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إامحوائيل اسالمى
جنه ٠ ن سوابق شناخت با آ الح به آ ط ص ده صادر جتار أ  از اسلحه كنن

رساثيل اكر ايران به ا ش ه أست اين شوب ىم آ  سأزى ظاهر مهه علريغم ك

ت و ها غا اكرانه تبلي ت ريأ رساثيل دول ى امر واقعيت در ،ا  برنفوذى قدرهتا

رسائيل خول در شت ا د قرار كثيىف معامالت ؟نني رس ي رن  است روشن .دا

ه ر ك ك ت ا ول ل د رساثي ر واقىع ممنوعيت خواهان ا و د خه ص سل  به أ

 ض هسولىت حئني با افرادى جنني هيحاكه ،بود اسالىم مجهورى

ستند وان ت در شان نقش شدن افشا علريغم ت  باؤمه ايران به اسلحه جتار

د ادامه اكر اين به .هلن

م كه است اين واقعيت ٠ غ ري ب عل ذي ك هتاى هأى ت رسائيل و ايران دول  ٤إ

ص نظاىم و سياىس روابط داراى ،دولت دو اين خش اين كه باشند ىم م  

ف طرق به بار بارهاى روابط ت به فراوان اسناد با و شده افشا خمتل اثبا  

ه د س ٢ صفحه .أست ب

و مت |ح ل و ى د مت ا ه خ د ص ر رس ل

د م قافون !ؤ

ك سياسهتاى جهارجوب در ٠  ،بول امللىل بني صندوق و جهاىن بائ

سياست بر ،رفسنجاىن دولت هاى برنامه ادامه در خامتى دولت  

كيد دولىت رشكهتاى سازى خصوىص ىم ،سياست اين براساس .دارد تا  

ج و رشكهتا از بيشرتى هرجه هاى خبعش بايست  خبش به دولىت صنا

با اسالىم مجهورى سلطه حهأرحوب در اينكه .شوب واكذار خصوىص  

ك وجود ص و فاسد بوروكرأىس ي حراج جز معناىي سياست اين ،ان  

مورد اينجا در ،ندارد خواران رانت و ها آقازاده نقع به معوىم اموال  

اخراج ،سياست اين كنوىن تا استانداردهاى از يىك اما .باشد منى نظر  

.ابست بوده اكركران وحس

٣ صفحة
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قإاسراليل اسالمى ج؛موى دطلح(دى معامالن رسواقى
ك توقيف با ك اداره وسيله به ارسائيىل كشىت ي ملان مكر در در آ روابط رسواىي ديكر بار ،هامبورك بن  

مزبور كشىت بازرىس در ساده خيىل .افتاد بريون يرده از ارسائيل دولت با اسالىم مجهورى يهناىن  

ك زجنيرهاى آن حمموله كه شد معلوم  مجهورى ررمي با قراردادى ىط ارسائيل دولت كه باشد ىم تان

هنا اسالىم بلكه ،مستقمي راه از نه ها آن كه بود برآن قرار ،كردن مك رد براى و فروخته ايران به را آ  

ملان طريق از ب كه -خرب اين انتشار بنبال به .كردند محل ايران به آ ت كذ  فريباكرانه تبليغا

رسائيل تبليغاىت ماشني و اسالىم مجهورى رسدمداران دولت دو اين بني رابطه هركونه اناكر بر مبىن ا  

د ىم قرار معوىم اذهان مقابل در روشىن به ديكر بار را اكر جنايت و أرجتاىع  خسنكوى بالفاصله -هل

 ماهيجكونه” :كفت و كرد تكرار را اسالىم مجهورى مهيشىك فريباكرانه ادعاى ررمي خارجه وزارت

ه سياىس حثه روابىط دب ح رسائيل با ،نظاىم اوىل طريق و دولت كه است اين واقعيت اما .“ندارمي ا  

د ىم حصبت أرسائيل با رابطه فقدان از رشايىط در خامتى در شده توقيف نظاىم اكالهاى هنوز كه كن  

ملان دولت اختيار ذيرد رمسا شد جمبور ماه هشريور شش در ارسائيل دفاع وزارت و باشد ىم آ كه بي  

رسائيل به متعلق شده توقيف كشىت  .است كرده ىم محل ايران مقصد به را نظاىم وسائل و بوده ا

 رفسنجاىن است اقتاده بام از ررمي رسواىي طشت كه اوضاىع جنني در درست كه بدانمي است جالب

 :كفت و كذاشت ميدان به يا فورا دارد دادن جلوه روز را شب و كوىي دروغ در طوالىي يد كه

ايران اسالىم مجهورى به رانسبت اسالم ودنياى معوىم افاكر قصددارند هياهو اين با انقالب دمشنان  

د بدبني ت به را حقيقت اين ديكر بار اى امحقانه توجهيات جنني به توسل با رفسنجاىن . كنن رساند اثبا  

ب را موضوىع او هراكه كه د ىم تكذي د كمتان را حقيقىت تا است تالش در كه داشت يقني بايد كن  .كن

رسائيل دفاع وزارت كه است واحض ،رسواىي اين كرفنت باال با موضوع اى كونه به كه كوشد ىم ا  

 رسواىي اين در را ارسائيل دولت نقش و منوده ماىل ماست را اسالىم مجهورى ررمي با خول ارتباط

هنا مبنا براين .منايد اليوشاىن ن صدور جموز كه داشتند اظهار آ ت آ زيا ك زجنيرهاى يعىن (جته را تان  

ن صدور مسوئل و اند كرده صادر تأيلند براى ت آ زيا  علريغم كه است كننده صادر رشكت ،جته

هنا صدور قصد خودرسانه ايران به نظاىم وسايل فروش ممنوعيت  حىت اما .است داشته ايران به را آ

رسائيل دولت رسواىي بار از نه نزي فريباكرانه خسنان اين  .اكهد منى اسالىم مجهورى رزمي نه ،ا

ب ،مزبور رشكت صاحبان سوابق به ناكىه با ،برعكس .كردد ىم ثابت ادعاها آن كذ

رسائيل تلويزيون كزارش براساس كه بوده (PAD) يياد نام به رشكىت به متعلق فوق نظاىم حمموله ،ا  

ك ارتباط در زدي كشورهاى به نظاىم اكالهاى صدور اش وظيفه و داشته قرار ارسائيل دفاع وزارت با ن  

ى ديكر ى اشتاين واين نام به فردى فوق رشكت صاحب .باشد م  جتارت اهتام به نزي قبال كه باشد م

ت مورد جندين در ايران به اسلحه غريقانوىن كه بدانمي است جالب و .است كرفته قرار بازجوىي حت  

كنون تا كوهن .است كوهن نام به خشىص —باشد ىم نزي زنعش برادر مضن در كه —او رشاكى از يىك  

 ومه اشتاين واين مه ،نفر دو هر .است كرديده بازداشت ايران به اسلحه جتارت دليل به بار جندين

ك كوهن اسلحه صدور در شان نقش شدن رو دليل به ٢ ٠ * ٠ سال در يكر د بار و ١٩٩٢ سال در بار ت  

اين باآلخره ها بازجوىي و ها ذسشكرى اين علريغم اما ،ائد سذه كشيدة باة داد به امنالحمى مجهؤرى به  

د جتار زا كه شد آشاكر زمانيكه ؛٢٠٠٠ سال در مجله از .كرفتند رس از را خود قبىل اكر دوباره و آ  

هتا ىم حتويل اسالىم مجهورى به سناكيور به صدور عنوان به را اكنادا ساخت نظاىم اكالهاى آ  

معال وموردبازجوىي دادنددستكريشده هنا برهيلع قأطىع اقدام ارسائيل داداكه قراركرفتنداما  .نداد اجتام آ

اين شوب ىم آشاكر ايران به ارسائيل از اسلحه كننده صادر جتار اصطالح به آن سوابق شناخت با جنه آ  

ت و ها سازى ظاهر مهه علريغم كه است رسائيل دولت ريااكرانه تبليغا  قدرهتاى ،امر واقعيت در ،ا

دولت م كه است روشن .دارند قرار كثيىف معامالت جنني رس بشت أرسائيل خود در يرنفوذى  

جنني با افرادى جنني هيجاكه بود اسالىم مجهورى به اسلحه صدور واقىع ممنوعيت خواهان ارسائيل

شان نئش شدن افشا علريغم توانستند منى هسولىت  

ادامه اكر اين به باؤمه ،ايران به اسلحه جتارت در  

د ب علريغم .هلن جههورى مقامات دروغني هاى تكذي  

رسائيل دولت ؛اسالىم ت ا شده كه مه ظاهر حفظ جه  

ت را فوق رشكت صاحبان  منوده احضار بازجوىي جه

به كه منود تصور توان ىم اكنون مه از اما .است  

ل ل روابط دلي اكر غريقاب ى جنني ان ت با افراد  وزار

رسائيل دفاع به خبشيدن رونق در شان نقش و ا  

ع  نوىع به مه بار اين كشورءآهنا اين نظاىم صنا

ربئه  .شد خواهد ماسمتاىل شان ويرونده شده ت

ب علريغم كه است اين واقعيت  دولهتاى هاى تكذي

و سياىس روابط داراى دولت دو اين ،ارسائيل و ايران  

بار بارهاى روابط اين كه باشند ىم مخشىص نظاىم  

ائبات به فراوان اسناد با و شده افشا خمتلف طرق به

جريان در دولت دو روابط افشاى .است رسيده  

ت ايران رسواىي در كه بود موارد مهين از يىك ،كي  

ن ىط ك جريان در جكونه كه شد روشن آ جن

 سالحهاى ارسائيل دولت ،عراق و ايران امربياليسىت

 منين موشكهاى مجله از اسالىم مجهورى نيان مورد

ك و هوا به ىم هتبه اسالىم مجهورى براى را تان  

ايران رسواىي با رابطه در لكى طور به و .است كرده  

ت و امرياك و ارسائيل مقامات كه شد مخشص كي  

 معامالت به مه دست در دست اسالىم مجهورى

ت كثيىق ك تداوم مضن تا كردند ىم مبادر جن  

منطقه و جهاز در را امربياليسم مصاحل ،ارجتاىع  

ن بر دال شواهد اين مهه .منايند تامني نه كه است آ  

ب وقيحانه هاى دروغ نه و خامتى دولت هاى تكذي  

دفاع وزارت رياكإرانه ادعاهاى نه و رفسنجاىن  

رسائيل ريى ،إ د منى اجياد واقعيت اين در تغي از كه كن  

غاز مهان دو اين ،ايران در اسالىم مجهورى استقرار آ  

هنا و اند داشته مه با تناكتنىك روابط ررمي  مصاحل ت

جياب است معوىم افاكر قريب مهانا كه خاىص ىم ا  

د اين اما .منايند كمتان را روابط اين ها آن كه كن  

جريان در اغلب و جندكأىم از هر يهنان روابط  

ى اوج بسرت در اكرثا و ظاىم معامالت ر ضادهاى م

ى رسواىي و شده ر آشاك حامكه طبقات دروىن جديد  

د ىم اجياد طرف دو براى در اخري كشىن توقيف •كن  

هنا هامبورك فوق واقعيت آشاكرى به و ديكر يكبار ت  

ت به را .رساند اثبا
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به اكر قانون تغيري بر مبىن خامتى دولت تصممي

زده داس اكركرى اعرتاضات از جديدى موج  

د ىم عينه به كه اكركراىن .است  خامتى دولت بينن

ى مقاصد ،اكر قانون تغيري از آنان برهيلع را يلبد  

هنا ،منايد ىم تعقيب د كه آ نن ي ب اين تغيري با مي  

هنا استمثار تشديد در اكرفرمايان دست ،قانون  آ

 اكر هاى حميط در شان مايشاىي وفعال شده بأزتر

ى هرجه صداى با ؛شد خواهد بيشرت هرجه بلندتر  

 .اند بياخاسته تصممي اين برهيلع

ى اوج با ري  هنادهاى ،اكركرى اعرتاضات ك

 اكر هاى حميط در اسالىم مجهورى ضداكركرى

ت خول هاى كوشش شدت بر رتل جه اين كن  

 مهيشه مهجون هنادها اين .اند افزوده اعرتاضات

جناح سوى به را اكركرى اعرتاضات تا دارند قصد  

اين به و كرده اكنالزبه ررمي دروىن هاى بندى  

ب رتي هنا ت كه بود رابطه مهين در .منايند مهار را آ  

خانه” و ‘،اكر اسالىم شوراهاى عاىل اكنون”  

شده شناخته ضداكركرى ى ها هناد مثابه به اكركر  

مقابل در را اى راهيمياىي ،اسالىم مجهورى

.دادند سازمان هتران در اجمتاىع تامني سازمان

اين در تريماه ٢۵ صيح كه اكركرى هزاران اما ( )  

د كرد حمل مدن هنا كه دادند نشان معال آ  •ىم نزي آ

 اقداماىت جنني كه فضاهاىي از بايد جكونه دانند

د ىم اجياد خول خمش و خمالفت ابراز جهت كن  

آنكه مضن تظاهرات اين در اكركران .جويند سود  

به صدا رسو اجياد و كشيدن سوت و زدن كف با  

 يراكىن تومه اجازه ضداكركرى هنادهاى خسنرانان

ب )روزنامه دادند منى فتا  محله با (تريماه ٢۶ آ

هاى شيشه شكسنت و اجمتاىع تامني سازمان به  

رها را اكر قانون ،كن حيا دار رسمايه فرياد و آن  

و خامتى دولت از خود نفرت و خمش كن  

شتند مناسس به را اش ضداكركرى سياسهتاى  .كذا

اكه اكركران اعرتاىض هاى شيوه اين در آ

 كننداكن رشكت تعداد تريماه ٢٧ در اكركر روزنامه •١

حاليكه در منودإ اعالم نفر هزار ٩ * را تظاهرات اين در  

۴ تهنا را اكركران تعداد اسالىم مجهورى خربكزارى  

.كرد قملداد م هزار

را اكركرى حميطهاى در رزمي مزدوران ،تظاهرات  

ن بر ى اكركران اين امعال از رمسا تا داشت آ رب  ت

مزدورى نقش ديكر بار وسيله اين به و جسته  

را اسالىم مجهورى ضداكركرى ررمي براى شان  

.سازند شاكر ا

حساسيت و آاكىه دهنده نشان كه اعرتاضات اين  

 اكر قانون به مربوط مسائل به نسبت اكركر طبقه

ساند ىم رضورى را سواد اين به اخس ،باشد ىم  

من جرا راسىت به كه  خمش به آاكىه علريغم ،ر

را اش خودساخته اكر قانون دارد قصد اكركران  

د تغيري  مانىع حه ضداكركرى قانون اين مكر و هل

ت در ت جه  منوده اجياد داران رسمايه حرك

؟است

 اسالىم مجهورى اكر قانون كه است اين واقعيت

 بني مشاجره مدهتا از سس ۶٩ سال ماه دى در كه

 تغيرياىت از يس رساجنام نكهبان شوراى و جملىس

خشيص جممع در كه ن در نظام مصلحت ت داده آ  

است قانوىن خول ؛رسيد جممع اين تصويب به شد  

ن در كه ضداكركرى غايت به طبقه حق رمسا آ  

 ياميال آشاكر به ها حوزه از يكرسى در اكركر

.است كعثعته

 اجياد در اكركران حق منونه براى قانون اين در

در اكركران حق ،اكركرى مستقل هاى تشلك  

ت به رسيدن جهت اعتصاب به مبادر  

ساعات اكهش در اكركران حق ، خواسهتايشان  

شده نشض توجهيى هيج ارائه بدون ...و هفتىك اكر  

.است

جئا از ها كىش حق اين مهه علريغم اما اين كه آ  

 اكركران جانبه مهه مبارزات بنبال به قانون

ج برهيلع وا بنابراين ،شد تصويب و هتبه قبىل ل  

توانستند منى اسالىم مجهورى نويسان قانون  

قانون در حدودى تا را كأركران هاى حساسيت  

به اكر مسملا .نكريند نظر در خود نظر مورد اكر  

بود اسالىم مجهورى ضداكركرى مسوئلني اراده  

هنا زمان آن اكر وزير - تولكى الحيه صان آ  

مسيت اكر قانون عنوان به را ٠ اسالىم مجهورى ر

ن در كه خبشيدند ىم م نام حىت آ ر به نزي اك  

مسيت است اين واقعيت اما .بود نشده شناخته ر  

كه بود طرىف اكركراىن با اسالىم مجهورى كه  

۵—۵٧ ساهلاى انقالب جتربه از بس به نسبت ۶  

 خيىل حساسيت با كشور در سياىس حتوالت

ىم درسىت به و .كردند ىم برخورد باالىي  

ستند جنه كه دان مسيت اكر قانون در هرآ به يابد ر  

هنا رسنوشت د ىم ييدا بستىك آ  مهين به و كن

 جمبور را ردمي خول طبقايت مبارزات با مه دليل

از را تولكى طرح مجله از طرح جندين تأ كردند  

.ساند خارج اكر دستور

هاى دسته دارو از بعىض كه بود رشايىط جنني در  

ىم كه منتظرى امثال اسالىم مجهورى دروىن  

ستند ط دان  تولكى امثال هاى قلدرمآىب براى ثراي

است هبتر كه دادند ىم اندرز ،نيست آماده هنوز  

 “البال فارغ” توان ىم كه “رشايط” شدن آماده تا

تصويب به را *،اسالىم مجهورى دخلواه قانون  

 .كذشت اكر قانون تصويب و هتيه خري از ،رساند

بسنده شاهنشاىه اكر قانون در اصالحاىت به و  

د ،صورت هر در .منول ين رآ و ديداكهها اين ب  

الفات ه در اخت  ،اكركران رسارسى اعرتاضات منين

ها حوزه از خيىل در كرجه كه بود قانوىن تصويب  

برىخ در اما كرفت ىم ناديده را اكركران حقوق

ه ن ىل فارغ نزي ها مني ى نظر مورد ٠ البا بوردواز

هنا به را امربياليسم به وابسته به .داد منى آ  

اخراج نىك مج و يروسه منينه در خصوص  

 .اكركران بميه به اكرفرمايان الزام و اكركران

ب اين به رتي  خمالفت ،اكر قانون تصويب زمان از ت

 حامكه طبقه از خيهشاىي سوى از قانون اين با

يروسه اين در .است نشده متوقف مه اى حلظه  

ابداع با كرجه زالوصفت داران رسمايه  

طور به هرجند )و معال “اكر موقت قراردادهاى”  

اين به هنوز اما زدند دور را قانون اين (غريرمسى  

ستند و نبوده راىض مه ه .ني كه دانست بايد )البت  

 اكر وزارت ،كإرفرمايان رضايت جلب جهت

اسفند تارخي به اى خيشنامه ىط اسالىم مجهورى  

(داد قانوىن جنبه قراردادها اين به نوىع به ٧٣
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جنا از كه شوب ىم اكركراىن شامل اكر قانون كه آ  

 اكر مربوط واحد يا اكراكه در روز ٩ ٠ از بيش

كه روزه ٨٩ قراردادهاى اجراى با ،باشند كرده  

 ،شوند ىم متديد دوباره بايان از قبل مهواره

از بزرىك خبش امر واقعيت در خول داران رسمايه  

ساخته خارج اكر قانون مشول از را اكركر طبقه  

ب رزمي خود مطبوعات كزارش به .اند  ٢۶ )آفتا

ت معال قراردادها اين (تريماه مني  ۵٠ شغىل ا

 .اند برده بني از را كشور اكركران از درصد

ى من هاى شيوه و اكر موقت قراردادهاى درآورد  

 حاىم دولت اكرفرمايان فاصله اين در كه ديكرى

هنا به اكر قانون زدن دور جهت شان  ىم توسل آ

حرص كوى اخس حدودى تا كرجه ،جستند  

 ،صورت هر در اما بود حامك وابسته داران رسمايه

بود اى نكته اين و نبوب رزمي اكر قانون م مبتىن  

از خارىج كذاران رسمايه براى خصوص به كه  

مه دليل مهين به .بود برخوردار زيادى امهيت  

تدوين جريان در و ابتدا مهان از خامتى دولت  

قانون كه كرد قبول رمسا (اقتصادى سوم برنامه  

د تغيري را اكر ن از .هب آماده تا و كنون تا زمان آ  

 اكركراىن به هناىي يورش براى رشايط اكمل شدن

كرده مخ مكر مشلكات آوار زير نزي اكنون مه كه  

از و هتبه را لواحيى خامتى دولت و جملس ،اند  

را اكر قانون مشول مه كه كذراندند تصويب

 رسمأيه دست مه و ساند ىم حمدود بيشرت هرجه

ىم باز بيشرت هرجه اكركران اخراج در را داران  

.ميكذارد

نفر ۵ از مكتر كه اكراكههاىي كردن خارج قانون  

 اصالح طرح و اكر قانون مشول از دارند اكركر

ن يرأساص كه ،<داىف قاىل صناع  قاىل اكركران آ

 يمياناكر بلكه شوند منى ناميده اكركر ديكر باق

ب اين به و شده قملداد  اكر قانون مشول از ترتي

و بإزسازى از محايت قانون يا و شوند ىم خارج  

ت به كه كشور نساىج صناع نوسازى اين مديري  

د ىم اجازه صناع ريوى” هل را ،،مازال انساىن ن  

 اكر قانون در مندرج رشايط به توجه بدون

 .اند مجله اين از ،منايند اخراج يعىن تعديل

كننده تشويق فريادهاى با كرجه اقدامات اين  

 باخسكوى هنوز اما شد ىم مواجه اكرفرمايان

هنا اىلص خواست و اكر قانون لك تغيري بر مبىن آ

ن اكمل ساخنت منطبق  استمثار رشايط با آ

 رسمايه كه خصوص به .باشند منى كنوىن وحشيانه

 مهجون مه ايران امربياليسم به وابسته داران

 فعاليهتايشان مهه اند مايل ،كرايشان قانون دولت

هنا به كه قانوىن .رود بيش قانون جهارجوب در  آ

د اجازه و غارت را اكركران “الباىل فارغ” با هب  

ش بدون خواستند وقت هر و منوده استمثار يذير  

براى .منايند أخراج را آنان تعهدى هركونه  

در كه است اىلص مساله اين كنوىن اكرفرماى  

 ميليوهنا وجود و اقتصادى شديد حبران رشايط

هنا كه رشايىط در و بياكر اكركر به توانند ىم آ  

به را رشوط ترين وحشيانه رشايىط جنني اعتبار  

ريوى بيشرتى هسولت با و كرده حتميل اكركران  ن

و دست نبايد ،منايند انتخاب را خول نياز مورد اكر  

هنا ياى مه هرجند بهيوده و خشك مقررات با آ  

ى ترشيفايت ه باشد اكغذ ورو  حمجوب قول وب

م خانه مسوئل ر روى از آن به معل رزمي اك

حكومت در باالخره .شوب بسته باشد مستحىب  

 .باشد ،قانوىن؛بايد جزي مهه خامتى قانون

كه موادى از برىخ به اشاره با است الزم بنابراين  

هنا نه و اكرفرمأيان خمالفت فعىل اكر قانون در  ت

هنا كذاران رسمايه خامتى دولت ادعاى به يلكه آ  

در كه دهمي نشان ،برانكيخته نزي را خارىج  

 راستاىي حه در تغيري اين ،اكر قانون تغيري صورت

ريى جه اصالح اين و شوب ىم اجتام  زندىك در تاث

 .كذاشت خواهد باىق اكركر طبقه زيست رشايط و

 سياسهتاى جهارجوب در دانمي ىم كه مهانطور

ك دولت ؛يول امللىل بني صندوق و جهاىن بائ  

م رفسنجاىن دولت هاى برنامه ادامه در خامتى  

تاكيد دولىت رشكهتاى سازى خصوىص سياست  

هاى خيدش بايست ىم سياست اين براسأس .دارد  

ع و رشكهتا از بيشرتى هرجه  خبمس به دولىت صنا

سلطه حهارحوب در اينكه .شوب واكذار خصوىص  

 انلكى و فاسد بوروكراىس يكرس و اسالىم مجهورى

نفع به معوىم اموال حراج جز حمعناىي سياست اين  

مورد اينجا در ندارد خواران رانت و ها آقازاده  

تا استانداردهأى از يىك اما .باشد منى ما نظر  

بوده اكركران وسع اخراج ،سياست اين كنوىن  

.است

 زماىن دولىت رشكهتاى سازى خصوىص اساسا

صيب را سود بيشرتين ىم جديد اكرفرمايان ن

هنا كه منايد تعهدات اجراى قبال در مسوئليىت آ  

با بتوانند راحىت به و باشند نداشته قبىل صاحبان  

 ،سابقه با اكركران خصوص به ،اكركران اخراج

ارتش صفوف از را خول نيان مورد اكر نريوى  

 هتيه ترى آسان و هسل رشايط با بياكران ميليوىن

مساله جديد اكرفرمايان از برىخ براى .منايند  

 طريىق به كه است اين بلكه توليد تداوم نه اساسا

ريوى رش از  ماشني و شده خالص قبىل اكر ن

ت ال  رشكهتاى و صناع منين و تاسيسات و آ

ل را شده خصوىص به .منايند ؛ءاحسن به تبدي  

ض حراكت در اكركران مه دليل مهين خود اعرتا  

 رشكهتا سازى خصوىص” :زنند ىم فرياد حق به

اىلص كه دارى رسمايه . ،،است دار رسمايه نفع به

ن زي ل اش ذهين مساله أ عدي ى ت ريو ىم اكر ن

.شد با

ص جديد اكرفرمايان مساله اولني اكر از خال  

در اما ،باشد ىم سابق اكرفرماى تعهدات دست  

مد اسالىم مجهورى فعىل اكر قانون ١۴۵ ماده ه آ  

از مالكيت تغيري يا و اكرفرما فوت : كه است  

 منى موم اكر دستجمىع يميان اجراى در ؛وى

 اكرفرماى ،باشد داشته اسمترار كأر جناجنه و باشد

خواهد حمسوب رزمي اكرفرماى مقام قامئ ،جديد  

“.شد

ب اين به رتي كه اكرفرماياىن ،ماده اين براساس ،ت

ى هتا ى را دولىت رشك ر دا د ىم خري ن ن ور ك به جمب

نتيجه در و بوده قبىل قراردادهاى و مساهئا اجراى  

درست اين و ندارند را اكركران اخراج حق قانونا  

ن  كنوىن رشايط در اكرفرمايان كه است جزيى آ

ن برهيلع ن معل در اكرجه بوده آ  منى اجرا را آ

د ن قانوىن اصالح خواهان اما كنن  .باشند ىم آ

 اكرفرمايان كنوىن منافع با مه باز كه ديكرى مورد

كه باشد ىم قانون مهين ٢٧ ماده ندارد انطباق  

ن براساس نظر ءءاعالم به منوط اكركران اخراج آ  

ت  صنىف اجنمن يا و اكر اسالىم شوراى مثب

 منينه اين در توافق عدم صورت در و كشته

خشيص هبات به بايد حمساله صورت” در و ،ت  

 “اختالفات حل هيات” به “اختالف حل عدم

.كردد ارجاع



ي ٥ هش

بازوى” قانونا اسالىم شوراهاى اينكه علريغم  

ت قدرمتند  ،،صنىف هاى اجنمن و بوده ،مديري

توجه با اما باشند ىم اكر وزارت به وابسته اكمال  

 ،اكر هاى حميط در حامك كتوىن متالمط جو به

ن هيجوجه به اكر قانون از خبش اين اجراى آ  

 ،اكر نريوى تعديل جهت كه را مشوىل دايره

هنا به باشد ىم اكرفرمايان نيان مورد د منى آ و هب  

 اكر قانون اصالح اهداف از يىك دليل مهين به

 .باشد ىم ياكري و دست مقررات مهين تغيري

ن براساس كه باشد ىم ١ ۴٨ ماده بعدى مساله آ  

 ملكفند قانون اين ممشول اكههاى اكر اكرفرمايان

 بميه به نسبت اجمتاىع تامني قانون براساس

اجبار اين منايندم اقدام خول واحد اكركران منودن  

از شيوه ،يكس و هزار به اكرفرمايان اينكه علريغم  

 مهواره اند كرده خوددارى كنون تا آن اجراى

است بوده زالوصفت داران رسمايه كردن به وباىل  

به حارض حىت استمثارها شديدترين علريغم كه  

قانون مهين برأساس اكركران بميه به دادن تن  

 .باشند هنى نزي اسالىم مجهوري اكر

 اكر قانون در دادمي نشان كه مهانطور خالصه

مورد “الباىل فارغ كه دارد وجود موادى كنوىن  

 مهين به و باشد منى ياخسكو را داران رسمايه نظر

ك صثابه به خامتى دولت مه دليل حاىم دولت ي

ن اصالح قول ابتدا مهان از داران رسمايه داده را آ  

 ،،اصالح” اين براى رشايط كردن آماده جهت در و

خر و ست ا برداشته اكم ؛بىل .است برداشته اكم آ  

هنا خامتى ادعاىي اصالحات بار هاىي حوزه در ت  

 زمحتكشان و اكركران رضر به كه يابد ىم معىل

 اكر قانون كه هبائه اين به خامتى دولت .باشد

خصوص به ،كذارى رسمايه كسرتش از كنوىن  

ى خارىج كذارى رسمايه د ىم جلومر بدون و كن  

و اشتغال اجياد اماكن خارىج كذارى رسمايه

اكرى با مبارزه  تغيري با دارد قصد ندارد وجود بي

اخراج در را داران رسمايه دست موجود اكر قانون  

 رسمايه وسيله اين به تا .يكذارد باز اكمال اكركران

 خارىج كذارى رسمايه خصوص به و كذارى

مبارزه براى خامتى حل راه واقع در .شوب تشويق  

اكرى با هسيل ،بي باشد ىم اكركران اخراج رشايط ت

ت مهه جوهر اين و غا لي ب ه اين در ررمي ت ن  مني

 اعالم اهداف به توجه با كه است روشن -است

هركونه ،اكر قانون تغيري درباره خامتى دولت شده  

ريى را اكركران اسارت بندهاى قانون اين در تغي  

بايد اكركران مه دليل مهين به و ساخته تر حممك  

را ضداكركرى سياست اين خود مبارزه تشديد با  

با خامتى دولت ندهند اجازه و .بكشانند شكست به  

 رشايط ،داران رسمايه نين به اكر قانون تغيري

هنا غارت و استمثار هسيل را آ اكركران .منايد ت

______ ??
هنا مبارزه اين در كه بدانند بايد ريوى به بايد ت  ن

جيك به و بوده متىك خول  دروىن جناحهاى از هي

كه امست اين واقعيت .باشند نداشته اعمتادى رؤمي  

و اكركر خانه مسوئلني هاى كىش عربده متام  

هنا ،اكر قانون تغيري هيلع اكر اسالىم شوراهاى  ت

ت است تالىش رتل جه در اكركرى جنبش كن  

دولت سياسهتاى اجراى براى رشايط سازى آماده

ض خا

هاى دسته دارو از دك هيج كه كرده ثابت جتربه  

 علريغم اكركرى حميعلهاى در اسالىم مجهورى

د ادعاهاى هنا نه خول تزي و تن رفاه فكر به اى ذره ت  

 مهانند شان تالش مهه بلكه باشند منى اكركران

 بى سلطه حتكمي ،مقابل جناح در هايشان مهبالىك

واقعيت .باشد ىم زالوصفت داران رسمايه رشمانه  

هنا مهه كه است اين ك از اي و خورند ىم توبره ي  

 .دارند توبره اين حفظ در واحدى مناملع نتيجه در

روز هر اكركران وحشيانه استمثار با كه اى توبره  

هنا و .ميشود ير دوباره و ير  مهه و مستقل مبارزه ت

حتاد در اكركران جانبه  سمتديده اقشار بقيه با ا

ت ى جه ود و رهاىي اماكن كه است رشايط اين أي  

طبقه اختيار در را زندىك نوين رشايط سازماندىه  

.ميدهد قرار اكركر

س ؤيرافى محتما ؤقق درامم
٢ روزجهارشنبه لكمتان ساندرلند هشر در ايراىن مهاجر يكة ،اكوست ٨  ان

سيد قتل به جاقو رضبات با نؤاديرستان توسط ن ،قرباىن .ر نام هبمىت مبا  

س وارد قبل سال دو و داشت لكي ت ،قتل زمان در وى .بود شده أن ري مدي  

ل به .داشت عهده به را ايتالياىي رستوران ياك ميان قتل بنبا مليس هيمىن ي  

د اعالم رمسا ر  .است كرفته صورت نرادبرستانه هاى أتكزيه با او قتل كه ك

ظى هشر اين مقمي ايرانيان ،ساندرلند مردم از مشارى قتل اين بقنبال  

س سوى از موم تداجبر اختاذ خواستار راهيمياىي جان حفظ يراى يلي  

اك و مهاجران س ر به الزم •شدند 0دتا ك به اخري ساهلاى در كه است ذ  

د موازات شدي ت توسط ىكءضقددأهشد قوانني ت لكستان دول  كرفنت باال و ان

ت غا ت مشار ،معوىم هاى رسانه جائب از ستني يتاهئده و ممسوم تبلي  محال

س در خارجيان برهيلع نؤاديرستانه لكي ى .إست يافته افزايش ان از قبل مبد  

كر لتاهنده داك سائدركد در هلمىت مسان قتل سوى از ايراىن دي  

به اتقاد با وىل شد جمروح خسىت به صورت ناحيه از نرادلرستان  

ميارستان ك از ب ت مر .يأؤت جئا

ت ظ | مه ء أ ه رت س ر ك ظ د م |

٧ روزشتبه  برهيلع واشنكنت هشر در امرياك مردم از تن هزاران ستامرب ٧

ك ،يول امللىل جبن صئدوق ات ش و جهاىن ب تظاهرات به عراق با امرياك ج  

س .زدند دست ن تظاهر به وحشيانه امرياك بلي اك د ه كنن يا و كرده صل  

ب ل به .مثود دستكري را تن ۶٠٠ آنان شمت و رض ت اين بنبا ٧ روز حرك ٨ 

 ساالنه اجالس حمل مقابل در مردم از تن هزار ١ ٠ دمي بار نزي سبتامرب

ك و لول امللىل بني صئدوق ائ د تظاهرات له و شده جوع حهأىئ ب ختن دا  .ير

ى تظاهرات نزي دوشئيه روز در به اعرتاض در واشنكنت هشر در ديكر  

ى .شد بريا عراق برهيلع مج هتا ض حرك وقوع به رشايىط در فوق اعرتا  

ت كه سوندند ىم تصويب با سبتامرب ١ ١ از سس تا أست كوشيده بوش دول  

هشإى ،مضددمكواتيك و رسكوبكراته قوانني بيشرت هرجه  و ؤترقئ حنب

كة ت و دمكراتي اك هانه حر خيوإ مئكوب را اخري ماههاى در امرياك در آزاد  

د .كن
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ستاصبو ١١ ى ازووهي محس سأل بى
به كذشته سال جستامرب ١ ١ از امرياك حامكه طبقه  

اختناق ( تروريزم با مبارزه اكفه حتت ،سو اين  

 منوده امعال امرياك جامعه در را مملوىس فاشيسىت

برق استقرار كه ساخت نشان خاطر بايد .است  

از ؛امرياك در يليىس حكومت منتظره غري و آسا  

ك توله اعرتاضات موج با مقابله منظور به سو ي  

ت توزع باز روند از ناىش اى و در اجمتاىع ر  

هدف با ديكر سوى از و ،كشور اين مرزهاى درون  

رتل بيشرت هرجه حتكمي و كسرتش  كن

به عبارىت به و امرياك امريياليسم ؤوئاسرتاتزيك

اين مرزهاى از خارج در او هزمويت تضمني منظور  

ريد ىم صورت ،جهايت عرصه در و كشور  .ك

رصا ،نوشته اين در هنا و خمت وار كزارش طور به ت  

ك سياسهتاى از برىخ به  ارجتاىع و ضددمكراتي

و كرده اشاره كشور اين درون در امرياك دولت  

جامعه سازى ميليتاريزه روند از معيىن هاى جلوه  

هرجه را كشور اين حامكه هيات توسط امرياك  

 فداىي مبام خواننداكن ديد معرض در بيشرت

.داد خواهمي قرار

١ ١ از ،امرياك دولت كه است قرار اين از مطلب  

و سياسهتا ؛ امروز به تا كذشته سال سبتامرب  

ور اختناق اقدامات در را اى رسكوبكرانه و آ  

 .است درآورده اجرا مرحله به امرياك جامعه

ك ىب و بالواسطه توقيف از نفر ١ ٢ ٠ ٠ از بيش درئ  

 ،ممور اين در (non- citizens) “بياكنه اتباع”

ن ت نوع حسب بر ويره به مه آ و نزال ،زبان ،ملي  

ىم مزبور اقدامات خنستني از يىك ،افراد مذهب  

 ١٢٠٠ اين از بسيارى كه است ذكر به الزم •باشد

سيا و مسملانان ،اعراب از معدآ كه ؛نفر رشىق آ  

هيج امروز تا و كرديده مفقود لكا ،باشند ىم ها  

 حاىل در اين و .نيست دست در آنان از خربى

اين به حىت امرياك دولت امنيىت مقامات كه است  

رس به حبس در و كرديده توقيف مزبور افراد كه  

ستند معرتف نزي برند ىم  نرشيه از نقل )به .ني

كرء ر  انقالىب مكونيست حزب اراكن ،“انقالىب كأ

(٢٠٠٢ زوئن ،أمرياك

و دخالت بدون ،دولت اجراىي هنادهاى ،وايب در

به را اختيار اين ؛كشور اين در قضائيه قوه راى  

ك عنوان اند منوده تفويض خول به طبيىع حق ي  

نظر به كه فردى هر ،زمان هر و جكا هر در تا  

ا حال ،كذشته در حه —آنان به مظنون —آينده وي  

براى را باشد ،تروريسىت اصطالح به فعاليت  

دقيقا اين و منايند حبس و توقيف نامعلوم حمدىت  

و داداكه از “مهتم” برخوردارى حق اخلاء معناى به  

جنا تا .باشد ىم مدافع وكيل  ١٢٠٠ اين به كه آ

مذكور افراد كه كفت بايد ،كردد ىم مربوط نفر  

هنا نه بلكه اند كرديده حمروم فوق حقوق از ت  

سوى از مه مخشص اهتام هيج حىت اساسا  

 !است نكرديده ارائه آنان برهيلع امنيىت مقامات

اند شده آزاده كنون تا كه كساىن از دسته آن  

د ىم كزارش جنني اين امنيىت مقامات كه هلن  

ك حىت آنكه بدون ،كشور  اهتاىم و جرم مدر

هنا برهيلع مورد را آنان ،باشد داشته دست در آ  

 جمش با و داده قرار شمت و رضب و بدىن بازرىس

هنا به دادن بيخواىب و زدن بند  نوىع به را آنان ،آ

ت دك .اند داده قرار شكنجه حتت ملا  اروياىي ديي

ك روزنامه به ميان در او كه كفت تاميز نيويور  

را خول هاى واليين مه از فردى ،شداكن بازداشت  

ك درون در ،بسته باهاى با كه بود ليده سلول ي  

در •بود شده كشيده بند به ضدلكوله اى شيشه  

سازمان برش حقوق مكيسيون رئيعس ؛حال مهان  

دولت سوى از برش حقوق نقض به نسبت ، ملل  

م .منود “نكراىن ايران شديدا”امرياك اكر  ،انقالىب )

كه داريد خاطر به خوىب به البته و (٢ * ٠ ٢ زانويه  

 جمله نظري هأىي رسانه و تبليغايت هاى بوق

ك ز ىس” ، “فاكس خربى اكنال” ، “نيوزوي م“ان ا  

نوامرب در ”دورنال اسرتيت وال” و“ىس ىب اى”

رشمانه حه ٢٠٠١ نظر اتفاق و يكيارجىك حه با بي  

ى به نايز و رضورت از علنا خاىص ري شكنجه اكرك  

مظنون افراد اطالعاىت ختليه جهت دولت توسط  

آوردندإ ميان به خسن

 عنوان با ابتدا در دولت خسنكويان ،ميان اين در

ك هيج كه مطلب اين كردن  شداكن بازداشت از ي

كردند ىم سىع دامئا ،باشند منى امرياك اتباع از

را كشور اين در مدىن حقوق حاميان و فعالني كه  

با و ٢ ٠ ٠ ٢ مه ماه از يس اما .دارند نكه آرام  

به امرياكىي هشروند دو اهتام بدون دستكريى

ى مها ال” نا ي د ىب اف مامورين توسط ،،كومهين,ر و "ي

ى و داد دست از را خول خاصيت مطلب اين ،آ  

ر .كرد بيدا تغمي اوضاع مه ماه ،انقالىب )اكرك  

از دمي بسيارى مثل كه ،نفر دو اين (٢٠٠٢  

(“تروريسم با مبارزه عوامفريبانه داستان قربانيان

خشص اهتام آنكه بدون داده نسبت آنان به م

حق از حىت ،اند شده كشيده حبعس به باشد شده  

ى يا و داداكه در حمامكه از برخوردارى با آزاد  

هنا اندا كرديده حمروم ،نزي مضانت قيد در آ  

 مالقات از و كرديده حمبوس انفرادى سلوهلاى

برونده با رابطه در .اند كرديده منع خول باولكاى  

ال به وى دستكريى خرب كه كرد اضافه بايد ،بدي  

ت ك مد بود كرديده بهنان معوىم اذهان از ماه ي  

شده دود او اناكر كه رسيد ىم نظر به طور اين و  

أ رفته هوا به و ست ا

ت سفيد اكخ مقامات و بازداشت مساله توجيه جه  

حمدود و نامعلوم حبس دمشنان” اصطالح به نا

ى ى يعين ” تيارمء امرياكىي حماربني”) “خود برا

 اساىس قانون با مغاير اساسا كه مطلىب توجيه

را امر اين اجتام —باشد ىم رنو كنوانسيون و امرياك  

ت حفظ اكفه حتت مني ك زمان در داخىل ا  ؛جن

كنند قملداد رضورى  (٢٠٠٢ اوت ،ىس ىب )اى .مي

 جنني امرياك در مدىن حقوق حاميان و فعالني

بوش دولت اكبينه اعضاء كه سازند ىم مطرح  

ىم اصل خود از ،نيازهاشان مطابق و ميل بنابه  

 حىت ،جائيكه ظ .تراشند ىم قانون و سازند

د ىم اعرتاف فدرال دولت هاى دادستان  : كه كنن

 قانوىن موازين خالف حوزة اين در ما معلكردهاى

ك ...است قانون قملرو از خارج و  ،تاميز )نيويور

(٢٠٠٢ اوت

ن ه آ ست ز اين كه كساىن از د متيا نسبت را (أ) ا  

 غريامرياكىي اتباع جزء كه اند داشته ديكران به

 حمامكه با ،اند شده مهتم تروريست به و بوده

روبرو بسته درهاى ،يهشت نظاىم داداكه ،يك در



 مجهورى رياست معاون ؛“ىن ىج باشند؟،،دياك ىم

 نظاىم حممكه در كه كساىن كه مئود اعالم امرياك

از برخوردارى استحقاق شد خواهند حمامكه  

ك كه اى شده تضمني حقوق در امرياك هشروند ي  

ك ن از معموىل داداكه ي را باشد ىم برخوردار آ  

ز )ىس “.ندارند ز ا ب اين به و (٢ ٠ • ٢ اكترب ،ا رتي ت  

مهجنان قانون نظر از فرد يكط معروف اصل آن ،

ثابت او كناه وقىت تا شوب ىم حمسوب ٥بيكنا  

.كردد ىم ماسمتاىل سادىك به ، كردد

لك دادستان ؛ “اشكرافت جان” ،دمي طرف از  

 ،درخوابست به را دولت هاى دادستان ساير ،كشور

ك جمازات ب جمرمني براى مر  .منايد ىم ترغي

ويزه مدافع وكيل ؛،،ىل مكنه ون كه” ،كه بطورى  

ك به حمكوميت هاى برونده د ىم اذهلار ،مر كن  

براى زيادى تالش كه رسد ىم نظر به جنني كه  

ك جمازات ساخنت معوىم كشور لك سطح در مر  

د ىم معل به ي ه “.آ در (٢ ٠ ٠ ٢ آوريل ،تامي )جمل  

مراجع به را اختيار اين “راشكرافت ٢٠٠١ اكترب  

ى حمك كونه هر بدون تا داد امنيىت سم كفتكوها ،ر  

در آنان مولكين و ولكا بني خصوص ماكملات و  

قرار نظر حتت را فدرال دولت هاى بازداشتاكه  

رتل و داده آوريل تارخي از ،مهجنني •منايند كن  

كفتكوى بوبن حمرماته و خصوىص ،بعد به ٢ ٠ ٠ ٣  

ر بني ميا م و ب ز ه ملىغ ،ي د دي ر  خواهد بني از و ك

ت و برقرارى كه است ذكر به الزم .رفت يكن تثبي  

حتت ، امرياك در يليىس سابقه ىي رشايط جنني

 حتكمي” ى متحجرانه و مهبم غايت به اصل اكفه

مورد ابزار تامني طريق از امرياكئيان ميان وحدت

ت نيان شكريى جه تروريسم رواج از ممانعت و يي  

ىم موسوم “امرياكىي يرسىن وطن “اصل به كه’  

سناى جملعس سوى از ٢٠٠١ اكترب در و اشد  

توجيه و كرفته صورت ؛رسيد تصويب به مرياك  

 اكر روزها اين ،مطلب مهين به توجه با شوب ى

 ؛ز اصطالح به كه ولكاىي كه رسيده جاىي ه

د ىم دفاع ناياب ولكين ن مراجع سوى از كن  

زار مورد منيين طورى به .شوند ىم واملع اذيت و آ  

ال ه به مدافىع وكيل ،امسال مهين آوريل در مث  

كه هاىي حصبت خاطر به إستوارت ين ىل م  

با او كفتكوهاى اينكه علريغم -داشته خول مولك  

م حقوق جارجوب در و قاوئىن اكمال اش ء

 قانوىن تعقيتب مورد ""بوده قضاىي ى شده مسين

عالوه امنيىت ماموران ؟شد وبازداشت كرفته ار
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ن م ك و اسناد ساير و اكمييوتر مهجنني آ مدار  

ب اين به و كرده ضبط را او اكر حمل ساير به ترتي  

ك از او خصوىص و حمرمانه اطالعات و مدار  

توجه با كردندء درازى دست ،اش مولكين ديكر  

بركشته خيت وكيل اين براى كه اى يرونده به  

به او ،شوب شناخته جمرم وى جناجنه ،اند ساخته  

ر شدا خواهد حمكوم زندان سال جهل  )اكرك

(٢ ٠ ٠ ٢ مه مهاه ؛ىبانقال

 مهتم تروريسم به كه كساىن وضعيت اما و

ستند جنه أسناد به و كنوىن روند به توجه با .ني  آ

كه كفت بايد ،شد خواهد اشاره بدان زير در كه  

هنا به “تروريسم وصله كه مه كساىن  جنسبيده آ

و حقوق از برخوردارى قيد بايد قرار از ،است  

ى ى نظري هاىي آزاد براى .بزنند را بيان آزاد  

كه ٠ اآلريان ساىم دكرت وضعيت از ميتوان منونه  

ت به  اكمييوتر رشته استاد عنوان به سال ١ ۶ مد

س مشغول جنوىب فلوريداى دانشاكة در بوده تدري  

از يعس ،قبل جندى اآلريان دكرت .كرد ياد ،است  

 أخبارتلويزيوىن شبكه در تلويزيوىن مصاحبه دك

مقام از ، ٢٠٠١ مرب سبتا ٢۶ تارخي در فاكعس  

به الزم -شد اخراج و كرديده بركنار استادى  

از ، مصاحبه اين اجنام از قبل كه است توضيح  

كفته او به مزبور تلويزيوىن شبكه مسوئلني سوى  

سى مصاحبه اين از هدف كه بود شده مساله برر  

نسبت مغرضانه برخورد و رمسى نؤادى تبعيض  

١١ واقعه از يس اى خاورميانه مردهاى به  

اين جريان در آنكه حال .باشد ىم سبتامرب  

 مطلىب با ارتباط در را او برنامه جمرى ،مصاحبه

ك در ييش سال ١۴ وى كه  خياباىت راهيمياىي ي

سواد مورد ،بود كرده عنوان ارسائيل دولت برهيلع  

فرد به جواب در نزي او .بود داده قرار جواب و  

آن در كه بود داده توضيح كننده مصاحبه  

ك شعار راهيمياىي ك مرتادف ارسائيل بر مر مر  

ك ،اشغالكرى بر د بر مر رتاي ك و آيا و ظمل م مر  

از بعد مه كننده مصاحبه و .است بوده ،سمت  

كفته اآلريان دكرت به خطاب ،حرف اين شنيدن  

را مشا بودم سيأ سازمان جاى به من اكر ؛بود  

ساعته جهار و بيست ،كردم ىم تعقيب جا مهه  

 ٢٧ در آنكه خالصه (إ)“.كردم ىم را اكر اين مه

ك درست يعين ،سعتامرب  اجتام از يس روز ي

عنوان حتت را اآلريان يروفسور ،كذاىي مصاحبه  

ك به جمبور ادارى مرخىص ر د ىم اكر حمل ت كئن
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ىم بركنار اكر از را او سال مهان دسامرب در و  

اكركر دا)  (٢٠٠٢ روئن ،ىبانقال سازن

يس حثه اكر كه ساخت نشان خاطر بايد أينجا در  

از موىج با مهواره ما سيتامرب ١١ واقعه از  

 مذهىب يا و جنىس ،نؤادى مغرصانه برخوردهاى

غالبا )كه جهاز مردم از مخشىص كروه به نسبت  

 مسملان زبان عرب سال ميان و جوان مردان

سياى و خاورميانه د ىم بر در را رشىق آ ن  (ر

 ،اظهارات كنه در دقت قدرى با اما .امي بوده روبرو

امريكآ دولت اخري امنيىت هاى طرح و سياسهتا  

مبارزه سنأريوى كسرتده و واقىع ابعاد به توان ىم

م’ با س ري و د ىي ،،ر ر ■ب

 ،شد اشاره بدان نوشته اين ابتداى در كه مهانطور

در يليىس و آمزي اختناق جو اجياد اهداف از يىك  

هنا البته )كه أمرياك جامعه  نزي كشور اين به ت

در شاهدمي كه اى كونه به و باشد منى حمدود  

ك به حقيقت كرديده مبدل امللىل بني واقعيت ي  

اى توله اعرتاضات موج با مقابله مهانا (است

ع باز روند از ناىش ز و ت ت و ر ر اجمتاىع ث اين د

شور)و مزبور روند .باشد ىم (جهاىن عرصه در ك  

ن از اغلب كه زييسيون عنوان حتت آ ياد لكوبال  

كشورهاى در حه أخري سال جند ىط شوب ىم  

و فقر از كوىه مرتويل ممالك در جه و يرياموىن  

خول با اجمتاىع —اقتصادى نأبساماىن و حمروميت  

 مهين موازات به درست .است آورده ارمغان به

و كسرتده اعرتاىض حركهتاى و ها خزيش ،امر  

ى نسبتا آمده وجود به امللىل بني عرصه در ييكري  

ى شلك حال در يا و ري  علريغم كه باشند ىم ك

هنا در موجود مكبودهأى و ضعفها مهه  جمموعا ،آ

 —دارى ضدرسمايه متنوع كرأيشات حامل

 مبارزايت مهبستىك نوىع مبني و ضدامربياليسىت

 حمروم و زمحتكعش هاى توله ميان امللىل بني

در آنكه بدون ؛بنابراين .باشند ىم جنوب و مشال  

اين كنوىن هاى قابليت و خمتصات توصيف  

 ،شومي متوسل رويابرورى و مبالغه به اعرتاضات

از كه “لكوبالزييسيون” روند كه منود اذعان بايد  

ش جندى زيم لواى حتت يي ربال وئلي به جهاىئ ن  

اين به ،أست شده حتميل عامل رسارس هاى توله  

ب رتي ك با ت ريوى ي غري و مالحظه قابل اجمتاىع ن

اكر قابل ه روبرو أن د دي ر ت ك س س كه نريوىي •ا  اجال

دم و شاخ مثى هاى غول ى يرده يشت و يليد



———
ى سياسهتاى و جهايت اقتصاد اكرر د  “ ض

رشى ها خيابان ،طلبد ىم مصاف به را آنان ضدب  

د ىم ير را ت مقابل در و كن  فاشيسىت هاى حرك

 رسمايه كه نريوىي .ايستد ىم نظام امنيىت يليس

ب” دول و امللىل بني احنصارى هاى خ و “منت  

كردن منكوب و رسكوب براى آنان كزار خدمت  

 ” انتظاىم نريوى هزاران منودن كسيل با آن

بودجه دالر ميليون صدها رصف و نظاىم  

 ،اعتبار مهين به .اند شده ميدان وارد ،اختصاىص

 ،اخري ساهلاى ىط كه كرفت نتيجه جنني توان ىم

و رشد از مهانعت و شكسنت درمه جكونىك مساله  

امرى و جدى مانع ،—يك به اعرتاضات اين كسرتش

ى حياىت ن برنامه برا يت نوين نظم” ريزا ل ‘،جها بد

 ،مه به موضوعات اين ربط براى •است كرديده

اكره معله خود زبان از را مطلب اصل دهيد اجازه  

ك رابرت .بشنومي نظام وئلي  جتارى مناينده ؛ز

ىم ٢٠٠١ سيتامبري ماه مهان در ،امرياك دولت  

كه هاىي ايده و مقوالت از تروريسهتا :كويد  

هنا در كسوىت ييش نقش امرياك  ،داراست را ا

شيد خواهند اين به مردم ممطئنا ...متنفرند كه اذلي  

كه كساىن معلكردهاى بشت خشىص تفكر  

به مايل رسمايه شدن لكوبالزيه و امرياك برهيلع  

 .است خوابيده ،شوند ىم متوسل خشونت

ك اينكه يا و (٢٠٠١ سبتامرب ،تاميز )نيويور

ك” ور وي ،نيون ليىل ني د” برغليه كه مردىم ، ر زي م

را زدند اعرتاض به دست ،،جهاىن اقتصادى  

 د*هد ىم هشدار آنان به خطاب و خوانده ديوانه

تروريزه اكرهاتان اين با را نيويورك هشر :كه  

ى جهت و اهداف ،حقيقت در نكتيدأ ري  معوىم ك

ك  امرياك دولت سوى از اخريا كه اى وحشيانه جن

افتاد راه به كشور اين در ناراىض هاى توله برهيلع

ى ،شوب ىم برده مبش و د  برده ىب مبش جن

ى” زبان از وآشاكرا س ؛ ،،وادسن يل د د رئي دي  ج

ى بى اىف ٠ اطالعات حفاظت اداره” بيان “آ  

د ي د ر او •ر ر ٢ ٠ ٠ ٢ فوريه تارخي د ش د خود كزار

اوضاع در كه منول توصيه امرياك سناى جملس به  

حتت و شناساىي مورد بايد ها كروه كدام فعىل

س نظر د قرار امنيىت يلي رين ك ر وى •ب اين رسىف د

م كساىن از مخشصا ها كروه به كه برد آ  

را خول و معتقدند انقالىب سوسيالزيم دكرتين  

نظام غريانساىن ائرات برابر در مردم مدافعان  

اين مجله از .دانند ىم امريياليسم و دارى رسمايه  

و تندرو سوسياليسىت هاى كروه از او ،كرايشات

زييسيون جنبعش در متعثعلكه نريوهاى ياد ضدلكوبال

كرد

س” ،٢٠٠٢ زانويه تارخي در ويره بلي

نام به فردى سكونت حمل به ضدتروريسىت  

سته رشمن  اينرتنىت سايت ؛مزيبان ن آ

raisthefist.com، را نامربده و مد_دده ور محله  

 مهجنني امنيىت نريوهاى .منايند ىم بازداشت

 سياىس جات نوشته و مطالب و خشىص اكمبيوتر

خول با و ضبط را مذكور خشص مزنل در موجود  

 ،٢٠٠٢ مه تارخي در ؛بعد جندماه ■برند ىم

ك در رشمن مشغول خياباىن اعرتاض ي  

ملربدارى ت اين هاى حصنه از في و اعرتاىض حرك  

ن تظاهر برهيلع يليعس هاى خشونت اك است كنند

د ىم قرار لكوله هدف را او يليس كه از يس .هل

جله ن در معا ستا ميار دوربني امنيىت مامورين ،ب

ملربدارى داخل فيمل آنكه بعدان البته ” را او في  

 —بودندإ ساخته نابود و كرده ياكه اكمال را دوربني

د ىم حتويل وى به ن بنبال به .هلن را نامربده (آ  

ت به فدرال دولت بازداشتاكه در هفته دو مد  

 ضدتروريسىت جديد قوانني حتت و حبس

در .منودند حمكوم سنكيىن جرامي به و بازداشت  

فقط نه ميان اين در كه كرد اضافه بايد ؛جا مهين  

بلكه حكومىت دستاكه از خارج ناراضيان و خمالفان  

ببندهاى و بكري از مه ها خودى از برىخ حىت  

مواخذه مورد كأها و تبوله مصون نظام كرداننداكن  

ال كه طورى به .ميكردند قرار روئن ۴ تارخي در مث  

استيو نام به امرياك ارتعش رسهنكط ،يك (٢٠٠٢  

خوانده دلقك را بوش جرج آنكه خاطر به ، باتلر  

ج ريعىن او بسا اى كه بود كفته و ش جر از (بو

از ماغ وىل بوده مطاع سبتامرب ١ ١ حادثه وقوع  

د بركنار اكر از موقتا ؛است نشده آن به وى .كردي  

رياست برهيلع آمني توهني اظهارات بيان جرم  

هاى نامه آئني از اىلص بريايه )يعىن “مجهورى  

بود سال جهل از بيش اواخر مهين تا كه اضباىط  

ك معرض در اكنون مه (بود كرديده لغو كه ي  

اكرم قرار حبس دال (. د  (٢٠٠٢ نوش ٧^١ دار

ن به خرب اين ،٢ ٠ ٠ ٢ روش ۵ تارخي در ريو درز ب

ريوى نظاىم فرماندهان كه كرد به امرياك درياىي ن  

ى و مطالعه منظور ك و جتارب فراير كني هاى ت  

ك ك در “خياباىن جن  افرسان با ، “جنني” هشر

رسائيل ارتش د ديدار ا  (The marine .كردن

(02/corps times, June اين آنكه توجه جالب

____________________^
ريد ىم اجتام زماىن درست اكر  اكخ مقاحمات كه ك

ت” از حراست و حفظ وظيفه رمسا سفيد مني  “ا

ك عنوان به را امرياك هشرهاى داخىل وظيقه ي

ى ش و مىل اكرد به عاد شور اين ارت  ىم حمول ك

،امر اين ابالغ از بيش اندىك ،آنكه نزي منايندأ

ه ر ك ب ك وي ص ت ا اكب ي ر م ك أ حيه د به ( ،،قانوىن ال

ك و تام اختيار مجهور رئيس خشص ىم جانبه ي  

د جنه كه هل د الزم جنا ن ي ب ش ،ب ر اين ارت و ث  را ك

هاى سازمان و افراد نابودى و رسكوب جهت

ل خارىج يا و داخىل سي س •منايد ك  مهين براسا

 مجمبور رئيس خشص به قدرت اين نزي ،قانون

كسيل بعدان جه و قبل )جه كه ددم ىم تفويض  

 (ملت آن يا اين برهيلع سالح يا و ظاىم نريوهاى

سوى از مذاكره اجتام يا و تائيديه هركونه بدون  

 طرىف كئدور با ،امرياك كنكره و سنا جملس

ئ وارد ،ختامص  اكمت از ،براين عالوه .شوب ج

 فرماندىه مععموئليت ستاره جهار ؤنرال دك (٢٠٠٢

ك در امرياك نظاىم قواى لكيه را ،كشور اين خا  

دآورى به الزم •شد خواهد دار عهده كه است يا  

هركز بيسمت قرن تارخي طول در قدرت اين  

ك به جمموعا  (تامي) .بود نكرديده تفويض فرد ي

(٣٠٠٢ اوت

جنا تا  سبتامم ١ ١ واقعه حقيىق ماهيت به كه آ

د ىم بيدا ربط از نظر رصف كه كفت بايد كن  

حه را آن عاملني واقىع انكزيه و ماهيت اينكه  

ى يديده هر مثل درست ،كنمي ارزياىب مي در ل  

حاصله بعدى ييامدهاى و نتاجي از ،واقعيات عامل  

ن از و شدن دود كه كرفت نتيجه توان ىم جنني آ  

،مرك مهمرت مهه از و تاسيسات لكى رفنت هوا به

و رسمايه صاحبان براى ،آدم هزار جند نيسىت و  

فاجعه يكط نه معال آنان سفيدنشني اكخ حاميان  

ك بلكه ك نه و نعمت ي بس فرصىت يلكه باخت ي  

و نعمت .است آورده ارمغان به خول با مغتمن  

عبوس و وحىش كرازهاى به كه بديىل ىب فرصت  

د ىم اماكن امرياك حامكه هيات عنوان حتت ظ هل  

ى ىب و رسكوب به "تروريزم با مبارزه مسا  

در حه و داخل در حه مردم هاى توله ارعاب  

ربدازند ،امرياك خارج  .ب

بادأ برآنان خلق نفرت  

بادإ مركشان

٢٠٠٢ مرب سبتا



ص. ق ..ف

م مصع دأ رص جقؤ ر ك
ى از ش از اى )فوشته (او دئا

ه ٩ م قإ م ص ه ر ،ب زكا و م ى آ الد ه ن <ا آ م م س ز ر ا ،ي

ى در 1ش1 خ؛ةوشى سإثكره وجهإوصين م

ائر جمموعه ى و اجمتاىع فعاليهتاى و قملى آ س سيا

مبارزات از بارزى منونه عنوان به را مصدهبرنىك  

سال در ايران خلقهاى وقفه ىب و نايذير خستىك  

ن سىع و كرده تلىق اخري رآ  تامىل با تا دارمي ب

ك اى ناشناخته هاى كوشه به ،تالهشا اين در اند  

 مبدا راه خود كشور اى توده مبارزات جريان از

جنا از شده ياد منونه رواىي و اعتبار •كنمي  ناشين آ

ر كه شوب ىم ا ث هيجوجه به را توانا نويسنده اين آ  

و دانست جدا وى سياىس فعاليهتاى از توان منى  

بلكه ،نوشنت براى اى وسيله نه وى دست در قمل  

حال مهه در و مهيشه كه است سالىح مهجون  

راه در جز و دارد نشانه را استمثاركران قلب  

منى قرار استفاده مورد سمتديده خلقهاى رهاىي

د ر ر بني مبوند •م د ن  مبارزه اين ادىب و سياىس ز

ك جناست تا بزر را وى هاى نوشته توان ىم كه آ  

ربى أسناد عنوان به كشور اى توله مبارزات از معت  

اين در تعمق با و آورد مشار به كذشته هله در ما  

مبارزه رشايط و سياىس أوضاع حتليل به ها نوشته  

.يرداخت زمان آن

ه در كه خفقاىت و سكوت به توجه با بر كذشته هل  

ىم را هبرنىك نداى ،بود كسرتده سايه ما كشور  

شب دل از اكه از هر كه كرد تشبيه آواىي به توان

زيد ىم بر ر اندام بر لرزه و خ ري • اندازد ىم ها ت

ك ر به اميد كه درختاىن ت د ن ثوره دل در را ز  

ت معنا بدان كفته اين وىل .رويانند ىم زارها نيس  

ش مبارزات بتوان كه سان به را دوستانش و هبر  

ت ييكري مبارزات سلسله از اى كسسته حلقه مل  

ا .كرد تصور ايران ي اكرهياى و ها جانبازى آ فدا

خلق راه در را هسىت نقد كذشته در كه مبارزاىن

ش در ‘بودند خبشيده ن و هبرمن برور او راه متي

را خويش آواز هبرنىك آيا ؟است نداشته دخالىت  

ى از ت هاى بلند يا و ؟داد منى رس هشيدان مرتب  

ن خون كرىم از ش نفس آنا  منى ناكه كرم را خوي

حه جهاز سياىس رخدادهاى عالوه به ؟داشت  

ريى ى شلك در تاث رب داشته هبرنىك بيىن جهاز ك  

؟اند

 يرسهشاى به باخس طريق از دارد تصور ناكرنده

مبارزات تارخيى سري ترسمي به توان ىم باال  

ك ايران خملقهاى با دارد سىع و رساند مك  

ى ري خاطرات در را سواالت ياخس ،حافظه از مددك  

د جستجو خويش ى طريق از شايد .كن يادآور  

از اى ياره درباره او قضاوهتاى به بتوان خاطرات  

شناخت خدمت در را يادها و برد ىي مسايل  

 .كرفت اكر به وى راه هبتر هرجه

در حتصيل هناكم به و خردساىل در كه اين با  

معهذا ،بودم مهلكاس او با ابتداىي شمش لكاحمس  

غاز ١٣۴٠ سال از حقيقت در ما دوسىت در .مثد آ  

ت دانشكده برازدحام كريدور لبيا ز ا ربي دوست ،ت  

هر .كرد معرىف مهديكر به را ما هبروز مشرتمكان  

در حتصيل روزهاى جند اى دقيقه و خنديدمي دو  

 حتصيل روزهاى ياد .آوردمي خاطر به را دبستان

روزهاى ياد .آوردمي خاطر به را دبستان در  

ر ب و كه انشاىي نوشنت رس بر رقابت خاطره و ك  

...بود اجناميده من شكست به

در را مهديكر اوقات بيشرت . شد تكرار ديدارها

ى ابن كتابفروىش ز سينا ربي ت ت القا و كردمب ىم م

هتاى أدامه هباى درباره را خول حصب روز كتا  

به ها نزديىك مهان در اى خانه قهوه در معموال  

به كتاىب هر كه داشت عقيده .بردمي ىم يايان  

محت براى مطلب كه زيرا .ارزد منى خواندنش ز  

ك جمال و است زياد بسيار خواندن كفته اين و ا تن  

هبا مهه كويا كه را ها بعىض محت به كتا  ز

ن در .خواند ىم مزخرف ،ارزد ىم خواندنشان آ  

ب روزها  كورىك ماركسيسم اثر ايتاليا افسانه كتا

 ترمجه فارىس به انلكيىس منت از هبروز توسط

ب اين انتشار .بود شده  حبث براى بود فرصىت كتا

 كورىك راه شناخت .او مبارزات و كورىك درباره

.خبشيد ىم ما حبثهاى به بيشرتى شور روز هر

واقىع شناخت ظ هنوز كه داشت اذعان بايد وىل

(لنينيسم ماركسيسم و عملى فلسفه نظرهاى نقطه

از عبارت اىلص مشلك داشتمي بيش در زيادى راه  

ع به دسرتىس عدم و ديكتاتورى .بود ماخذ و منا  

بسته ما بر را شناخت كونه هر راه حامك خفقان  

ب به دسرتىس .بود اين در لمي منبع هر يا و كتا  

هباى مطالعه حىت معهذا نبودم اكرآساىن ،مورد  كتا

به ما در جامعه به نسبت تعهد نوىع نزي جماز

د ىم وجود ور ض •آ هبا از بع مصلحيت طور به كتا

واقع حتليل مهه اين با .يافتند ىم انتشار اجازه  

ه هنا بينان ه نتاجي به نزي آ اك ه آ د ى كنن د ىم ا ب جنا  .ا

ى جنا تا ،مثال برا ه آ ث ؟ولني ،دارم ياد به ك حب

ب مطالعه با ،جهاىن سياسهتاى درباره ما جدى كتا  

غاز ،رسخ زردهاى .شد آ
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مداوم متاس و روستاها در معملى اكر به اشتغال  

از زيادى جزيهاى او به ،حمرومان با نزديكه  

 تعريفهاىي از .بود آموخته كشور اجمتاىع واقعيات

حال رشح مطالعه رسيد ىم نظر به ،كرد ىم كه  

او كه آذرباجياىن نويسنده زاده قىل حممد جليل  

بوده مشغول روستاها در معملى اكر به مدهتا نزي  

از .است داشته سزاىي به تاثري او در ،است

ى سوز ك معمل اين هاى ومهرباىن ها دل ر ز  حق در ب

ن ىب و كرد ىم ياد شاكردانش  ؛دارد ايران كه آ

ميود ىم را او راه نزي خول  .ي

از را مطالعه فرصت هشر تا روستا فاصله در  

در او خدمت حمل كه اين با .داد منى دست  

ربيز هشر نزديىك مد از ،داشت قرار ت رفت و آ  

مطالعات اجتام براى تا كرد ىم خوددارى روزانه  

توده به عشق .باشد داشته بيشرتى فرصت خول  

شده موجب ،آنان با زندىك شوق و حمروم هاى  

با مصهيى و آسان ارتباط برقرارى به بتواند تا بود  

را روستا در اقامت امر مهين .شوب نايل روستائيان

ى ت او برا ح ر را د ىم ت ر ر كه سقاىم به حىت •ك د

بردن اكر به از ،بود خول دوستان ميان در و هشر  

به كفنت خسن و روستا در معمول اصطالحات  

ت روستاىي خمصوص هلجه  .برد ىم لذ

 يىك عنوان به توان ىم را اى توله خصلهتاى اخذ

در .دانست روستا در وى زندىك دستأوردهاى از  

ت و لكمات بردن اكر به براى ساده مجال  

در و داد ىم خرج به زيادى وسواس روستائيان  

و بود آورده دست به بيشرتى توفيق راه اين  

او فهم قابل و ساده مثاهلاى كه اين از روستائيان  

شوند را ت ب ت براى .بردند ىم لذ كفته اين اثبا  

بسنده هبروز زبان از اى خاطره ذكر به توان ىم  

او با كه روستائيان از يىك وى كفته بنابه -كرد  

 مضن ،است داشته مشرتىك دوسىت مصد

هتاى  سادىك به هبروز خسنان كه اين از خول حصب

 ؛حال هر در . بود كرده لكه نيست مصد حرقهاى

به نيل و اى توله خصلهتاى أز برخوردارى

ك ييوند برقرارى زدي هاى توله با مصميى و ن  

بارزى هاى خصيصه از ،رؤستائيان ويره به حمروم  

د ىم شلك ؛ر مصد خشصيت بودكه دن  .با

ك بعدان ١٣۴٣ ذرماه ا در در خدمت نمي و سال ي  

به هبار جاه هشرستإن و بلوجستان منطقه

جيان در را بيشرتى دوستان بار اين .بازكشمت آذربا  

 مهجنان آنان .كردم مشاهده هبروز و مصد اطراف

واقع وىل .بودند مشغول بيشرت مطالعات اجتام به  

كه خود جامعه در زندىك رشايط از آاكىه و بيىن

ت به با بيوند و حمرومان بني در زندىك برك  

آن كه بود آن از ماغ ؛بود شده حاصل روستائيان  

د سقوط فكرى روشن حميطهاى دامن به دو  ،كنن

براى كه نزي را حمحافل از بعىض كوشهشاى حىت  

ن د ان  اجتام فكرى روشن حميطهاى به دو آن كث

شتند عقمي ،كرفت ىم مناسبت ىي منونه براى كذا  

به كه آنان مقاالت وقىت ؛شوب اشاره نيست  

جيان روستاهاى درباره بررىس اختصاص آذربا  

ت ش ت نرش از يىك در ،دا ن معروف يا به زمان آ  

رشيه نفوذ با مدير ؛رسيد جاب دعوت دو آن از ن  

و بيايند هتران به بيشرت آشناىي جهت كه كرد  

 هتران به را آنان انتقال موجبات تا كرد ييشهناد

ن حقيقت وىل .آورد فرامه  هبروز و مصد كه بود آ

و حمروم هاى توله از جدا و خول خلق از دور به  

متديده جيان روستاهاى س ىم ىنعاشقا به آذربا

اين .باشند اقتاده دور به خود عشق از كه ماندند  

و دوستان به مصد هاى نامه از توان ىم را نكته  

در وى ماهه جند اقامت طول در كه شاكردانش  

 .دريافت وضوح به ؛است شده نوشته هتران

ب تا بود آمده هتران به او اى ويزه درىس كتا  

ك مناطق نوآموزان براى از و منايد هتبه نشني تر  

مناطق در فارىس زبان آموزىش اكر طريق اين  

اين اجنام در اول مهان از وى .شوب سان آ مذكور  

نتيجه كفت ىم كرد ىم فكر -داشت ترديد اكر  

به .ساند ىم سان ا را مىل سمت امعال وى اكر  

عقايد از بود مايل فرصىت هر در جهت مهين  

بار فك .شوب آاكه خصوص اين در خول دوستان  

نابدل رفيق روى در رو مرا مطلب مهين رس بر  

د دخالىت آنكه بدون خود و داد قرار (اوختاى) كن  

و .يرداخت خمالف و موافق نظرات سنجعش به  

آموزش در كه شد خواسته او از وقين باالخره  

عنوان به ،،شاه لكمه از بايد حمتا ىث حرق  

د لكمه د استفإده لكي را خود قاطع تصممي ؛كن  

شاكردان جمدد ديدار به كه شوىق با و كرفت  

ت ك را هبران ؛داث  ئزي بعدها .كرد تر

رصار هيجكونه د حىت يا و ا مشن ارعاب و هتدي  ب

.دارد وا اكر ادامه به را او نتوانست

± ^ _ _ ل_ _ا

مورد در كه را مىل سمت خول وجود متام با مصد  

امعال ايران خلقهاى ديكر و كردها ،ها آذرباجياىن

ك شد ىم ه بابت اين از و كرد ىم در معيىق كين

ر ت ىم دل د ف م وىل كر ر ه اين معق ه ن منى كي

ت سوى به را او توانست ال ناسيوناليسىن متاي

ه يا و افراىط ى دمي از جداىي و طلىب جتزي خلقها

د سوق ايران رس م حبث در كه دارم ياد به .هل  

ت مساله  رشايط نقش يادآورى از هركن ،ملي

عامل عنوان به يكسان و مشابه وسياىس اجمتاىع  

ده ييوند ك افراد هلن بر و شد منى غافل ملت ي  

 .داشت فراوان تاكيد نكته اين روى

و ادب بيشرت هرجه شناخت راه در كوشش  

جيان فرهنك  اى وسيله او براى حقيقت در آذربا

اين حمروم هاى توله از را خول شناخت تا بود  

كه داشت عقيده عالوه به .ساند تر اكمل ديار  

تواند ىم مىل اصيل هويهتاى و فرهنك يادآورى  

در را موجود استعامرى فرهنك كسرتش و امعال  

او .ساند مواجه جدى مشلكات با كشور رستارس  

يافته مهانند را عاميانه متلهاى و مثلها راه اين در  

هبا هاى ى كران ت با .كرد ىم كردآور فراوان جدي  

درد ير هاى سينه از را مردم شفاىه داستاهناى  

خيت ىم اكغذ روى بر روستائيان  لكاىم در و ر

 .كرد منى فروكذار كوشىث هيج از ؛كوتاه

هنا كه روزى د خاطر به ت  جمموعه ورى1م

 داداكه حمامكه مزي ياى (١) ترىك اشعار از كوجىك

رو يياده كنار در هبروز مهراه ،بود ايستاده نظاىم  

 مى را داداكه جلسه يايان انتظار صربانه بى خيابان

اكه قيافه نزي جند دقايىق .كشيدمي را او مردانه و آ  

 جمش كه كردمي ىم نظاره بنجره شيشه يشت از

دوخته قضات عنوان حتت آدمكهاىي صورت بر  

را مذكور نرشيه كه اى جاخيانه مدير و آرش .بود  

ىم حساب به مهتامن جز و بودند رسانده جاب به  

د مدن جلسه يايان از يس كه بودند كساىن اولني آ  

ك را دادكأه آنان طريق از توانستمي ما و كفتند تر  

ربئه به راى داداكه كه شومي خرب بأ داده مصد ت  

.أست

س د دقايىق از ب ه از وى خول ،جن د يائني ها يل م  .آ

يايان در كه قضات از بعىض امحقانه حرقهاى به  

سوى به و داده اندرز را او بودند كرده سىع جلسه

.است ياره باره كتاب .منظور
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ىم ،منايند دعوت دردرس بى و راحت زندىك  

ديد خند و خن ر لب خس اين از كوىي .داشت لب بر ت  

ىم بني ساده و ابله اينقدر را بمشن هاى مهره كه  

 هلجه با حاليكه در .رسيد ىم نظر به راىض ديد

وضع ،كرد ىم حصبت روستائيان داشتىن دوست  

 :داشت بيان جنني كوتاه اى مجله در را داداكه

اندرز و يند اداره يعىن اسيدور آباره نصيحت  

!بوبا

ك مصد به ،اسالو اخلط رمس آموزش كرد ىم مك  

ع لكيه از بتواند تا هبا و منا زبان به كه ىيكتا  

ى جيان در آذر ىم جاب (شوروى) مشايل آذربا

ريد هبره ،شد و تارخي بيشرت هرجه شناخت .ك  

جيان ،فرهنك اين مردم به نسبت را او عشق آذربا  

به كه را او قيافه هركز .منول ىم افزونرت ديار  

رس هاى دره و كوهها ،شاهيندؤ به مسافرت هناكم

نوازش خود ناكه با اتوبوس شيشه يشت از را راه  

د ىم كه شد متوجه وقىت .كمت منى فراموش ،ر  

رست با ،است كرده جلب مرا نظر او ناكه حالت  ح

الله از جمش در و بركرفت بيابان وحىش هاى آ  

 راسىت ؛كرد اضافه كشيد ىم كوتاىه آه حاليكه

جيأن أ زيباست جقدر ما آذربا  

و مردم به عشق ،شد كفته كه مهجنان مهه اين با  

جيان فرهنك دام در را مصد توانست منى آذربا  

الت د كرفتار افراىط ناسيوناليسىت متاي عرصه كن  

ن از تر كسرتده او مردىم هاى انديشه يرواز بود آ  

هنا كه جيان رسنوشت به ت شد آذربا موارد .بيندي  

ىم سىع كه افرادى به .دارم ياد به را متعددى  

به نسبت آذرباجياىن زبان برترى ائبات در كردند

و زبان دادكه ىم تذكر ،كويند خسن فارىس زبان  

فرهنك و زبان به تواند منى ملىت هيج فرهنك با  

وحشيانه محله .باشد داشته برترى ديكر ملت  

ى اوج و ويتنام رسزمني به امرياكىي ظاميان ر م  

ن مردم مقاومت دوستان يراكنده حبثهاى ،سامان آ  

منظور به .خبشيد ىم بيشرتى سياىس رناك را

رآمه تنظمي جز اى جاره بيشرت ءقريى هبره ت ب جه  

 حمفىل كه شد براين قرار •نبوب مباحث طرح

 هفتىك جلسات صورت به نفر شش از مركب

رفقا ،شده مطرح مباحث با رابطه در .شوب تشكيل  

ن از اى خالصه و خواندند ىم را كتاىب كدام هر آ

fiL i

بدون مهجنني .رساندند ىم ديكران اطالع به را  

شد سىع (كذشته مبارزات جتربه از اكمل اطالع  

به آشناىي اكرى خمىف ابتداىي هاى شيوه با تا  

د معد ي .آ

ربيز هشر در ؛لبته تشكيل نزي ديكرى هاى حمفل ت  

دو در مصد ،دارم اطالع به كه جنا آ تا و شد ىم  

 .داشت فعايل رشكت شده ياد حمافل از حمفل

 ترمجه كه هناكىم به را او كرفته خون قيافه هركن

جلزايرى جماهدان : رسود غاز در را ا از يىك آ  

 .كرد خنوامه فراموش ،كرد ىم قرائت جلسات

 مسمل من براى مممص قيافه اين جتمس با بعدها

ديكر كس هر از هبتر مجع آن در او كه شد ىم

كرفته بوش به كه را يرمحى سنكيىن توانست ىم  

.بكند احساس ،بود

جلب با توانستند هبروز و مصد زمان اين در  

رمهد حمىل هاى روزنامه از يىك مدير موافقت  

ى ن هفتىك هاى مشاره از يىك انتشار (،آزاد را آ  

ه عنوان حتت دين اين انتشار ،بكريند عهده به آ  

جنه برخالف هفتىك نرشيه ىم تصور اى عده آ  

د ك رصفا ،كنن  ناكرى روزنامه يا و ادىب اقدام ي

ك جريان در آاكهانه بود اكىم يلكه (است نبوده ب  

مقدمات آوردن فرامه و شده بيىن مبش مبارزه  

 مهين حتقق جهت در درست .تشكياليت اكر ،—يك

ه انتشار ؛هدف ت ي ل ن كردمه موجب آ دوستان آمد  

قيافه از يىك خول كه نابدل رفيق •شد جديدى  

ه انتشار جريان در كه بود هاىي دين جركه در آ  

ه نرشيه ،بود درآمده مصد دوستان دين با را آ  

 انقالب در ايسكرا بيشاهنك روزنامه كه نقىش

 .كرد ىم مقايسه ،بود كرده بازى شوروى بلشويىك

ه نرشيه انتشار اكر در دين هيجكونه از مصد ،آ  

حروف اكر در حىت ،كرد منى خوددارى فدااكرى  

ين ن جي ت آ د ىم رشك ر ن از و ك د با طريق آ  جن

ن از م رشو اكررا  نزديىك دوسىت جاخيانه بي

به تاثري روزنامه اين انتشار مهجنني •بود كرده ييدا  

جيان مبارزان ييوند اكر در سزاىي مبازان با آذربا  

 .است داشته كشور ايالهتاى ديكر

به مربوط خربهاى جهاىن انعاكس زمان اين در  

ك كه نايذيرى مرمه زمخهاى و ويتنام جن

ك_____________________ س

م بمي بر ويتناىم انقالبيون س ربيالي وارد جهاىن ام

از ناىش دستاوردهاى مهجنني ،كردند ىم  

شدة سبب مجلىك ،كوبا مردم انقالب موفقيهتأى  

ك كه بود كتي ا بيش از بيش مسلحاته مبارزه ت  

ريد قرار ايراىن مبارزان توجه مورد در مصد .ك  

خر ساهلاى توجه مبارزه از شيوه اين به خول معر آ  

جندين دارم خاطر به داشت ىم معطوف خاىص  

موقع به اكر” كه بود كرده تاكيد كفته براين مورد  

در تفنك آن جاى به و نكذاشته منين را خول قمل  

ن در ؛نكريمي دست روشنفكران به صورت آ  

ل خلق از كسسته ذهنكراى  “.شد خواهمي تبدي

خول به را او نظر كردستان در واره ا مال جنبعش  

را آن خربهاى شوق و شور با و بود كرده جلب  

كنار در دارم ياد به مورد اين در •كرد ىم تعقيب  

را دوسىت حرف صربانه ىب هتران فردوىس خيابان  

قطع ،كرد ىم حصبت مبارزه اصول درباره كه  

كردها كه است مهاىن اصوىل مبارزه :كفت و منول  

و ها كفته اين البته اند كرده رشوع كردستان در  

تواند منى مسلحانه مبارزه شيوه به توجه كونه اين  

شيوه ديكر امهيت از مصد كه باشد معنا بدان  

وى كوشهشاى ، حه است بوده غافل مبارزاىت هاى  

تواند منى هيجوجه به سياىس مبارزه منينه در  

ريد قرار أناكر مورد و داخىل سياىس حتوالت .ك  

هيلع مبارزه در را ترى قاطع راه اختاذ خارىج  

جياب جهاىن استمثار و داخىل استبداد و كرد ىم ا  

هاى جهره با بيوند درصدد راه اين در مصد

ى وبر بود راستني انقالىب هتا سافر  افزوده خول م

ر خردادماه •بود ز د ربي اين با ،شدمي جدا مه از ت

 هتران در را يكر مهد ماه هشريور در كه قرار

براى رسقرار بر مصد نبودن •كرد خواهمي مالقات  

كه فهميدم روز آن فرداى و بود انكزي تعجب من  

.ملل خنورهد دمي رو

ك ل او اين مسان در درخشاىن ستاره به تبدي  آ

 ساهلاى كه اى ستاره < شده عزيز ايران يرستاره

ك درشهباى سال ري حقيقت رهروان راهمناى ،تا  

.بود خواهد

١ ٣ ۵ ٧
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با جهايت اقتصاد كه رشايىط در امرياك دولت  

 حبران با توليد ترخ يابنده رشد اكهش به توجه

در كه است هله يكه ين را حمثال— است مواجه  

 امرياك در و زند ىم يا و دست حبران اين حنربه

حنصارات ورشكستىك باعث حبران اين بزرىك ا

jujLo انرون (ENRON) ورلت_اكم و

(W ORLD  COM) تدررك در -حمته غريه و  

 .باشد ىم خاورميانه منطقه در ديكر جنىك

ك اين از امرياك هدف و كسرتش و بسط جن  

از ،متفوق امربياليسم مثابه به خول سلطه حتكمي  

رتل طريق در طبيىع مناع بيشرت هرجه كن  

اين خلقهاى رسكوب و (اكز و )نفت خاورميانه  

بعدان كه مسائىل ييشربد عني در تا است منطقه  

ك ش بودند مانده اكره نميه خليج جن  )كسرت

 ياخسى (منطقه در نظاىم دامئى و مستقمي حضور

 امرياك امربياليسم .بيابد خول بميار اقتصاد براى

ك جارجوب در را هدف اين برهيلع جن

ى دست واجل در كه ‘تروريسم براى آويز  

ك و كرانه سلطه نيازهاى به ياخسكوىي طلبانه جن

رد ىم مبش به باشد ىم خول -ب

 جنىك برنامه اجراى جهت در امرياك امربياليسم

از قبل ساهلا واثغ در كه ،تروريسم برهيلع اش  

ك در سبتامرب يازدمه دار بر امروز ،بود آن ت  

اين در .است افزوده عراق بر خول محالت شدت  

صدام دولت كه است آن امرياك هبائه مورد  

آوردن بدست يا ساخنت حال در” حسني  

را اين و است مجىع دسته كشتار سالحهاى  

 عظميى نقش كه هايش رسانه طريق از بار هزاران

ىمعو افاكر به دادن شلك در ى بازى امرياك م  م

د .منايد ىم تكرار ،كنن

٢) جارى سال سبتامرب ١ ٢ تارخي در ٠ ٠ جورج (٢  

 اكركشته مداران سياست ديد صالح با بوش دبليو

 غريه و بيكر جميز ،اسكوكرافت ،كسينجر جون اى

بورؤوازى مناينداكن ديكر تا رفت ملل سازمان به  

ك رضورت مورد در را  “متقاعد” عراق با جن

صدام ،دمشىن باب در خول نطق در او .منايد

د ىم هتديد را جهاز وى حمه به كه حسني  ،كن

ك خطر اين مقابل در بايد :كه داشت اظهار و بزر  

و حممك دليل كه آجناش از و ايستاد يابنده رشد  

ت در مدرىك  منول اضافه نداشت خول خسنان اثبا

هنا ؛ كه  اكمل طور به توانمي ىم موقىع ما ت

هسته سالح داراى حسني صدام كه شومي ممطنئ  

ن نكرده خداى كه نه يا است اى  اكر به را آ

ريد به اى مذبوحانه تالش امرياك دولت البته . ك  

د ىم خرج جهاز هاى خلق و كأركر طبقه تا هل  

د فراموش در خول امرياك امربياليسم كه كنن  

جهاز در مجىع دسته مركبار هاى سالح توليد  

 اولني خول واقع در و باشد ىم اول مقام داراى

هنا از كه است كشورى  .است كرده استفاده واقعا آ

كه است موضوىع مهه از مهمرت و ديكر طرف از  

كرفت خواهد قرار برخورد مورد مه مقاله اين در  

كونه اين به صدام مانند دولهتاىي اكر اينكه آن و  

آن حقيقت در ،اند كرده بيدا دسرتىس ها سالح  

ديكر و امرياك خود تسليحاىت زرادخانه از را ها  

 جموز بدون و اند كرفته حتويل قدرمتندش ياران

ن تائيد و ريند منى اكر به را ها آن مه ها آ  .ك

ك اسرتاتزى حتقق ىن در امرياك حامكين جن  

 محالت به دادن شدت منظور به و شان افروزى

ىم تكيه موضوع اين روى دامئا عراق برهيلع خول  

د ك در حسني صدام رزمي كه كنن و ايران جن  

كرده استفاده شميياىي و مسى هاى سالح از عراق  

شده باعث واقعيت اين راسىت به آيا وىل .است  

برآشفته امرياك حامكين وجدان باصطالح كه است  

هتا و كشته ه درصدد آ ي ب ن د صدام ت ين رآ در ؟ب  

رجوع اى مقاله به است هبتر موضوع اين به اخس  

روزنامه در ٢٠٠٢ اكوست ١٧ تارخي در كه كنمي  

ميز نيويورك اين تيرت رس در .رسيد جاب به تا  

كويند ىم امرياك ارتش افرسان ؛است آمده مقاله  

م امرياك كه ريغ  )منظور اكز از عراق استفاده عل

ك در (است مسى اكزهاى اين به عراق و ايران جن  

د ىم مطرح نويسنده و ■كرد مككه كشور  :كه كن

ه حمرماته برنامه و طرح عراق أدر  )حمرمان

ر مهجتان (عراق و امرياك ن د ر أين و بود جريا د

ت كه بود حاىل اكن برزيدن مقامات ديكر و ري  

ر شولتس جورج مجله از اش دولت باالى )وزي

 ئرن؛ل و دفاعء أوزير اكرلوىج فراش (،خارجه امور

ر ياول كولني ر )وزي و ا ت ث مني زمان آن در (مىل ا  

ىمعو سطح در ى اكزهاى از استفاده ظاهرا م م را س  

مقاله ادامه در ،،.كردند ىم حمكوم عراق طرف از  

كه امر اين كه مدهتاست” :كه است آمده مذكور  

الت  اطالعاىت مككهاى و ها طرح امرياك ه متحد ايا

كرديده آشاكر ،كذاشته ىم صدام دولت اختيار در  

وجود نزي ديكرى مطالب مقاله مهين در . است  

نقش را امرياك كنوىن دولت ادعاهاى كه دارد  

ب رآ د ىم نشان و ساخته ب هنا كه داليىل كه هب  آ

ك توجيه براى كنند عنوان عراق برهيلع جن مي  

ستند بيش هاىي دروغ ك .ني ىم تاميز نيويور  

رئيعس كه كفتند امرياك ارتىن افرسان :نويسد  

جورج مجهورى رياست معاون و ريكإن ،مجهور  

الرتبه مقامات ديكر و بوش هرم رياكن دولت با  

كه اى حمرمانه بسيار برنامه از را خول محايت  

ن ىط  سالحهاى )خبوان تكنيىك هاى طرح آ

غ ،شد كذاشته عراق دولت اختيار در (شميياىي در  

هاى سالح اين دانمي ىم كه مهانطور نكردند  

خلق برهيلع صدام ضدخملىق دولت را شميياىي  

هتاى حليجه هشر در و برد اكر به كرد  تاكن جناي

ده د هلن فري و ارشد افرس ،يك رابطه مهين در .آ  

نام به ارتعش ضداطالعات سازمان مقام عاىل  

ك ىي والرت لكونل سازمان كويد ىم نكه آ مضن ل  

 شميياىي مواد از استفاده هركز ارتعش ضداطالعات

د ىم تائيد كرد منى قبول را هشروندان برهيلع كن  

ن از استفاده آنان نظر از كه اهداف برهيلع مواد آ  

ب امرى نظاىم جتنا ك قول از و،بود نابذير ا  افرس ي

ن در كه ديكر كشته اكر اجراى دركري زمان آ  

است آمده بود عراق و امرياك بني حمرماته طرح  

توسط شميياىي سالح بردن باكر از ينتاكون ؛كه  

ى مساله وقىت جون نبوب نكران عراق ري و درك  

د ىم فرق حه است مطرح كشنت  كننت اين كه كن

صورت (Phosgene) فجسن .شميياىي سالح با  

ابزار ،يك مه شميياىي سالح .لكوله با يا يكريد  

است جنىك



ب اين به رتي  نكراىن اصطالح به بوبن دروغني ت

صدام استفاده مورد در بوش دبليو جورج كه هاىي  

د ىم مطرح شميياىي سالح از رآشاك را خول كن  

د ىم نشان و ساند ىم  كنوىن نكراىئ اظهار كه هب

توسط شميياىي سالح از استفاده مورد در آنان  

ىم عنوان معوىم افاكر فريب براى رصفا صدام  

هنا .شوب خول را مجىع دسته مركبار هاى سالح آ  

از نزي او و اند داده قرار حسني صدام اختيار در را  

كرده استفاده كرد دالور خلق برهيلع ها سالح اين  

دولت مقامات ديكر و بوش جورج اكر .است  

ى به برهيلع واقعا امرياك ري  هاىي سالح جنان اكرك

اينكه نه منودند ىم اقدام زمان مهان در بودند  

ن كنو ن از ا جنىك اسرتاتؤى توجيه براى اى هبائه آ

.منايند درست خول

 امست شده عنوان نزي مطلعب اين شده ياد مقاله در

ك طول در امرياك كه دو هر به عراق و ايران جن  

ك طرف  نزي ٨٧ سال زانويه در البته •كرد ىم مك

هاى سازمان كه بود داده اطالع روزنامه مهين  

خر هاى سال در معدا امرياك ضداطالعاىت ك آ جن  

قرار عراق و ايران اختيار در غريدقيق اطالعات  

از هيجكدام” كه بود خاطر بدان اين و “دادند ىم  

البته كه نشوند برنده ،جنك دركري طرفني

د ىم نشان فوق اظهارات كه مهانطور اين هلن  

ى خول و ايران ،—جنك امريياليسىت ماهيت بر تائيد  

رتل و عراق ن كن  .هاست امريياليست توسط آ

ت افشاى در غا امرياك كنوىن دولت دروغني تبلي

ن راس در كه ك و بوش جورج جون كساىن آ دي

ىم كفته امروز كه طور آن ا و -دارند قرار جيين  

د ىم حمكرواىي نفىت الياكرىش شوب  مدىع و -كن

ك كه اند  امرياك براى دليل اين به عراق با جن

ت الزم س ور كه ا كتات ح برعراق حامك دي ال هاى س

از صدام يا و دارد اختيار در مجىع دسته كشتار  

د حمى محايت تروريسم به ست ا هبتر غريه و كن  

ىم ٢۵ هاى تارخي به امرياك سناى كزارشات  

 رشكت كزارهشا اين طبق .منائمي توجه نزي ١ ٩٩۴

از صادرات جواز داشنت با امرياك خصوىص هاى  

جند هشتاد هله در امرياك بازراكىن وزارت طرف  

صادر عراق به را ميكروىب بيولوزيىك مواد از منونه  

ن ميان در .اند كرده به امرياك كه ميكروىب مواد آ  

A زمخ سباه ميكروب ،كرد صادر عراق nthrax 

مورد در دامئا سبتامرب ١ ١ بعدان امرياك دولت كه  

د ىم هشدار مردم به آن يكح هنجنني و هل

 باتولينمي سرتيديوم نام به مسى باكرتياىي ميكروب

(Clostridium  B otulinum^,!^) در .دارد

fff

ن مورد در سنا هاى كزارش  مسى ميكروىب مواد آ

 ،اند كرده صادر عراق به امرياكىي رشكهتاى كه

ن :كه شوب ىم كفته و ضعيف بيولوزيىك مواد آ  

يا خول توليد باز به قادر و بودند نكرديده رقيق  

د ىم اضافه ادامه در و ،،بودند مثل توليد  ؛ كه كن

عراق به كه هاىي ميكروب شدمي متوجه بعدا  

كه بودند هاىي مهان مثل دقيقا ،بودمي كرده صادر  

زرادخانه از و كشف ملل سازمان بازرسان بعدا  

وردند بريون عراق هاى هنا و آ  بردند.مم بني از را آ

ن روى فوق در كه واقعيايت مهه شد تكيه ها آ  

د بيانكر ن ن  امرياكىي هاى امربياليست داليل كه آ

غاز براى ك آ ت عراق با جن  .باشند ىم يوج تبليغا

كراته سمت ماهيت از خوىب به خاورميانه خلقهاى  

ش سكهاى و امرياك جنيري خول هاى كشور در ز  

اكهند ت و آ س ك هاى سيا  كنوىن افروزانه جن

خصلت از آنان بيشرت شناخت باعث امربياليسم  

هنا مقاومت و شده امريياليسم طلبانه ،جنك  آ

افزايش را دارى رسمايه كنديده نظام برهيلع  

.داد خواهد

غالم
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(اش اوقرارداده ياران به مسدراساوبزمحله مشكوك هوى ،ارجتاع )حقوله
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بمديدأ زيدتماس الدسهاى إ قوافيه مى كاب آين محيه بداى
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ن فداىب هيام اك د ن ن ا و خ و

ن مثا سبورك —آ  دوي

ق ع-

 مضن .كردمي دريافت را مشا آمه انقالىبأ درودهاى بأ

ىم نرشيه اشرتاك براى كه رسانمي ىم اطالعت به تشكر  

و بانىك حواله صورت به را انلكيس يوند ١ ٠ معادل توانيد  

 ديام;ر آخر صفحه در كه نرشيه بانىك حساب به حك يا

ى صندوق آدرس به يا و واريز شده درج “فداىي ست  ي

ك مقاله نويسنده مورد در .بفرستيد سازمان  صليىي جن

آن حمتا بيشرت اطالعت به دسرتىس صورت در ...جديد  

.باشيد يريوز •كرد خواهمي ارسال مشا براى را

-...ر

ز توسط ارساىل وجه يورو ۵ • ؟انقالىئ درودهاى با ر

ت  .باشيد موفق .شد درياف

امرياك

ر-غ
 .رسيد ارساىل مطالب و ها نامه ؟انقالىب درودهاى با

ى برايتان بيشرت مهاكرى اميد به ىم حموفقيت آرزو  

•كنمي

mailto:ipfg@hotmail.com
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با جشين برياىي حني در دوحميمن سنتو حمردم

ك سال دسامرب آفتاىب روز ،لريك .شدند روبرو مر  

دومينكو سنتو ىروستا مردم هناكميكه ،١٩٩٨  

،بودند شده مجع كرنوده در جشىن برياىي جهت

ر ك روستا نزديىك در جمن د ى بني جن كها  جري

ا جب سلطه ابقاء اىلص )عامل ارتش و ر  

 .دركرفت لكمبيا (مرتمج—امربياليسم

ى روستائيان ك صدا م كه را نظاحمى هليكوبرت ي  

مسان جند .شنيدند ،كرد ىم يرواز روستايشان آ  

و شد كشيده تعش ا به مبىب توسط روستا بعد ثانيه  

آتعش در روستائيان حصريى هاى لكبه اكرث  

ك دو ،مبباران اين جريان در سوختء از قبل كود  

برايشان مادربزركشان كه را اى صبحانه اينكه  

يدرى بدن .شدند كشته خبورند ديد ىم هتيه  

سه شريخواره جبه كه مادرى .كرديد قطعه قطعه  

بدنعش از متاما رسش ،داشت بغل در را اش ماهه  

و مرد ١ ١ ،مبباران اين ائر در مجعا .كرديد جدا  

ك هفت و زن ن در كود  سريدمه آفتاىب روز آ

 .سريدند جان ١ ٩٩٨ دسامرب

د ىم نظر به ظاهرا ي  خيش ؛هواىي محله اين كه آ

ك از ديكرى ت طوالىن داخىل جن ىم لكمبيأ مد  

هنا شايد كه باشد هفت شدن كشته دليل به ت  

ك ن در كود طبق اما .باشد كرده نظر جلب آ  

روستاى مبباران ،لكمبيا نظاىم داداكه اسناد  

دو دخالت و امرياك دولت محايت به سنتودومينكو  

اجرا به و ريزى طرح امرياكىي خصوص رشكت  

مد .درآ

د نشان كه جزيى هيج ظاهرا  امريكأ دولت كه هل

ىم معليات در درمك امرياكىي رشكهتاى و  

به معليات در دخالتشان و مهاكرى كه دانستند  

جناميد روستا نابودى از بعد وىل نيستء دست در ا

انسان ١ ۴ شدن كشته مسوئل كىس هيج سال سه  

 .است نشده شناخته روستا نابودى و

ك خدمه ؛غرينظاىم دادستان  نظاىم هليكوبرت ي

 مبب انداخنت به مهتم را لكمبيا هواىي نريوى

ك جهت به روستا به ،امرياك ساخت اى خوشه  مك

با خورد و زد دركري كه لكمبيا ارتش رسبازان به  

ك جنلك در جريكها زدي ىم بودند سنتودومينكو ن

ك جريكها كويد ىم لكمبيا ارتش وىل .ساند ن  

در را بودند كذاشته اكر مبب آن در كه اتومبيل  

.كردند منفجر روستا

جنه قضاىي ييكريى در  دسامرب سريدمه در آ

كه شد روشن افتاد اتفاق سنتودومينكو در ١٩٩٨  

در ارتعش به مككط بر مبىن نزي امرياك ادعاى  

لوس حتقيق .است نبوده خيش ائر منينه اين  

س جنل ميز آ ك امرياك دولت كه زمأىن تا دار  ت

د ىم را ،جنك اين در بيشرت شدن دركري يرده بين  

ك واقىع تصوير از  .دارد ىم بر لكمبيا در جن

ك براساس به سند عنوان به كه ويدوئىي نوار ي  

 مهجنني و شده داده ارائه لكمبيا نظاىم داداكه

ك از بيشرت با مصاحبه و ارتعش افرسان دوجني ي  

ج اين ،متخصصني و شاهدين ا ت آمده دست به ن  

.است

ربد .١ ربد )منظور ن ” ارتش با جريكها ن

ر (مرتمج كو سنتو نزديىك د رشوع زمأىن دومين

ك كه شد دولت به متعلق زىن كشت هوايمياى ي  

ك .زد ىم كشت را منطقه كه امرياك  هوايميأى ي

براى اسملحه نبودند مه ممطنئ كه را برى بأر  

د ىم محل جريكها  .داد قرار هدف كن

از است ممكن خول اقدام اين با هوأيميا مهين  

خول اكر حدود در امرياك دولت كه قوانيين  

 كرده تعيني خمدر مواد برهيلع مبارزه جهت

.باشد كرده ختلف

سيدنتال نفىت رشكت .٢ Occidental آك

ر مهركزش كه س لوس هشر د جنل شد ىم آ بأ

يكح صاحب دومينكو سنتو مايىل ٣٠ در و  

 به كه معليايت اجتام در أست نفىت جممتع

ك هفت شدن كشته و مرد و زن ١ ١و كود  

 )ال .داشت رشكت كرديد روستا ،يك نابودى

A كور lgore امرياك مجهورى رئيس معاون 

ن زمان در ى و لكينتو از مجهور رئيس اكنديدا  

كذشته انتخابات در دمكرات حزب جانب  

ى رشكت ابن دار هسام (مرتمج—باشد م

ل سيدنتا طريق از يا مستقمي طور به آك  

انتقال و ئقل در (Contractor) مبماناكر  

و داشت رشكت لكمبيا ارتش رسبازان  

 طراىح حمل مجله از ديكرى امكأنات

 لكمبيا نظاىم هوايمياهاى براى بزنين ،معليات

براى آن از كه هليكويرتى سوخت مجله از  

كرديد استفادة دومينكو سنتو در مبب انداخنت  

.ساخت ىم مهيا لكمبيا ارتعش براى را

X) ايراسكن رشكت .٣ (A ir Scan INC، 

ن صاحبان كه امرياكىي خصوىص رشكت آ  

ريوى بازنشسته كوماندوهاى  امرياك هواىي ن

اطراف مناطق شناساىي معليات ،باشند ىم  

يكه از استفاده با و طراىح را دومينكو سنتو  

H) ييعثعرفته بسيار هوابمياى ightech) اين  

.رساندند اجتام به را اكر

 )در امرياك دولت ،قوانني” برخالف .۴

را خلباىن ،امرياك ارتعش (مرتمج—لكمبيا مورد  

 داده تعلمي باشد ىم مبب انداخنت به مهتم كه

 اينكه بعدان حىت امرياك ارتش معل اين ،.است

جرم به خلبان اين برهيلع لكمبيا دادستان  

 .است يافته ادامه ،داده راى قتل

 معليات در خود دخالت اسكن اير رشكت مقامات

ب را باران مبب ى تكذي د م ى و كنن كويند م  

هنا هوايمياى هئا آ از (نكهباىن) زىن كشت براى ت  

ل نفىت لوله سيدنتا رشكت آك مي) ل  نفىت يرتو

ل سيدنتا هتا معل و شده استفاده (آك  قانوىن غري آ

.است نبوده
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سيدنتال مقامات  روتني طور به كويند ىم آك

 معليات جهت كشنده غري إماكنات و وسايل

ارتش اختيار در را لكمبيا رشىق مشال در نظاىم  

د ىم قرار لكمبيا باران مبب در خول نقش اما هلن  

د ىم قبول نه و تكذيب نه را سنتودومينكو  .كنن

 ١٩٩٨ دسامرب وقاع ؛جزي هر از كذشته

ىم روشن را موضوعات از بسيارى سنتودومينكو  

د ك در امرياك دخالت كه كويد ىم ما به و كن جن  

به زيادى مشلكات امرياك مردم براى لكمبيا در  

 امرياك دخالت و حضور كنون تا .آورد خواهد بار

 امرياك دولت .باشد وسفيد سياه بود قرار لكمبيا در

و تربيىت امور و نظاىم اماكنات و تسليحات  

تا داد ىم قرار لكمبيا ارتعش اختيار در موزىش ا  

د نابود را كواكئني مزارع ؛ارتش مواد ورود از و كن  

خر ايستاكه كه غذاىي هنا آ  هشرهاى خياباهناى آ

ى ،باشد ىم امرياك ري وك د جل ى جون اما •كن كها  جري

را خول مايل نيازهاى اى فزاينده طور به كرا جب  

رتل از د ىم تامني خمدر مواد كن بنابراين سس (كنن  

ك جريكهاى و خمدر مواد اكرتلهاى برهيلع جن  

ب ده مه كرا ج ت شده تني س م . ا س ربيالي  امرياك ام

اش ضدخلىق نظاىم معليات و دخالهتا توجيه در  

و كشور اين سمت حتت هاى توله برهيلع لكمبيا در  

تا است كوشيده مهواره انقالىي سازماهناى  

 اصطالح به يوشش زير را لكمبيا مردم رسكوب

د توجبه خمدر مواد با مبارزه زمانيكه از و .كن  

جناميد شكست به ٢ ٠ ٠ ١ فوريه در صلح تروسه  ،ا

ت و معليات جريكها تاسيسات هيلع را خول محال

 رشكت نفت كه اى لوله مجله از كشور اقتصادى

سيدنتال د ىم انتقال بازار به را آك داده افزايش هب  

ك و نزديكة خصوىص صناع به بيشرت هرجه جن  

.است شده

 معليات بر كه لكمبيا ارتعش برياكرد كه است قرار

ميات داشت نظارت دومينكو سنتو و ييجيده تعل  

د دريافت را اى سرشفته تسليحاىت اماكنات كه كن  

است قرار كه است دالرى ميليون ٩٨ از خيىش  

 نفىت تاسيسات از حفاظت جهت بوش دولت

د قرار لكمييا ارتش اختيار در منطقه واقعه .هل  

ن در كه دومينكو سنتو ك هفت آ دادند جان كود  

ى در امرياك دولت عالقه به متايل عدم و  ييكري

ن اصطالح به در امرياك سياست روىي دو ،واقعه آ

_̂إ _ ^ ف_ ج جهدأ جإ ^=إ ^=_ _ ^ _
حقوق به احرتام در لكمبيا دولت كردن جمبور  

د ىم نشان را برش .هب

مب سناتور ر ت Patrick j) هيى ،ا  Lehy) 

طبق كه كرد ييشهناد سنا جملس به را رشوىط

به جتاوز به مهتم كه لكمبيا در هركروىه آن  

ك از شده برش حقوق  .شوب هبره ىب امرياك هاى مك

ك سناتور ي ر ت ى ا د م وي ب واقعه از سال سه ك م  ب

ك به كه مينكو دو سنتو روستاى باران  ١٨ مر

جناميد انسان اين در كىس نه هنوز وىل كذشته ا  

 حمكوم جزيى به كىس نه و شده دستمك مورد

براين كرده تالش لكمبيأ ارتعش زيرا است كرديده  

.بكذارد رسيوش جنايت

در كه انساىن ٢٠٠ براى جزي مهمرتين شايد  

د ىم زندىك مينكو دو سنتو روستاى بوده اين كنن  

ك خالل در كه ت طوالىن جن هنا لكمبيا مد از آ  

 دسامرب ١٣ از وىل بودند مصون ،جنك عواقب

٩ ٩ ت جنني ديكر ١ ٨ س  .ني

ى يا اىلص شاهد جارى سال اوائل در كه لكيد  

دومينكو سنتو واقعه درباره لكمبيا ارتش برهيلع  

به راستكرا نظاميان شبه توسط داد ىم هشادت  

النو ماركريتا” .رسيد قتل Mar§arita T تي ilano 

ك ك مادر ي مينكو دو سنتو مقمي ساله ۴۴ بزر  

كويد محى شدند كشته واقعه آن در دخرتانعش كه  

.نيستمي راىض عدالت برقرارى جز جزيى به ما

اصولكأ اهءاهاى
س لوس كه اسنادى طبق جنل دست به تاميز آ  

 ضداطالعات ١٩٩٨ دسامم هفمت تارخي در آورده

ى بى ماكمله لكمبيا ارتش ارتش فرمانده دو سيم  

از استفاده با كه (FARC) لكمبيا خلق ات؛الىب  

دست به را كردند ىم حصبت حمرماته كدهاى  

د دن ر و رسان .آ ا ارتعش اف مبي د ىم ادعا لك ن ن  كه ك

هتا برداشت ن از آ  فرماندىه كه بود اين كفتكو آ

ك FARC عاىل اسلحه حامل كوحثكسم هوايمياى ي  

خواهند ختليه حمينكو دو سنتو روستاى حواىل در را  

هتا •كرد ها اسلحه ازاى در هستند مدىع آ  

كو منطقه فرماندهان ودومين  ٢٢٠٠ FARC سنت

دست به خلق ارتش اعضاى كه را كواكئني يوند  

.داد خواهند حتويل ،بودند آورده

, ٢?

جنه بسيار لكمبيا ارتش براى را معليات اين كه آ  

 برسينيو هرس كه بود اين بود كرده مهم

(German Berecino) فرماندهان از يىك  

 محل بر ظ داشت حضور منطقه در FARC ارشد

 .باشد داشته نظارت سالحها ختليه و نقل و

G) كرأنوبلز نام با كه برسينيو roniobles) 

كه FARC نظاىم فرمانده برادر است معروف  

ماه دو .باشد ىم أست اكردان و بكسا1> فرماندىه  

دستور برسينيو مينكو دو سنتو واقعه از بعد  

 .است داده را امرياكىي سه كرفنت كرواكن

جنائيكه از در خمدر مواد كه آمده كزارىش در آ  

 امرياك از لكمبيا ارتش شوب ىم داده اسلحه عوىخ

تعقيب براى معموال كه P-3 هوايمياى تقاضاى  

ىم محل خمدر مواد قاجاق طور به كه يروازهاىي  

د  .كرد را شوب ىم استفاده كنن

اسناد طبق بر ١٩٩٨ دسامرب دوازدمه روز در  

ك ،دادكأه رشفته وسايل از مملو P-3 هوايمياى ي  يي

 شناساىي رأ ٢٠۶ سسناى هوايمياى يكط شناساىي

برواز حال در حمينكو دو سنتو مست به كه كرد  

فرود مينكو دو سنتو روستاى مشال در سسنا .بود  

مد به داشتند تن به خشىص لباس كه مرداىن و آ  

 هاىي جعبه ختليه به ورشوع ويدند د هوايميا مست

 هوايميا دقيقه ۵ از بعد و .كردند هوايميا داخل از

 براكرد رسبازان از كروىه به .كرد برواز دوباره

ور جهدمه ست ن در را كرانوبلز تأ شد داده د آ  

د تعقيب منطقه سسنا هواىي نريوى زمان مه و كنن  

مد فرود به جمبور ؛ر  خمدرى مواد هيج •كرد ن آ

اينكه بعدأز حىت ،نيامد دست به سسنا در  

جهت هوايميا داخل در را آزمايشاىت دادستاىت  

يا خمدر مواد ميكروسكوىب ذرات تخشيص  

رتل برج سند ،—يك در .داد اجتام كواكئني  نريوى كن

ىم كفته شده ضبط نوار روى كه لكمبيا هواىي  

 حتويل از جلوكريى جهت معليات ١ ١ كه شوب

وجود از حصبىت هيج و كرفت صورت ما اسلحه  

كه جند هر نوار اين در نيست ميان به خمدر موأد  

د ثابت نتوانسته كىس حال به تا مواد اصال كه كن  

ن در خمدرى اما داشته وجود جريكها معليات آ  

كويند ىم لكمبيا در امرياك سفارت مقامات  

 نظاىم حضور منينه در امرياك قوانني اينكه علريغم

خمدر حمواد برهيلع مبارزه به لكمبيا در أمرياك
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هنا .است حمدود شدن كشته به كه معليايت به آ  

ك هفت نابودى معال و مرد و زن ١١ و كود  

د روستا ك كردي هنا .اند كرده مك كويند ىم آ  

ن در خمدر مواد كه اى منطقه از هوايميا جا آ  

د ىم و كرد برواز شوب ىم توليد ن كه لليىل م  

است اين نشد زده بار هوايميا آن در خمدر مواد  

و نظر زير هوايميا كه بود داده تخشيص خلبان كه  

.باشد ىم تعقيب مورد

ب از تر وخمي خيىل كرانوبلز تعقيب معليات آ  

د م رآ رتها .د ت رسبان ٧٠ كه ىيهليكوب ك  رش

فرود هناكم ،دادند ىم انتقال حمل به را دراكون  

ن و شدند واملع جريكها جسورانه محله مورد آمد  

دادند را جريكها لكوله جواب رسبازان هناكميكه  

ى از عبور حني در ه بىل رو ر ك ى ٧٠ ٠ د د ر  يا

جهار و كنعته رسباز دك بود دومينكو سنتو مشال  

د زمخى ديكر رسبان دن  .كردي

ت ارتش داداكه در شاهد عنوان به كريمواوليا لوتنن  

 راشنيدمي معليات فرمانده صداى راديو از :كفت

ى فرياد ترس از كه ى را ما دارند زد م شند م و ك  

ربد كذشت ىم كه ساعت هر ير و تر سنكني ن

ر رت ا كب د ىم ر ي د •ر

ت دو فقش وك ا1 خصوصى ث ك د  م

وايراسكن آىص

كه ارتش فرماندهان ،نظاىم داداكه اسناد طبق  

٩ ساعت در بودند معليات نتيجه نكران بسيار  

به متعلق كه كوجىك اتاق در بعد روز صيح  

د سي ك د كرد بود يرتولمي نتال آ دن م  جنات نقشه تا آ

ت رسبازان ن رشك د را دراكو زن ري  معل .ب

ل نفىت جممتع فرماندهان ىيكردمها دنتا سي آك

م به يرتولمي  مشال مايىل ٣ ٠ در لميون اكنو آ

.بود مينكو دو سنتو

سيدنتال  .باشد ىم فعال لكمبيا در مدهتاست آك

ك ١ ٩٨٣ سال در رشكت اين ك ميدان ي ميليارد ي  

ت ■كرد كشف لكمبيا در نفت اى بشكه جه  

ل نفىت رشكت نفت اين استخراج دنتا سي  مهراه آك

 معل واسطه عنوان به كه اسبانياىي رشكت يكسم با

ك در اكويرتول لكمبياىي رشكت با كرد ىم ي  

ه رشاكت '~ ه ل .شدند معل وارد م دنتإ سي آك  

ك وارد نفت استخراج براى شد لكمبيا داخىل جن

ت ؛■ص -
ن در كه ارتش دو و داشت معر دهه يكط زمان آ  

ى و FARC^b به يىك جريىك مي  كوجكرت كه د

م به باشد ىم ن در ELN آ هر .دارند رشكت آ  

اكسيدنتال ELN و FARC نريوها اين دوى  

ن اكركنان و برتولمي را آن نفىت لوله مهجنني و آ  

 نريو دو اين ١ ٩٨۵ سال از .اند داده قرار هدف

 .اند داده سازمان نفىت لوله اين به محله ٩ ٠ ٠

ت از جلوكريى براى كرفت تصممي آكىس ،محال  

ارتعش ،يكس از محايت يعىن غريعادى معل وارد  

ن تقويت منظور به خارىج ك در ارتش آ جن  

 آكىس مككهاى راستا اين در .شوب جريكها برهيلع

اكرد به رسيد حدى به نيال به ارتش جهدمه بري  

ن كويند ىم نفىت رشكت اين مقامات كه ها آ  

 رشكت مككهاى .باشند ىم واحد اين فرماندهان

ل نفىت دنتا سي ك ت و آ ك  اين با كه يمياىن رش

 انتقاالت و ئقل شامل دارند قرارداد رشكت

سوخت تامني مهجنني و هليكوبرت ،رسبازان  

لكت و ،اتوموبيل ؛ يونيفرم ،هوايميا و موتورسي  

ك روحيه تقويت براى رسبازان به ماىل هاى مك  

هنا ل مقامات خود .شد ىم آ دنتا سي و آك  

ك اين ارتش كوماندوهاى د ىم تاثيد را ها مك  .كنن

ك كفته به ل نفىت رشكت مقام ي سيدنتا اين آك  

ك در رشكت  شلك به دالر هزار ١۵٠ ساىل قمل ي

مقام مهين .كرد ىم ،مكك لكمبيا ارتعش به نقدى  

نقد فرم در رشكت اين مككهاى جمموعا كويد ىم  

ك و ىم سال در دالر هزار ٧۵٠ به دمي هاى مك  

د ىم يافشارى آكىس وىل .رسد  مككهأى كه كن

ن سليحات براى ارتش به آ اما .است نبوده ت  

در كه است اين واقعيت ؛ادعا اين از رصفنظر  

منندى لكمبيا ارتعش ؛آكىس مككهاى نتيجه  توا

كه آدواك ايالت در جريكها با ظ دارد بيشرتى ماىل  

ن در نزي دومينكو سنتو تا جبكند دارد قرار آ  

ت و حفاظت سيدنتال نفىت لوله امني  تامني آك

اكرد دمي سوى از .ءردد لطف كه جهدمه بري  

ل امرياكىي نفىت رشكت سيدنتا شده نصسس آك  

 مهاكرى مجله از زيادى هاى سوءاستفاده به مهتم

قتل به و كرفنت كرواكن در نظاميان شبه با  

 محايت جريكها از كه شد مردىم توله رساندن

د ىم ن  اجئل قتل در مهاكرى مثال طور به .ك

واقعه در ارتش برعمليه اىلص شاهد كه ريورو  

قتل به نظاميان شبه توسط و بود دومينكو سنتو  

رشى حقوق كروههاى .رسيد اجنل قتل مورد در ب

ىق ئ _ _ _ _ _ _

ك در بازرىس بست يكط در قاتلني كويند ىم ي  

اكرد با آن بازرىس مسثوليت كه جابه  جهدمه بري

اكرد مقامات وىل كذشته بود ب را آن بري ىم تكذي  

د .كن

ك رابني ر ك ك أمور در برش حقوق اكرشناس ي  

در ارتش با زيادى مشلكات ما :كويد ىم لكمبيا  

و برش حقوق كردن باميال منينه در آرواك ايالت

 نفىت رشكت . امي داشته نظاميان شبه با مهكأرى

سيدنتال هساى لكمبيا ارتش افرسان براى آك  لكا

د ىم بركذار برش حقوق درس  اين اكركنان و كن

 احرتام امللىل بني هاى ترم به موظفند رشكت

ىم ادعا كه اكسيدنتال رشكت مهين وىل .بكذارند  

د س كن ق در رسان به برش حقو ش اف  مى لكمبيا ارت

د  اكرنامه منينه در مستقل حتقيقات ماغ ،هل

ه لكمبيا ارتعش هاىواحد ىم ،مكك او از مستقميا ك  

د رن .شوب ىم م

هنا كويند ىم آكىس مقامات رتل آ در جنداىن كن  

هنا .ندارند مورد اين به بوبن متىك كويند ىم آ  

 حفاظىت نريوهاى داشنت از هبتر لكمبيا ارتش

مدير دومينكس ءقيومر .باشد ىم خصوىص مسلح  

ىم لكمبيا خبش اكسيدنتال نفىت رشكت اول  

بايد و دارمي را ارتش حفافلت و محايت ما :كويد  

و كه زيرا باشمي داشته را آن رناتي ديكرى آك  

ه •ندارمي ه و دارند ها منين راي ما برداشت مهين ب  

از قمسىت . دهمي ىم كشنده غري لوازم ارتش به  

ك مهين  نفىت جممتع در ىج اطاق ها مك

 نقامثى ارتش مسلح نريوهاى متاسفأنه اكنولميون

كوماندوهاى كه جإىي يعىن بود بعىض در زيادى

د ارتش د كر دن م سريدمه صيح وقاع طرح تا آ

از اى كوشه در اطاق اين .بريزند را ١ ٩٩٨ دسامرب  

متع ن نفىت جم ميو ول ه قرار اكن سه ٠ كرفت  هاى كي

اطاق و كرفته قرار اطاق اين اطراف در ماسه ءر!ز  

 جتهزي اكمبيوترى و تلويزيوىن مانيتورهاى با

 اطاىق ،شاهدين كفته به ىج اطاق .است كرديده

ن در كه است روستاى كردن مبباران طرح آ  

ك به كه سنتودومينكو ك ٧ مر ر ١١ و كود ي  ي

جناميد وجواز خيته ا  خبشا رابطه اين در . شد ر

ك از بايد م به امرياكىي دمي رشكت ي اسكن اير آ  

ه د ك ه زيا خت ت شده شنا س د قدرداىن ني ر ه به .ك  كفت

ك در مركزش كه اسكن اير ،اكسيدنتال مقام ي  

ك هشر در فلوريدا ايالت سال از و دارد قرار جل را



ل إ إ ئ _س حج_ _ _ _ _ _ _ _ _ س

براى كه يمياىن رشكت عنوان به ١٩٩٧  

ل نتا د سي ك ى اكر يرتولمي آ د م ا به كن مبي  آحمده لك

.است

ك مشلكات از يىك كه بود اين لكمبيا ارتش بزر  

حال در مهيشه كه را جريىك نريوى نتوانستند  

ك د ييدا است حتر د قرار هدف و كنن اير . هبن  

ك هوايمياى جند صاحب اسكن ج به جمهز كو  

سيار ابزار ه ب رشفت ل ،شناساىي يي  هاى دوربني مث

هنا از كه است بنفش ماوراى ت آ نظر زير جه

اكت كرفنت لوله مسري در جريكها معليات و حتر  

سيدنتال نفىت  رشكت اين •شوب -ىم استفاده آك

با هواىي شناساىي قرارداد جند ايراسكن يعىن  

ك مثل امرياك هواىي نريوى باياكههاى رب دن و ون  

ب .داشت اكناورال كي

اسكن اير رشكت بنيانكذاران يا موسس  

سابق كوماندوى منصور دبليو جان و والرتهالووى  

۶ ١ منصور .باشند ىم هواىي نريوى ويؤه نريوهاى  

ريوى از ١٩٨٧ سال در ،رشكت لك مدير سعاله  ن

زرق مدال جندين با لكونل عنوان به امرياك هواىي  

ت باز سينه و بوش بر دار برق و س در او .شد نن  

فرمانده و هواىي نريو وزير ظاىم معاونت نظام  

اكه در رشىق فضاىي و موشىك مركز  هواىي اي

ك ري خدمت ايراسكن مركزى اداره نزديىك در يات  

مقامات شديد عالقه مورد منصور 'كرد  

سيدنتال ك .كرفت قرار آك ل مقام ي دنتا سي در آك  

 جنىس جه از ايراسكن خلبانان كه مورد مهين

 معموىل احمراد ايراسكن (jbUL> :كويد ىم هستند

هنا نبودند  ، هستند اى حرفه اكرشان در بسيار آ

هنا ديكر عبارت به ش معناى به مزدور آ  لكاسيك

نبودند

 محالتشان ادامه از را جريكها ، شناساىي بروازهاى

هنا زمانيكه حىت نداشت باز كه بودند فهميده آ  

زير منطقه در ايراسكن طرىف از هايشان فعاليت  

هنا .است شده كرفته نظر ت جريكها ، آ  محال

ايراسكن خلبانان و مواضع برهيلع را شان كوبنده  

خارجه وزارت مقاحمات كفته به .خبشيدند شدت  

ل لكمبيا ارتش مرياك سيدنتا قرار فشار حتت را آك  

دور به شناساىي يروازهاى براى را ايراسكن تا -اد  

د استفاده نفىت لوله ز .كن

س — ه — غ
مه در ايراسكن رشكت عامل مدير منصور به اى آ  

س لوس جنل ميز آ فعاليهتاى حوزه نوشت تا

 معليات ديكر و هواىي فعاليهتاى يعىن ايراسكن

ن در “ايراسكن اعضاى لوله حمدوده به زمان آ  

 معليات در كه خلباناىن .شد ىم خالصه نفىت

د ىم هشادت داشتند رشكت سنتودومينكو كه هلن

هتاى ن در ايراسكن فعالي سيار روز آ و بزرمك ب

ن از وسيعرت ىم ايراسكن مقامات كه بود جزيى آ  

كويند ىم خلبانان مهين ،ها مصاحبه در .كويند  

مساحت كه آرواك ايالت رسارس در ايراسكن كه  

ع مايل ٩٠٠٠ حمعادل آن مه نيو اندازه به و مر  

 ماموريهتاى معموال .داشت ماموريت باشد ىم رش

قبيل از جريكها برهيلع جاسوىس و شناساىي  

 مبباران براى جريكها مواضع انتخاب و شناساىي

 هواىي نريوى خلبانان كه زمان هر و شد ىم اجتام

مرامس اسكن اير كردند ىم نابود را جريىك تمي

د ىم برقرار يايكوىب و جشن •كر

 مبباران در كه هليكويرتى خدمه اعضاى از يىك

ن از سنتودومينكو به مهتم خشصا و شده استفادة آ  

مقامات كويد ىم باشد ىم روستا در مبب انداخنت  

كفتند ىم موفق معليات هر از بعد ايراسكن  

سيار ن ،عاىل ب ستتا د د ر د د كن ه و ن ست د خ شي  نبا

ك در لكمبياىي خلبان مهين در كفت مصاحبه ي  

 مهراه او با احمرياكىي خلبانان ماموريت جندين

.بودند

شش يعىن ،١٩٩٧ سال اول ماهه شش اواخر در  

سيدنتال قرارداد اينكه از سس ماه ايراسكن با آك  

ك ؛بود شده رشوع ل بلنديايه مقام ي سيدنتا از آك  

ىم حدودى حه b برسيد لكمبيا در امرياك سفارت  

خدمات b داد ماموريت ايراسكن به شوب  

د قرار لكمبيا ارتش اختيار در جاسوىس  ياخس و هل

ل به سفارت سيدنتا لوله منطقه به : بود اين آك  

خارجه امور وزارت سابق مقام يكه . جبسبيد نفىت  

سيدنتال مقامات به كه آورد ىم ياد به كفته آك  

مت من” حمولة حمئظقه لاك وارد داريك ،كئيق ئاكة ك

 اجتام يروازهاىي م ،شويد ىم خطرناك بسيار

ن در است مزدوران اكر كه دهيد صورت آ  

سيدنتال مقاحمات . بود خواهيد مسوئل ىم آك  

ب منظور به كويند جتنا  ،دردرس يا مشلكات از ا

انتقال با ايراسكن رشكت با را مستقميشان رابطه  

ن قرارداد د يايا دن ر .دا رداد وارد اسكن اي با قرا

_ _ _ _ _ _ _ _ _ ل_ ق ق ض ةءةءه
ريوى  لكمبياىي نفىت رشكت .شد لكمييا هواىي ن

ل با كه اكويرتول سيدنتا  هباى ،باشد ىم ،—رشيك آك

ت ايراسكن به را قرارداد و •كرد ىم يرداخ  

روستاى كه زماىن در نزي ما كويد ىم ايراسكن  

فقط اكرمان ،كرديد مبباران سنتودومينكو  

ل نفىت لوله مسري در شناساىي يروازهاى سيدنتا آك  

.بود

ورسخىط قخدكوتاه
كه نشسىت توضيىح و كوتاه رسخىط صورجتلسه  

ل اكنولميون نفىت جممتع اتاق در سيدنتا در آك  

كه بود أين شد اجتام ١٩٩٨ مربدسا ١٣ صبح  

اكرد از لكمبيا ارتش مقامات  نريوى و جهدمه بري

د ياىب راه هواىي  رشكت رسبازان جكونه كه كنن

جريكها حمارصه در قبل شب از كه را دراكون  

د جنات ،بودند ت در .هبن س  متام كوآه ش

 اكركنان دىن جارىل و جواورئ را اطالعات

دقيقه وسه ىس و شش ساعت از كه ايراسكن  

ريوى اكييتان با صبح نام به لكمبيا هواىي ن  

ارائه نشست به بودند يرواز حال در سساركولىس  

ى شاهدان را مساله اين .دادند ن هنا با كه عي  آ

ك مهجنني و كفتند ،شده مصاحبه جدول ي  

ر داداكه برونده مهجنني و بروازها اطالعات آن ب  

ت كنند دالل  ايراسكن خلبانان مهراه كومس .مي

 لكمبيا ارتش كه شوب وامنود اينطور b كرد برواز

ىم اجتام ها امرياكىي واملع در كه ماموريىت در  

كه باشد فردى بود قرار او و .دارد حضور ،دادند  

رتل را معليات د ىم كن  هشادت داداكه در وىل .كن

از و بود نشسته عقب صندىل در فقط او كه داد  

ك طريق ك تور ماىئ ي ج  .ميكرد ناكه را معليات كو

نوشت ١٩٩٨ دسامرب ١٣ واقعه درباره جواورتا  

مياى ت هواي ك ى با ايراسكن رش ريو يا هواىي ن مب لك

ز د ىم بروا ر ن ايراسكن نقش ك ى جنا ى برا ريو  ن

 حياىت كرا جب جريكهاى هيلع جنكشان در ارتش

هنا كه بود شده با شناساىي ماموريت بر مهيشه آ  

ربد هر از قبل ايراسكن شناساىي بروازهاى و ن  

ى ر ر ى1دافش ELN و FARC فروى با د ىم ر  

.كردند

ك كفته به ك ،هليكوبرتها خدمه از نفر ي ك بار ي ي  

مروان منين از ،نزديك فاصله در ايراسكن هوايمياى  

كه كرفت قرار جريكها هدف مورد در كرد ىم  

ه كها لكول ك به جري ن ن آ زني ميا ب ت هواي صاب كرده ا
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مث ه و ي ؤ ش ®إل س ه ح د و ى ه ا

س ن ع ا و ي ح مس مج و ؤ ؤ أ م ؟ ن ا ا ن س ك ا و

به را هندى و ياكستاىن ميليوهئا كه جنىك خطر

د كمشري رس بر نزاع خاطر  اكهعس ،كرد ىم هتدي

ن از اما ،يافت ي ك .نرفت ب ن ي و ي ل ي  طول در رسبان م

 و ياكستان بني كيلومرت ٢٨٠ ٠ وسعت به مرزى

 در .اند كرفته موضع يكديكر برابر در هندوستان

خاطر به نفر هزار دهها كنون تا كمشري مرزى نوار  

 و خانه تا كشته ناجار متقابل هاى ترياندازى

ك را اشان اكشانه ك خطر .كويند تر  حاىل در جن

اختيار در امتى سالحهاى كشور دو هر كه است  

.دارند

 تشكيل سنشدم هندوستان در سازمان شش

 را ها توده : تا شدند هندوستان رسارس توافق

ت برهيلع  روزمره زندىك كه اى فزاينده هتديدا

 در را كشورشان كه شديدى نزاعهاى و شان

ه فت م ر د بسيج ، ،،د ن ن  ىم مهجنني فراخوان اين .ك

جند : كه افزايد ك خطر كه هر ش جن  يافته اكه

 امربياليسهتا مداخله و حضور خاطر به اما ،است

 هاى برنامه و منافع بردن مبش راستاى در

 كشور دو اقتصاد ؛هند قاره شبه در اشان تسليحاىت

 قرار فزاينده ويراىن معرىم در ياكستان و هند

 دز انلكيس و امرياك نظاىم حضور خطر .دارد

 اين كه است حاىل در اين و يافته افزايعش كمشري

 نظاىم ياياكههاى كنون تا متحدانش و كشور

ت .دارند ياكستان و أفغانستان در نزي جندى اك  حر

 فرصىت كمشري مرزى نوارهاى در طلباته ،جنك

 از خيىش راستاى در امريياليسهتا مداخله براى

 منطقه در امرياك جهاىن سيأست كردن امعال

 اوضاع وخإمت بر خول اين كه است آورده فرامه

ت افزوده س ى كفاىي خول .ا صاد قت ه و ا جن  از كه آ

ن جاى و شده ويران أست مانده مىل قدرت را آ  

هتا از اطاعت س ربيالي م م خصوصا ا س ربيالي  امرياك ام

 از يرده ىب و آشاكر است خيانىت اين .است كرفته

غ برعيه كه وجيارى دولت سوى خلق منا

د ىم صورت ر •م

 غريه و اعتصابات ،اعرتاىض تظاهرات با ها توله

شور رسارس در سته به ك هيلع را تنفرشان تا ياخأ

و مسملانان بني وار ديوانه تنفر هيلع ،لكوبالزيم  

هيلع ،جكرات در ها توله كشتار هيلع ،هندوها  

ك ت و افروزى جن طاع ه ا وران هتا از كورك س ربيالي م  ا

د نشان .هلن

ماليات بر مبىن جديدى ماليات هندوستان رزمي  

ك ماههاى در .است درآورده اجرا مرحله به را جن  

هتا نزي اخري مي ر ق شور دو هر د  يافته افزايعش ك

را ماشني سوخت هباى دولت ياكستان در .است  

ن مهراه به و داده افزايش مرصىف اقالم قميت آ

1■*■-**1ا يافته افراينث نري اوليه

زوئن ١٣ در ياكستاىن مرتىق سازمان جهار  

بريا آباد اسالم در صلح از جانبدارى به تظاهرايت  

حتاديه .كردئد  نزي سازماهنأ ديكر و كوناكون هاى ا

.ساختند بريا تظاهراهتاىي و اجمتاعات جنني

من1 استعامر ر

مثار قرهنا خالل در انلكيس اش مستعمره از است

 بني تفرقه و دستىك دو سياست جمرى هندوستان

ديكر كه هناكىم •بود هندوها و مسملانان  

مقابل در نبودند قادر انلكيىس استعامركران  

ه بايان در طلبانه استقالل جنبش مقاومت جهل هل  

د كه هندونشني قمست دو به را مستعمره ،كنن  

 تقسمي ياكستان نشني مسملان و بود بزركرت

ك سه كنون تا هناكم آن از .كردند ك جن زر  بني ب

 ،١ ٩۴٧ ساهلاى در :أست داده روى ياكستان و هند

١ و ١٩۶۵ ٩ ستان مستعمره تقسمي هتاكم .٧١ لك  ،ان

شد تقسمي كمشري ن ،ن ل از كه خاطر بدي ر قب  د

ى هشا ن از متفاوىت خي  ؛ساكن هندوها و مسملانان آ

سازمان سوى از كه تالهشاىي مهه با .بودند كرفته  

هنا طبق تا كرفت صورت ملل  كمشري در آ

ريد صورت انتخابات هندوستان سوى از ،ك  

مد معل به ممانعت كشور دو اين بني اختالفات .آ  

در كشور دو اين جمادالت ريشه كمشري رس بر  

 قمسىت كدام هر .است بوده كذشته سال ۵۵ طول

 ؛است درآورذه خود اشغال حتت را كمشري از

رتل حتت نزي قمسىت .باشد ىم جني اداره و كن

 امهيت اسرتاتريكه نظر از آنان براى كمشري

رد فراواىن طر به يىك ،دا ب خا ى و آ كر  خاطر به دي

ن اجليىش سوق وضعيت ك رودخانه سه .آ بزر  

 رسحمشه منطقه اين مرتفع كوههاى از باكستان

د ىم رين اين از هندوستان براى كمشري متعاقبا و .ك  

سياى با هند اتصال نقطه كه است مهم نظر آ  

مه تاجيكستان با كمشري زيرا ،باشد ىم مركزى  

.دارد قرار افغانستان نزديىك در و بوده مرز

>مسليىت احفصارات براى مفاىه1 رص
ك ،بول امللىل بني صندوق فشار حتت و جهاىن بائ  

7) جهايت جتارت سازمان  دولهتاى (آ0¥

شتند ناجار هند و ياكستان  خصوىص امر كه ك

 ،كذارند اجرا مرحله به را ليربالزياسيون و سازى

تا كذارد باز را خارىج احنصاركران دست امر اين  

و كرده خريدارى ارزان را دولىن رشكهتاى  

 رشكهتاى سازماندىه جتديد براى متعاقبا

به مجىع دسته اخراجهاى كه بود شده خريدارى

■مبوست وقوع

براى مرزها ، ١٩٩١ سال در هندوستان در  

 خارىج اكالهاى واردات و خارىج كذاران رسمايه

اكرى معضل تا كشت باعث اين .شد كذارده باز  بي

اوليه اقالم ،باىف يإرحه مانند ؛يابد شديدى افزايش  

نتوانستند كه نوشيدىن و مردم مرصىف رضورى و

ر در راب ت ب ى با رقاب هتا ك ل از خارىج رش يوىن قبي

آ11ث ليور مقاومت كوال ىس و كواك ،ت

د كه است ذكر به الزم ميان أين در .كنن

ج¥مآ ليور هندوستأن از يىك ، مل

ىم هند در مكباىن بزرحمرين ،ليور يوىن شعبات  

ك .باشد  جهاىن قهرمان را هندوستان جهاىن بائ

از يىك را كشور اين و خوانده رسمايه شدن  

 ساهلاى ىط .دانست ينده ا اقتصادى ابرقدرهتاى

۴ برام رشدى هند اقتصاد سال هر بأيان در اخري  

صد صد در بايست ىم مهجنني و است داشته لر  

ن در فقر در اما ،يابد اكهش درصد ٧ سال هر ايأ  

و داشته شديدى افزايعش سال هر قميهتا واقعيت  

فقر با كه انساىن ميليوهنا صدها زندىك در امر اين



ت كرده نرم ينجه دسته ريا داشته بسزاىي منىف تاث  

ن .است ورزا صد كه كنا را مجعيت از زيادى لر  

د ىم تشكيل روى به مرزها كذاردن باز از هبن  

مواجه خسين و عديده مشلكات با خارىج واردات  

ن .اند شده ب بدي رتي طر به ت ت خا ردا رويه ىب وا

هنا بوبن ارزان و كأال كشاورزى توليدات قميت آ  

ك قميت منونه براى .است يافته شديدى اكمش ي  

اين و ،يافت تزنل رومبه ٢ به روييه ٩ از ناركيل  

از ارزان قميت به خنل روض كردن وارد خاطر به  

كشاورزى ديكر حمصوالت •بود مالزى و اندونزى

ش قهوه و زجتفيل ،اكوئجو قبيل از س از بي از ني

 .اند داده دست از را خود قميهتاى

داده افزايش را اكزوئيل و بزنين هباى دولت اخربا  

راه بليط و يسىت مراسالت هباى مهجنني .است  

از ها ۵ تود عظمي نارضايىت .است شده كرانرت آهن  

 بزركرت شكسهتاى به منهتى هند دولت سياست

 خبهشاى در ،قدرت در احزاب براى انتخابايت

دارد تالش دولت راستا اين در •شد كشور خمتلف  

مشن يكرس با مقابله جهت در را ها توله خمش تا  ب

د اكنالزيه خارىج با تا دارد تالش هند دولت .كن  

 ياياكه ها توله بني در ناسيونالزيم سالح به توسل

د افزايش را اش مردىم  تروريسىت محالت .هل

در ناسيونالزيم تا كشت دستاويزى هندوها برهيلع  

مشن بدترين اين ياكستان مقابل ى رسمه ب بند  

ن آشاكرا و كردد و نظاىم محله به را كثعور آ

-س■■- ■■ -

د يد هتد امتى محله حىت ع از هند دولت . كن ج  

سم هيلع ى ،،تروري ويز ستا هنا نه ائ ساخته د  به ت

ن ستا سم از يشتيباىن ائكعء ياك د را تروري زن  بلكه ،ب

فشار حتت ،خصوصا را هند در ها توله جنبعش

.مبدارد

ت از امربياليسهتا دا در كشور دو اين نظاىم هتدي  

ت د ىم استفاده استحاكماتشان تقويت جه در كنن  

 ييوسنت وقوع به خطر كه هناكحمى مه ماه يايان

 امرياك و روسيه ،بود يافته شديدى افزامبش جنك

جنا در امور جريان بر تا منوده مداخله نفع به آ  

 نزي را نفوذشان مهزمان و يافته تسلط خودشان

از كنون تا كه ابرقدرهتاىي مهين .خبشند افزايعش  

ميلياردها هند قاره شبه منطقه در اسلحه جتارت  

الر سيه .اند برده سود د ٣) هند از رو د ٠ ر ا لي  مي

ويره به و جني و (كذشته سال ۴ ٠ ىط در دالر  

ن از امرياك ستا ميى از بيعش .ياك ودجه از ن  دوىل ب

ارتش .دارد اختصاىص نظاىم دفاع به ياكستان  

به هند ارتش و نفر ۵٨ ٠٠٠٠ بر بالغ ياكستان  

كه است حاىل در اين .كردند ىم نفر ١٢٠٠٠٠٠  

براى فراخوان بعدان أمرياك مجهور رئيس بوش  

اين در سياسهتايعش سشربد براى و جديد جذك  

وعده و اقتصادى و نظاىم مساعدهتاى قول ،منطقه  

ت  .بود داده را منطقه در كشور دو اين تسلط تثبي

ت هند دولت در كه جنه آ قبيل از تروريسىت محال

_=_ _ _ _ _ _ _ ئ_ _قةجهإ
ذ در مه ١۴ إ حساب به را اقتاد اتفاق س  

 امريياليسهتاى اين اما ،كذارد ىم ياكستان

از و داشته انكزية اين براى كه هستند امرياكىي  

ن ى بردارى هبره آ د م ى امربيالبسهتا .كنن توانند م  

ك از استفاده وجبارى هند وزير خنست افروزى جن  

ف ،يك از تا كرده ر طر ن ،بولس ب ستا رت ياك يث  ب

ر ا در را اشان نظاىم هاى ياياكه تا آورده فث  

كر طرف از و داشته ناكه ياكستان دستشان بب  

ت براى اك عنوان حتت اشان نظاىم تسلط و حتر  

ك است حاىل در اين .بكذارند باز القاعده عمليه جن  

منطقه اين در اسلحه جتارت از كشور اين كه  

.برد ىم هنكفت سودهاى

د خواهان انلكيعس و امرياك اكنون ن ن طول در تا آ  

ن و كشنه مستقر كمشري در كشور دو بني مرز آ  

رتل در را خواهان مهجنني .باشند داشته خول كن  

د ن ن جنا در نزي را خود شناساىي هوايمياهاى تا آ  آ

ياسدار نريوهاى اين براى ياكستان .سازند مستقر  

 حتت هندوستان ،است كرده متايل اظهار صلح

.است فشار

د اى ترمجه زا شفق كروه اراكن رسخ شفق از آ

ر رسخ هلند د

كوهزاد فرهاد

ل ا ه مت :ف ل ت ت ي ال ص ا ح ه ك ي ر ج

 ٢٠٠٢ جستامرب ٨ روز ،رويرت كزارش به

ك ىط نيال مكونيست حزب جريكهاى  محله ي

ك ساندحيخا هشر در دولين نريوهاى به بز  

س نريوهاى از زيادى تعداد  هالكت به را يلي

ك ساخمتان جندين و رسانده زر به را دولىت ب

شيدند آتعش س مقامات از يىك .ك اظهار بدون بلي  

 ،دوىل نريوهاى تلفات دقيق تعداد درباره نظر

اين •كرد عنوان باال را شداكن كشته مشار  

ر محله ن د ك جريا ى ي ت رس  نظاىم معليا

صورت لنيا رسكومب رزمي برهيلع مبارزين  

از تن ۴٩ نزي سبتامرب ٧ تارخي در .كرفت

ى ها ريو س ن ل رسكومب بلي ر نيا ن د ك جريا ي

.رسيدند ،هالكن به جريكها توسط لمي محله

ب ا مت ع ن ا ا ر ك ر ىك اك كزي م

ك در برق صنعت شدن مىل سالروز در مكزي  

به رشته اين در شاغل اكركران از تن هزار دهها  

 مكزيكوسيىت خياباهناى به برق سندياكى دعوت

د ن خيت هنا اشغال با و ر ت به خيابا هرا ظا  برهيلع ت

ى ص و ص مكزيكسم دولت توسط صنعت اين سازى خ  

د ختن دا ر ت .ي ر مكنيكسه دول هلاى د ر اخري سا  د

 بني صندوق غارتكرانه هاى برنامه جارجوب

ك و يول امللىل سازى خصوىص به جهاىن بائ  

رتده س كه زده دست اقتصاد صنعىت خيهشاى ك  

ن نتيجه در  مكزيىك زمحتكش اكركر هزاران آ

توسط آنان غارت و استمثار رشايط و شده بياكر  

.است كرديده تر هسل زالوصفت داران رسمايه

ن ا د ق ف ر ث ا ر د اك ر ب ء آ  

ىف د س ( ا ق مله آ سا

 اخريا ،ملل سازمان زيست حميط برنامه رئيعس

علت به نفر ميليون ٢؟/ سال هر كه كرد اعالم  

ب به دسرتىس عدم ال اثر در سامل آشاميدىن آ  ابت

ميارى به  .مريند ىم كولرا و اهسال نظري هاىي ب

تداوم صورت در كه است كرده اضافه مقام اين  

ب به دسرتىس عدم و موجود رشايط  آشاميدىن آ

خط زير در كه مردىم از تن ميليوهنا توسط سامل  

د ىم زندىك فقر سازمان هاى برنامه متاىم ؛كنن  

سال تا نصف به فقرا تعداد تقليل براى ملل  

كه كفت او .شد خواهد مواجه شكست با ٢ ٠ ١ ۵  

ب ءبدون وجود فقر از فرارى راه هيج متيز آ  

“.ندارد
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نده اى ا م م هل م1مدلء ازمان ه ل د ه
ساوى جس اكرم ١۶٠٠ ماكوي

ت رشكت هشر سازى جي كه مازندران استان در هب  

تعطيل بود اكركر ششصد و هزار از بيعش داراى  

حتاديه .شد مه ارسال با كشور نساىج اككران ا آ  

از بندهاىي اصالح خواستأر نكهبان شوراى به اى  

 باالخص نساىج صناع نوسازى و بازسازى الحيه

 .شدند حمصوبه اين (رد بند

شوراى جملس مبش جندى كه است كفتىن  

و بازسازى عنوان حتت را اى الحيه اسالىم

بند كه رساند تصويب به نساىج صناع نوسازى  

د ىم اجازه صناع صاحبان به مصوبه اين (د)  هل

 اكركران ، نساىج صناع بازسازى عنوان حتت

 خمش موضوع اين كه منايند اخراج را خول

در بسيارى اعرتاضات به و زد دامن را اكركران  

.كرديد منجر منينه اين

 اخرآىج دواكرم دردامه

شاغل قراردادى اكركر دو زبان از ذيل هاى نامه  

ساليان از يس كه است مهدان كيوان اكرخانه در  

ك تالش و اكر سال را خود اخراج حمك اين  

قراردادهاى امضا به حمكوم و اند كرده دريافت  

 اكركر دو اين از يىك مهرادى محيد ■اند شده سفيد

مه در ت :نوشته خول آ در كه است سال ٨ مد  

ت اين از مبس *اكرم به مشغول كيوان رشكت مد  

 اكر ادامه براى كه شد ابالغ بنده به تالش و اكر

حد اين در ت با وا ك د أمضا قرارداد يمياىن رش ي ن  و ك

ىم ما مقابل امضا سفيد قرارداد مه رشكت اين  

.كذارد

يكساله قرارداد كذشته سال هشت طول در كه من  

كردم ىم امضا ماهه شش قراردادهاى سبعس و  

سفيد قرارداد كه روزى به واى .است اين روزاكرم  

امضا جزيى حه كه نباشد مخشص و منامي امضا

'مت دى

و ام داده دست از اكر حني در را خول سالمىت  

ميارى فرزندم خر دست و دست و دارد قلىب ب آ  

اينجانب هاى بدخبىت تا شدم اخراج خودم ؛ينكه  

عامل مدير مالقات براى كه زماىن و شوب اكمل  

كردم مراجعه ايشان دفرت به رشكت حمترم  

كه كرد بريون جنان را بنده مدير حمترم منىش  

يناه بايد جكا براسىت ...؟!و بامش منى ايراىن كويا

م ر ب م و ب د ر ه به را د م ك وي ك .ب

با مهدان كيوان از ديكرى اكركر را نامه دومني  

توجه با :كفته او .است نوشته اكر سابقه سال ١ ١  

اكرى معضل به ا كشور در بي كه است حصحي آي  

سابقه با اكركران صنعىت و توليدى هاى رشكت  

با مهاكرى ادامه براى كه بكويند و تعديل را خول  

د مضا ا قرارداد يمياناكرى رشكت قانون سس ؟كني  

 مسوئالن كه اند نوشته جه براى را مقررات و

 اكر به بازكشت بر مبىن صادره حمك به اكرخانه

د منى توجهى اكركران مقام هيج حرىف و كنن  

لكيف خوانندإ منى را صسثوىل كه من امثال ت  

جهل اكنون و دارم معلول فرزندى و مستاجرم

■ -"'■'■'ج ،م دمه

 واحد ٢۵ نعطيىل ل وورممىه ركوه
د،بوىه حمرو ،زمنران،درم صنعىت

!اكركرى خانواهبهاى
سارى هشرستان اكركر خانه اجراىي دبري مهدوى  

و توليدى واحد ٢۵ به قريب امروز متاسفانه ؛كفت  

آستانه در يا و اند شده تعطيل استان صنعىت  

وى .دارند قرار ركود يا و ورشكستىك ،تعطيىل  

ى سه ختته را واحدها اين از برىخ اساىم  الي

ى نساىج ،رجاىي ت ،سارى جوخا هشر سازى جي  ،هب

 :كفت و كرد ذكر هشر قامئ طربستان تالرو نساىج

ى ب مشلكات اين به توجهى ب ب كه ابست شده س  

ع  ،سارى جوب تاكء و مازندران اكغذ و جوب صنا

ك واحدهاى زمره از كه زر استان مركز صنعين ب

د ستن ى خاطر به ه سهتا ت سيا س ى نادر صاد قت  يا و ا

ى واردات صادرات از محايت عدم و اكالها رويه ب

تن هزار ٣٣ حدود انباشت كه ،شوند مشلك جبار  

ع توليدات از ،انبار در مازندران اكغذ و جوب صنا

ت تومجحا حما اين كواه خول ا

ر اين :افزود وى ت رشايىط د س  خاطر به كه ا

جنات مشلكات هاى خانواده و اكركران ، كأرخا  

مر1 اين و دارند قرار حبراىن وضعيت در آنان  

 جمموعه خانواده هزار هلها اكنون نابودى باعث

به كإركرى جامعه مظلوم كوداكن و شده اكركرى  

حمروميت و تغذيه سوء از ماىل بنيه ضعف دليل

ل از ي •برند ىم جن ر س

از برىخ اكركران كه اين به اشاره با مهجنني وى  

اند نمنوده دريافت حقوق ماه ٢۴ تا ٣ بني واحدها  

عزيزان اين كه ايد انديشيده خود با آيا :كفت  

يا .منايند ىم معيشت كذران جكونه  مسوئالن آ

 شهبا اكركران اين مظلوم كوداكن دانند ىم نظام

فقر دليل به يا كذارند ىم بالني بر رس كرسنه  

؟روند منى مدرسه به مايل

ن ١٠ جوم ة 4ء أسث اي رمهمأ ك،

ك خراىج ا اكركران از خسن است نساىج واحد ي  

ى و )يمش و ز يت ربي هلاى كه اكركراىن (،ت  از سال سا

اندو كذرانده اكرخانه اين در را خول جواىن و معر  

هنا اغلب  بازنشستىك سال و سن به اكنون آ

ك زدي اينكه جاى به اكنون مه آنان وىل .اند شده ن  

باشند بازنشستىك دوران آسايش و فراغت فكر به  

نة كه مسائىل .اند شده مسايىل درمك ناخواسته  

هنا هنا به آرامىش ت د منى آ و ها خستىك بلكه ،هل  

را اكرخانه در فعاليتشان ساهلاى متام هاى مرارت  

.است كرده جندان دو

و كشيده درد و رجنور دسهتاى با اكركران از يىك  

ك ييشاىن سال ٢٢ ،كويد ىم اش خورده جرو  

اين در داشىت جمش و توقع هيج بدون كه است  

محت صنعىت واحد از .كمن ىم جان و كشيده ز  

امي ساخته ها ندارى و مكبودها متام با ابتدا مهان
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خر ما .هسمت قاغ حقوق حداقل به مه امروز و آ  

براى كوىش نه كه بكوئمي كىس حه به را دردمان  

دردها به رسيدن براى مهىت نه و حرفها شنيدن  

در كنون تا كه شوب ىم يرسيده او از .دارد وجود  

،كويد ىم ؟است كرده اقداىم خود اخراج قبال

د مشا سي رب ى هر به .امي نكرده اكر حه ما ب  زده در

به بارها ،نبوده دستكريمان كىس اما ؛امي  

كرده مراجعه اكر اداره و هشر شوراى ،فرماندارى  

ا از حىت و مل  دارمي مه اكر براى جموز و نامه م

د منى قبول مسوئالن اما  .كنن

ا ر كنون تا ١٣۶٣ سال از ،كويد ىم ديكرى اك  

ى اكركر دهها سم اند شده اخراج اكرخانه اين ر  

 رشكت اكرفرماى كه اند مانده باىق نفر ٧٠ فقط

غاز از هنا كه كرفت تصممي جديد سال آ مه را آ  

ك د اخراج جا ي بغض صداى با ديكرى اكركر .كن  

صيبت اين (افزايد ىم لرزان و آلود  ٧۴ سال از م

 خمتلف هاى هبائه به اكرخانه صاحبان ،شد رشوع

ج به تصممي خرا ن ا د اكركرا ن فت ر  اين متام .ك

 .اند كرده اكر سال ساهلاى اكركران

كر يىك ن از دي ركرا ب با كأ هتا ت و ال ر  خاىص حرا

 ،هستمي اكركر اينكه ؟جيست ما جرم كويد ىم

د ىم اخراج را كساىن حثه مشا آقايان  ؟كني

ن1اكلكر ج1م1 ،دصاوفد الكرتىب

ك رتي يرسنل از خيىش اخراج رسكرم دماوند الك  

ى رداد ت خود قرا س ن از يىك .ا ه اين اكركرا خان  اكر

 اطالىع اكر قوانني از كآركران جون ؛كويد ىم

اين در اطالع كسب براى مه شوراىي و ندارند  

هنا راحىت به مديران ندارد وجود اكرخانه را آ

ج خرا د ىم ا ن ن •ك

 اكرخانه اين اخراىج اكركران از يىك شايسته عىل

هزار ۴٣ كه حقومق دريافىت به وقين مهدت ىم  

اخراج را من مديران كردم اعرتاض بود تومان  

 دسمتزد حداقل كه بود حاىل در اين و كردند

م اين .است تومان هزار ۵٨ امسال ر خبش در اك

روزى من :ميدهد ادامه ميكرد اكر باد سور سن  

هر كه كردم ىم توليد را قطعه اين از عدد ۵ ٠  

ىم تومان ۵۶ ٠ ٠ رشكت را قطعات اين از كدام  

توليد عدم و؟ىه اهتام من به حال اين با و فروخت  

ه اين و اند زده را ل ا من اخراج براى اى هبائه را م  

.اند داده قرار

د ىم اكرخانه اين اكركران از دمي يىك  دتم

ك كرتي سه كه است خيش ۵ شامل دماوند ال  

ن خبمش  ،دريافت را كذشته سال ى عيد هنوز آ

 حقوىق كه است ماه سه حدود و اند ه نكرب

من ك .امي نكرده ،دريا كه است ماه ۵ و سال ي  

د ىم ناهار نه ما به رشكت .ناهار حق نه و هب

استمثارقانوىن

 اكرخاجنايت مجله از يارس سازى ماشني رشكت

 استمثار را اكركران قانوىن اكمال طريق از كه است

د ىم ن از يىك .كنن ب اين به حلها راه آ رتي است ت  

 رشكهتاى از يىك به را خود كأركرأن استخدام كه

ى اكر ميان ن زاينده نام به ي ر دورا كذا ت كرده وا س  ا

 مديران متوجه مسوئليىت هيجكونه اكر اين با و

ىم اكرخانه اين اكركران از يىك .نيست اكرخانه  

 ٩٠ ماىه فرزند ۵ و اكر سابقه سال ٢ ٩ با :كويد

.كريم ىم حقوق تومان هزار

 تر كوتاه ديواوى ،جملس
٠ نكرده سدا ازديواراكركران

در شاغل اكركران از تن ١۴٠٠ نامه از قمسين  

ت ن رشك سيلو د خرم يار ا ب ن آ رتي ك ر ز د ب ولي ه ت د  كنن

شوراى دبري به خطاب خاورميانه در نايلون خن  

 جملس مصوبه به اعرتاض با آن ىط كه نكهبان

عدم خواستأر ؛نساىج صنعت بازسازى يريامون  

 .اند شده نكهبان شوراى توسط مصوبه اين تأئيد

توليد بزركرتين يارسيلون اكرخانه اكركران حما  

هنأ و خاورحميانه در نايلون خن كننده فعال كآرخائه ت  

د خرم ا ب ش با آ ر نفر ١۴٠ ٠ از بي ك ر ر واملع اك د

_ء_ _ _ _ ح_ _جةمظ
در غرب و رشق به وابستىك عدم و كشور افتعال  

ك زمان حضور اقتصاد سنكر در توان تصام با جن  

در و رشايط ترين خست در و داشته فعال  

 ، شميياىي مواد ،غبار و كرد به آلوده حميطهاى

حد از بيش وصداى رس مهجنني و كرما و رطوبت  

رشفت درجهت كوشثىع هيج از ؛استاندارد و اكر يي  

خ توليد ر  صربانه ىي كه حاىل در و اند نمنوده ل

 ،موعد ■از مبش بازنشستىك قانون تصويب منتظر

لغو و مسكن حق افزايش ،مالياىت معافيت  

انتظار از دور و ناباورانه هستند موقت قراردادهاى  

بازسازى عنوان با قانوىن حمترم جملس بينمي ىم

ج تعجب باعث كه كرده تصويب نساىج صنا  

اختيار مدير به الحيه اين در زيرا • كرديده صاكن  

در و خمتلف عناوين با را اكركران تا شوب ىم داده  

ع هاى وزارختانه از متشلك اى مكيته قالب و صنا  

ت سازحمان و اجمتاىع احمور و اكر ،معادن مديري  

نقض خول اين كه .منايد اخراج ريزى برنامه  

ع شديد اعرتاض مضن لذا . ؛ست اكر قانون رص  

عاجزانه نكهبان حمترم شوراى از مصوبه اين به  

جدا مذكور الحيه تصويب از دارمي انتظار و تقاضا  

.منايند خوددارى

بازسازى به كهىك هيج اينكه مضن الحيه اين  

ع د منى نساىج صنا اين فلج و ركود موجب كن  

به جملس حمترم مناينداكن و شد خواهد صناع  

و نوسازى فكر به كه لواحي ايتكونه تصويب جاى

ع بإزسازى ى واردات از هستند نساىج صنا رويه ب  

وارد سودجويان و دالالن توسط كه يوشاك و خن  

ا ••■ويا منايند جلوكريى شوب ىم  حمترم جملس آي

ى وار ر از كوتاهرت دي وا ر دي ك ر  از عظميى قرش كه اك

 ومنير خيور حقوق با و باشند ىم آنان مولكين

د ىم زندىك كرداننده كه قرشى ؟نكرده سدا كنن  

اقشار متام از و باشند ىم مملكت اقتصاد حرخ  

ىم حكونه ،هستند تر كشيده رجن و تر ضعيف  

د باور توانند خود مناينداكن طرف از اينكونه كنن

د قرار مهرى ىب مورد رين “ك

ه د خرم جاب ا ب ك آ ش مب د ن ه ا ظور به ك شكوفاىي من

ن را ك ر أ ز ك ها ج و س را س س م مت و •ش
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ى ازمبارزه كزارشى رم (م1فس)زذدران1درء ح
جفه م ىم زير دو 4كث أ ة ،آ خولئ ش1م قسني آ ل

رده از اى تجربه ة ستون بما ما ه ب د ج ل
 هشيد رفيق توسط كه !ست هازندران حنلكهاى
سماهل ء خول كه حبشى ا ا ، د ث زا  اين أفتهاى ا

ن در (هام ١۴ محتا٠٨٠ )به ميأوزي حركت  شوكت آ
 وانتشار جاب به ؤص؟م •است 0مث هاشته ،داشت

 افتقاد منظور به ما طرف از مذكور كزارش

 ومهسن جنبش فريوهاى به مباوزاىت جتريات
 حبىش امسا؛،يل اثقالىب رفيق خأطوه شت1هزرمم
 در كؤارش أين قبىل خبثهاى •كريه ىم صورت
 0رمس حإبا به دى1فال دام مثني هاى شارة

ش أ

 وسواجنام ممدروه معليات ظ حركت ءه1اه
ن بىغ حل شو

ك و ماكن تغيري با معليات از سس به جرخش ي  

 معليات كه شد قرار •كردمي حركت جنوب مست

 تخسري و سوردار جابه در كذارى مكين بعدى

ت براى روستاها  وىل .باشد آذوقه هتيه و تبليغا

ك ...و محيد ،هادى ، هوشنك :رفقا از جهارتن ي  

دسته هاشان اسلحه با شبانه معليات از قبل شب  

ك را كوه ر براي شلك اين به رفتارشان .كردند ت  

ك سابقا .بود غريمرتقيه ما خاطر به هادى بار ي  

ن حل در وسازمان دارد مسائىل وينكه كوشا آ  

ت س ت غلط افراد روابط و ني س ه ا ست ك را كوه د ر  ت

جهبه يشت با كه ارتباىط با وىل .بود كفته

دا را او توانستمي داشتمي روستاىي ر و كنمي بي د  

 مسائىل كفت و كرد انتقاد خود از اى جلسه

 .يكويد تواند منى فعال كه است نشده حل يراي،ش

مسايل كفنت و خودش با برخورد او ماندن رشط  

و داشت زيادى اكرهاى هنوز كوه دسته .بود  

اى يروسه در خواست ىم كه معليايت طرحهاى

ا د اجرا به را م ور ك با وىل درآ ر م ۴ اين ت

و دارد (بزرمك عيب يكسه كه شد متوجه كوه دسته  

ت عدم آن در بارها جه اكر .راهمناست تربي  

بود شده ارائه نظرايت نقيصه اين رفع براى طرحها  

مد اجرا به مكتر معال وىل ن مهراىه .درآ كرب  

وىل ساخت متعجب را مهه مجع اين با هوشنك

 هادى صداقىت ىب و مسثوليىت ىب از رفقا بيشرت

ت اين تاثري .برند ىم رجن ن اجرا حرك شد  

كوه دسته .بود شده بيىن بيش معلياىت طرحهاى  

جديدى ماكن به را خود نظر تبادل و نشست براى  

اين به نظر تبادل و حبث نتيجه در و رساند  

د تصممي دن سي ت هر كه ر خورد نفر ۴ اين به وق  بر

هنا كنمي سىع اول وهله در كردمي متقاعد را آ  

ت مه با كه سازمي  يعس را سالحها تا كنمي حصب

د هنا اكر و هبن هتا سوى به كردند فرار آ ك آ شلي  

ت با و كنمي ارتباط از لشىت منطقه مست به حرك  

هنا  وهمله اولني در را خول و جلوكريى هشر با آ

ما جديد راهمناى .برسانمي هشر به متاس براى

 مواجه شاكرىج ۵ با روزها اين در •بود -رفيق

هنا كه ميشد س و منوده دستكري را آ بازجوىي از ب

د زا عبور با بود مخشعس راهيمياىي مسري .كردمي آ  

ت از ا  طرف به توانستمي ىم سوردار اطراف هل

ه تامني براى ابتدا .برومي مشال وق به رسى آذ  

ك ر ا ب ن  كردمي عبور روستاها از شبانه و ندمي ها ا

ارتفاعات در را ما ها بعىض فهميدمي بعدها كه  

ه د ت بعدان .اند لي ر الوجي معليا د جابه د  رود لكن

داد ىم نشان اين •بود شده احداث بازرىس بست  

د كه ت از عبور موئغ .باشمي هوشيار بيشرت باي ها  د

برخورد يرسش و مرد ،يكس به زود صبح ،يك در

هنا .كردمي  مبش روز حند مشا مثل افرادى كفتند آ

جابه به كردن مك رام با .كردند عبور اينجا از  

سوردار ارتفاعات يائني در و رسيدمي اىلص مالرو  

 جميد صبح روز ،يك يافتمي استقرار اسرتاحت براى

را هوشنك كه بودند مالرو روى بر مكين در •■■و  

د دن د اخطار او به و دي دن د تسلمي را خود كه دا .كن

رياندازى بعدان كه كرد خوددارى او  هواىي ت

 مضن او مهراهان وىل .شد دستكري و متوقف

رياندازى  دستكري را او ساه اينكه خيال به متقابل ت

ت كرده س د فرار ا س •منودن ن جور و مجع از ب د ر ك  

رياندازى خاطر به افراد در حىت صدايش كه ت  

ك را حمل شدمي جمبور بود شده شنيده هشر تر  

ق به و كرده ستقرار از ىس .برومي مشال طر ر ا  د

 كذاشتمي اى جلسه هوشنك براى اى رودخانه كنار

و بدهد مورد اين در را خودش توضيحات كه  

اين با هوشنك .بكريد تصممي او درباره مجع

غاز را خود خسنان لكمات بدون خشىص كه كرد آ  

 تورسى تواند ىم جمن در رشايط اين در سالح

مشن و باشد خور انسان سادىك به تواند ىم مه ب  

د دستكري را كه شد سواد او از وقين ٠ غريه و كن  

كه كفت ؟كىن برخورد مها به منيكردى فكر آيا  

حركت بتوانيد مشا كه كردمي منى را فكرش اصال  

د ت سه با .دادمي ىم هباء زياد خول به و كني س نن  

ف لكي ش و او ت ر كه موقىع .شد معلوم رفقاي  د

مه مورد هنا مهراه رفقاى از يىك آ  مسوئل به كه آ

به را نامه و شد داده توضيح بود نوشته كوة دسته  

ت خيىل خبواند كه بادمي او دست ح را و شد آ

 .نداشمت خرب نامه نوشنت از اصال من كه كفت

خورد رفقا از برىخ كه بود اين نامه مضمون  بر

اشاره و هستند جدا مجع از و دارند سكتاريسىت  

ش رفقاى به يت خو سنده كه بود كرده غري  نوي

هنا از اش خانه در مدهتا نامه كرده بذيراىي آ  

هتا با .است ك با كه ىيحصب ش كه شد قرار شد هو  

هنا مورد در مجع سسس و بدهند سس را سالح آ  

هنا هنا به اسلحه جمدد دادن و آ  .بكريد تصممي آ

تا رفت و شد جدا ما از هوشنك مجعبندى اين با  

د قرار جريان در را مهراهش رفقاى ديكر در .هل  

ت اين رفيق ،يكس ن د فرستا با خواستمي بار يكط مد  

به آشناىي عدم علت به وىل ■بكريمي متاس هشر با

ت زئيا ل ج ه ،حم و د مك را راه اعزاىم ر ر وىل ك

در . برساند كوه دسته به را خول موقع به توانست  

ت اين قرار .بودمي كرده هتبه را خول آذوقه مد  

درود جابه در شد روز در . كنمي كذارى مكين لكن  

١٧/۶ ٧ و رفتند هدف سوى به رفقا از نفر يازده ۵  

بعدان روز در و مقدماىت هاى شناساىي از بس  

 بودمي مكين در بعدازظهر سه تا صيح ۶ ساعت

ش و جابه بندان راه با رساجنام كه  اعالميه خ

٥ياساك معليات با رابطه در نويعس دست هاى  

ت و قبىل هاى معليات و الوجي و شفاىه تبليغا  

و ۴ خريد ن كيل ك از خشك آ  نشيىن عقب بقال ي

ذكر ■كردمي ك ،معليات از قبل اينكه ت به رفيق ي  

 هومشتك رفتار مورد در را هشر رفقاى و رفت هشر

ك بر مبىن رفقاي*ش و ر در كوه دسته كردن ت  

ت .منول برقرار را ارتباط و كذاشت جريان  معليا

درود جابه در كذارى مكين شادى و هلهله با لكن



ك را ما كه مردم ر برخورد .بود توام كردند ىم ت  

هنا در كنون تا ما .داشت بسزاىي تاثري رفقا روى آ  

دو كوتاه زماىن فاصله در كه بودمي نتوانسته جنلك  

ت شته معليا ر و باشمي دا  عنارص از كه رشايىط د

ت توان كه دادمي نشان ،بودمي هبره ىب حمىل حرك  

ت اين ىط در .دارمي را معليات و از قبل و مد  

هوشنك رفيق با قرار دو لكندرود جابه معليات  

ما و داد يس ما به را ها اسلحه او و كردمي اجرا  

به را ها اسلحه متقابل مسثوليت احساس با نزي  

هنا امانت به نزدشان در يعىن دادمي بس جمددا آ  

داشته متقابل مهاكرى كه شد قرار و كذاشتمي  

با هشر جهبه يشت با متاس يكسم ىط در .باشمي  

كه كرد متايل اظهار كه منودمي برخورد هوشنك  

معليات بعدان اما .بييوندد كوه دسته به جمددا

ود در و برخورد كه بودمي وضىع در خول ما لكن

از زيرا .بود مشلك براميان رفيق اين با برداخنت  

ك ف ي ك نوشنت با طر  رفيق يكسم وسيله به مقاله ي

ك جكونه عنوان با الت ي و بسازمي انقالىب تشكي  

سايل طرح با ن م ر كوناكو ت با رابطه د ال كي ش  و ت

ل حل براى دروىن حبثهاى اكرمان نواقص ساي  

در هاىي تزلزل ديكر طرف از و داشت شدت  

به براى حال هر به .بود كرده بروز رفقا از بعىض  

بعدى امنيىت مسايل حل و حبثها رساندن نتيجه

كه شوند هشر روانه رفقا از نفر جهار كه شد قرار  

هتا دوتاى  داليل به داشتند افلهار خود آ

هنا از يىك و هستند رفنت به مايل “مخشىص به آ  

به ديكرى و مجع غذاى از نادرست ٥استفاد دليل  

الت با اش نشده حل مهيشه مسايل خاطر  تشكي

كه شد قرار •رفتند ىم كوه دسته از بايست ىم  

غ و روستا ،—يك اشغال با كوه دسته ل ب جنا در ت  آ

عدم علت به .منايد تامني نزي را خول آذوقه  

روى از را روستاىي شناساىي نداشنت و آشناىي  

اين عازم رفقا از نفر هشت .كردمي تعيني نقشه  

معليات اين حماسبه طبق .شدند ماموريت

 عازم رفقاى و كشيد ىم طول ساعت ٢۴ حداكرث

 حمل در مانده باىق رفقاى به بعد روز بايسىت ىم

از شناساىي نداشنت علت به اما .بييوندند استقرار  

جنا تأ شد ىم زده حدس كه روستاىي و مسري  آ

ت بعدان اتفاىق را باشد راه ساعت سه  ١۵ مد

هنم •كردمي بيدا راهيمياىي ساعت حدود در آ  

خانوابه يكة از حتقيق از يس شب ده ساعت  

ه دريافتمي موجود روستاىي ستا اين اهاىل ك به رو

ك را روستا اين كه مدهتاست داليىل ر اند كرده ت

هنا و جنا در خانواده فك مهين ت كرد ىم زندىك آ  

از بتواند كه نبوب وضعيىت در مه خانواله اين و  

وقه نظر ذ د كهىك آ كن د كرفنت با حال هر به .ي  جن

ك نان ح شد قرار و كردمي خداحافظى روستاى كو  

ت الوجي از شبانه •برومي ديكرى له به كه حرك

ما .كردمي راهيمياىي ساعت دو حدود و كردمي  

كه بود كفته او ،كرفتمي روستاىي يكه از اطالعاىت  

ك بعدان ت ي ن به ساع د خواهمي روستا آ سي  به .ر

بايد روستا نزديىك در كه كردمي احساس حال هر  

صيح فردا و كنمي اسرتاحت كه شد قرار ■باشمي  

جا به جا خوىب به هنوز •كنمي شناساىي را روستا  

ك كه بودمي نشده روشن را حمووله قوى نور ي  

سازى جابه بولدوزر به مربوط احمتاال كه كرد  

ل دوباره حال هر به ■بود ك را حم ر س و كرده ت  ي

ت يكط حدود از  با .كردمي اطراق راهيمياىي ساع

با كه قرارى و روستا در ما شدن ليده به توجه  

كروه حمل به كه كرفتمي تصممي داشتمي رفقا بقيه  

تإ ما فاصله شد معلوم بعدا كه آنطورى .بركردمي  

 ،بود راه ساعت سه حدود كروه بقيه اطراق حمل

 شناساىي شنت ؛ند و هوا بوبن آلود مه علت به اما

روز دو حدود رفقا به رسيدن تا و كردمي مك را راه

كه مديت در ■بودمي رسكردان جنلك در نصف و

ى رفقا د رفته روستا تخسري برا ودن رفقا مانده باىق ب

با و دادند تغيري را خول جاى استقرار حمل در  

نيامدن .شدند رفقا منتظر روزها در كذارى مكين  

 حمت رفقا وىل . بود دلوايىس سبب قرار رس رفقا

د شتن هنا كه دا ه مك را آ  رفقاى ييوسنت با .اند كرد

براى رفيق يكط شد قرار كوه دسته بقيه به اعزاىم  

ى ارتباط ري جهار و برود هشر به آذوقه هتبه و ك  

اين مهراه بروند بود قرار كه مه رفقاىي از م  

از دونفر با راه بني در اما ■شدند ٥فرستاد رفيق  

هتا مهاكرى با و منودند برخورد ...و هوشنك رفقا  آ

از يس ،هوشنك رفيق ■ كردند هتبه آذوقه مقدارى  

هتاى  اولني .بإزكشت كوه دسته به زياد حصب

ت س براى كه شد تشكيل كوه دسته سازماىن ش  

مقاله نويسنده جانب از شده مطرح مسايل حل  

ك جكونه الت ي لك .بود بسأزمي انقالىي تشكي  

كه رسيدند نتيجه اين به اقناع و حبث با رفقا  

عضو رفقاى با رفيق خول توسط شده طرح مساله  

الت  .شوب كذاشته ميان در كردستان و هشر تشكي

اين اجتام براى مقاله نويسنده رفيق رفنت از قبل  

دسته رفقاى متاىم ،نظرات نقطه طرح و ماموريت  

به مساله طرح كرفتند قرار أمر جريان در كوه
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جكونه و جكا در كه بود رشح اين به خالصه طور  

ت نتاجي تا شومي مجع را سازمان معىل حرك  

 جنلك در كه اى جلسه جند در .كمي بررىس

 جنلك و هشر كه رسيدند توافق به دادند تشكيل

ى ز برا ك ر ك مبارزه و مت وئلوؤي ب ،ايد س ت منا س  .ني

 اجتام اكر اين جنلك در قطعا يا كردستان در اينكه

رفقا ديكر با مشورت در و بعدا بايست ىم شوب  

معلوم مذكور رفيق بازكشت از يس •شوب روشن  

الت عضو رفقاى از بعىض كه شد مرI اين به تشكي  

ى تشكياليت غري را اكر اين و داشته اعرتاىف  م

ستند الت رفقاى ىم متا حال هر به وىل . دان  تشكي

ل با برخورد و جنلك در نشسىت بركزارى با ساي  

شتند توافق مطروحه قرارها و تداراكىت امور .دا  

ن براى مد د تنظمي رفقا آ اجراى حمل و كردي  

كرفته نظر در هران جابه طريق از رفقا قرارهاى  

ت از قبل •شد ك هران جابه مست به حرك كوزن ي  

كوه دسته كه شد شاكر جعفر رفيق وسيله به ماده  

اين البته .خوردند سري غذاى وعده جندين مهىك  

ك ما شاكر اولني ■بود ما شاكر دومني خرس جبه ي  

ت •بود از يس هران جابه طرف به كوه دسته حرك  

از نفر ۶ قرار اولني با .شد اجتام راهيمياىي روز سه  

د هشر رفقاى دن م  سياكرى بى و غذاىي مكبود با .آ

نتوانست داليىل به غفور رفيق ■بودمي شده مواجه  

د رشكت نشست در  رصاحت به را نظرش وىل .كن

ت موقت تعطيىل هركونه با او :بود كفته حرك  

به حبثها حال هر به .بود خمالف جمن حريىك  

ت ادامه ها جادر در و باراىئ هواى در روز له مد  

ت ش ر .دا ت د ت هناي رثي ك ت ا ال كي ش  توافق اين به ت

ك مبارزه .١ :رسيدكه وني وئل د ت مسمتر اي جه  

ت معده تا سازمان يراتيكه .٢ .باشد سازمان حرك  

د حدودى ث ا ك مبارزه امر در كه ب وني وئل د خلىل اي

امربياليسم به وابسته را ردمي •٣ •نياورد وارد

ادامه امش نابودى براى مسلحاته مبارزه و دانسته  

شربد براى تشكياليت متركز ■۴ ■داشت خواهد يي

ك مبارزه وني وئل د با .۵ .باشد كردستان در اي  

ويره به مبارز و انقالىب نريوهاى با مهاكرى  

 رفقاىي البته .شوب برخورد جدى جفخا با وحدت

و هشر مسوئلني رفقاى بودندرمنجمله اقليت در كه  

 رضورت قبول مضن (كردستان مسوئل رفيق

ك مبارزه را متركزى جنني رساجنام ايدوئلوزي  

ت تعطيىل دسته اىش مه از و جنلك حرك  

ك حر هركونه با و كردند ىم ارزياىي إرتزياىن مت  

ت تعطيىل خمالف جمن جريىك ستون حرك
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 كوه در نفر جند ماندن درباره حبثهاىي حىت .بودند

ت مورد در كه بود مطرح ت و مكي في  كه اى دسته كي

 اليته كه نشد عايد اى نتيجه ماند ىم باىق بايست ىم

 اشاكالت از ورزيده راهمناى و ظر مورد فرماندىه

رصار با باالخره .بود معده مطينان و ا  هاى دادن خاطر ا

به ايتكه بر مبىن تشكيالت اكرثيت طرف از مكرر  

ت تعطيىل هيجوجه ك دسته حرك حر  مورد يارتزياىن مت

د براى متركز يلكه نيست نظر  سازماندىه و قوا جتدي

رفقا شد قرار ؛است حركت جمدد رشوع براى جديد  

 جلسات يايان از يس •شوند ممتركز كردستان در مهه

كرفت اجتام رفقا وانتقال نقل براى اكر تقسمي و قرارها  

از يازكشت قرارهاى اجراى كه شد كرفته تصممي و  

ك حمدوده در و هراز جابه طريق ل جنلكى يار م  آ

ريد صورت  با قرار بايست ىم كه روزى غروب در و ك

 با حمافظني و اعزاىم رفقاى ،شوب اجرا هشر رفقاى

و كردند برخورد هراز جابه در سباه هاى كشىت

ى ري د مبش درك م ى اين در •آ ري از تن دو حداقل درك

مشن نريوهاى ك و شده زمخى و كشته ب  محايل ب

به نارجنك ،يكس وى ير خشاب سه حاوى لكاشينكف  

ى اين در رفقا .افتاد ما دست ري  دسته دو و يرأكنده درك

ك كه بودند شده بازكشتند ياياكه به زود صبح دسته ي  

ى و ري ربدرك  ديكر رسنوشت از كه كفتند و داده را خ

ور ياس شدت به وضع .ندارند اطالىع رفقا  نارميد و آ

رفقا بقيه كه بود نكذشته ساعىت دو بود.هنوز كننده  

اند بيده كه كفتند و آمدند استقرار حمل به سامل  

درأمترى جريان در نزي هشرى جهبه بشت رفقاى

ك را حمل ماشني با كه بودند توانسته ر د ت  در .كنن

شده اجتام دركريى با رابطه در كه انتقادى جلسه اولني  

 سازماندىه و حركت مسوئل عنوان به جعفر رفيق

 ' عدم و شب امس نكذاشنت و كذارى مكين در أمناسب

ت قرار انتقاد مورد نشيىن عقب موضع تعيني  و كرف

ت اين در زده شتاب كه رفقاىي  از نزي كردند معل حرك

ك خاطر به اليته و منودند انتقاد خود  رفيق موقع به شلي

تقدير مورد وى ،معل ابتاكر كرفنت دست به و جعفر  

 شد ءقرحمته تصممي جلسه يايان در و كرفت قرار مجع

ها وانتقال نقل بقيه قرار حمل شدن نارمن خاطر به كه  

ريد صورت نور منطقه از ت به .ك  در كه روزى جهار مد

ت ك بودمي نور مست به حرك  كه ديدمي را اكلىش بار ي

 او بنه اكلش به رققا كه موقىع و كرد فرار ترس از

اليته .نداد راه اش بنه اكلش داخل به را اهنا او رفتند  

و رسبداران حضور اينكه خاطر به منطقه اين در  

هتا شكست بوىم اهاىل از عده دستكريى به منجر آ

 .بود شده اجياد أهاىل دل در وحشت و ترس ،بود شده

ت اين در غذاىي وضع  براى ما و نبوب مناسب مد

به .كردمي ىم استفادة خرمالو و ازكيل از شمك يركردن  

ك نور منطقه به رسيدن حمض  (كران) وحىش خوك ي

از يعس •كرد هبتر را كروه غذاىي وضعيت كه شد شاكر

:س ■
ى متاس اولني ري  شد معلوم ،هوشنك رفيق وسيله به ك

ت به كه رياندازى عل  و هوشنك و ما مابني كه ت

 نريوهاى ،بود دركرفته سوردار زير در كه رفقايش

مشن ت را حمل روز جند ىط ب ش ك و زدند ك  را غار ي

ت به ك به ساعت جند مد جن ر ريبار و نا ستند ت  بعدان و ب

درود جابه معليات  از سياه و رسبان نفر ٢ ٠ ٠ حدود لكن

 حمىل راهمناهاى با نفره ١ ۶ هاى دسته در طرف دو

ت ما به زدن رضبه و ردياىب براى د حرك  بعدان و كردن

ك شتند هفته ي درود معليات از بعد وروز برك مشن لكن  ب

ن در معليات بعدان شب كه اى اكويته تا مستقر آ

ى خرب و بود آمده ‘بودمي مي كذارى مكين از حاش د

مشن ك اكوبنه در ب دي ز ت به قرار حمل ن  هفته دو مد

باست ىم كه اى جابه در بمشن هاى حترك اين و بود  

ىم نشان خول كه بود اقتاده اتفاق كردمي ىم اجرا قرار  

امن زياد مه قرارها اجراى حمل حال هر به كه داد  

 هشر رفقاى با قرار جاى كردن معلوم از يس .نيست

 جمبور البته كه شدند اعزام هشر طرف به كروه اولني

قرار جون كنند اكر اين به اقدام فردى طور به شدند  

 شد كرفته تصممي حال هر به .نشد اجرا هشر رفقاى با

ك مضن مانده باىق رفقاى كه  رسى (وسايل زدن انبار

ز حمتويات از و بزنند غذاىي مواد هاى انبارك به مه ا  

ها انبارك ،دوم كروه رفقاى اعزام ىط .كنند استفاده  

ت آماده  .شد خمىف ها اسلحه و اضأىف وسايل و كن

ن سومني خري س نفر ٨ كه كوه رفقاى دسته وآ ودندي  ب

ك با اكرها شدن متام از ت جند و يوزى ي ك و لك حن  نار

آمدن يائني عازم قبىل قرار طبق آذوقه مكى مقدارى و  

 هشر رفقاى با بنابود كه رفيىق اما .شدند قرار اجراى و

د برقرار متاس ك علت به كئ ى ي ري فرارى دره در درك

دك وسيله به و كند اجرا را قرار بود نتوانسنه و شده  

 هشر رفقاى با بعد روز جند براى قرارى دمي م

قرار اكر جون ،بود غريمرتقبه واقعه اين .بود كذاشته  

م جمن در دمي روز جند كه بود د توجه با شومي مان  

 منى نظر به معىل اكر اين آذوقه و اسلحه نداشنت به

مه معموىل مناسب لباس رفقا آجنائيكه از .رسيد  

و حبث از سس .نبوب مه فردى رفنت اماكن نداشتند  

با قبال كه رسقرارى كه شد كرفته تصممي نظر تبادل  

با رفقا قبىل قرار در جون برومي داشتمي غفور رفيق

كه بنايود و بودند كذاشته مه دوىم قرار غفور رفيق  

 سه ساعت باالخره .بياورد مه خشىص لباس رفقا براى

حركت قرار حمل طرف به مجىع دسته رفقا صبح  

 مثعخىص بالباهساى غفور رفيق خوشبختانه كه كردند

د م  عازم غفور رفيق مهراه به لباس تعويض با رفقا و آ

.شدند هشر

ى د س ت ج رسإ ن ا د ىم مي ن، و وري ل ث ه ج

تربستان‘ در مقركؤ لرأى
 متعدد آمدهاى و رفت و زياد نوسانات علت به .١

در نفر ٢٢ تا ٢٧ بني جريىك ستون رفقاى تعداد

ف________________________________ ص

 ها روحيه لكندرود و الوجي معليات بعدان .بود نوسان

.بود باال

خوب وىل حمدود هرجند ىيروستا جهبه يشت .٢  

 از يىك دستكريى علت به هشرى جهبه يشت •بود

 بوجود را اشاكالىت و نداشت را سابق اكرآىي رفقا

.اورد

در جز و كرفت ىم اجتام خمىف اكمال حركت .٣  

.نداشتمي ها توله با متاىس اجبارى موارد

 .بود مناسب استثناىي مورد دو جز به غذا مساله .۴

جند واقامت نريو فرستادن با بار اولني براى بمشن ■۵  

 ايناكر قبال كه داشت زدن رضبه قصد جنلك در روزه

ك و موضىئ صورت به  .كرفت ىم اجتام روزه ي

جابه قرار حمل در اى هفته دو كذارى مكين منحونه

ى حمل در زىن ممت و كذارى مكين و نور با درير
 . لكندرود جابه معلياىت حمل و رفقايش و هوشنك

قبيل از حمىل عنارص از إستفاده مدت اين در  

.بود شده بيشرت ردياىب براى شاكرىج

ت .۶  وسايل وسيله به جنلك مبارزين برهيلع تبليغا

هاى مناجنمعه و اسالىم اجنمهناى و مجىع ارتباط  

.داشت ادامه ،سيسمتاتيك طور به ،نزديك هشرهاى
 منطقه در وسيىع تاثري لكندرود جابه معليات .٧

ن از زيادى شايعات روستائيان خود و داشت  ساخته آ

مشن هاى كىس با تصادىف درءقريى ،يك .بودند  در ب

حال هر به كه داشتمي آمل جنلكى يارك حواىل  

ش ك حد در تاثري .بود معليات ي

Å ك ك اشغال مورد ي غ براى روستا ي ل ب  هتيه و ت

.بود ناموفق شناساىي عدم علت به آذوقه

 كه مورد دو از وىل بود خوب لكا دروىن مناسبات .٩

از ديكرش رفقاى و هوشنك شدن جدا به مربوط يىك  

ربد دمي مورد و بود كوه دسته  مجىع اموال به دست

ك جانب از  بيشرت .منود ذكر بايد را بود نفر ي

در بيشرت مه نظرى حبثهاى و بود انتقادى جلسات  

ك جكونه مقاله مورد ت ي ال شكي  دور بسازمي انقالىب ت

■زد ىم

 هران قمست در وىل بود خوب هوا معليات موقع .١ ٠

ر روز ١۵ از بيش د ن ر ا  زمان در وينه به .بود ب

.تشكياليت شست

 در البته 'بود سابق شلك به لكا دفاىع سيسمت .١ ١

 سيسمت در آمل جنلكى يارك از رفقا اعزام مورد

قرارها اجراى لكا و داشت وجود اساىس نقص حفاظى  

ك براى .نبوب ه !مهر مناسب سازماندىه با جنلك تر

 بود حل شناساىي مساله ،هوشنك بوبن هناكم تا .١ ٢

 حاد مسايل از يىك شناسأىي مساله رفيق رفنت با وىل

.برد أم توان ىم شدن مك مورد دو از كه بود شده

ا؛ان
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م و و د باه 4ه ®ق وي ر حأف؛امخهإن ما و ۶ مشي ر ،اعدام ،شكنجه” ٧ زا EM منطقه در مردم بايد ايران در زنان سنكسار و آ BA N K M EN T شد آغاز.

ك ،شودأ متوقف ك ؛خامتى بر مر س نريوهاى ،اى برخامنه مر انبوه م حلظه به حلظه حاليكه در يلي  

خظ در ىامم شاس ■لورم ض ‘ص ١۴ ر ك ر صافه اين جريان در ...و“؛اسالس مجهورى م مر ش كردن متوقف با شد ىم مجعيت؛ از خي  

شت م؛مس ء مخركد؛ ى ض ن ء ء ص ى به هاىي اطالعيه تظاهرات و ' هنا ك- از نمبى براى را ،را .مجعيت و انك،ىي زبا س مهك باز ن1ظا  

لك مارز-س ل، سأ مكما ود م سطثت ب ت فرار عابران توجه مورد كه شد خيش سرظ رو ف ب اين به و كرده ر رتي خ ت ت از ما مه به مفوف حرك

ء ض م - در ا هتا محايت و مط ص ت1م ت را آ خ مئ را شه .ب مهممك؛ن بيو ك در تظا .شدند واحد زمان ي

ن ب ص ش مب' ر إ ه ىم وجود اين با ‘مس'م امبماىي د ر ك س د دقيقه ص و ظ سا

ت .هبرام س ري ب كتا رتناسيوأل دروب جمر ه را ان ر ا و د ن به إ ن خو ۶هشريود شقايقهاى حش ٧ '

د اجرا ر ت كه ك ر حارض مجعي  مهراىه را او سالن د

در را ديكرى رسود ترانه هبرام سيس .كردند  

 سياجهاهلا و زنداهنا در مبارزين مقاومت وصف

ن بنبال به .منول اجرا كننده بركزار مكيته ييام آ  

قرائت سياىس زندانيان عام قتل بزركداشت مرامس  

ت در .شد مس كر ق ه درخىت فيمل ،برنامه دي  به ك

به روئىف مسعود اكركرداىن به <،ورد1 ىم خاطره  

مد حصنه با هبرام و شريين برنامهه ادامه در .آ  

ى م صدا كر بار خول كر د هرنمناىي به دي ن خت دا ر  .ي

زندانيان خاطرات جتارب نقل به برنامه ديكر خيش  

 مجهورى وسطاىي قرون سياجهاهلاى از سياىس

ك يرده هناكم اين در .داشت اختصاص اسالىم زر ب  

منا ر سي ن عام قتل فرمان ،سالن د دانيا  با سياىس زن

 .داد ىم نشان را جالد مخيىن امضاى و خط دست

سوى از سياىس زندانيان ياد بزركداشت برنامه  

سازمان ىيانقال افراد و نريوها از متشلك اى مكيته  

روبرو تورنتو مقمي ايرانيان كرم استقبال با و يافت  

.كشت

ساىس زندانان عام قتل به اعرتاض
ر ه تارخي د ن فرا با سبتامرب ٢١ شنب سيد  ر

 زنداىن هزاران باخنت جان سالكرد جهاردمهين

توسط ۶٧ سال عام قتل جريان در قهرمان سياىس  

ايستاده تظاهرات ،اسالىم مجهورى رسكوبكر رزمي  

و لندن واحد -ايران خلق فداىي جريكهاى توسط اى

ر!تياك سازمان در ايرانيان ضدامربياليسىت دمك  

ك ساخمتان مقابل در انلكستان لندن در مىل بائ  

 شعارهاىي دادن رس با تظاهركننداكن .شد بركزار

ت افشاى مضن (فارىس و انلكيىس زباهناى به جنايا  

مبارزات از ،اسالىم مجهورى ضدخلىق ماهيت و  

ت هاى توده و اكركران و كرده دفاع ايران سمت حت  

 .داشتند كراىم را فاجعه اين جانباختاكن ياد

ك” دادند ىم شعار مجله از تظاهركننداكن بر مر  

د سياىس زنداىن !،اسالىم مجهورى زا بايد آ  

ا د د جشوى” ،“ر د زنداىن دان زا د بايد آ د  متام” ،“؟ر

ك بايد زنداىن اكركران الدرن د ب زا ، شوندإ آ

روز ،هلند در ىبانقال تشلك و سازمان جند ابتاكر به  

زندانيان عام قتل سالروز مناسبت به سبتامرب ،—يك  

 مرامس اسالىم مجهورى رزمي توسط سياى

ر بزركداشىت م د ا د رت س ر زنداىن روز نام با آ زا ك ر ب  

د رشكت تن ١ ۴ ٠ حدود آن در كه شد ابتدا .كردن

هلند در ايراىن بيانيست و آهنكساز طباطباىي محيد

استقبال مورد كه كرد اجرا را قطعاىت ييانو با  

نعمت برنامه بعدى خبش در .كرفت قرار حارضين  

 حصنه به رسشناس شاعر (آزرم~ )م زاده مريزا

د م و كشور داخل ،دمكراتيك جنبعش مورد در و آ  

ف ر ما ظاي ن قبال د ش .منول خسنراىن آ ى خب عد  ب

به ۶٧ سال عام قتل جانباختاكن بزركداشت برنامه

ش ه درخىت” فيمل مناي د ىم خاطر به ك ر و “آ

 روئىف مسعود توسط فيمل اين .يافت اختصاىم

ملهاى فستيوال در و ساخته  اكنادا در مستند في

عام قتل يادمان مرامس .است شده جايزه يرتده  

 دانجشويان سازمان توسط هلند در سياىس زندانيان

ر هلند -ايراىن  ،ايران خلق فداىي جريكهاى )هوادا

ت) فدائيان سازمان فعالني  انقالبيون ؛درهلند (اقلي

بركزار هلند در ايراىن زنان —شورا و مكونيست  

د ي د .ر

ت هرا ظا ع عظمي ت ج ء ط ن ق د ل ر د

شاهد لندن هشر ،٢٠٠٢ سبتامرب ٢٨ شنبه روز  

ك تظاهرات بزرءقرتين جن در اخري هله جند در ضد

شور اين تارخي ر •بود ك ب روز اين د  نمي به قري

لكسثان مردم از تن حميليون  به كه ئظاهراش در ائ

اكر ى ابت هنا ب سازما ى !مرتىق و ج هها ك كرو جن ،ضد

، يناهنداكن حقوق از دفاع هنادهاى ؛صلح طرفدار و

به بود شده داده سازمان ...و فلسطيين كروههاى  

الاكرد محل با و آمده لندن خياباهناى دادن ورس ي  

ك شعارهاى جن طرح به نسبت را خول خمش ضد  

براى رشاكيشان و انلكيس و امرياك امربياليسم  

ساعت در تظاهرات .دادند نشان عراق به محله  

ك حدود از هزارتن صدها جتمع با بعدازظهر ي

ميىن هناىي مقصد به مجعيت صفوف خنستني  

 تظاهركننداكن از تن هزاران هنوز ،رسيد هايديارك

غاز به قادر مجعيت ترامك اثر در نشده راهبمياىي آ  

ريو عظمي بسيج مضن انلكستان بليس .بودند و ن  

ت اكنا م ر خول ا ى به مسري طول متام د ر ربدا مل  از في

ميايان هب ت فعالني و را هرا ظا ت ت خ دا ر  هىل و ي

هاكو رت س ىب ر يلي ن د ظاهرات جريا ر ت  فران ب

 ،تظاهرات جريان در .خوردند ىم جرخ مجعيت

الاكرد هزاران محل مضن معرتضني  حمكوم با ي

ن رد ى ك هتا س ك سيا ت طلبانه جن ول ر و بوش د  بل

د ىم فرياد دن ك :ز ى جن ت برا ت ا حمكوم نف ، س

إ نام به نه ث ،بلر” م ؟صلح ؟ نه جىن ا“من رت  م

 نمي شدن قرباىن به بلر و بوش” ،“؟بوش جورج

ك ميليون مهيت عراىق كود ديروز ،،دهندا منى ا

 ...و “أأ؟جكا فردا ؛عراق امروز افغانستان

 حاىل در بوش از رصسىك ساخنت با تظاهركننداكن

ك م سوار او كه ك ي ك به تان و بود مشغول شلي  

ك س رت به ،داشت خول بوش م نزي را بلر توىن م  

دولت محايت و يرداخته امرياك دولت افشاى  

ك سياسهتاى از انلكيس را بوش افروزانه جن  

 مجعيت صفوف كه هناكىم .كردند حمكوم

 ،رسيد وزيرى خنست دفرت حواىل به تظاهركننده

با و افزوده خول شعارهاى شدت بر تظاهركننداكن  

با خول رصحي خمالفت ،كردن هو و صدا رسو اجياد  

به را عراق برهيلع ،جنك از انلكيعس دولت محايت  

و مجىع هاى رسانه آنكه برمغ .كذاردند منايش  

ابعاد كه كوشيدند االماكن حىت انلكيعس مطبوعات  

ك از ا اى توله نفرت و اعرتاض واقىع و وحس جن  

هشاى در را د مهنان خول كزار در وجود اين با ،كنن  

و انلكيس ترياؤ ير مطبوعات اتفاق به قريب اكرئ  

از عكهساىي و كزارشات ،تلويزيون اىلص اكناهلاى  

و مبام از حاىك كه شد منعكس ،ضدجنك تظاهرات  

ج خمالفت  جتاوز جديد دور با انلكيس مردم رص

هتاى لشكركىش و ظاىم  برهيلع امريياليسىت دول

.بود عراق ۵بيكنا مردم



و س دع ي

★

ء قرائءمق هسرى فمسوه واه جاوداق ٢۶٧م

 رؤمي توسط سياىس زتداىن هزاران وحشيانه عام قتل سالكرد جهاردمهين با مقارن ،امسال هشريورماه

سم به وابسته ت اسالىم مجهورى امرييالي س ش سال ١ ۴ .ا ستور يه ،اياىم متتني در يي مخيىت مستقمي د

ه حاىل در اسالىم مجهورى رؤمي ‘جالد ود از ناىث رشايط با ك ت قي س ت شك ك سال ٨ در بار خف  جن

ت عراق و ايران امربياليسىت س جه و د د ىم نرم يت ر ش ،ك هلاى متاىم در را اى وحشيانه يور جها  سيا

 مزدور رؤمي رسدمداران ،تارخيى جنايت اين با .داد سازمان قهرمان سياىس زندانيان به كشور

ى د اسالىم مجهور دن شي ن هزاران عام قتل به توسل با تا كو ن از ت ن و شريزائ رصدا و ت ك س  و مكوني

 معيق حبران بر ،كرده رسكوب را ها توله اعرتاىض جتيش خويش خيال به ،زنداهنا در مبارز

ه حكومت هاى يايه و كرده غليه نظام سياىس امقم*ادىس عرات ن ش  مزدوران .سازئد استوار را ثا

اكب از ،شده سازماندىه قبل از جائيت اين اجتام در اسالىم مجهورى  حق در رذالىت هيحكونه به ارت

 حىت و طوهلا در زئدانيان بر آتش ءمتشودن ،مجىع دست اعدامهاى با و نكرده خوددارى دربند ارساى

د در مبارزين از را خود خوفناك سياجهاهلاى كوتاىه مدت عرض در ،زنداهنا زدن آتش  خاىل ي

ه مرفق به تا دستان يوشاندن براى سبس و كردئد غثت  كورهاى در جعله با را قرباتيان ،خول خون به آ

.كردند دفن كوهها و جباباهنا در ممان ىي مجىع دست

ى رسان ن با اسالىم مجهور ى اي ت و عظمي خونريز ائي ك ج شتنا ه د ىم فكر مذيوحاته ،د دن ر ه ك  با ك

ه نسل ياك فزييىك حذف ت ؛رزثد  و وابسته دارى رسمايه نظام برهيلع ها توله انقالىي جنيش هتديدا

 و كأرءقران از كرفنت زهرجمث با كه يودند اميدوار و ساخته برطرف را خويش رسكومي حكومت

ه ول ب فضاى ،حمروم هاى ت ختناق و ارعا ب جامعه بر را ا هت ه حامك ما حبراىن و مل  هاى يايه و مدانل.

ت را خويش حكومت  فرزئدان هبترين كشتار با كه بودند اميدوار جالدان ،مقطع آن در .سازند ىم تئيي

 ىم قادر !معوىم انظار در فزييىك حذف اين بيرشمانه منايش و سياجهاهلا در خلق مبارز و مكوتيست

 و ياس كهنسال "انبوه دمي بار و كرده خفه سايرين لكوى در را انقالب و مقاومت فرياد تا ءقردند

اكه هاى توله روحيه بر را تا؛ميدى  واقعيات يرتو در باطل خيال اين اما .مئايند حتميل ما حصنه در و آ

ين ل به ويره به و عي وله مقاومت واالى روحيه دلي ب بر نقش زود خيىل ها ت  .شد آ

ريات برمغ سياىس زندانيان وحشيانه كشتار  امريياليسم يه وابسته رزمي براى آن مدت كوتاه تاث

 ختفيف حىت و رقع به تهتا ئه ،تكرب خارج مبارزه حصنه از را ها توله تهتا نه ،اسالىم مجهورى

مكيت بنيادين تناقضات از هيجيك  آن حافظ ديكتاتورى و وابسته دارى رسمايه نظام ضدخلىق حا

 بر ،حكومت ضدخلىق ماهيت عريان منايش يا برعكس يلكه ،نكشت منجر اسالىم مجهورى يعىن

 ، اى توله شورهشاى قالب در مقاومت و مبارزه از نويىت موج و افزود ها توله خمش و تتفر امباد

 در را ما سلطه حتت جامعه رسارس ،جواتان قهرآمزي جنبهشاى و اكرءكرى اعرتاضات و اعتصابات

د وردي ن عام قتل با اسالىم مجهورى مزدور رسان .ت دانيا ش اصطالح به و سياىس زن ى خوي ساز  ياك

ه حقيقت در ،زئداهتا وث  منايش يه را خويش رؤمي جائيتمياراته ييكران ظرفيهتاى از ديكرى ك

 ظرفيهتاى و يتائسيل بر خول نوبه به شده رخيته خوهئاى آن متاىم و عظمي جنايت اين اما .درآوردند

 به و ها توده وسيعرت حضور كوتاىه مدت ظرف .منود آييارى را انقالب هنال و افزود انقالىب جنبش

ربد حصنه در مبارز جوانان ويره ن رزمي ‘ن ش شدىت با را اسالىم مجهورى زده حبرا در قبل از يي

 ،اسالىم مجهورى دؤخميان ديكر بار ينك .داد قرار ما توده طلب رستكوىن و انقالىب جتبش مقابل

 ، تارخي كواىه به اما .ساختند انياشته انقالييون و ميارزين خيل از را زنداهتايشان نوميدانه

 و شكئجه و زندان با ،انقالىب ضد قهر امعال و رسكوب به توسل يا اند نتواتسته هيجاكه اكشاركران

 سلطه سمتم!نه هاى يايه ابد تا ،۶٧ سال عام قتل نظري اى وحشيانه عامهاى قتل با حىت و اعدام

 مكونه كه بيتمي ىم امروز ما كه است تارخيى جتربه اين به استتاب يا .نكهدارند استوار را خود نئكني

م طبقه وينه به ‘عردم فعال حضور بركت به ر  انداز جمث ،حصنه در شورمش جوان ونسل قهرمان اك

 قرار حامك طبقه مقابل در تر رصحي و تر شفاف هرجه اسالىم مجهورى جراى جون ىي رستكوىن

د ىم تشان اخري ساهلاى در اى توله جتيش رسع رشد .است كرفته  ما سمن حتت هاى توله كه هل

هنا راه ، سادألء جانباختاكن رسخ يرمج برافراثنت با تا اند مممص  آرماهناى حتقق تا و داده ادامه را آ

شينند ياى از أجمتاىع عدالت و آزادى يعىن وااليشان  جاويد خاطره بزركداشت راه هبترين و؛ين .نن

ن متاىم اك خت ۶ سال جاتبا ى ويره به و ٧ هتا س ت قهرمان مكوني س  .ا

، عام قتل جانباحماكن سرتك خاطره باد كراس ^۶ ؛٧

جه زير در كه قهرمان سياىس زندانيان بر درود كئ  مقاومت اسالىم مجهورى وسظاىي قرون هاى ث

ميكنندإ

 ؟اسالىم مجهورى امربياليسم به وايسته رزمي بر مرك

!رامهان يريوزى به اميان با
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ه وه كرامى ۶٧ سال ممئإو قهوهان جافياختكإن ا

 براى را خويش جان كه است مبارزى سياىس زنداىن هزاران خاطره يادآور سال هر هشريور

 ررمي سوى از بس آتش قبول با هصزمان ييش سال ١۴ .دادند دست از شان خلق رهاىي

ك در اسالىم مجهورى  ررمي زندانبانان ؛جالد مخيىن توسط زهر جام نوشيدن و عراق با جن

ك در اسالىم مجهورى  را سإىس زنداىن هزاران ،زنداهنا به يافته سازمان و وحشيانه يورش ي

هنا از بسيارى حمكوميت رسيدن امتام به علريغم  در را آتان و سريده اعدام هاى جوخه به آ

 در ،۶٧ هشريور در سياىس زندانيان وحشيانه كشتار .منودند دفن مجىع دسته كورهاى

ت صورت رشايىط ف  اى توده اعرتاضات فزاينده كسرتش از جلوكريى منظور به رؤمي كه ر

 نظام بازسازى دوران و كرده رسكوب را ها توله جنبش بايست ىم ؛ارجتاىع ،جنك از بس

هسيالت اجياد با را  مهين بر •بربد يي،ش به امرييإليىس هاى رسمايه براى بيشرت هرجه ت

ك در اسالىم مجهورى ررمي ،اساس  هنوده زنداهنا ”باكسازى” به اقدام يافته سازمان جنايت ي

ك از تأ  و اكركران مبارزات كسرتش از جامعه در وحشت و رعب جو اجياد با سو ي

 وىل .منايد آماده نظام ”بازسازى” براى را منينه ديكر سوى از و منايد جلوكريى زمحتكشان

 يايان بعدان زحهتكشان و اكركران مبارزات اوجكريى ،زنداهنا در رزمي رمحانه ىب كشتار برمغ

 و خشونت اكركريى به طريمغ رزمي كه رساند اثبات به را واقعيت اين عراق و ايران جنك

 قدرت به زمان از كه را سمتديده هاى توده مبارزات نتوانسته تهنا نه ،ددمنشانه كشتار

 كذشته از وسيعرت مراتب به ابعادى در مبارزات اين يلكه ،منايد خفه داشته ادامه اش رسيدن

به علريغم اسالىم مجهورى مزدوران نزي سياجهاهلا در .كرفت را رسكوبكر رزمي كريبان  

 زنداهنا حميط در را خويش دخلواه حاكهيت نستند !نتو ها شكنجه ترين وحشيانه اكرءقريى

 ۶٧ سال عام قتل جريان در سياىس زنداىن هزاران ايستادىك و مقاومت .منايند برقرار

 مقاومهتا اين .افزود ايران زمحتكشان و اكركران عادالنه مبارزات تارخي به درخشاىن صفحات

 خفت به تن استمثاركران مقابل در هيجاكه كه است خلىق فرزندان يوالدين عزم و اراده بيانكر

 به آاكهانه افراشته رسى با حمروم هاى توله و اكركران منافع حتقق براى و نداده خوارى و

 ويره به و سياىس زنداىن هزاران وحشيانه عام قتل با اسالىم مجهورى .رفتند مرءل ييشواز

 مبارزات تداوم اما ،بود داران رسمايه براى امنيت و ثبات جزيره اجياد لرصدد مكونيسهتا

 قتل بعدان سيأىس زندانيان يايدارى و مقاومت ادامه و اكركران ويره به و سهتديده هاى توده

 بر را كورستان سكوت است نتوانسته رؤمي كه داد نشان ۶٧ هشريور در رؤمي وحشيانه عام

 ۶٧ هشريور در زنذاهئا به يورش با ثوائسث رؤمي حه اكر ئرثيب اين به .كردائذ حامك جامعه

 كوتاه تاثريات رمغ به رزمئ اين وىل بكريد را زنداىن ١٨٠٠٠ حداقل جان ،منترشه آمار طبق

 مبارز هاى توله مقاومت روحيه بر كه است نكرديده قادر هيجاكه خويش جنايات مدت

 .سازد خفه زنداهنا درون در را سياىس زندانيان صداى يا و ساند وارد اى خدشه

 اين جانباختاكن ياد ،قهرمان سياىس زندانيان وحشيانه كشتار سالكرد جهاردمهين در بكوشمي

جنه هر با و دارمي كراىم را وحشيانه جنايت  كه سيأىس زندانيان ديكر صداى دارمي توان در آ

 كوش به را برند ىم رس به رزمي سياجهاهلاى در اسالىم مجهورى ننكني حاكصيت حتت

.برسانمي جهانيان

 زمحتكشان و اكركران رهاىي وثيقه را جانشان كه مبارزى سياىس زندانيان متاىم بر درود

اندأ منوده

 !زنداهنا در ۶٧ هشريور عام قتل جانباختاكن بر درود

 ؛خلق هشداى بر درود
 ؟اسالىم مجهورى رؤمي باد ن رسمن

ك سازمان  أنلكمتان ~~ ايرانيان ضدامريياليسىت دمكراتي

حد ايران خلق فداىي حريكهاى  لندن ~وا

٨١ هشريور
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؛رصف
ن ن ب د ت ال ال و ١ ١ مح ق حم ا س

ا م1ر ط ه ه د ا د ت ف س !أ

 مجهور رئيس مرشف برويز ،رويرت كزارش به

 در ،نيويوركر جمله با اى مصاحبه در ياكستان

 الدن بن نقش با رابطه در ،اكوست ماه ١ ٢ تارخي

ت در  كمن منى فكر من :كفت سبتامرب ١ ١ محال

جنا كه الدىن بن اسامه باشد ممكن كوهها در آ  

ت اين توانست ىم ؛نعثسته ال د اجتام را مح  .هب

 الدن بن اسامه مورد در مصاحبه اين در مرشف

د او :كفت ي ا مه شايد و كرد ىم تائيد را آن ث  

اجرايش كه آهناىي اما .بود آن مشوق نريوى  

هنا .بودند بيده دنيا و مدرن بيشرت خيىل كردند  آ

الت با شنا امرياك متحده ايا  سيسمت از و بوده آ

 كمن منى فكر من .داشتند شناخت امرياك هواىي

طرح توان يا و حد اين به جاسوىس توان او كه  

ين نقشه جنان يا و خشص ،طراح .دارد را بقي  

ن ا جرا ح ا مل وب ،ب

ر بر اخري ماههاى در كه است ذكر به الزم ست  ب

ى اوج ري ى ك ضادها ت دروىن ت مكه هيا  ،امرياك حا

 خشص أمرياك جملس دمكرات مناينداكن از يىك

 سبتامرب يازده محالت از كه كرد مهتم را بوش

.است داشته “اطالع” قبل از

هم ١ ١ ازحمالت “سا،ه” !ظالع I سا

ى ىب اف مقامات  I به مربوط حمرماته اطالعات درزكردن جكونىك درباره حتقيق مشغول كه آ

تا خواستتد سنا اطالعات مكيته اعضاى از ،هستند معوىم هاى رسانه به سيتامري ١ ١ واقعه  

ى ىي اف اختيار در را ها رسانه ساير و خربناكران با شان تلفىن كفتكوهاى ليست د قرار آ  I .هبن

هساى متاىم حمتواى به دسرتىس خواهان ويزه به مقامات اين  ا از ،خربناكران با سناتورها متا
٢ جون ١٨ تارخي ٠ ٠ ت تا ٢ ٣ ساع ٨ ظهر دقيقه ۵ عداز د ىم جون ١٩ ب شن ر .با ا تارخي اين د  

ز ىس خربكزارى ز ا هنا در كه بودند كنارشاىت خيش مشغول ها رسانه ساير و ا  I قول از آ

ت سازمان كه بود شده كفته مقامات ر له تارخي در را عرىب مبام دو (ناسا) مىل امني ب ا ت سب  

ك ٢٠٠١ هنا در كه بود كرده دريافت (مركبار محالت از قبل روز )د  ■ محله به مهبمى طور به آ

I .بود شده اشاره امرياك به

س خربكزارى ى ىب اف كه است كرده اضإفه كزارش اين نقل با آسوشيتدير قانون از قبال آ  

د رشكت سىجن دروغ امتحان در بود خواسته كذاران  ■ از كروىه خمالفت با تقاضا اين .كنن

هنا و شد روبرو سناتورها  إ و كذارى قانون قدرهتاى اختيارات حدود معل اين كه كردند عنوان آ
ا اف كه اند خواسته امرياك جملس حتقيقاىت هاى مكيته ،عوض در •برد ىم بني از را اجرائيه  

ى ىب ا جزئيات مهجنني و معوىم هاى رسانه به اطالعات درز مورد در خول حتقيقات نتاجي آ  

ر .بدهد ها مكيته اين به را دارد اختيار در سبتامرب ١ ١ واقعه باره در ناسا كه جنه آ

ت سازمان كه نويسد ىم كزارش ادامه در آسوشيتدبريس مني  I به ييام دو حمتواى (ناسا) مىل ا

رسبتا ١ ٠ تارخي در را عرىب زبان هنا در كه داشته دست در مب ا فردا شده كفته عرىب زبان به آ  

غاز نوىل به مسابقه و است صفر ساعت  I ،موجود شواهد بنابه اطالعات اين ٠ شوب ىم آ

هنا از مقامات آاكىه برمغ  .نكرديدند ترمجه سبتامرب ١ ٢ تارخي تا آ

ك ،مجهور رئيس معاون خمش ها رسانه به فوق اطالعات درز ا برانكيخته شدت به را جيين دي  

I .است كرده شكإيت مورد اين در كراهام باب سناتور ،سنا اطالعات مكيته رئيعس به او و

ا

ايرسفت شبكه دوىبد " ىس حمام
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نرسلو كردهزيرواديز حساب مشاره رابه خوه هامثى مككهإى .سدمفا لأرسا سازمان سىت آدرس به را آ
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