكراتيك جامعه ستايش

با مه را اش اهنني ياشنه سو اين به ١٩٨٩ از فزاينده  

 ؟دممت كرده سفت منين بر كسرتده طور به مه و شتاب

 كرىس به رأ دصكرأىس از اش بديده ا و جديد تفسري آ

.ند بنشا

سمئهنأد اولني ارائه زحمان از بعدى شده اجتام اقدامات

رئيىس از سش اكرتر ىهءيج كه جانبه سه كهميسيون در

رئيس راكفلر و آن مهوم اعضأى از شدفش مجهور  

ز دأئص افتخارى  مهشود كزارش اين رستارس دو بود ا

ز رجه طيقايت جنكط دورأن أين طول هتإىم در .ست؛ ا  

 خصوص يأ ووأىي جهاز حه و بائممي نقوليرب؛بميءم را

ن تضاد كه است شاكر ا كأحمال ، (زممن كرج حممأىم رد

طبقه خؤد ميان ضاد نزي و طبقإت بني ائربذير شىت ا

تشديد (جهاىن سطح در جه و مىل سطح در ؤجه حامك  

 حموقعيت تقويت براى امريكأ حامك طيقه .است شده

دست به براى جهايت جنأل در سودش كسب برم  

 مناع كنرتل و ارزان اكر استمثار ‘مناع ‘إزار اوردن

أين و ,است شده حمادة ا جنكط براى ئيشرت هرجه I نفت  

 كأرم طبقه بر سفرت هوجه كنرثل ؛عهال ممحنإى به ؛مر

سطح اوردن باتني و جامعه شدن حميملهاريزق بوصعمله

^ $ 0 

بأ اكرم طبقه كه ،مديت حقوق ء أصت كأركران زندأش  

 ،است وردة ا بدست فراوان هاى دادن قربايت و تربدها
تباين در حامك طبقه أسرتاتزيك مناملع با كه زمأيت تهنا  

شان جهإىئ جديد ئظم ؛حمعهذ .شوب حمى حتمل ،ئيست  

 رسحمايه بقأى .هلد ص ديكرى بوى (امروز نظم أيعين

كه جتا ا تا و نعوده وابسته مديت جامعه به هرم دارى  

جه با كه جبنمي ىم <شود يم مربوط مديت حقوق به  

حقوق صاحب ىم كور در را حمترويل اكركر طبقه شتاىي

 زجنيريان مه كه سونوشين •سازند ص مدفون مديت

ز از قرن حمك از بيش ،برياحمويت كسورهاى در آن ا ا

.اند بردو رجئ

املن

أمرياك

م ر
 اينكه از كردمي دريافت ؟ر تان أحمه .ائقالىي بادرودهإى

ن اقإحمت حمل در كه سينأرهاىي جريان در را ما آ

حمورد در .سيأسكزارمي ،ايد كذاشته (ميشود بركزار

 بكومي بايد هلد ىم روى نرشيه دريافت در كه تاخريى

زودتر هرجه نرشيه تا بوده اين مهحوارة مه ما تالش كه  

بر احمدن فائق اميد به .برسد اش خوأننداكن دست به

.دارد وجود زهيته اين در كه مشلكايت

ائلكمتان

م سالمهاى با ؟مصطىف عزيز دوست  رأ تان نامه •ر

ت ف ا ي ر مي د ز .كرد ر ا را ر ق ل د سا ر ن ا خ اشتباىه ناحمه اي ر  

 مشا اما .شده فرستاده حما ادرس به آمه جون دأده

شده جماهدين سامنان از اطالعاىت و نرشيات خوأستإر  

به اطالعات دريافت؛ين جهت است هبتر بنابراين .أيد  

ز خود  .إشيد موفق .بنويسيد آمه سازمان ا

منارك  دا

اف -ر

I به هشا از احمه دو فأصله أين در .أئقالىي درودهاى  

 ئرشيأت تأن أدرس تغيري به توجه يا ء رسله دسمتان

 .شد خواهد إرسال جديدتان ادرس به بعد به اين از

•باشيد حموفق

جنحن

م ر
باؤمه كه احميدوارمي رسيدء تان آمه .أنقالىب درودهأى با

.بنويسعمد برامبان خول وضع از بيشرت
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ش (۶)دمانمدمحه حدبمى ازمبادزه كزاد
 قمست شمنني ،يد ا ص زير در كه جنه ا

ك مبارزء از اى جترمبم كزأوءش  ستون ي

 كه است مازندران جقلكهاى دو جريش

 خول كه حبىش اسصاعيل هشيد رفيق توسط

 )به مبارزاىت حركت اين انقهاى ظ امبدأ از

ز در (ماه ١۴ مؤت  داشتء رشكت ا

 انتشار و حإدط به اقدام .است شده 4هأس

ش انتقال مطور به ما طرف از مذكور ثزار

يت جترحمات ريوهاى به مبارزا ش ن و جنب

 ،ئةلللؤإ1 رفيق خاطره بزوكدأشت ههجنني

 خيهشأى كريدء ص صورت مححيش امساعيل

يل مبشني ه،ى شاوج در كزارش اين ي

ب به فداىي يقأم و جا د س ستاء و ا

ه م ى jé أ ه د .فهو رب ى ق د ن ب

برأى رفقا شناسايي و سرياكة معليأت بعد؟ز  

 رشق طرف به كوه دسته ،استقرار حمحل تعويض

د حركت ر  مهك رسا سوئه تا كوة دسته فأصله ك

سطح در شعركإه معليات تائري حمودء شده سإمئحت  

ت اين در .بود شدة خيش مشحال دو وسيىع  مد

 كألهشأ قبيل از بوىم مردم با حمئطقه دو كوة دسته

ك و بود خوردج جوش ك با ارتباط مه حمورد ي ي  

با ارتباطات كذشته برخالف .بود مطرح ىي روستا  

طور به ما بار أين .نبوب مرشوط و حموقىت كإلهشأ  

هنا ؟ز دائص رد آ دريافت برجن و كره ؛ ماست و آ  

ت اين در آمده دست به جتربه ٠ كردمي حمى مد  

مواد با تواند ىم كوه دسته كه بود أين از *حاءش

محل مورد در را خول روزانه حمأحيتاج خام غذاىئ

ن جحم و نقل و ى حئو به أ د حل هبتر ت ،كن  حبوبا

به ض ا برأى كئدم و جو ‘ليه 'عدس ،لوحما قبيل از  

ض هاى تن جاى به د؟ص صورت هشر از لريا

 ،مهدى رفيق شدن هشيد بعدان .ميشد مرصف

يب مواد به دستربدهأ دسته اسفبارى وضع به فذ  

حمك اينكه تا .داشت ادامه و داد حمي ممداب وا كوة

ب برتأمه بأ شب ك شده محا حأل در نفر ي

ربد  شد كذاشته كه اى جلسه در .افتاد دام به دست

از را او رساجنام و كرديد مطرح خمتلىف نظرات  

ك البته .كردند اخراج كوج دسته مه ديكرى نفر ي  

ك له مسا اين در  با ،حيثها ن يا با از يس •بود رشي

ر هاى قرارى ىب به توجه مت رفقاى مداوم و س  

كوه دسته در صاه صه حدود در كه ترمكن

جياد مشلكايت د ىم ا هنا صه كردن  أضافه به آ

 با را هاىي اكسىت و ضعفها كه ديكر رفيق شش

بدين .شدند فرستاده هشر به كردند ىم محل خول  

ب خواست ىم مكيت از اكسنت بأ كوة كروه ترتي  

فيت به فرمانده معاون رفيق .يابد دست بأالترى كي

به شد قرار تشكياليت مسائل از اى حماره حل براى  

دريافت با بود توام قرار اجراى و كردد اعزام هشر  

آذوقه ، بوشاك ، نظافت وسايل ، مهامت ،دارو  

ب ومقدارى  برمنى رفقا عهده از أن محل كه كتا

مد را اضاىف وسايل موقىت زدن ؟نبارك با كه آ  

هاى خربكزارى و راديو طريق از .كردند خمىن  

هاى )تمي هشر رفقاى كه فهميدمي خارىج ؤ داخىل

ملان سفري انقالىب ترور به ٢ هشرى جريىك  غرىب آ

 هشر طريق از كه اند منوده اقدام ۶ ٠ هبمن ١ ٩ در

شدن مك با قرأر رس از رفقا بازك*ثسنا .شد تائيد  

هتا ت به آ شد معلوم بعدها و بود توام روز يكط مد  

دو فاصله آ (سزبهأ )لكاه رجتر نريوهاى كه  

حمض به .اند آمدة قرار اجراى حمحل از ساعىت

 هشر كزارمش ،مسوئل رفقاى ،كوه دسته به رسيدن

در ما كه شد حمعلوم و دادند فرمانده رفيق به را  

خسىت رضبات جلار هترأن و سنندج هشرهاى

؛هبروزرا رفيق هتران رضبه در •امي شده  

 به ١٨٢ )فرامرز رفيق و (صبورى )مدألرحمي

آن b البته •كردمي تقدمي خلق هشداى اكروان  

 به هبروز رفيق كه بود نشده مخشص حلظه

ث خلبدة ضهاد  حمإ ؛حمحمحمتأ! شدة ف؛خفري ة زفك حما ر

داشتند قبىل آشناىي رفقا با كه نفر دو مشاهده

 بركزارى از مبس را جديد حمل شدمي حمجبور

ر رضبه اين خاطر به يادبودى جلسه وا ك  و آ

ك غريمنتظره جديد حمل در استقرار با .كنمي تر

اطراف از كوة دسته ديد مشنادها انبوه خاطر به  

 شناساىي براى رفقا از نفر سه و بود حمدود خيىل

 روستاىي جهبه يشت با كريى ارتباط و معليايت

ت هنوز .كردند حركت ماىن!ز مد آنان حركت ز  

 و حمسيب اى عده دادند اطالع كه بود نكذشته

 براى رفقا و شدند ليده حركت در مشكوك

هئا سوى به اوفاع كردن معلوم با شتافتند آ  

رياندازى شد معلوم ها كردن حصبت و متقابل ت  

 دركريى خامته از بس .هستند جماهدين از كه

 جلوكريى و يكدمي شناساىي براى شد براين قرار

ى از هيا ري ك ر ت جمدد د الم  طرفني مابني رمز ع

هتا .شوب كذاشته ى متاس براى حرك ر ف ك  برخال

 اكمل جتهزيات با و مسلح هاى تمي با كذشته

از يعس كوم دسته رفقاى .كرفت ىم صورت نظاىم  

 براى هبروز رفيق بوبن زنده احمتال شنيدن

ك ثاهين “ سارى جابه معليات كه ديدند تدار

و ررمي از كىس ىلأحمتا كرؤاكنكريى مساله

ق مسإوضه ش مه رفي ى نق د حمى باز ر  حال هر به .ك

ت كوه دسته  شريكإه معليات بعدان را حمديدى مد

ك در د ىم خول دور به حمدود منطقه ي خي و جر  

 ” سارى جابه عهليات يأيان از يس كه شد قرار

ك را حمنطقه شاىه اين در مه هوا وضع .كويند تر  

ب مدت  معليات براى شناساىي ىط در •بود خرا

و رفت از بسيج افراد شاىه ~ سارى جابه  

 حمتوجه اطراف روستاهاى در ممثكوكسم آمدهاى

 مرامس اجراى از حمس .بودند شده كوه دسته حضور

راه براى حطه طرح رفقا متام حضور با ،نوروز عيد  

دوم كه شد رخيته شاىه ” سارى جابه بندان  

 معليات براى م ١ ٢ بعد روز .بود فروردين

و ملزومات از بعىض كرفنت با و شدند مخشىص  

سوى به غرىب آملان سفري أنقالىب ترور اعالميه

ل ى حمل و د ء دن ر ظ حنم ؛ك ن در !ر ش نزدحمكهيإ آ

جابه سوى به حركت روز آن فرداى .بردند رس به  

 شاىه ”سارى جابه بندان رأه معليات .شد رشوع

قخهش و بسيج و سباه افراد از نفر سه اعدام با  

كروه و شد اجتام جريكها مواضع توضيح اعالميه
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 دسته إستقرار حمل طرف به هشب مهحان معليايت

باريدن شدت به برف و باران .بركشتند كوه  

ض كردن عود خاطر به - كرفت  عىل رفيق مري

ى جلار معليات كروه حركت كروه و شد كند  

و خود كرسنىك و مخستىك رفع براى معليات  

 كه يافت اساكن اى اكوبنه در رفقا اسرتاحت

هنا صاحبان بسيج افراد مديت از يس .بودند مه آ  

نظر به اينطور .شد اجياد دركريى و رسيدند حمىل  

ى ج افراد از نفر دو كه رسيد م سي  خنص يا كشته ب

د دن  بمشن محله از تصورى هنوز معليايت كروه .ئ

ى اين دليل به . نداشت را رشايط اين در ري و درك

جنا از  اطراف جنلك در شدمي متوجه كه آ

رياندازى  دو رفقا .است بوده جريان در شديدى ت

ك شد قرار شدند دسته هاى نزديىك ظ دسته ي  

 از دورتر مكإىن در رفقا بقيه و بروند استقرار حمل

هنا هنوز و دادمي ىم هبا مك بمشن به ما . ماندند آ  

جيد هنى ما تصور در مه  از محله اماكن كه كن

 حمل ،سست به اعزاىم كروه .باشد بمشن جانب

 خوردن رضبه متوجه شب صان در ما استقرار

زود صيح و شد استقرار حمحل در مائدة باىف رفقاى  

جريان و رساند دوم دسته رفقاى حمل به رة خول  

 داشتمي جماهدين با كه قرارى طبق حما كفت را

هنا اكنال از كردمي سىع  حمطاع رضبه شدت از أ

هنا اطالعات وىل شومي  حمدوده مهان در مه آ

 كسب براى جعفر و هوشنك رفقا ■بود ما اطالعات

ك كوه دسته استقرار حمل به بيشرت اطالع زدي ن  

را ئكهاىئ رسبان و ها جنانه محل كه شدند  

 اطالع و بازكعثعتند رسعت به و كردند مشاهده

برده هشر به جسد جهار فقط كه ديدمي كه دادند  

 اجراى منتظر بنه اكو ،يكس در استقرار با .است شده

تا شدمي فرمانده معاون رفيق مدن ة و هشر با قرار  

تصمميهات مه و شوب دادة معليات كزارمش مه

قرار اجراى براى نفر دو •شوب كرفته مقتىض

ى و رفتند خورده رضبه رفقا احمتايل نتيجه ب  

 شدمي حمتوجه دقيقا حما كه بود جا اين در بازكشتند

ى طرف از شده داده مخشصات طبق كه هال  ،بوىم أ

به رضبه حمل ديكر بار .اند شده هشيد ما رفقاى  

كه كفتند و شد شناساىي ديكر رفيق سه وسيله  

 .است آويزان وار صليب درخىت م جليل رفيق

براى قبىل استقرار حمل به مجىع دسته حركت  

با بيشرت اطالعإت كسب و جليل وفيق جسد دفن  

ك دركريى ادعا بعدها جماهدين كه حمسلح فرد ي  

نتيجه بدون است بوده دوستانشان از كه داشتند

وسايل انبارك تهنا به نكردمي فرصت حىت ما ماند  

 .كمي سدأ دسرتىس خواب كيسه و كوله و يوشاك

به ما ،بازكشت حني در بود خوب ها روحيه هنوز  

ته مانده باىق و رفتمي سباه و رسبازان ؛ساكن حمل  

جنا در كه ها مقمقه اين در كردمي مجع را بود آ  

ت متام خوردن رضبه زيا كيسه و ها كوله ،جته  

هاى لكوله قبيل از متمعليحأت ، آذوقه ، خوأهبا  

جنك ،انداز نارجنك مواد ،اضاىف مهامت ،سىتد نار  

ف قبضه جهار ،منفجره شينك ت قبضه جند ، لكا ،لك  

 كروىه درون ؟سناد از حمقداوى و سه -ز قبضه دو

و مشورت زمان اين در . افتاد بمشن دست به  

مثه مجىع نظر تبادل ما . كرفت ىم صورت صي  

از كه كردمي ىم ييدا درسىس امنارمك به بايد  

حيتاج ساير و دارو و حموشأك و ذوقه ا خلاظ  ما

 حمل حمحدوده در ها انبارك وىل .شومي مكىن

براى شد قرار حال هر به .داشتند قرار استقرار  

ك ؟نبارك به غذا و دارو و مهامت آوردن نزدي  

 ائمصر ، رهوشنك رفقا از نفر سه .بزئمي رسى جادة

و هوشنك بعد روز .شدند آماده حركت براى ...(و  

مك را نارص كه كفتند و بازكشتند ديكر رفيق  

ك و كردمي  نزديىك در سطىح طور به كه انبار

وسيله به بود شده جاسأزى قرار اجرأى حمل جابه  

 .بود شده برده آن حمحتويات متام ناشناص اى عده

ىم احمتال ها بعىض .كرد ىم نظرى افلهار هركس  

و نداشته را وضع اين حتمل و بيكريى او كه دادند  

 ئظاىم مسوئل كه نارص شدن مك با .است رفته

 باىف به خسىت ووص رضبه بود جريىك دسته

با جمدد كرفنت متاس .شد وارد كوة دسته مائدة  

جنني در ما براى جديد نريوى آوردن و هشر

جه در •نبوب مقدور رشاىط  قرار جند اجراى با نتي

نداد نتيجه كه نارص رفيق كردن ييدا برأى

راه و كردمي حركت مغرب سوى به مايوسانه

 . كرفتمي سس در را هران جابه طرف به بأزكشت

 اكرى خمىن در را سىع بيشرتين مدت اين در ما

جهاز با حما ارتباط . كردمي ىم خودمان بقاى براى  

وضع از خربى هيجكونه و بود شده قطع خارج  

 اجتام معليات و جامعه در آن إنعاكس و رضبه

كهنه راديوى ؛يكس شدمي ناجار . نداشتمي شده  

حركت .خنورد حما درد به هنم آ كه كنمي خريدارى  

با بود حمصادف راه بني در هران جابه طرف به  

ما راهمناى كه هوشنك رفيق خست شدن مريىف  

كريه به را رفقا از اى عده ،سوم روىح رضبه •بود  

جابه رشيف قمست در روزه دو توقف إ .وادإشت

ك هو جسس وضع كوه فريوز اين .يافت هببوب شن  

اسايس بر لكا حركت .نبوب اكر در شناساىي بار  

به اول بار .كرفت ىم صورت قبىل هاى شناساىي  

ك را كرة فروش قصد كه كردمي برخورد اكلش ي

 كه كرد وامنود طورى هوشئك رفيق جون داشت

راو حما .كرد خوددارى كره فروش از مهممتمي ياسدار  

ث رفيق روىح وضع خاطر به را و  ديكران و ه

هاى نزديش به كه طورى به .بودمي رفته عوض  

 متام .رسيدمي مهدى رفيق دفن حمل و شرياكه

ك .بود هران جابه به رسيدن ما هدف روز ي  

از عبور با و كرده قطع را فريوزكوه جابه غروب  

ك مهامت و فانوحممقه دادن دست از و رودخانه ي  

ب طرف به را خول رفيق  كوة فريوز جابه غر

٨ روزى كذاشتمي قدم لبور منطقه به .رساندمي

ش •كردمي ىم راهبمياىي ساعت ١ ٠ اىل مه و كرف

 موىق .بود ما حركت سلب باعث هوا بوبن آلود

معدن ارتفاعات ديدن با .شد ىم صاف هوة كه  

ص را لكى مسري الشت ة در وىل . دادمي شفي  

ت ر رإه جزئيا  بودمي ناجار .شدمي ىم اشتباه جلا

ى از شهبا كه هيا  حمخىف .بكذرمي خول ممممير آباد

جريان در شدت به باؤمه حركت اين در اكرى  

وضع و منطقه شناسأىي عدم خاطر به وىل . بود  

ى خودمان روىح كها كتي در .شد ىم خنش ما تا  

 ؟فراد از نفر جند وسيله به شدن ليده با نتيجه

وسيله به ما حركت مسري و ما تعداد بوىم  

و شد ىه داده كزارمش سباه به حمىل جاسوسان

ت از خوهلمان را اين ك قرب جتربيا ر •كردمي ىم د

 اسرتامحته مشغول خاىل اى اكوبنه در شب يكط

ك كه بودمي  رسو به توجه با كه كفت رفيق ي

مد و سك صداى احمتال مشكوك هاى رفت و آ

حركت نتيجه در .هسث سباه و ها بسيىج آمدن  

ما حميل باب كه كردمي آغاز را ناخواسته و شبانه  

 لكيا طرف به و كذشتمي بأبملك رودخانه از .نبوب

 دسته با الود مه هوأى دو و زود حص •رفتمي ىم

ئفر ٢ ٠ حدود در كه دهشن هأى كشين از اى  

 تري در اينكه با ،شدمي مواجه ،شد حمى زده ختمني

ريى خئواستمي حما بودند ما رس  . منائمي ؛جياد درك

و حمنطقه شناساىي عدم و خمستىك ، آذوقه مكمحود  

وحفظ مائدة باىق افراد روىح وضع صه از حمههرت  

ىم وا دركريى از را ما كه بودند عوامىل افراد اين  

شيانه حركت و هوا بوبن آلود مه خاطر به .داشت  

 باز و مي كرد ىم بازكشت توجه بدون آمده راه از

حمك در اسرتاحت براى .رفتمي ىم رشق طرف به



كه بود غذا خيعش حموقع .ميكزيد مسكن اكوبنه  

او با حبث از منى رسيد رس بنه اكلىث صاحب  

و هسعتمي شرياكه ساعيت دو در كه شدمي متوجه  

معدن از رإهيمياش روز دو با كه شدمي حمتوجه  

الشت  لكى . رسمي حمى هنرإسب به كذشته آ

 بيشرت ليورى اكلش برخورد •شدمي يكر و ناراحت

ت را ما ح  ممكنه منطقه بدترين منطقه اين كرد أرا

كردمي انتقاد خول از بعدها وىل .بود حما حركت در

در •نكردمي اكلش با اصوىل برخورد جرا كه

براى ما بود خراب حما غذاىي وضع كه صورىت  

 از بآيسين ىم .ئكردمي برخورد جدى غذا هنيه

اوحش ٠ كرفتمي ىم آذوقه شده مه زور به اكلش

در باز صورت هر در .بود انداخته دست را ما  

راه به هران طرف به خوهلان حركت جهت  

از قدرى به روىح وضع و غذا مكبود •افتادمي  

ت توان كه اكست ما انرزى  ما از لكى به حرك

 وضىع جنني به اى دوره هيج در .بود شده سلب

 باراىن و آلود مه هوة .بودمي نشده جلار حركت در

 صدىت .بود شديد و خست غذأ بندى جريه •بود

 .شدمي زنده دوبارة ما أذاكر شد خوب ؛هو كه بعد

ى هتا ت اين در ما حصب  مك مورد در بيشرت مد

مد سس مه با برخوردهاىي .بود راه كردن از كه أ  

اى جلسه هيج مدت اين در •بود عصبانيت

ك به رإهبميأىي روز دو بعداز نداشتمي ى ب  آباد

به حركت مسري كردن ييدأ در كه رسيدمي خاىل  

ك هوشنك رفيق رفيق با او قبال جوئكه .كرد مك  

ى هشيد ت مهد  أمده أينجا به قرار اجراى جه

ش خإنه يكط و بودند آشنا نشانه مه كرفته آت  

زادج أمام و حمعدن به كه رو ماشني جابه با ها .بود  

و سياج آن نقطه دو در و رفت ىم حسن  

در و نداشتمي زيادى فاصله بود مستقر زاندارمرى  

 صان يا فرمانده رفيق هوشنك كه بود جا اين

كرد مهتم قاطعيت عدم به را سابق فرمانده معاون  

 آشاكر بيشرت ها سليقه فاصله و دروىن تفادهاى و

 رسيعرت هرجه حركت به رفقا از اى عده .شد

بودند معتقد ديكر اى عده وىل .ورزيدند ىم تأكيد  

را نريوها رسع قدر اين تواند نص بمشن كه  

د بسيج  قبىل روال صورت به ما حال هر به .كن

 رسع مواقع بعىض در حىت و كردمي ىم حركت

غذاى خوردن ،رفتمي ىم راه مه كذشته از تر  

 و استفراغ عارضه جلار را ها بعىض شده فوأمه

كوله توانستمي تا اينجا در •كرد معده ريزى خون  

ر بعدى حركت براى را ها ك و كردمي ي ك ي دي

و بعدى حركت . برداشتمي خول با مناسب جديد  

 به .بود آشنا مهه براى اى اندازه تا آن سري

رسيده اسب نر و لكيران كوههاى هاى بأمنه  

ك به كه بودمي كره او از و برخوردمي اكلش ي  

بطور و هستمي فرارى ما كه فهميد او كرفتمي  

ك با تصادىف را ما كه برخوردمي ديكر اكلش ي

د مسلح ى در .دي  و طرح كه بود لكيران آباد

ى هثا قرار رفقا نظر تبادل مورد ينده آ به مربوط ح  

 اسرتاحت كه يافتمي فرصت ما جا اين در ،.كرفت

به . ديدمي ىم سودة ا را خول خلاظ هر از . كنمي  

اينكه از بس و منودمي حركت لرن دمني طرف  

اين از كه اى خانه به ماندمي لرن دمني در روز دو  

جنا در .رفتمي داشت فاصله حمل و جلسات آ  

 اختالف جقدر كه شد معلوم و شد رشوع نشسهتا

يروسه كريى شلك اماكن حىت و أست زياد نظرها

فنت ر براى كىس زبان از وىل •شد داده مه جداىث

 تاكتيىك برنامه اينجا در ماندن با .نيامد در حرىف

منطقه و كرفت قرار حبث حمورد آينده حركت  

شست اين در .شد تعيني نور حمدوده در معليايت  

ى ارتباط هأ ري  تاكتيىك حركت تعيني و هشر با ك

براى و كرفت قرار كوة دسته اكر رسلوحنه در  

ت بار اولني  مورد جديد فرماندىه كه شد حصب

 رفيق طرف از قأطعيتعش عدم و تيست قبول

موضص موارد بعىض در البته .شد مطرح هوشنك  

 مه هوشنك رفيق با كرفت ىم محيد رفيق كه

شوب معلوم كه زماىن تا كفت هوشنك .بود نظر  

را او من است نشده هشيد مسعود رفيق كه  

 رفيق بني كه اى رابطه البته . شنامس ىم فرمانده

 اى رابطه بود برقرأر مسعود هشيد و هوشنكط

رفيق تامن حتت خيملى أو . بود عاطىن و فردى  

كه بود اين رفقا ؛غلب موضع ألبته .بود مسعود  

 رفيق طرف از جديد فرمانده رفيق ممسوئليت

هر به .بود شده معلوم قبل از سازمان و مسعود  

ت اين در حال هركونه هوشنك و محيد رفيق مد  

 لكى حركت و رشؤيط به منوط ؛ر اظهارنظر

شتند اظهار و كرده سازمان  شناخىت ما كه دا

 تصممي توانمي منى و ندارمي سازمان نظر به نسبت

 نظر اظهار جديد فرمانده رفيق جانب از .بكريمي

 . دامئ ىم را سازمان خصوصيات متام من كه شد

اكر ،دارد هاىي تواناىي جه سازمان كه دامئ ىم من  

حركت .است يكر د مساله فك ندارد اعمتاد رفيىق  

تا شد ىم معلوم رفقا جانب از بايسىت كوم دسته  

جارى و كذشته اوضاع درباره سازحماىن كزارش

 ىم بر نارص موضع از كه تبليىغ با . شد ىم داده

بود افتادة جا رفقا از بعىض در نظر اين خواست  

 براى بأشد تر ازمودة اكر كه يكرى د رفيق بايد كه

ك كسرتش كرنه و بيايد جنلك به حمتا انقالىب جن  

ت مبشربد  اين با نفر جند اين اكر جنلك در حرك

ت و كيفيت دربارة حين جميد رفيق و نيست مكي  

ك كه كفت ىم ممملحانه مبارزه حركت مه نفر ي  

 .بكند اقدام مسلخانه سازماندىه به تواند ىم

ث نتيجه  طرف أز جديد افراد ت بود جنني لكا حب

آن در بايد ...رفيق كه شوب درخواست هشر رفقاى  

از وسايل تامني ؟ابتد مدت اين در ما برنامه .باشد  

 آموزش جديد افراد و خواب كيسه و كوله قبيل

طريق از هشر با متاس اولني در كردستان از ؤ ديد  

شلينكه سوى به حركت براى *بود هرأز جابه  

ك جال در شدن مستقر از سس .شد ليده تدار  

اسب نر به كه يافتند حماموريت رفقاىي حمل اين  

خانه از را خواب كيسه و اضاىف هاى كوله و رفته  

ك به بعدا و .بردارند اى  حممر اكوبنه داخل انبإر

سلحه!م ميج جنا ا در و بزنند  ،يوزى حمك و عك " أ

حركت ىط در ألبته .بياورند را مقحسهتلك **قوله سه  

و خواب وكيسه 4كول مكبود با ما غرب طرف به  

و خواهبا كيسه از .بودمي مواجه خشىص لوازم ساير  

بعدان .شد حمى أستفإده نفره دو صورت به هإ 4كول

زير به رود بيجار از عبور و الزم اكرهاى اجتام  

ر در و رسيدمي بند فيل ن ز م خاطر به آ ق ن ر إ

ك هوا خشىص برخوردها اينجا در . ماندمي شب ي  

ت طول در كه بود زياد عصىب و در حركت مد  

ىم يرخاش رفقا تذكر اولني با .نداشت سابقه كوه  

فرمانده با دامئى متاس در ... و عىل رفيق .كردند  

 فراكمسيون إجياد بعىض تصور در خول اين و بودند

خشص طور به حىت جا اين در .كرد ص

 ، جعفر رض أمكإن كه بود شده حصبهتاىي

 به محيد رفيق .هست دمي رفيق يكسم و هوشنك

روزها از يىك در •بود طرف ىم ناظر صيشه ظاهر  

از فعال برخورد عدم علت درباره اى جلمسه در  

أو كه شد حمطرح جنني (شد حصبت محيد جانب  

خول ساده اين و دارد حرىف فرماندىه مورد در  

حال هر به .كرد ص تر متشنج را دروىن وضع  

 جاى خول خيودى حرف اين به كه شد اين نتيجه

أست شدة مطرح مجحع در جون وىل نيعست ايرادى  

قبول مه او كه است وارد انتقاد محيد رفيق به  

 قمست به را خول بعدى شبانه حركهتاى با •كرد

يا قديس جاى در و رساندمي هران جابه ترىق



ز إ _م ., „ „ ب٠ ت ٠ ض
جئإ در و شدمي حمستقر أوليه حمدودة 0مهإ  يىك آ

.رفت هشر به رفها از

ى د ث س ق ه م م ا د ت أ ك و ا ح

د ص 4ض و و ء 4حمس خ م

 داليل به كه رفقا ؟ز اى عده رفنت با .١

صبازة و زندىك كوه دسته در منيتوأمنستند خمتلف  

د  دسته كيفيت وىل امد يائني كصمت هرجئد كنن

 بيشرتى انجسام و رفت باال حمسوس طور به كوه

 .بود نفر ١٧ ممدود رضبه از قبل .اورد وجود به

ة سل ييشرتى وسعت روستاىي جهبه بست .٢  

د ؟حمكس ألبته كه يافت بيشرتى واكراىي ر

 عئأرص به ؤ تبول يافته سازمان جهبه يشت

يشت «بود حمدود ررمي خمالف و هوادار  

ت اين در هشرى جهبه كوة دسته نيازهاى مد  

.بود كرده برآورده خوىب به را

تا را خود حد بيشرتين بومهى اهاىل بأ رأبطه .٣  

و شائساىي مممأيل كه طورى به دأشت كنون  

 دمي و ص ص حل رسع اذوقه و اطالعاىت

رصأرى كوه دسته هويت منودن خمىف در إ  

ح طور به جا صه و نبوب ص ظأهر سل

.مي شد

وضع شرياكه منطقه به ورود ابتداى در .۴

ب غذاىي س ربد اوج رو يود أمنا  وىل (ها دست

.شد حل مطلوىب حئو به زحمان مرور به

متاس و معليات جندين اجتام علت به •۵

 شديدى حساسيت بمشن ها توله با بيشرت

تا نريوهأيش بار جندين و .داد ىم نشان

آمده كوه دسته استقرار حمل هاى نزديىك  

يافت بيشرتى شدت بمشن حتراكت .بودند  

 بعدان رزمي عنارص با دركريى مورد كه

اعزام مورد و شاىه ” سارى جابه معليات  

ن از رضبه بعدأز رزمي هاى كشىن مهدري  

.انند هاى مئونه

ت .۶ وسيىع سطح در شاىه—سارى جادة عهليا

ه شد حمنعكهس مشال در مسافرت علت وب

ت اين عيد أيام در مردم لمي نقاط در صليا

-نبوب تاثري ىب مه

ربد 4مصحال .٧ به ابتدا در غذاىي صواب به دست

در اخالل سبب كه بود درامده حاىب شلك  

به فربيت از بعد و بود شده دروىئ روابط

 برخاش و عصىب برخوزدها روىح وضع علت

موزش ا و انتقإدى جلسات در .بود كرأنه  

 حموج و رضبه بعدان حركيت برنامه تعيني

.شد ص واقع حيث حمورد هشر با ارتباط

كه بوىم اهاىل با كسرتده ارتباط علت به ٠٨  

هسيل و فرأوأن دأدهنإى رد سبب خول  ت

توجه و بود دمسن بيشرت ؛طالعات كعسب  

؛توقف ' قبيل از أمنيىت مسايل به ئكردن

ت ،حد از يهيش دود و أتعس ،حمدود مكي  

 سهيههمت كه شدئد موجب غريه و زياد كردن

جديد وضعيت بإ و نبودج مناسب دفاىع  

شد ندأشته مطأيقت  اىلص علل أز يىك و إ

ك رضبه بود روز ؟ن در مكين نداشنت ،بزر

ه بوبن حمدود خاطر به .٩ ق رفقاى وجود و ط

 اشكأالت شناساىي مورد در حمل به آشنا

 .نداشت وجود جدى

ت اين در هوأ •١ ٠ •بود باراىن و برىف بيشرت مد

ك .١ ١ كه داشتمي جماهدين با برخورد مورد ي

ز نتيجه ك كذأشنت ا  طرفني بني رمز امس ي

بعدى احمتايل برخوردهاى ؛ز جلوكريى برأى  

.شد

 كوه ماهه جند تارثخ حادثه ناكوارترين .١٢

• كوة دسته رفقاى ترين ارزش با هشادت

دارد أدأحمة

ه م ، م د م أ
ك •١ ري  0مبرو)صبورى عبدالرحمي رفيق خلق فد!ىث ج

از هتران ارتباطات عاىل مدرسه دأنجشوى و بابل متولد  

مسعود هشيد كبري رفقاى دأداكىه مه و رزمان مه

به وابسته رزمي در كه بود حمفتاىح عباس و امحدزاده  

به زندان در .شد حمكوم ابد حبس به شاه امربياليسم

مسلحأنه مبارزو توئرى فعال مدافعني از قىك مائبه  

و عىط منينه در و داشت نايذير مخستىك فعاليىت  

هاى جهره از ئىك عنوان به نزي زندان درون مبارزايت  

ش ل به "كرد جلوة مكونيسىت نوين جنب ى اوج بنبا ري  ك

ها توله وسيله به ۵۶—ساهلاى در اى توله مبارزات  

و قاطع مرزبندى با أبتدأ صان از .شد زاد ا زندان از  

سازمان عىط و طرى احنرافات برطيه كه حمكص  

ى با مقابله به داشت إيران خلق فداىث جرقكهاى هر  و

 به (ؤخردأدحمإة ۵٨ سال در .برخاسعت سازحمان منحرف

 دمقأيت ارشف جون رفقاىي خلق فداىي جريكهاى مهراة

جريان حموجوليت إعالم در بور حرض حممد و  

 به و داشت فعاىل نقش ايران خلق فداىي جريكهاى

بربار مبارزات مركزى مكيته رفقاى از يىك عنوان  

تداوم جريان اين در ۶ * سال تا را اش ئظرى و معىل  

حممحد كبري رفيق رصاه به ۶ * سال اوايل در .خيشيد

فداىئ جريكهاى تشكيالت از را انشعاىب يور حرض

جريان رهربان ؟ز يىك عنوان به و داد سازمان خلق  

ب ع  فعاليهتاى شد ىم آميده (ارخا)جفخا كه مث

اسفئدصاق در رساجنام و خيشيد تداوم را أش مارزايت  

ك ىط در ۶٠ سال رزمي مزدوران إ نابرام دركريى ي

 به دهران در اسالىم مجهورى امربياليسم به وأمسه

.رسيد هشإدت

 (فرأحمرز) ننديه اصغر عىل رفيق خلق فداىي جرمبم .٢

بأمه كه هترأن متولد  .بود رفته ملان ا به حتصيل جهت!

كشور !ز خارج دانجشوىي جنبش فعالني از يىك  

در جريكهأ سازمان فعال هواداران از و (ركنفدراسيون  

۵٧—۵۶ ساهلاى اى توده جنبش تائري حتت •بود املان  

و بازكشت ايران به مبارزاىت فعاليهتاى ادامه منظور به  

ىط در .ييوست جريكهإ صفوف به ابتدا ههان از  

انفجار علت به كردستإن در ئظاىم -سيإىس آموزءش  

 .داد دست از را رامستنش بمست انكمشمت سه دينإحميت
و دستكري راه مسري در كه شد هترأن روانه !و؛حمد برأى

به مراجعه جريان در .كرديد تربيز زندان روانه  

جفخا تربيز تشكيالت ،مكك به مداوا جهت بميارستان

د فرار به موفق ي د  به جمدد ييوسنت با فرامرز رفيق •ر

 فعأليهتأى به عاىل اى روحيه با جنان مه تشكيالت

إ انشعاب جريان در .خبشيد تداوم اش مبارزايت

به هايش تواتاىق دليل به و منول رصحمى (رخا ا ر

 !سغند در رسأجتأم و مد ؛در رخا ! تشكيالت عضويت

ك در صبووى رفيق مهرأؤ به ۶٠ سال ماه  دركريى ي

.باخت جان هتران در ررمي مزدوران با نابرابر

؟اسالمى جمهؤرى أموإيسم به واسته بددزيم مدى
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ى هاى4طقهإواءالس ما و ومال ظق فعس ح

ى حمام صا دي ص ج ق فداي ن خل را ي ه ا ت ب س ا ص م مجان م دوذ د ؟اك
ت كه رشأيىط در روز اين .است اكركر طيغه جهاىن مهبستىك روز مه عام اول حدودي به روزانه اكر قانوىن ه  

م طبغه رهاىي رشط خنستني عنوان به ، ساعت ٨ خول نريوهاى امرياك و أرويا كأركران و شد ىم تلىق اكر  

ت به را ش صور ت واحدى ار ن جه د سي ن اين به ر رتي ك زدي ودند أورده كرد واحد هدف ن روز مثابه به ،ب  

يت ت شلك اكركر طبقه جها .كرف

ن روزم اين در ى با اكركرا ركزار كها ب ي تن ت و مي شا حتاد ،اعرتاىض مناي ش به را خول مهبستىك و ا  مناي

ه س ذأ ى و دستاوردها و ك هيا وز رب يت ي د ىم جشن را شان مبارزا رين ن كه است روزى مه مام اول .ك  اكركرا

د با جهاز رسارس كي رزم در اكركر طبقه قهرمان هشدأى ياد ،خويش أينده هاى برنأحمه و خواسهتا م أ  

مثار و سمت و ظمل هيلع م طبقه اين دالورانه ست .دارند ىم كرأحمى را ا

ن امروز ز اكركرا ش در جها د ىه جشن را مه ماو ارل رشاي رين ش كه ك ى جنب ريغم دنيا رسامس در اكركر  عل

ه ش و فران ص هباي ت توجهى قابل دسناوردهداى به شي س ن و يافته د ٣ خواست ظ روند ىم ارويا اكركرا ۵ 

اين در اكركرى جنبش كه است طوالىن راه أن نشانه خود اين .كذارند رس يشت نزي را خفمت اكر ساءت  

ى جوأءع رشد بسرت در فاصله رش ن ،حال اين يا .است ييعوده ب ت كشورهاى در اكركرا ط در سلطه حت راي  ن

ش مبس حنتنا د ىم رس به و ش از كرداىن مثابه به ايران اكركر طبقه مجله از . برن ل ،اكر جهاىن ارت ا م در ا  

ر كه د كري ىم جشن را مه ماه اول رشايىط ى رسمايه نظام سلطه زي ى رزمي و وابسنه دار اكركر  ضد

ن * روز در ساعت ١ ٨ تا اكه أست جمبور اسالىم مجهورى ن در مم أ دتري ~ كرده اكر تصور قابل رشايط ب

د جان واقع در و كت واند تا ” ث منزد بت س ى د زي ح ن ” نا ت مه أ ى نه و خول ى بنا جه  زندىك سطح ارتتا

ت در — اش هنا رشايط اين .منايد ياف ت اوضاع با ت ن بار وخام .است متايسه تابل ارويا در ١ ٩ قرن در اكركرا

ن طوالىن ي وب ن كأرء'ياتني زمان ب ت دسمتزدها بوب سب ت عدم ‘قميهتا افزون روز افزايش به ن خ دا ر  صني ي

متزدهاى ( ن ناجزي دس ت به مه آ د ۴ تا اكه و طوالىئ م ميه فقدان ،عام ٨ اكرى ب ن حمروم و بي ن بوب از اكركرا  أيهنأست ، اكركران به موقت قراردادهاى حتميل و اكركرى اخراجهاى ،مستغل تشلك حق و اعقصاب حق ر 

ارمغان به اكركران براى احمسال مه عاق اول در اسالىم مجهورى كه دهثتناىك رشأيط أن از هاىي كوشه  

.است أورده

ض طاقث ه خوذ رشايط اين فرا مين ى ر ؤج ماذ ى ا ري ث ك ضا رئا ى اخ ل مهين به ؤ أسث اكركر ذر حما مخ ذلي  

ه سال شت ت شاهد كذ ت ياىب شد ارزا ن مب يت •امي بوده ايران رسارس در اكركرا ن مبارزا جننا و ومسع أ  

ش تارخي در كه كسرئده ى جنب ت سابقه ىب ايران اكركر س ده! د حمى نشان و بو ن جكونه كه هل ايران اكركرا

صداى خمتلف ؟شاكل به و نايسناده باز اعرتاءض از مه اى حلظه ،مستغل تشلك هركوئه فقدان علريغم

ه خول اعرتاض در راهيميايي ظ اعرتافس طومارهاى هتيه از .اند منودم بلند را ظاملانه رشايط اين معلي  

ت تا اعرتاىض هاى جتمع از •هشرها سطح در ب به مبا صا عت ت اشغال از ،غذا ا جتا خا ش b اكر ن آت زد  

ك ستي .ها جادم مبسنت و ال . ى مهه و مهه . ف شكبيإ در وسيع ابعادى در كه بوده اكركران اعرتاىض خمتل  

ك ه سال ي ت ث ذ ن و شده كرفته اكر به ك ا ث د ىم ن ت و خمش جه كه هل ل جه و نفر سي  عظميى اعرتاىض يتأن

ت در ش ت ي ضا عرتا م ا ر ت خوابيده ى ،اك س .ا

 ناهدمي ما ،فريباكر خاتس دوره در ويره به اخري ساهلاى در اكركر طيقه مبارزات كسرتش و ياىب شدت با

ى عالوء اسالىم مجهورى جكونه كه ري ك ر اك ب م؛ لكهاى به ثا است كوشيده عريان رسكو ى ضد تش اكركر

ى هاى حميط در خول ن اكركر ى هرجه ميدا رت ش ش در و داده بي ال ن تا است ت ب مه وسيله بدي  رسكو

ت رزا ن مبا ل را اكركرا هسي ت اين مه و منايد ت ضا رتا ع ر از را ا ش ب ف ام ه منحر ن خ ن و ا در را أ  

ب ر رزمي دروىن تضادهاى جارجو ا  -متايد مب

ى اساس براين ٦ ى هنادما اكركر ى در ردمي ضد طها س مهجون اكر حمي ال س ى؛ ها ورا ،صوار اكركر خانه و ث

I ش در ال كيه با آ اند بوده ت ت بر ت الفا خت ى ا حها ر ،حكومىت جنا ب مردم شعارهاى به را اكركران ط ري ن

ض ب قانون حكومت خصوص به خا غ با و كرده جل ل ب ى قاتوىت رصئ اكر منرخبىث ت مقابل در سد

ت ر ضا رتا ع مشكينانه ا ت و خ صابا عت ن ا جياد اكركرا ت اين و منوده ا ضا عرتا ت به را ا زيه خود دخلواه مس  اكنال

ما م يند-ا عا ر ن ن كه رشأيىط د ب حق از حىت قانونا اكركرا صا عت ض مسحن اند حمروم نزي ا ف فعاهلت از ك رص

ن حمال به تعويق جز معناىئ ،فأتويت إ ت حتقق كرد ى مطالبا رد م در اكركر دا ل مهين به و ن ل تشويق مه د

j ن ف فعاليت به اكركرا ر مم تانوىن رص ى سلطه زي ور كتات ه جلام دي خت سي ض هيج كه اسالىم مجهورى ك  

ى از م عد ت ت يت قدر ت امان در دول س ب جز تي ن هاون در أ د ى معناى كوبي كر ه تواند منى دي ت ئ ا .باشد د

ل به ن مواجهه دلي ت و فرن إ اكركرل الك هنا ‘روزمره ف ت فورى حتقق خواهان أ با ل به بيشرت و بوده خول طا

د نيان مهل رن طالح به هنادهاى از إما ،زيبأ حرفهاى تأ دا ص ى ا  رس كأركران نغع به ىلص هيج رزمي اكركر

د ض ت يوىج اساس براين -زن غا بلي هتا ت ى لزوم با رابطه در آ هتا ل در برجستىك يا غريه و قانويت حرك مفا  

ر اكركران ا ريد ىم ز ر مه راسىن به -ك ن كه رشاثىط د ىم هنادها اين مسوئلني دهان از روز هر اكركرا

ص برابرش در ما ريزد مه به را اكر حميط مركس كثمي ص ا م مه از ء أمي ص بارها ما ؛كه شوند

ل 'ايستمي م خانه )مسوئ ر ش در اين معناى مه معل در و (رسين كأ ب إ را ايستمي ص برابر  مجاق و جو

د ىم ملس ن ت توان ىم جكونه ك ى ماهي ر ر اك د ا را ها منال اين ض  -منول مست

ن اكه اكركرا ارز و آ مب

هنا كه است ،داد نشان جتربه ش طرد ؤ افشا با ت ى هنادهاى ق اكركر ى هاى حميط در ررمي ضد  اكركر

ش ن كه ا ا ث رت هرجه بسيج ا ن ن بي ت اكركرا ن حتقق جه ا ن ت ا ب ل دد ىم مري طا ر هنا و ك د بسرت در ت ي د ن ت  

ت برهيلع مإرزه كه است اين واقعيت •كردد ىم يذير اماكن خواسهتا اين به ياىب دست كه است رزمي لكي  

ه مبارزه مبدون س ت هيلع م قا جهت در تالش بدون و اش دروىن هاى دسته دارو مهه با رزمي لكب  

ى رزمي اين رسنكوىت اكركر ل متاس ٠ ضد مس ش انغالىب يتا ى جنب صه به اكركر .رسد نص ظهور من

د ىم هرجه ر ذ ن ك رت اكركرا ن ه از بب شت ت به كذ ى رسنكوىن رضور مي؛ جا در و برده رز جتا اين را امر اين وآ  

د ىم فرياد ى كه مهانطور .زنن د ش جن ن كه بودمي شاس يي ت اكركرا جنا خا ت جريان در خمطف اكر رزا مبا  

ب براى خول ع ش حقوق حداقل ك ر خوي عا د سمر ث دن ن اين ،اجمتاىع تامني :كه دا خري ش است ييام آ جنب  

ى ه اكركر ل ما ن اين با واملع به است قيام أ خري ت مسحن آ ل كه اس ا م ز به ايران اكركر طبغه ا ا و ن ب ماه اول ي  

ن اين تا باشد • روند ىم مه خري ى در خسن آ ستا د قرار راىه را ري ر از اكركرات رهاىث به كه ك يوغ زب  

يده و استمثار هنا به ر سمئ!جتاع د اماكن أ  .اندازند در نو طرىح آ هب

ك ر م به وامبشه رزمي بر م هل ا ربي ع  ؛اسالس مجهورى ا

يت حمه مام اول باد زنده م روزجها ر ؟اك

رامهان يريوزى به امبان با ؟مكومب باد زنده

ش باد برتوان ى اكركرأ طبغه اننالىب جنب كها ت "ايران خلق فداىث جري ش هب دي ر ٨١ ا

ممدم اكركران ض روزجألىف داران سومايه برظيه مبارزه بإ رفد ص خولراج !ي
ل سا ن ا ز اكركرا يت روز نرايىط در جها ش جها در امربياملسىت بورزوازى كه دارند ص ياس را خوي  

ز رسارس ش جها ه يور ان ي حن هنا دسرنجن و حقوق به را اى و ت ،داد سازمان أ س  اكر اكركر هزاران روز هر .ا

د ىم دست از را خول هنا رسنوشت به نسبت داران رسمايه اينكه بدون هلن جدى مسوئليت احساس آ  

د ى خيش روز هر .كنن رت ن ي د هاى جيب تا شوند ىم رائده فقر خط زير به جهاز اكركران از ب ا  رسمايه كث

ه شوب برتر داران ز م بورزوازى وأ ر ضا س غ مه اين به ا ا ه ث ا تبول ى به توصل وب ف ترفندها ش در خمتل ال  ت

يت دستاوردهاى تا است ش روز هر را اكركران مبارزا ه از بي شت هنا و برده بني از كذ ر هرجه را أ ت د و د  

 اكركران نايذم خسنىك و مرشور مناومت با وحنيانه هتامجات و يورهشا اين مهه كه إست روثن .ساند

د ىم مواجه د ر ب .ك متا ع ض در ايتالياض اكركر عيليون ١ ١ ا ج كه طرىح به اعرتا خرا ن ا ت را اكركرا قانوني  

د هيب س ت و خ ت 0كأركرإا محاي را هتا از ف ى جلوه خود آ ت اين از بارز عي ن كه واقعيىت .بود ران ا ن ىم ن  

د ش جكونه هل ى جنب ل اى سلطه حتكمي در اساىس مواحل از يىك به اكركر دي ت شده تب بورزوازى كه ا  

دد جهاىن ص ن امعال در .باشد ىم آ

ل ا م ن ا ر كه روند ىم مه ماه اول استقبال به ثرايدىل در نزي ايران اكركرا ى رزمي سلطه زي اكركر  ضد

ى ش از اى حلظه اسالىم مجهور ن خارج از .اند نبوده امان در حامك بورؤوازى يور ن كرد  اكركرا

د اكركر نغر ۵ زير كه اكراكههاىي ت b ،اكر قانون مشول از دارن ن قانوني شيد ج به خب خرا ن ا ع اكركرا صنا  

ىج رن كه اكركراىن به موقت قراردادهاى امعال از .نا ث ن در اكر سابقه صال ٢ • از بي  b دارند اكراكه أ

د طرح ن ىط كه باف قايل اكركران برهيلع رزمي جدي م أ ر آ هنا از نزي اكرك د ىم ستانيدء باز أ و از ،ن  

ت خ ردا ت عدم b أجزي حقوق ب خ ردا ى صني ي ما د مشز يت د كرل ر مهه و مهه باورن ك ن ا ث ن ابعاد ن ىب آ  يورث

ى كه ^اس ىت بورزواز ن برهيلع ايران در امراليس مه اين به زالوصفنان اين تاؤه و داده سازمان اكركرا  

ش در و نبوده رافس ال ن مجعه روز تعطيل b اند ت منا از مه را اكركرا جه .ستانند باز آ ى اين كر هشا ال  ت

ه ان ي حن ت با و س مئأوم ن محا ه مواجه اكركرا ت ث د ررز هر ما و ك ه ى هاى جلوه نا د ت از جدي رزا مبا  

كه است اين واقعيت اما اند بباخاسنه رزمي اهرميىن قدرت مقابل در دندان و جش با كه هستمي اكركران  

ك امعال خبشد حمى تداوم را بار نكبت وضع اين جنه ٢ كه اسنبدادى .است عريان و خشن ديكتاتورى ي  

 .أست ساخته حمروم رسارسى و صتشلك مقاومت نتيجه در و تثلك كونه هر ار را اكركران

ت اكر ن قدر ى در اكركرا ريو ت متشلك ن س هنا ن جاره اكر و آ جنبرا ت ر حد ت و و ال شكي مبارزه ىس است ت  

ى اين برهيلع كتاتور ش و دي ال ت در ت ى جه د و ب ماشني اين آب و ك ر هنا م ت راه ت ن جنا واقصت .است اكركرا  

هنا كه است اين ى بروسه در ت د و ى اين آب ور كنات لك اماكن كه احنت امربيالبسىت دي ن ن ت  رهاىي و اكركرا

هنا ر أ س ي ى م .شوب م

ريو مهه با بكوشمي مه ماه اول در ى رزمي برهيلع و ن اكركر ى ضد سته دارو مهه برهيلع و اسالىم مجهور د  

ش هاى اكر ن بر را زندىك كه رسكوىب ماشني برهيلع و رزمي اين رن  اماكن و بباخزيمي ساخته تباه اكركرا

ى د ا ن جه در و رهاىي و أ ى نتي ه بركزار دان  .سازمي مهيا را مه حماه اول جنن آزا

 !جهاز رسارس در دارى رسمايه ظاملانه نظام باد أبود

أ مكونيسم باد زنده

ب باد زنده قال مبان با ؛ان ى به ا ريوز رامهان ي

ى كها ت“ ايران خلق فدأىي جرث ش هب دي ر ١٣٨١ ا



!ممافد دخون خأى وابه فردوس م^م هقهم!ت ؤسالس ءمب#ووحم
به اعرتاض در خراسان استان در فردوس هشر مردم از نغر هزار جندين ،ماه فروردين ٢٨ جهارشنبه روز  

ت تصممي ى دول ىن اسالىم مجهور ن جدا و استان سه به خراسان استان تقسمي بر مب س كرد  استايت از فردو

ت قرار كه ت با اس زي ك هشد مر جياد م هشد " بافق أهن رام مسرب تغيري به تصممي مهجنني و شوب ا ر و م ا كن  

س كذاشنت ر ،سري اين از فردو ن د ب ميدا ت هشر اين انقال س د تظاهرات به د دن در كه تظاهرات اين .ز  

ت أدامه ضا رتا ع ك در هشر اين مردم جتمعات و ا ه ي ه منت شت ش با شد ىم اجتام كذ ريوهاى يور  رسكوبكر ن

شته مواجه اسالىم مجهورى ر و ك ا ،وحشيانه هتامج اين جريان د ه ه نفر هل ت ن ى تعداد و جمروح و ك  زياد

.شدند دستكري

ى هادى محد ى و ا د اكن از تن در جتىل مه شد ىم فردوس مردم به رزمي وحشيانه هتامج جانباخت كه با  

هنا اساىم ن آ أ ض كنو شته رو ى حال حاليكه در .است ك عداد  وخمي شديدا حادنه اين جمروحني از ت

ش ت شده كزار .اس

ل به كه رزمي ت دلي ضا عرتا ك طول در مردم ا شته هفته ي ى ،كذ اكهنا ش ي ن از را خول ضدشور د و هترا هن  م

ت انتظار بود منوده اعزام فردوس به ش ريغم كه ندا ن ددمنىن و نريوها اين حضور عل  دمي بار مردم ثا

ت س د تظاهرات به د زنن ل مهين به ب ت متام وحشيكرى با مه دلي ضا عرتا ب مورد را مردم ا دادء قرار رسكو

ك إ و ك اكز غلي ش ر ا و ش و باطوم از استناده ‘أ ش مردم سوى به كشودن أ ال  را مردم تظاهرات منول ت

هنا وحشت ر رعب فضاى اجياد با و براكنده ز اعرتاض به توسل از را أ  .دارد ا

 اين مقابل در مردم حمقاومت و فردوس مردم به اسالىم مجمبورى ضدشورش ياكهناى وحشيانه هتامج

هنا ش و اك ال ى هشر مردم ت ى برا ر وي ت از جل هنا حرك ش به توسل با أ ن آ ك زد ستي ن و ها ال  ،جاد مبت

مشكينانه شعأرهأى و ها ست روشىن به خول شان خ ىه؛ ىن كوا ت و خمش انباشتىك بر مب  رزميى از توله نفر

٢ در كه شته صال ٣ ب به را مردم جان و منوده حفظ را خول سلطه جنايىت هر به توسل با كذ ن ل ا رسانده ث  

س تظاهرأت .است خواهان و وتنفرند اسالىم مجهورى از وجود متام با مردم كه داد نشان باردمئ فردو  

ىم اكر رزمي اين رس  ،استفاد خول عادالنه خواست اين دادن نشان براى فرصىن هر از و بوده جنايت

د ن كن .مي

من باد نابود اكر ر  !اسالىم مجهورى جنايت

س اكن جان خاطره باد كرا  ؛فردوس مردم تظاهرات باخت

ميان با ى به ا ريوز رامهان ي

مكاى ايران خلق فداىي جري

ن دي ر و ر ف ١ -آ ٣٨١

س و ا ن م وانا ث ج ق قأ ج ودمير ؤ

ى جريان در ري ك ني در ريوهاى ب ش مردم و اسالىم مجهورى انتظاىم ن محتك ك ;هران حومه در هترانرس ز  ي

ه اهاىل از نفر ت ث ى و ك ت جمروح مادر ش ه روز .ك ب شن ج ت حماموران ،مام فروردين ٢٩ ين ن ى ك رت ن ١• لكا ۵ 

ى از ،هترانرس عداد ر طسص طور به كه جوانايت از ت شسئه اى كوشه د ت و ن د ىم حصب دن ر  خواهند ىم > ك

ى .بروند خول هاى خانه به كه ريوما ع با كه وقىت رزمئ رسكوبكر ن متنا ت شوند ىم مواجه جوانان اين ا جه  

هم ر هنا مقاومت شكسنت د ش با أ ن به حفا ش أنا هنا و برده يور محانه بى را أ ب مورد ر  مى قرار وشمت رض

د د ىم تصممي وسبس هلن رين ب ، ولكرد عنوان به را جوانان اين كه ك رشو  اجمتاىع مزامح و خوار م

د دستكري ض با تصممي اين .مناين شته مواجه جوانان اين والدين اعرتا ث و ك  و حمل مردم جتمع باع

ش سرت ى ك ري ك ريوهاى و اهاىل بني در د ىم انتظاىم ن د ر با رزمث رسكومب رسوهاى ‘رويداد اين جريان در •ك  

ش مردم به الكرتيىك باتومهاى س و برده يور هنا سوى به سي ك أ د ىم شلي ن ن ى اين ائر بر كه ك ز دا ريان  ت

ت رص ر سياح ن د ه جوانان از يىك ب شت ت به او مس و ك د ىم جمروح شد و  .ن

كر بار حادئه اين ن از برده دي رد ىم بر دهشتناىك رشايط آ ى اسالىم مجهورى رسدمداران كه دا برا

ر مردم و جوانان و ن جياد ما ك ك .اند كرده ا ت ي و، ك ه كه شده اعالم ظاىم ح ت زرورق در البت حكوم  

جانده مدىن جامعه و قانون .است شده يي

د حق حىت جوانان كه رشايىط در دارن ر در ن ا ه خودجهع ماى خانه كن د ت و ن د مص ن ن ر هر و ك صدا ش إ ر  

د ىم حق خول به اى كرده رها ب و توهني مضن تا هل ن سينه ،جوانان نمت و رض هاى لكوله هدف را آنا  

د قرار خول سالح س و هل هنا س ب را أ ر منايد قملداد أجمناىع مزامح و خوار رشا به توان ىم هبت  

اكرانه شعارهاى ماهيت ه دار فريب ش د هتى و ت و قانون حكومت درباره خا  سوى از •برد ىي جوانان از محاي

ن نشانكر اخري حادئه دمي ت آ ت خمشى و نفر س ت مردم ميان در كه ا سب ى به ن ور كتات ه حامك دي  منل

هنا مقاومت و كشيده ر را أ ت مقابل د زيد ىم بر رزمي جنايا ك .ان

ت ع لكه هترانرس در رزمي جناي ى ن مي ت د ص ■اسالىم محصهورى دامن بر أس طول متاىم در كه رزي  

ت ت حيا ش ذل ت و وسمت ظمل از اى حلظه بار متديده هاى توله حق در جناي خ س ر  بدون .است نورزيده ل

ش شاك ت هاى توله انقالىب جنب ت ياخس سمن حت جنام را رسنزيه و زور حكومت جنايا  ررمي رسنكوىن با رسا

 .داد خواهد حامك ظاملانه ظام و اسالىم مجهورى

مبته رزمئ نابود أ اسالىم مجهورى امربياليسم به وا

هنا كه مسلحاته مبارزه باد زنده ن راه ت سيد ى به ر د زا  ؟است آ

ى به اميان با ريوز  رامهان ي

ى ١٣٨١ فروردين ٣• — ايران خلق فداىي جريكها

ءايران فدايص جد؛دكهإى اكدم̂ ١٠̂باد به
ذج••• جة د حمذا 'د

د و ب دل مد9جد مص ج ا  ض س
م ؤ ه م خ ؤ ق ف

ص ص أ ' ج ق ذ ى ج أ ض ح  

ذ ك \ ص ه ص ش خ ق ث و ق ح ل ق

ق آل ت ذ ص مل آل أ م س . س أ

است اكركرى رفقاى از خيىش اساىم زير ليست

و احممرياليسم برهيلع سازمان صفوف در كه  

خونثان و برخاسئند سكإر به زجنيريش مساى  

ت رشد ضاس  اكركر طبقه بيشرت هوجه مارزا

 .كرديد ايران

:رفقأ

' -انغرادى جليل

مه/خا -نراد سملاسئ خليل كوكتل انفجار “ م/

 هئران —تيص خانه در مولؤتف

٣ نزاد مصادىف اسكندر /  هتران ” دركريى “۵ ٠ /٢

ب اصغر ام/آمأحمء“هردءمءى عر ه/أ  هتران —اعدام —م

هتران -اعدام - فص مناف

آ-ىج اردبيل جعفر ا/آ م/م دا ع ه-ا ن “ م  هترا

هتران -اعدام —۵ ٠ / ١ —زاده ض حممد

ن—دركريى —- زيربم امحد  هترا

ى ؟يرج هير هحم/ء/ام- س ى -أ ري ك ر ن -د  هترا

لرسنان -دركريى -۵٢/ ١ ٠ ٠ -نوروزى حسن

¥زراكر يوسف ا/ا- هم/ا ىءدر-آ ر صفهان ي  ر

ب ۵۴/ — ىنحموحم إفه حبي / ن -دركريى — ٢  هترا

ه دالئ ع ي ى زار ز ري ه/م/ء"كأ ى -م ري ك ر ن-د  هئر؛

ىل ا-يناهيان س ن-مه/ا م/ هترا ى- درمر

ه-زراكر قربانعىل ه آا ا درمهى-مسران-هآ

ص /ا اكمسه م - هتران -فرىم-هه/ا مح

زتريباران -f/A^/۶ -قامسى نوروز ي رب ت - 

-ه/خآ -كتاىب هبروز آمل — تريباران ۶ ٠ /

/جعفرى فريوز - / ريباران “ ۶ ٠ -  هتران " ت

ء/—(سازمايت رنام هبمن ا تئكأبن ٣ بارانتري “ خ/  

)ديمشركه1 محيد  (خلق فد؛ىي جريكهاى مريشاكرى

ى ر م ر د جب / ن مم ستا د / 

س “ تريباران "۶١ !٦ ٠ — بشريى حسن ما ر د بئ

بندرماس ” بارانتري فوالدخاىئ
بندرعباص “ تريباران “ رسخوىف امحد



i*å1å ء حمادء ه مبام ٢٢حمس

ئ ه ض ف ا ب ا ظ 4س ح □و ؛مج
د ا و ' ؛ ' ن و س

 ورمي كه است نإمثذدو اتاكر حقيقش ديكر امروز

جنبش حمحارصة حلقه در اسالىم مجهورى رسكوكر

ر مردم انقاليب فتا از بيش روز هر حلقه اين و امده /  

من اين بر را عرصه يقش روز ع ر ورمق كئد ص تر ت

به رؤمي .است رسكوب اش املهل عكس ،أسئيصال در

قابل حض خمإلقئ هيج تصل .است مشكوك صه  

 .ندارد نزي را خول دوستان ترين حتمل

ك جامعه خداوندان حلقه كه هربار ... و ،شوب ص تر تن  

ساده ..كريدء حمى را عام مناغ جاى تر احنصارى منفعيت  

يا ،بورزواىث مإىل أصالحأت قإلب در درخواست ترين  

يا ، ليرباليسىت شعارهاى ترين دة أفظ يا مبش قالب در

حتونه ترين مبتذل قإ ،مجهورى هاى شلك ترين خال تو

جا در جامعه به قصد صوع عنوان به ،،دمكراىس هاى  

ه اش بيشإىئ م سؤسيأليخ،مىت داغ و شوب ىم تنبي

(را ...حمخيورد

صفوف رس|مسىك يعىن مين وائصأت أين حتام إ  

ز يذيرى رضبه و دهشن  ،ص صقوف در هوئز ،ا

 منينه در سرشفين هيجكونه قاس خوأة ترش و راديكأل

دز تفرقه و تشتت و ئيستمي مهإى و ئظرى مصموىي  

با بتواند ررمب كه ؟ست شده عامىل نريو اين صفوف  

 اداحمه خول ننكني حيات يه مكحاكأن متفاوت حماوئرهاى

د م .هل ت از و كنمي قضاوت يينائه وايع خيؤأهمي ا  عل

 بايد باشمي داشته درسش دريافت يراكندىك اين أىلص

 تثورى يك،ا از حمئتج بايد انقاليب أد-عرتاتؤى هر كه يكودمم

ىه كه است فانوس اين وجود با تهنا و باشد ائقالىي  

سوى به را راه و داده تخشيىص را راه هاى هسئلكاخ وئان

.كمثود ينده ا

ق طيق ،هرتسن خاطرة جتليل مشن يرولتاريا او رسث  

صيت به ك برده ىي انقالىب توئرى حمظمي ا  نكته اين در

خ حمى وفادارى كه أحموزد ىم را ر و انقالب به نسبت ل  

هئاكم از اكر حىت ،مردم به انقاليب اندرزهاى دادن

به مه سال هلها درو دوران رسيدن فرا b بذرافشاىن  

 (٢)...حماند خنواهد بهيوده باز اجنامد طول

جريكهاى كه بود أمالحمى توئزى حياىت أمميت درك با  

ايران تارثخ سيأه هاى دوران از مث در خلق فداىي

مطالعه با ،٣٠ هله در مردم مبارزات شكست بعدان

توئرى تدوين به جهاز و ايران احوال و اوضاع وحس

مكاردئد صت ايران مكونيسىت نوين جنبش ،انقالىي

.است كدام راه كه دادند نشان صل ودر

ياشيدن مه از موجب مرداد ٢٨ امربياليسىت .,.كودتأى  

 .كرديد وضداممرياملسين مىل سياىس سازحماهناى متام

هنا  بكريد بريس شكعست اين از توانسءت ىق كه مئروىي ت

با متناسب نوين مىش خط يكه ،آن حتليل براسإس و  

نريوى رهربى و 'كند اختاذ نوين رشايط

در ،بودند مبارزه آماده واقعا كه را ضدامربيأليسىت  

خلق حمتإسفانه اما .بود حمروملرى حزب يك،ا ،بكريد دست  

كه I توله حزب رهربى و ؛بود سازماىن جنني فاقد حما  

ك از بود كأرياكتورى فقط  __ ماركسيست حزب ي

 را حزب مبارز و فدااكر عنارص توانست تقها ،لنينيمست

يبش در فرار راه خول و بياندازد جالدان ئخ زير به  

مه اى حلظه خول حيات در كه توله حزب "•كرفت  

ك از اى منونه بود ئتوامضته  ،باشد مكونيست حزب ي

 فدااكرش عنارص < ياشيده مه از سأزحماهناهيس حاال

 اين .بودند فرارى خيانتاكرش رهربأن و شده رسكوب

ك مبارزه بعدى مراحل براى نتوامنمت حين حزب ي  

نو از بايد اكر ...كند فرآمه جتريب و تثوريك سابقه

يت نوين جنبش يس ‘شد ص رشوع وب ‘كرفت با مك  

نه 1 جتمع اين از هدف .شد آغاز نريوهأ ساده جتمع  

 رشايط در تعمق بلكه ،دوباره ممرض و نريو أورى مجع

 —ماركسيسم ،يعس ...بود مبارزه نوين راق كردن ؟سل و

ملجاء تهنا ، انقالب تثورى حمثابه به ،انقالىب لنيئيمسم  

(٣)ء..شد أنقالبيون حممكجرتربن

هاى قأنومنندى توضيح در ،ثثورى اين ىبرمبنا ...  

 :ساختند مطرح سازمان كذار بنيان رفقاى ،ايران انقالب

كسب انقالب هر اصيل مممهاله كه است أين نه حمكر  

توده أئقالب از حصبت اكر ميى .است سياىس قدرت  

روشنقكران ييشاروى بايد كه اىلص حمساله هاست  

 تخسري راه اصوال كه است اين ،كريد قرار كونيعممت

جكونه ها توله !است حكونه ايران در حمسأص قدرت  

 ضدخلىق ارتش با ،دولت حمحعهلح نريوهاى با توانند ىم

تشكيل را ايران در أحميريألميسىت سلطه فقرات ستون كه  

د ىم د شكست را ارتش اين و منودة مقابله هبن با ؟هبن  

در مسلخانه مبارزه تثورى كه بود سوأالىت جنني طرح  

يعين جنبش معضالت مؤمرتين از يىك به حال عني

...هلد ىم باخس ها توجل سازماندش و بسيج جكوش

با و ايران انقالب هاى قانومنندى تخشيص يا بتابراين  
 توئرى ، معارص ييشني انقالبات جتربيات م تاكيد

در كه كند ىم عنوان را حموضوع اين مصملحائه حممإرزج  

مسلحاته قيام با ها توبة ‘ايران سلطه حتت جامعه

 ؛انقالب راق و يابند دست بريوزى به توأنند منى هشرى

ها توله كه است طوالىئ هاى توله مسلحانه مبارزه راه  

كفت توان ىم ...شوند ىم كشيده آن به تدرجي به  

 ،مغاطق ازادسازى هدمفش كه اى توله حممهمملحانه مبارزو

 سياىس قدرت كسب و بمشن نريوهاى شكسنت مه در

را آجنه صه خول ييرشفت و رشد يرومسحه در ، أست

م طبقه ورصى با انقالب يريوزى براى كه الزم اكر

(۴)...ساند ىه مهام أست

هر ممسأله و هإحمست توبة انقالب از حصبت أكر يعس  

 تخسري رأة اصوال ، است سيايس قدرت كسب أئقالب

 ؟اسث جكونه ايران در سعياص قدرت

توأند ىم كه است واهشا سواد اين به ياخس درواغ  

جب اسرتائؤيك هنايت در و تاكتيىك وحدهتاى راه

 حزب اكنال از ايران انقالب راه .اورد فرامه را انقالىب

دست اين از داستاهناىي و داىن جهبه و اكركر طبقه

 .داد دست نيايد؛ز ؛ر زحمان بنأبراين .شد خنواهد كشوده

در وما من اراده از جبرون مين واقعيات كه جرا  

حاشيه در كه دارد وجود خطر اين و احممت جريان  

فرامه ارجتاىع الرتناتيوهإى براى را زحمينه ما حماندن

•آورد

،حمعدود دسهتاىي ،شوند ىه خيته سايه در حوادث ...

يود تارو ،شوند نص كذاشته هيجكس حساب به كه  

ر د ن جنه از ها توله و ،بافند ىم را جهص ز ىم روى آ

د منى آن به امهيىت كه زيرا خربند ىب دهد من ...هلن  

ت من ، بدامئ خوامه ىم  هشر زنن.م ...دمه ىم سي

 اكنون مه هستند حمن طرف در كه آن ا كه را اى وميده

محس خول درون در “آنند آينده ساخنت أندراكر دست

مكم )م.س (ه'

ز حمركهار ائرات و هبمن قيام شكست توبة زئدىك بر ا  

را خول شده رسكوب إوزوهإى كه!حميدو هاىي توله ،ها  

ك بعدان  انقالب اين در ،معارص تأرخي در مبارزه قرن ي

قيام دستاوردهاى تهنا نه كه بود شكسين (ديدند حمى  

كه مردم مبارزات دستاوردهاى بلكه بلعيد را هبمن  

ك حمحصول  رزمي استقرار با ئزي را بود صدساله تالش ي

بر اسالىم مجهورى امريياليسم به وابسته و ضدخلىق  

كه صانكونه به هبش قيام خونني شكست .داد باد  

 نريوهأى ،كرفت تاثري زير شدت به را ط توده زندىك

 حمى نزي را حمختلف اقشار و طبقات به وابسته سياىس

...قضايا باىف و نكذاشت نصيب
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د ٠٠ حسم ٠٠٠ ى ...انقالب را كهن ءمعه ■،ن .

م ا ٠.،- ٠٠" غ - سحم م ٠  جسون رز _

م ح-م • .ر - رويد • كردند تىق س„س .. . م '
م ٢ تا ا ك خور ر. ٢ . ت إ يه م ٠ < حقه ي  

ئقلرىم به كه حزيى ٠ .... مس -م حماز

ث م.يال ٠* ٠٠ ٠٠٠"أ' .رسل ت. ح  ليربايل امتيازهاى (مي

ه ت سمبم اسن رزم م ل ذره  سلطنىت نظام از ذره 

ا ن ف ر ن ٠ -م ف ك و ز رسه ياك كت ت ا س د ىم د و ه •ر ب

ه جأى را دولت ، كند بيدا اى أزه حمتواى محمم ت  

به و ،بركشته خويش قالب ترين كهن ه ه مي حمر  

ه ماركس )منظور مس بر و مششري نرمانه م ت  

ى ; مشى نريوى دو مهدوض و ث  (است روحاىن و ل

 راه از كند ىم مكان كه ،ملت ...است شده نسءيل

ستا يافته حركت براى دوباره نريوىي انقالب ناكهان ا  

 كردانده باز شده سربى اى دوره به را وى كه بيند ىم

 تومهى دوباره بركشت اين مورد در آنكه براى ‘و ،اند

و توارخي مهان ،مناند باىف ،كذشته تقومي مهان ،ايام 

كه شده فراموض ها مدت فرماهناى مهان ،ها آم هان

ىم شنأعس عتيقه شناعس نخسه عملاى درد به فقط  

كه تامينات وفرتوت يريو هاى آجان آن متاىم و ،خورد

و رسكشيده را رمحت ريق ،ميبايعست سس ساهلا

 حارض و ىح خول جمش برابر در را صه ،باشد بوسيده

م ...مس ىم ئيامده مبش خلىل رويدادها جران در ا  

به كه افتاد ىم اتفاق صوريت مهان به جزي صه و ،بود  

بايست ىم ،رفت ىم تصورمش ئظر عامل دو اصطالح  

 از يس نه باشند مده ا دست به فوريه أنقالب از سش

ك فقط از غري جزيى انقالب آن تا ،آن  سطىح تاكن ي

 عقب جاىي به جامعه كه رسد ىم نظر به ؛كنون باشدء

از فقط ،واقع در ، اما .بركشته اش حركت نقطه از تر  

 انقالىب عزميت نقطه بايد ىم جامعه كه حاالست صني

را رشايىط و مناسبات ،موقعيت يعىن ،بيافريند را اش  

 لكمه جدى معناى به مدرن انقالب حمك كه ورد ا يديد

 نوزدمه قرن اجمتاىع انقالب ...دارد نيان ها بدان

 را جاكمه اين (بكريد تواند هنى كذشته از را خود جاكحمه

 مهه تا انقالب اين .كرفت توان ىم آينده از فقط

 به نيست قادر نكند نابود و نروبد را كذشته خرافات

 يادآورى به ييشني هاى انقالب .بريدازد خويش اكر

ز از جهاز تارخيى هاى خاطره كه داشتند نيان رو ا  

قرن انقالب .بيوشانند خول بر را خويش واقىع حمتواى  

بايد و ندارد نيان ها يادآورى كونه اين به نوزدمهى  

خويش مقحأى مردة دفن رسكرم مرباكن كه بكذارد  

 ،كذشته در .بريدازد خويش حمحتواى به خول تا باشند

است عبارت اكنون رسيد هنى عبارت ياى به مضهون

(۶) ...ندارد را مضهون كنجايش كه

به إ و شوب درانداخته نو طرىح است قرار اكر يس

خود جاكمه كه باشد ىيانقال يرولتاريا كرس موزكأر أ قول

 رسكرم مرباكن كه بكذارمي يس .مرد ىم آينده از را

آينده طراىح يى در ما و باشند خويش هاى حمرده دفن

 .منائمي تعمق و تفكر درخشان

خيال براى مهيشه ايورتونيسهتا و اجهتاىع راهبان ...  

اندم آماده آتيه آمزي مساملت سوسياليسم درباره باىف  

در اتفاقا انقالىب دمكراهتاى سوسيال با آهنا فرق وىل  

 طيقأىت شديد مبارزو دربارة خواهند منى كه است مهين

ينده آ اين هئودن معىل منظور به طبقايت جنكهاى و  

تسليح : بايد ما شعار ...منايند تعمق و تفكر درخشان  

از مالكيت سلب ، بورزوازى بر بريوزى براى برولتاريا  

ز سالح خلق و آن (٧) ...باشد ا

و اجمتاىع راهبان با خول بندى صف تدقيق براى بس  

 ارممت اين در ذكرشان ؤ فكر متاىم كه ها ايورتونيست

كه است جريان در اتفأىف حثه باالئهيا بني در ببينند كه  

 را خود سياسهتاى نكرمش اين امساعس بر بتوانند آنان تا

بايست ىم برعكعس ىبانقال مكونيسهتاى كننده تنظمي  

مرصوف درخشإن ينده ا طراىح در را خول تالش هتام

نافرجام يرأكز كه خرد هأى امنون اجتام از و دارند

.كنند يرهزي ماند ىم

 نان ا يريامون حميط و طبقايت مبارزه أرس شلك

 در را خول ها سوسياليست اينكونه كه شوب ىم موجب

 .ببندارند طبقايت مبارزات متام از واالتر بس (جاياكىه)

ك زندىك رشايط خواهئد ىم آنان جامعه اعضاى تك ت

٠ برند ىم برس وضع هبترين در كه كسإيت حىت رام

در جامعه به عادت به بنا ، سان بدين .خبشند هببوب

 رس حين و طبقايت متايزات كرفنت نظر در بدون لك

شوب ىم مم زيرا .شوند ىم متوسل حامك طبقه به  

 كه ندس تخشيص اما ،كنند درك را اهنا نظام مردم

ش جاس هرين براى صكن طرح 0ميش اين م

ويره به ،سياىس اقدامات متام ،جهت اين .به ؟است  

راه از خواهند ىم و كنند ىم طرد را ،انقالىي اقدامات  

ىم و يابند دست خول هدفهاى به أمزي مسإملت هاى  

كه ،خرد مقياس در هاىي آزمون دادن اجتام با كوشند  

 براى سازى منونه رضب به و ،ماند ىم نافرجام ناكزير

 (٨) ...بكنايند راه (خول) اجمتاىع جديد رصام

 صفوف در يراكندىك علريغم كفت بايد يايان در

اين انقاليب وحدت رضورت و انقالىب جب نريوهإى  

ك براساس صفوف  منتظر ها توله اما ،انقالىب تثورى ي

 .نشست خنواهند ييشاهناكن

 رشايط در مبارز هاى توله كه است اين ...واقعيت

ك وجود امتياز از ،ما سلطه حتت جامعه حبراىن ي  

و كردن متشلك با بتواند كه مكونيسىت انقالىب سازمان  

با و كذاشته تاثري آهنا دالورانه مبارزه بر ها توله بسيج  
ك ييشربد برهيلع را مبارزات اين ،انقالىب برنامه ي

 .حمرومند ،هلد جهت حموجود أستهثاركرانه ئظام لكيت

 شلك و ييداييش به مه اميدى اكر كه داهنمعت بايد ؛ما

ز شك بدون ،باشد سازماىت جنني كريى در بايد رأ ا  

 ما جامعه در امروز كه كرد جستجو مبارزاىت مهين دل

اين *رود ىم سش به بياخاسته هأى توله توسط  

 شلك أحمر خودميتوإئدبه بنوبه كه است بسرتى حمبارزات

ك كريى  (٩) ...كند مكحك انقالىب رهربى و سازمان ي

٢٠ حمإوس " لرشأش حمأزيإو ء تدوين و حمظمي ٠٢ 

رش .حماركس اكرل -بنايارت لوىي -برومر هيجدمه .١

م برهام باقر ترمجه “مر

 ميالد سال صدحمين مناسبت به ” لنني اائر منتخب •٢

 غرىب آملان — جسخفا هواداران تكثري — هرتسن

 " تإكتيكط مه “ اسرناتزى مه مسلحانه .مبارزه٣

امحدزاده ر.صسعود

 ،ر - ايران خلق فداىث جريكهاى تارخي از فرازهاىي ■۴
دهقاىن ارشف

ش آنتونيو •۵ : نوشته - انقاليب مردحمى زندىك رام  

 خوارزىم نرش -فيورى جوزيه

 ١ مثاره مشع .۶

٢ مشاره منبع •٧

 ٠ لثويانيج كوشش به " سال ١۵٠ از يس ، مانيفست ٠٠٨

مرتضوى ترمجه:حسن،وانلكس ماركعس لزينوشته اكلني  

 ٢٠٠١ هتران ” آاكه : انتشارات ~ عباديان حممود و

سالكرد منامست به ايران خلق فداىي جريكهاى .ييام .٩  

١ ٣٨ ٠ هبمن ” هبمن شكومهند وقيام سياهلك رسناحرب

انلكم*تان

يوند ١ ٠ ٠ سياهلك

١ ٠ • هبش قيام

١ . . ايىت غزال

١٠٠ د مي

٥٠ نقبا

OUT

يورو ١ ٠ ك معل در مسلح جري

سوئد

ن١٢٠* و / باياكن رفيق

‘ ۵ ٠٠ جعدى فريدون كبري رفيق
• ٢ . . شيشوان عناىي عبداخلسني رفيق

شيشوان رمحين غالمرضا رفيق

١٠٠ دحمقاىن هبروز رفيق

١٠٠ دهقايت انكزي روح رفيق

١٠٠ سعاديت اكمظ رفيق

١٠٠ أذرى ارس رفيق
١٠٠ أبدل عملريضأ رفيق

١٠٠ ى رفيق مسيحا مهد
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هيات درويت ى ها تضاد ياىب حدت جارجوب در  

 منايندة كىن حمك سينمتإ اخريا ،امرياك حامكه

 را بوش دولت حمقاحمات ،جورجيا ايالت از دمكراهتا

 تروريسىت محالت از اطالع وجود با كه كرد مهتم

آن از جلوكريى برأى أقدأىم هيج سيتامرب ١ ١  

كه است كفته بست وافنكنت روزناحمه به او .نكردند  

منافع خاطر به بوش دولت نزديك دستياران احمتاال  

 .اند آفريدة را سعتأحمبر ١ ١ حادثه خول اقتصادى عظمي

 اكليفرنيا در خول راديوىي ساحبه در امريكأىي سناتور

 معدتا )كه بوش دولت به اءذزديك افراد كه است كفته

كروه آم به بزرك احنصارايت اكرتل به وابسته  

 فع مط به أمرياك جديد مج از (هستند كأراليل

دمكرات حزب سناتور اين .يابند ىم دست عظميى  

 ترصحي موضوع اين مورد در حتقيق درخوأست مضن

داران رسمإيه امرياك يسمضدترور جنك كه كرده

ارزش رفنت بأال طريق از را اكراليل روه

 رشكت اين به متعلق برخا كه نظاىم قراردادهاى

د ستن ى به ؛ه هتأ رو ن ئ ين بدنبال .است ،رسانل لكا  اظهارات ا

ه ض محله بر مبىن كزارشاش وجود بدش اكبين  احمرياك به تروري

ل د را محالت اين وترع از تب  اين كه شد مدىع كردو تاتي

ت شا .اند نبوده '٠ م'جدى رار

ى ر ا كن ر ه ب د ئ ا ر س ق؛لوىط ف مم ا

ل به لكستان درياىي تغتكداران ٥فرمائد ايتكه بنبا أئ

منتأن در ك كه منوق اعالم أفغأ أفغأستأن در جت  

را أو أصسئأن دفاع وزأوت ،إست يافته يايان صال  

حمول بركناو خول مقام از

 j"""[IAVn بمان قارقرى مت بقح قعوآلأوين aباوفاطر جاودان

JJ سرمأال لوءدأى1تئمول م3لر 3ال شراوه

متدن  هاى خداياكن ضد بر و خزيند ص با به كونه اين از برداكىن كه هربار بورزواىي عدالت و متدن ...

اين كه است حلظات كونه اين در .ميدهد نشان سان صني به را خول نوم جهره كنند ىم قيام خويش  

ى بر جهره از نقاب ،عدالت و متدن ى كرى وحىش مهان سمياى تا دارند م ى جوىي انتقام و نقاب ب  ب

د آشاكر هسنند كه قاوئيت د توليد و آرندو در متلك به ميان ،طبقاىت نربد در اى تاؤه حبران هر ■ر  

در 1 ١ ٨۴٨ زوئن در بورزوإهأ هاى رمحى ىب .هلد س نشان بيشرت درخشش با را حقيقت مهين ،كننده  

م ، شد داده نشان ١٨٧١ در كه فضاحىت و ننك با قياس  .شوب ىم حمو و بازل ىم ر

 هشت ىط در -كودك و زن ،حمرد از -ياريس مردم كذشتىك خول از و فدااكرى روح و كرى قهرمان

بود آنان آرمان عمظت منايانكر نزي ،باريس به سياهيان اين ورود از بعد ،ورساى سبأهيان با مبارزه روز  

 متدىن فطرى روح از منودارى نزي رسبان به موسوم غارتكر كروه آن جهنص غل؛ه و فتح كه صجنان

مهم كه افتخارى ير متدن جه .هستند آن مدافعان و مزدور جنكجويان و رسبازها صان امثال كه است  

 ها كوجه در نربد يافنت بايان از يس كه اجسادى كوه رش از جكونه كه است اين اكنون اش مساله ترين

آور مبام عنوان به صيشه براى ،شان مكون با ‘ياريس اكركران نام ...شوب خالص است كذاشته برجاى

 طبقه قلب در تقديس از رسشار ا»ش هشيدان خاطره .شد خواهد ياد مئام احرتام يإ نوين جامعه يرافتخار

د اش نابودى به دست كه آنان و .ماند هد1خو باىق صيشه براى كأركر  عذاب جرخ به اكون مه از زب

 كفايت كناهانشان آمرزش براى نزب مه با شان كشيشان مهه دعاى و اند شده بسته تارخي ملعنت و

١٨٧١ مه ماه ٣ ٠ ،لدن .كرد خنواهد

١٨٧١ ،فرائسه در داخىل جنك ؛ منبع —ماركس اكرل :اثر

ق آل إ ق ة حم ؛ س أ ي ش ق و ش

ميور استقالل اعالم با  .حتول حموجوديث وعالم جهأن ممور دومني و صدووئد عنوان به ممور أين ،رشىف ت

ميور ت به رشىف ت س و بود يرتغال سلطه زير سأل ۴ ٠ مد ه در س ن اندونزى ؛ى«حميالق ٧ ٠ هل  مصميه رأ آ

ميور حمردم ميأوزات لمنال به .نعود خول جنام استقالل براى رشىق ت كشور اين از اندونزى نريوهأى رسا  

ل اماكن و شده خارج ال ت حمهيإ آن س ميور إستقالل روز أولني در .مم قرار ياك كشوو اين دولت رشىت ت  

م ميلياردها ارزش به نفش داد .رسائل إحمضأء به أسرتاليا دولت يا د

م دوى م " فدايص "يقام التتوفت ث
س .كتيب ديدن اينتوفث م ايران خلق فداىب ى جريمكا ازصفحه ر د درايتتونتء ١٠ أ

h ttp://w w w .fadaee .org/

س به را آن وسم ل @ممحواريز زير حسأب مشاره به خوجررأ مى كميوي مذهأىم ارماو نمازها سقى أدر
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