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ه اما ٠ كت ه أىلص ن ر ك ن جمموعه د د عوامل اي ي ا جه مورد ب و ر ت د قرا ري  ك

ى اسرتاتؤى صدد امرياك امربياليسم رسد ىم ئظر به كه است جديد  در

شربد ن يي ج در أمرياك جئىك هاى ائواكن دأمئى حضور .باشد ىم آ  خلي

 در منطقه اين ممورهاى در امرياكىق رسبان هرارون استقرار و فارس

ر ا ن ضور ك ر مستقمي ئظاىم ح ن ي منتا غأ ف ال فردا و إ متا ح ر ا  مهىك عراق د

ه هستئد أمر أين ييانكر ه أمرياك ك د به زمإنئ ك  در اسالىم سزب مكريئ

أ هئطقه ص د ىم أ و ل ك صد حا د ق ر ر يا دا قرا ست ى ا هأ ى دز م ظا ر خود ئ  د

ضع مئطقه رسارس ر را خول مو ى د هلأ دا ه ج د ن ي ت يني آ س الي ربي م  با ها أ

ر ك ي د ك ه حتكمي ي د شي ط و خي ى را رشاي رأ ع سلطه ب ز منا ال ر خول ب  خاوو د

سياى و ميانه ى آ ه در مركز ه هاى هل د ين ٢ صفحه .ساند آماده آ

هرحمان،مبدالمبم "جب

ب اين در كه مسايىل و مطالب لك بررىس در ٠  هدف است آمده كتا

ن انتشار از رزمي  دريافت توان ىم روشىن به و شوب ىم عيان اكمال آ

ت و اطالعات وزارت فرهنىك خبش كه  حتت اسالىم مجهورى امني

 كه ،خلق فداىي جريكهاى با رابطه در ساواك اسناد انتشار عنوان

ظور به كويا ى من ساز ه صورت خلق فداىي جريكهاى تارخي باز فت  با ر

ك خشصيت به زدن رضبه با خول خيال به و ها واقعيت حنريف  ي

ك از رسى  مذبوحانه تالش به دست ايران مكونيسهتاى ترين باخته با

 نارميدى و ياص روحيه مبارز جوانان ميان در است كوشيده و زده اى

د وجود به ر و ب اين در حال عني در -آ ا ش كت ال ت شده ت س ت تا ا يا  جنا

ك جنا تا ساوا ك مك است ممكن كه آ ه رن شت  آن جنايتاكرانه جهره و ك

حه .كردد تطهري ضدمردىم و رسكومب هناد ۴ صف

ىش ر ا ز ىف ك ا ر ي ا ا ت حم ا ي ه ر ف س ز ىك ا س

ش س ىس ج س ا ب آ ن ل ز ا ر ك ر ن اك ا ش ك ت مح ز ىي و ز ك ٩ص
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م ر ا ر ه د زي ك ف مل ه آ هدا ه ا و م ه أ ج ر u د

بر بيرشحمانه احمرياك دولت كه ابست مدىت اكنون

ع طبل د ىم عراق با ج وب  "عراق ررمي "تغيري و ك

ل دولت اين شده اعالم رمسى خواست به  تبدي

 مردم معوىم افاكر حمخالفت علريغم .است كشته

ك تظاهراهتاى در كه جهاز  هزار صد جند بزر

 داده نشان را خود خمتلف كشورهاى در ( ) نفرى

 مردم از بزرىك خيش خمالفت علريغم و است

ك با امرياك  كرم از كشور اين دولت مه باز ،جن

ت تنور كردن  برنداشته دست عراق به محله تبليغا

 رضورت توجيه در ممور اين مجهور رئيس بوش و

ك اين  دهمي اجازه توانمي منى ماما :كويد ىم جن

 خمرب از استفاده با جهاز رهربان ترين خمرب

ن متحدان و متحده اياالت سالحها ترين د را آ  هتدي

"حمد .

ك طبل بر كوبيدن  قدرت بزركرتثن سوى از جن

ن ،جهاز نظاىم  معالهيج كه كوجىك كشور با مه آ

غ براى خطرى  تواند منى و نكرده اجياد امرياك منا

د مه ن مب  در ممور اين كه رشايىط در مه آ

ن ع جريا ج ج ش ،خلي ر خي ر ز  ظاىم توان از ب

 در ساهلا اين متاىم در و داده دست از را اش

 اين داشته قرار أمرياك امربياليسم دامئى حمارصه

د ىم •قرار مهاكن مقابل در برجستىك با را سواد  هل

ت اين يس در كه  انكزيه حه فريب مردم تبليغا

؟داردأ قرار واض ش

 با كوشد ىم امرياك امريياليسم تبليغايت دستاكه

ك سلطه به استناد  و عراق در وحشيانه استبداد ي

 ديكر سوى از و كشور اين در برش حقوق نقض

ت عراق رزمي تالش كشتار سالحهاى هتيه جه

ش اين ‘مجىع ه را يور جي د تو ناكىه حىت اما -مناي

 و نادرسىت تا است اكىف داليل اين به سطىح

.كردد آشاكر هاىي استدالل جنني سرتوىن

 برهيلع انلكمتان مردم از نفر هزار صدها سيتامرب ٢٨ در .

 .دادند سازمان لندن در را برشكوىه تظاهرات عراق با جنك

 رخ امرياك خول در تظاهرات هلها عراق با جنك با خمالفت در

 حركىت در نفر هزار ١۵• از بيش اكترب ٢۶ در مجله از داده
ك برهيلع سابقه ىب ر جن د شعار واشتكنت هشر د دن .دا

كرد بررىس اول مورد در ى معل سيار  هاىي رزمي از ب

ر كه ز نقاط اقىص د ى جها مسى روابط دارأ ه ر سن  ح

د ىم نشان باشند ىم امرياك با  ؛ها ررمي اين كه هب

 در كه هستند اى كسيخته عنان هاى ديكتاتورى

 هيلع جنايت و سمت امعال و برش حقوق رصحي نقض

.اند كذاشته مسابقه مهديكر با خود هشروندان

ن ب ،بنابراي هنا ويزىك برش حقوق نقض و رسكو ت

ك خصوصيت و نبوده عراق رؤمي شرت  رزمي متاىم م

ت در جهاز جهاركوشه در كه است هاىي  جه

 و •دارند ىم بر اكم امريياليسم سلطه سشريد

0آط اكرث با امرياك دولت شد كفته كه مهانطور

 و فيلييني تا عربستان از .دارد دوستانه رمسى روابط

رزمي سلطه شاهد ما كنكو و مرص تا آرزانتني از

و يار و دوست نسبىت به هريك كه هستمي هاىي

 حفظ خاطر به درست و باشند ىم امرياك ميان مه

 قدرت اين محايت تداوم و كسب و دوسىت مهين

 هشروندان برهيلع جنايىت هيج از كه است جهاىن

خ خود ر هنا كه هاىي ررمي .ورزند منى د  وابستىك ت

هنا به استبداد و  دولت و است داده حيات اماكن آ

ت يشتيبان و حاىم كوناكون اشاكل به احمرياك س هتا  .آ

 استدالل مهين با امرياك كه دانمي ىم ديكر سوى از

 يىك كه طالبان رزمي و كرد محله افغانستان به ها

 را بود خودش سان دست ررميهاى ترين مرمت از

ت برعكعس اما .داد تغيري  صاكن ،امريياليسىت تبليغا

ك نه طالبان ررمي جانشني رزمي كه بودند شاهد  ي

ك رزمي  در كه بود اى رسسربده رزمي بلكه دمكراتي

 از افغان مردم برحق هاى خواسته رسكوب جهت

ى جنايىت هيج د منى خوددار د مهين •كن  روز جن

 اعرتاىف كرزاى رسسريده حكومت كه بود سس

 مهه به توجه با .كشيد خون به را اكبل دانجشويان

 به عراق به محله كه است روشن ها واقعيت اين

 ديكتاتور و كشور آن در برش حقوق نقض هبائه

 .نيست بيش اى هبائه صدام رزمي بوبن

ىم كه امرياك امربياليسم ديكر دليل حمورد در  

 جهت كشور اين تالش با را عراق به محله كوشد

 بايد منايد توجيه مجىع كشتار سالحهاى توليد

هنا اين مكر كفت  جنني داراى كه است عراق ت

ا .باشد ىم سالحهاىي ي  ، باكستان و ارسائيل آ

يميان مه و دوست كشورهاى از خيىل و عربستان

ى أمرياك را ى جنني دا حها ال ى س ر كبا ر د م ستن  يا و ني

جنا و اينجا را آن  و امرياك مكر ؟اند نكرفته اكر به آ

اكن توليد زمره از خود انلكستان ك كنند  اين بزر

ن و نبوده سالحها  اكر به خمتلف كشورهاى در را آ

 امتى سالح بار اولني براى قدرىت جه ؟اند نكرفته

را هريوشميا فاجعه و كرفت اكر به رابن برهيلع را  

فريد مردم برهيلع را شميياىي سالح قدرىت حه ؟آ  

 دفاع ىب مردم دسته دسته و كرفت اكر به ويتنام

شور اين ت نابود را ك خ ت اين ؟سا در  جز ق

 نابودى از دم امروز كه باشد منى امرياك امريياليسم

 آيا ؟زند ىم عراق در مجىع كشتار ى سالحها

ك جريان در خول انلكستان  سالح دوم جهاىن جن

د اكر به شميياىي رب ا ( ؟)ن ي د مهين روسيه آ  روز جن

ائتر در را نفر دهها شميياىي سالح با سش  مسكو ت

؟نرساند قتل به

هنا نه عراق كه است واقعيت يكه اين  توليد به ت

 برهيلع را آن بلكه كرده اقدام شميياىي هاى سالح

 كه اسالىم مجهورى ايوزيسيون حىت و خول مردم

 به بودندنزي كرده نشيىن عقب عراق كردستان به

 و عراق نه كه دانند ىم مهاكن اما .است كرفته اكر

 سطح به توجه با ،سلطه حتت كشورهاى اكرث نه

ن در صنعت رشد  به قادر تهناىي به كشورها آ

هنا و باشند منى سالحهاىي جنني توليد ك با ت  مك

 امربيإليسىت قدرهتاى ديكر و انلكستان و امرياك

هنا كه است ىسالحها جنني توانند مى آ  ابعاد در را ي

جنا و اينجا در و كرده توليد وحس  .ءقريند اكر به آ

 كه كنمي اشاره نزي نكته اين به كه است جالب

 در كه دادند كزارش أمرياك مطبوعات سش جندى

ت دوران س ى ريا اكن مجهور  دفاع وزير مهين ري

 عراق به هنوز كه — رامسفيلد دونالد ” امرياك فعىل

ت نكرده محله س  توليد مشوق ،است يريوزى رس

 دوست عنوان به و عراق در شميياىي سالحهاى

 اين صدور رأه مهوأركننده صدام مصميى

.است بوده كشور اين به حمصوالت

ش دان نوشته به بنا . شريه در كه بل س ن رد ب ه كا  جا

ت رسيده ول ن در انلكستان د ك جريا ت دوم جهاىن جن ه  ج

م شورش رسكوب  برده اكر به شميياىي هاى مبب عرأق مرد
ه ١ ٩ تاميز )ايران .أست (مهرما
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 است واحضى احمر اين اكر شد كفته جنه آ به توجه با

 ”جهاز ابرقدرت اؤتهنا اين استدالهلاى و داليل كه

 هركونه فاقد عراق به محله رضورت منينه در

باشد ىم اناكر غريقابل شان نادرسىت و بوده ارزش

د بايد س هاى أنكزيه كه دي ن وا د وبي  طبل بر ك

ك ريد ىم نشات جكا از جن  ديروز جرا و ك

ده در و عراق احمروز و افغانستان  احمتاال آين

ج بايد ديكرى كشورهاى ما ت آ  قرار امرياك محال

 رشايط به بايد ها انكزيه اين فهم براى .بكريند

كشور اين موقعيت و امرياك خول سياىس اقتصادى

س ى از ب مب ز فرو ها ه در و قطىب دو ج ج نتي

 خود هزموىت تامني براى امرياك كه اى اسرتاتؤى

 .منول مراجعه منوده تدوين جهاز سطح در

 ركود سوى به امرياك اقتصاد كه است اين واقعيت

ابعاد روز هر اقتصادى نابسامانهياى و رود ىم بيش

ى وحس ر د ىم خول به ت ر س سقوط •م  و بور

ش رسواىي م ر ى از برىخ و هتا ك ك رش ر ز  ب

 براى .باشند ىم واقعيت اين از اى جلوه خول امرياك

ك  توان ىم امرياك در اقتصادى حبران ابعاد هبتر در

رشيه در كرايدر ويليام كه آمارى به  به نيشن ن

ن در .منود توجه داده ارائه سيتامرب ١٣ تارخي  آ

 أمرياك اقتصاد خارىج "قروض :است آمده مقاله

رسى )جمموعه  (ءقذشته دودهه در امرياك بودجه ك

ر ى سال د آ به جار / ن ه ر بليو ال قريبا يعىن د  به ت

 خواهد كشور مىل ناخالص توليد لك درصد ٢۵

صفر حد در رمق اين سس سال ١ ۵ .رسيد

(٣) بود...مم

 رفنت باال و قروض افزايش دانمي ىم كه مهانطور

رسى  كه است حبراىن از انعاكىس خول بودجه ك

 بورؤوازى .است كرفته فرا را امرياك اقتصاد رساياى

ال و م ع ن با مقابله براى م ي ىحبراهنا جن ى تالش ي  م

د  و منوده اخراج وسيىع ابعاد در را اكركران كن

جنا تا را معوىم خدمات بودجه  تواند ىم كه آ

د اكهش  حبران با مقابله راههاى از ديكر يىك .هل

 طبل بر كوبيدن امربياليسهتا طرىف از اقتصادى

ك ور رسسام افزايش هبائه اين به و جن  بودجه آ

ك نتيجه در و نظاىم  خيش به خبشيدن حتر

ك طريق اين از و نظاىم توليدات لك به دادن حتر

ر درست .باشد ىم اقتصاد  كه است مبناىي جنني ب

 بوش جكونه كه هستمي شاهد اخري ساهلاى در ما

س ه به امرياك مجهور رئي سم با مبارزه هبائ  تروري

ور رسسام افزايش يرمج  را ظاىم بودجه آ

 امرياك نظاىم ماشني تا است تالش در و برافراشته

.منايد ئر قوى حه هر ؛ر

ك و امرياك نظاىم قدرت افزايش ديكر سوى از  بزر

 أمرياك دولت به كشور اين جنىك مهاشني كردن تر

د ىم اماكن ه هل ر به جهاىن سطح در ك عتبا  اين ا

ت ر د ى نقش ،نظاىم ق ر رت  حفظ را خول جويانه ب

ك هرجه هسم و كرده  استمثار و غارت از ترى بزر

ز ها ص خول به را ج صا خت د ا  .هل

ت روشن س ه ا ماشني جنني كرفنت اكر به ك

ي  ظاهرا هاى توجيه كردن يا و دست بدون رى مر

 ديكر سوى از و بود خنواهد ساده يسندانه عوام

ى به بدون ري ن اكرك جنا و اينجا در آ  توان منى آ

 .دريافت را جنىك ماشني اين قدرت و ضعف نقاط

 با جنكرس مساله امروز كه هسث دليل مهين به

 توليدكننداكن و ياىغ دولهتاى حمو ؛تروريسم

 اين مناىي قدرت دستاويز مجىع كشتار سالحهاى

 و افغانستان به محله و است كنعته جنىك ماشني

ى شوب ىم ميداىن عراق حال ش برا ت اين مناي ر د ق

ن نواقص رفع و يت •آ دا در كه قدر د ىم ابت  در باي

ه اكر به ىيحميداهنا فت ى كه شوب كر وز ري ر ي ن د  از آ

 فوق اهداف با رابطه در .است كرديده تضمني قبل

 مراكز از يىك ميانه خاور كه دانند ىم مهاكن البته

ك ر ز ع ب ا ى من ز انرز ها ت ج س از مبس عراق و ا

 جهاز شده شناخته نفىت ذخائر بيشرتين عربستان

ت را س جياد و عراق به محله .دارأ اكههاى ا  نظاىم باي

ن در  امرياك به كشور براين مستقمي سلطه امعال و آ

د ىم اماكن ج بر را خول سلطه كه هل  انررى منا

 عني در احمر اين ■منايد تر مستقمي و بيشرت هرجه

ورد ىم بوجود امرياك براى را اماكن اين حال كه آ

تاحد كه ديكرش امربياليست رقباى با مقابله در  

ى ع سي ع به و ا ن ى م  را باال دست اند وابسته انرز

خر حرف و داشته  .بزند را آ

 مورد بايد عوامل اين جمموعه در كه اىلص نكته اما

ريد قرار توجه ى أسرتاتؤى ك نظر به كه است جديد

ى م رسد م س ي ل ا ي ر ب م صد أمرياك ا د دلر ر ب ش ي ن ي ى آ م

 در امرياك جنىك هاى ناواكن دامئى حضور •باشد

 در أمرياكىي رسبان هزاران استقرار و فارس خليج

 مستقمي نظاىم حضور كنار در منطقه اين كشورهاى

م مهم عراق در احمتاال فردا و افغانستان بر ا ي  ب

 سزي مكربند به زماىن كه أمرياك كه هستند امر اين

 با دارد قصد حال كرد ىم اكتفا منطقه در اسالىم

 موضع منطقه رسارس در خول نظاىم دزهاى استقرار

هلاى در را خول ده جدا  با ها مريدالسدات1 بني آين

 سلطه براى را رشايط و خبشيده حتكمي يكديكر

المنازع سياى و ميانه خاور در خول ب  در مركزى آ

ده هاى دهه  .ساند آماده آين

 امربياليسم مساله كه كفت توان ىم خالصه طور به

 مقابل در عراق مردم از دفاع نه عراق به محله در

 يا اين در برش حقوق نقض با خمالفت نه و صدام

 مهانا واقىع و اىلص مساله بلكه باشد ىم كشور آن

 بر خصوىص به امريكأ سلطه كسرتش و حتكمي

ع  به بايد واقعيت مهين .است جهاز انرزى منا

ى نريوهاى وسيله  هرجه روشىن با خواه آزاد

 اماكن تا شوب داده توضيح مردم براى بيشرتى

 سمتديده هاى توله اعرتايض انرؤى سازماندىه

 فرامه امربياليسىت طلبانه جنكة سياسهتاى برهيلع

د ىم حمك كنوىن رشايط در انقالىب وظيفه .شوب  كن

 طلبانه ،جنك سياسهتاى برهيلع نريو هتام با

 در سدى ها توله بسيج با و بياخاست امربياليسىت

شربد مقابل  خول امر اين .منول اجياد سياست اين يي

 قرار رسمايه سلطه از زمحتكشان رهاىي خدمت در

.دارد

ض ز و ب . و ع س

ش ، فداىي مبام ۴٢ مشاره ٢۶ صفحه در ر زا ى ك ر زا ك ر روز مرامس ب ن عام قتل سال  زندانيا

ج هلند در سياىس ده در ن نام متاسفانه كه كردي دانيا د) ايران سياىس زن عي رتب  به (د

ن از يىك عنوان اك د كنن ر زا رك ه ،است اقتاده جا ،مرامس دين1 ب سيل و دين  از نوزش مضين ب

صحيح به فداىي ييام خواننداكن .ورزمي ىم حمبادرت اشتباه اين ت

 سايت در جالتج ارسائيىل نرشيه از اى ترمجه از نقل به •
امروز ايران ايترتنىت



جبديم٢ هشه
ىفاك "طءإلقأ ؟م روام م .ايراقلد ٠٩٠٠٠" 4،م

ب ساواك اسناد روايت به ايران در حثب!ا  )كتا

از كه اسعت كتاىب نام خلق فداىي جريكهاى (هشمت

مركز سوى سناد بررىس ؛' ض ا ت تاري وزار

 كرديده منترش ٠١ ١ ٣٨ • *هبار تارثخ به اطالعات*م

ب اين انتبشار .است  صورت سياسىت راستاى در كتا

 اسالىم مجهورى رزمي اندراكران دست كه كرفته

 و مرتىق و جب نريوهاى برهيلع ييش مدىت از

 بيش در جامعه در انقالىي هاى ايده و نظرات

ن و اند كرفته  كوناكون هاى شيوه و طرق به را آ

 عنوان به آشاكر و رمسى طور به يا )برند ىم مبش

 علىن وابستاكن و رزمي احمنيت و اطالعات وزارت

ب اين كه مهينطور ” شان ن مويد كتا  يا و —است آ

ال  مستقل ظاهرا فرد فالن دانشاكىه تز انتشار با مث

 امرياك و ارويا در نويسنداكىن ررمي به غريوابسته و

 استعداد كه ايران خول در نويسنداكىن طريق از يا و

شربد خدمت در را خول نويسندىك  اهداف يي

اكر ررمي ضدخلىق  داده قرار اسالىم مجهورى جنايت

ف رابطه اين در (■اند ى تارخي حتري كها  فداىي جري

شه و خلق ر خد ن دا رب ن جهره ك رزي ق مبا و صدي

 مرجتعني برجسته تالهشاى از ميين كذشته جشاع

هنا يهنان و آشاكر وابستاكن و اسالىم مجهورى  آ

 در .باشد ىم الذكر فوق سياست حتقق راستاى در

 وزارت جهمنى دستاكه كه كفت بايد حقيقت

ت و اطالعات  كنار زر اسالىم مجهورى امني

 دار و شالق ،بند به و بكري ،ضدانقالىب اقدامات

 از ها توله رسكوب وسيعا امروز غريه و وشكنجه

 با شد اشاره كه )مهانطور را ايدوئلوؤيىك جنبه

صدر (خمتلف هاى شيوه و طرق از استفادة  اكر لر

.است داده قرار خول

ب  ساواك اسناد روايت به ايران در جب كتا

ب  جهت در ٠ خلق فداىي جريكهاى (هشمت )كتا

 توجه با .است درآمده حترير به فوق وظيفه اجتام

 دليل به (سطور اين ه )نويسند من كه واقعيت اين به

 با ايران خلق فداىي جريكهاى صفوف در فعاليت

ب اين در كه رفقاىي از يكرسى هنا از كتا ه نام آ د ر  ب

هناى در يا و بوده تشكياليت ارتباط در شده  شاه زندا

هنا با  از مه دليل مهين به و ام بوده بند مه آ

ك زدي هتا ن  فعاليت نىك مج از و شنامس ىم را آ

 در تا دامئ ىم خول وظيفه بامش ىم مطلع هايشان

ك كه حتريفاىت از برىخ نوشته اين ى ساوا مجهور

ب در اسالىم  تارخي با رابطه در ،نقل مورد كتا

 و داده نشان را آورده معل به خلق فداىي جريكهاى

رشمانه هاى هتمت  افشاء را انقالبيون برهيلع شان بي

هتا و جنا تا را واقعي ن در خول كه آ هنا جريا  ام بوده آ

.منامي بازكوىي

ب اين در كه مسايىل و مطالب لك بررىس در كتا  

ن انتشار از رزمي هدف است آمده  ىم عيان اكمال آ

 خيش كه دريافت توان ىم روشىن به و شوب

ت و اطالعات وزارت فرهنىك  اسالىم مجهورى امني

اكا "اسناد انتشار عنوان حتت وا  با رابطه در سا

 بازسازى منظور به كويا كه ،خلق فداىي جريكهاى

ى تارخي كها ت خلق فدأىي جري ه صور ت ف  با ر

 به زدن رضبه با خول خيال به و ها واقعيت حتريف

ك از رسى ،يك خشصيت  ترين باخته يا

 اى بوحانه مذ تالثش به دست ايران مكونيسهتاى

 روحيه مبارز جوانان ميان در است كوشيده و زده

ورد وجود به نأاميدى و ياص  اين در حال عني در .آ

ب جنا تا ساواك جنايات تا است شده تالش كتا  آ

ك مك است ممكن كه اكرانه جهره و كشته رن  جنايت

ن  .كردد تطهري ضدمردىم و رسكومي هناد آ

ذكر تاكيد با است الزم آغاز در  علريغم كه شوم مت

م ب آ ى و كتا ظار زيد برىم نام اين كه انت ك ش ،ان  خب

ب از بزرىك ى شلك از قبل دوران به كتا ري ك

 مسلحانه مبارزه آغاز و خلق فداىي جريكهاى

 در كرجه .كردد ىم باز شاه مزدور رزمي برهيلع

ب مقدمه  مربوط اثر اين اراسناد كه شده تاكيد كتا

٨ )صفحه باشد ىم ساهلاى به

ب از كوجىك خيش اساسا اما (مقدمه  به كتا

 رستاخزي فاصله در خلق فداىي جريكهاى فعاليهتاى

 و يافته اختصاىم ۵۴ سال تا ۴٩ سال در سياهلك

ك به اشاره جز به مه منينه اين در  رسى ي

 اكرث كه انتظاىم نريوهاى با جريكها دركريهيأى

هنا  منعكس شاه رزمي مطبوعات در زمان مهان در آ

 در .ندارد وجود توجهى قابل جزي بودندأ شده

ريغم واقعيت ى عل ى تارخي نويىس باز ادعا كهأ جري

ب جحم بيشرت ،خلق فداىي  فعاليهتاى ترشحي به كتا

د رفقاى س هشي ن ،سورىك عبا زي  حسن ،جزىن ب

 و افشار جليل امحد حدودى تا و ظريىف ضياء

هتيه واقع در .شوب ىم مربوط زاده جويان حممد

ن اك ب كنند  مبارزات ترشحي و توضيح جاى به كتا

 برداخته فعاليهتاىي ترشحي به ،خلق فداىي جريكهاى

ه اند ى به ربىط ك كها د خلق فداىي جري رن دا  رشح .ن

ى هتا ر سورىك فعالي ن "رزم كروه د ورا ب "آ ز ح

 ١ ٣٣٩ سال در مناسبت اين به او دستكريى و توده

م )در اين در فعاليت دليل به سور

 ظريىف و جزىن فعاليهتاى تا (شوب ىم دستكري كروه

 هاى دستكريى و ساهلاى ىط مىل جهبه در

ب از زيادى صفحات بشان متعد  خود به را كتا

 كه اى اعالميه از مهجنني .است داده اختصاص

 (٣٢۴ )صفحه نوشته آوران رزم كروه براى سورىك

شار جزىن بيؤن نشش تا  اراكن دانجشو ييام وانت

 — ١ ۵ ٠ )صفحات ايران مىل جهبه دانجشوىي سازمان

 مىل جهبه در ظريىف ضياء حسن فعاليهتاى و (١۵۴

 منايندىك با مىل جهبه رهربان از برىخ خمالفت و

 دانشاكه حقوق دانشكده مكيته طرف از ظريىف

٢—٢٢٩ )صفحات مىل جهبه كنكره در هتران ٣ ٢) 

ك هر  اين در تفصيل و طول با كه هستند وقايىع ي

ب .اند شده ترشحي كتا

 به الذكر فوق رفقاى هرجند كه داشت توجه بايد

 و خلق فداىي جريكهاى با ييوندهايشان دليل

 به شاه رزمي برهيلع مبارزه در شان رسخسىت

 ساواك دؤخميان وسيله به شلكى ترين وحشيانه

ه در شاه د قتل به اوين هاى تي دن سي هيا وىل ر  ى فعالت

هتا فردى  يا و توله حزب جوانان سازمان در آ

ى هها سته كرو ب اين به واب ز هبه و ح  ربىط مىل ج

 .ندارد خلق فداىي جريكهاى فعاليهتاى تارخي به

 ساهلا خلق فداىي جريكهاى كه است اين واقعيت

ى بعدان مت س  در و يارانش و (١) جزىن رفيق د

هنا حاليكه  به زندان در كه بود سال سه از بيش آ

 بديدار ايران سياىس حصنه در بردند ىم رس

 باىق ييوسنت با خلق فداىي جريكهاى اساسا .شدند

 با و امحدزاده رفيق كروه به جنلك رفقاى ه ماند

مد بوجود كروه دو اين ادغام  بتوان اينكه براى .آ

اكن هتيه اكر شيوه و نويىس تارخي نوع ب كنند  كتا

ت و اطالعات وزارت ماموران مهان يعىن  امني

ى رزمي ر و ه م ى منول رآشاك نزي را اسالىم ج ع  س

 مشاره با آنان هاى حتريف خمتلف موارد ميشود

ى .شوب داده توضيح كذار
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ب كننداكن هتيه .١  تارخي بازسازى ظاهرا كه كتا

 ساواك اسناد به استناد با خلق فداىي جريكهاى

 امانت مدىع ،اند داده قرار خول اكر دستور در را

 اين در و اند شده اسناد ن ا با رابطه در دارى

ه جنا تا منين  و ١ ٢٣ درصفحه كه اند رفته بيش آ

٣ صفحه مهجنني  سطرابتداىي دو :اند نوشته ١٣

 وىل باشد منى حبث مورد موضوع به مربوط سند

 دارى وامانت سند اىلص شلك (حفظ) فقط حلاظ به

ب سند عني  ادعا اين علريغم امها است شده تاي

ك  ، تارخي فاقد حىت شده ارائه اسناد از رسى ي

 ساواك ماموران اظهارنظر و امضاء ،يرونده مشاره

 اكغذهاىي روى سندها اصطالح به يا و باشند ىم

ستند دار آرم كه شده نوشته  در نزي ادارى مهر و ني

هتا  اكر سيكسم با كه كساىن مهه .منيشود بيده آ

 ادارى كزارشات كه دانند ىم دارند آشناىي ساواك

 حاوى و امضاء ،يرونده مشاره ،تارخي داراى ساواك

 از مهمرت و بودند (٢) خمتلف ماموران اخلهارنظر

ن مهه  دار آرم اكغذهاى از استفاده با كزارشات آ

 اين جمموعه .اند بوده ساواك مهر به مهمور و هتيه

جنه سنديت اساسا موارد  مورد را اند شده ارائه آ

د ىم قرار جدى ترديد ت (٣.)هلن رث  جنني ك

ب در مواردى  ماموران مرصف و دخل نشانكر كتا

 .حميباشد دراسنادساواك اسالىم مجهورى اطالعاىت

 ماموران كه كرى الربايل و نويىس تارخي شيوه •٢

كذاشته منايش به وقاع دقيق ذكر در الذكر فوق

ب اين در نزي اند  ساده حاليكه در .است جالب كتا

ن هتيه از انتظار ترين اك ب كنند  مهه به كه كتا

 تارخي حصحي اعالم دارند دسرتىس ساواك اسناد

 اين در اما ،است فداىي جريكهاى رفقاى هشادت

ب مطالعه حني در نزي منينه  شومي ىم متوجه كتا

 تارخيى يا و اند شده هشيد دوبار رفقا از برىخ كه

ب در رفقا از يكرسى هشادت با رابطه در كه  كتا

 حىت موارد اين .ندارد انطباق واقعيت با شده درج

ى مهشورترين از يىك مورد در ري هاى درك

ى كها ريوهاى با خلق فداىي جري شاه رزمث نظاىم ن

ال .ست! نشده رعايت نزي  تارخي در حاليكه در مث

 تريماه ٨ در ساواك محله خلق فداىي جريكهاى

١٣ ۵  هشادت و جنوىب مهرآباد تميى خانه به ۵

 رهربى رفقاى از ى دمي تعداد و ارشف محيد رفيق

ث از يىك سازمان ت مهمى حواد س  و طول با كه ا

 نزي شاه مطبوعات در زحمان مهان در تفصيل

ب اين ٨١ صفحه در ،كشت منعكس  با ظاهرا كتا

 رفيق هشادت مورد در ساواك اسناد به استناد

مردادماه دراا وى كويا كه أست آمده ارشف محيد

 در ساوأك اطالعاىت نفوذ از بس ١٣۵٣ سال

ى در امن خانه شناساىي و سازمان ري  كشته درك

ساواك اسناد اصطالح به است مخسره بسيأر .شد  

 ترين معروف از يىك هشادت زمان مورد در

 دست آشاكرا اينكوئه خلق فداىي حردكهاى اعضاى

 به مهين مطابق .است زده دروغني سازى تارخي به

 كشته م(دودار) يرثىي رضا رفيق اسناد اصطالح

ك ،است شده ى جريان در بار ي ري ٧ درك ۶ ۵۴ /١ 

ك و (٧٩ تربيز)صفحه در  كنار در ۵٣ سال در بار ب

 باشيد داشته )توجه مهرآباد خانه در ارشف محيد

 واقىع تارخي شد ذكر ييشرت كه مهانطور كه

 رهربى رفقاى بقيه و ارشف محيد رفيق هشادت

ما او مهراه ري ١ ٥ت ٣ ۵ شد ىم ۵ د نه و با ردا ١ م ٣ ۵ ٣.) 

ت تارخي لمي مورد ت سالىح جواد رفيق هشاد س  ا

ب در كه  در است شده اعالم ۵ ٠ /ه/م ٠ كتا

 سال فروردين در سالىح رفيق واقعيت در حاليكه

ل رضا عىل رفيق با رصاه ۵٠  يامنار حمله در أبد

 جريان در كه شدند دركري شاه مزدوران با هتران

ى اين ري ل رفيق و كشته سالىح رفيق درك  أبد

.شد دستكري و جمروح

ك اعتبارى ىب بيائكر ها منونه اين  تارخي از رسى ث

 تارخي بازسازى ؛ر خول هدف كه است كتاىب در ها

ساواك اسناد مبناى بر خلق فداىي جريكهاى

.است داده قرار

ب از ديكرى خيش .٣ و زندان مسائل به كثا  

 رفقاىي خانواده مخشصا “ سياىس زندانيان خانواده

غاز در كه هنا از آ  ،سورىك )رفقا شد برده نام آ

هنا تقاضاهاى و ...(-و جزىن  با مالقات جهت آ

ى يا و شان زندانيان هنا آزاد  .است يافته اختصاص آ

 كننداكن هتيه كه ميدهد نشان قمست اين مطالعه

ب ك خواهر يا مادر خواىه تظمل حىت جكونه كتا  ي

 برهيلع سازى فضا جهت دستاويزى را زنداىن

هنا خانواده و جريكها هتم .اند داده قرار آ  كه جاىي آ

و هشدا هاى خانواده مقاومت و مبارزه اتفاقا

ن دانيا ى زن كها  ۵ ٠ بني هاى سال در خلق فداىي جري

۵ با سيار ٧ ش ب  حوزه از يىك خود و بوده انكزي ستاي

 كه داد ىم تشكيل را شاه رزمي برهيلع مبارزه هاى

ل وقفه ىي (۵).شد بنبا

ب اين هاى ويرن از دمي ثىك •۴ هاىي ياورىق كتا

ن در خمتلف وقاج اكه و افراد درباره كه است  آ

 كه مطالىب از بسيارى اما .است كرديده درج دوره

ت  نوشته دست أست شده ارائه ياورىق عنوان حت

ن هتيه خول هاى اك ب كنند وزارت ماموران يعىن كتا

 به ربىط و باشد ىم اسالىم مجهورى اطالعات

 هيج اساسا ها إورىق اين در .ندارد ساواك اسناد

 به با رابطه در خواننده و شوب منى ارائه م؟سندىم

 و ساواك اسناد به اكرثا شده ارائه اطالعات اصطالح

جوع انفر؛دىما هاى دروندهاا به ويره به  ىم داده ر

 ؟جيست ”انفرادى هاى "يرونده از منظور اما .شوب

 از بيشرتى هرجه آشاكرى با موضوع اين به توجه

 مى نشان را ادعاىي اسناد اعتبارى بى طرف _،دك

د ت ديكر طرف از و هل ال  هتيه ديداكههاى و متاي

اكن ب كنند  با را شاه دوره مبارز افراد برهيلع كتا

 اين در ■ساند ىم عيان بيشرتى هرجه رصاحت

هنا قمست  دست تر متام هرجه كرى ناىش با آ

ت ساواك ؟سناد نام به را خول هاى نوشته  حت

 انفرادى هاى يرونده از شده اخذ مطالب يوشش

د ىم قالب خواننده به  جنان خول اكر اين در و كنن

ك حىت كه شوند ىم غرق  ،شاه خواهر مرتبه ي

هنا قول به و هيلوى ارشف  نزي مقبورم شاه خواهر آ

كردد ىم ساواك در "انفرادى دروندهاا داراى  

د )توجه (٢ )صفحه  داشنت و هيلوى ارشف كني

هنا مورد اين در ؟(ا!ساواك در انفرادى يرونده  ا

ه جن ر كه آ ى خانواده نقش مورد د و ب از هيل  هاى كتا

م به ؟ر أند كرده رونويىس خمتلف  در موجود سند آ

 اين به .اند زده جا شاه خواهر با رابطه در ساواك

ب رتي ب در انفرادى هاى برونده معناى ت  كتا

 كه شوب مى آشاكر و كردد مى معلوم حبث مورد

ت و اطالعت وزارت در كه مزدوراىن  مجهورى امني

ب اين هتيه هامور اسالىم  دلشان هرجه اند بوده كتا

م به و نوشته حمختلف افراد مورد در است خواسته  آ

 .اند داده حتويل ساواك اسناد

ك به ناكىه با  نويسان حاشيه اظهارات از رسى ي

 .شوب ىم داده نشان ادعاىي اسناد اعتبارى ىي نزي

 تائيد در مخسره طور به ساواك اسناد اكه اينجا در

 به مربوط كه شده برده اكر به نظرهاىي اظهار

 براى .باشد ىم سلطنىت رزمي سقوط از بس دوران

ب ۶ ١ صفحه در منونه فعاليهتاى توصيف در كتا

ف رفيق رش طرح دهقايت ا ى "بعدان شوب ىم م وز ري ب

 فعاليت و رفته كردستان به وى اسالىم انقالب

 و ابست داشته اسالىم انقالب برهيلع مسلحانه

ه باز مه اطالعات اين منبع ذكر "انفرادى "بروند  

 سقوط با ساواك الظاهر عىل حاليكه در .است شده

 نتيجه در و بود كشته منحل سلطنىت رزمي

را اسالىم مجهورى برهيلع دهقاىن ارشف فعاليهتاى  

ساواك اسناد در او انفرادى يرونده در توان منى



جو ست ى يلكه منول ج هتا از رفيق اين مبارزاىت فعالي

 در أو يرونده در بايد قاعدتا بعد به ۵٧ هبش

ك ى ساوا ر نه اسالىم مجهور ك هاى برونده د وا سا  

 ساواك كه واقعيت اين البته .باشد شده قيد شاه

ت هيج شاه ل وق ح ت من ش ك اكه و ن  امنيىت دست

ت اسالىم مجهورى رزمي در مذكور  ديكرى نام حت

ت به اكر واقعيىت داد ادامه خول ننكني حيا ر ان ذي ي ا ن  

 ماموران سندسازى مهين خول جريان در كه است

ت ت وزار العا ط ت و ا مني ى ا ر اسالىم مجهور ه د  هتي

ب اين ر حال هر به .شوب ىم داده نشان نزي كتا د  

 .نيست موضوع اين رس بر حيث اينجا

ك  به اعتبارى ىب دادن نشان براى ديكر مثال ي

 مورد در اظهارنظر ، انفرادى هاى أبرونده اصطالح

ن از يىك م به شاه دوران مبارزي نزال حممد موىس آ  

شد ىم ستناد با ۴٩ صفحه در .با ن به ا  ،ها يرونده آ

ع ؟ز يىك را حممدنزال موىس ك مناب وا  معرىف سا

 ٢ ٠ ٠ ماىه ۴٨ تا ۴۶ ى ساهلا در كويا كه اند كرده

 يائني دليل به وىل .است كرفته ىم حقوق تومان

 مهاكرى قطع وى با ساواك هايعش فعاليت بوبن

ت كرده س الح به اين اليته . ا ط ص سناد ا ر ا  عني د

 دانجشوىي ايام در نامربده كه اند كرده مهطرح حال

 به و داشته رشكت دانجشوىي اعرتاضات در

 درآمده خلق فداىي جريكهاى سازمان عضويت

 اند كرده فراموض كه إناكر مطلب ادامه در .أست

ل موىس كها سازمان عضو را حممدنزا  ناحميده جري

د ودن د ىم ،ب سن وي هنا كه ن ربد ن در م ح از زندا جنا  

 سال در كه بوده رسخ ستاره ماركسيسهتاى

١ ٣ ۵ ل ٧ و د و عفو ض زا ت شده آ س إأ”ا  

ك هيج كه دانست بايد  اين در كه ىتاطالعا از ي

 حممدنزال موىس .ندارد حصت شده ارائه قمست

 مجله از دوستانش از جند تىن اتفاق به ساهلا آن در

 به و داده تشكيل كروىه افشارنيإ امحد رقيق

حانه جنبفش از هوادارى سل ت ررمي برهيلع ،م فعالي

د ىم دن ر س -ك ى از ب ري ك ست  موىس ‘كروه اين د

 كرفت قرار ها شكنجه ترين ؤحشيانه زير حممدنزال

ل به و ت دلي ر در اش مقاوم  خيىل او نام شكنجه زي

ن مقاوم أز يىك عنوان به زود ن تري دانيا ر زن ن د  زندا

 اكه هيج او .كرديد خاص و عام زد زبان شاه دوران

و نبوب ايران خلق فداىي جريكهاى سازمان عضو  

ر ۵ سال د مشول مه ٧ شد (۶) عفو م با بلكه ،ن  

ى اوج ري  زندان درهاى شدن باز و مردم انقالب ك

ل نزي ؟و كر زنداىن صدها مث ت به دي در  ها توده ق

د زا هتام -شد آ ع ا ن ك م وا ن سا وب ت به يا و ب ر عبا

هتام دمي ن جاسوىس ا ى جنني به زد رز  منونه مبا

ى ن اكر به از بارز ف از يىك برد ن كثي ي ى ر هشا رو

ن برهيلع يليىس ق مبارزي شد ىم شاه دوره صاد و با  

ت تالىش س ت ا ه ن بدنام ج د ى كر ه فرد جه ك شكن  

ك هاى ت هركن ساوا س وان ت نت مه در را او مقاوم  

د كن ش د موىس كه امر اين مسملا .ب ؤا بعدان حممدن  

ى د زا ن از آ سريى حه زندا  مبش خود زندىك در م

ت ف ر ا و ك ي  ،نه يا داد ادامه خول سياىس مبارزه به آ

ى ري غي ر ت ت اين د جياد واقعي د منى ا ن ه ك ر وى ك د

ش شاه دوره ن از ئ زي ر -د* مردىم ما

ى مورد كر ى ىب مه باز كه دي عتبار هاى دروندهاا ا  

 خواننده هر خنده باعث و داده نشان را ٠٠ انفرادى

رفيق مورد در نظر اظهار شوب ىم اطالىع با  

جهر و ى من رث ن ت لكا س ر .ا جه و ى من رت ن ه در لكا  هل

 در يارانش و جزىن بيؤن حىت اينكه از قبل و ۴ ٠

 مقمي و رفته انلكمتان به ،شوند دستكري ۴۶ سال

شور أين ل به او .بود شده ك ا ب ن ايران به هبمن قيام ب  

 هناكميكه ۶ ٠ سال رسكوهباى جريان در و بانكشت

ج قصد و شور از خر ت را ك ش ن در دا ستا به بلوج  

ن وسيله سدارا ى يا ت به اسالىم مجهور د هشاد سي  .ر

 اين اسالىم مجهورى اطالعات وزارت ماموران

 اصطالح به بر تكيه با "زمان امام مكنام رسبإزان”

 در كه كوىي ساواك در او انفرادى هاى يرونده

 نوشته وى درباره اند برده ىم رس به خواب عامل

ه :أند ١ سال در "ناحمبرد ٣ ت اداحمه متقاىض ٧١ فعالي  

ه در ت منين اكل ى و رت س ك د ت بوده دا ه !س  )صفح

١ د توجه (٢۴ ي ن ه ك ر ك جه و ى من رت ن ه حدود لكا ل  

س سال ك از ي ر ه در اكر متقاىض ،خود م  منين

 بدانمي است جالب !؟است شده دادكسرتى واكلت

مشعوف رفيق با رابطه در صفحه مهين در كه  

ى رت ن ه لكا ت شده كفت س ه ا ه از سس ؛ك ت ن ن ك شد  

ى مشعوف ،جزىن رت ى سودابه و لكان رت  از لكان

د خارج كشور ز ى )منوجهر وى ون رت  فعاليت (لكان

شته ه ماموران . اند دا ه هتي د ب كنن ا قدر كت ر ان  جبا

ى مشعوف رفيق كه اند بوده كوىي تناقض رت  لكان

فروردين ٢٩ در كه است مبارزيىن از يىك خود كه  

و جزىن رفيق مهراه به اوين هاى تيه در ۵۴ سال  

كر رفقاى ت به دي س ن د ميا خ ك دز قتل به ساوا  

د دن سي ت از يعس را ،ر ج به هشاد ر عور از خا ىم كث  

؛فرستندأ

اكرى اينكه أز رصفنظر ها منونه مهين  ماموران دست

ت ت وزار العا ط ت و ا مني ه ا ه هتي د ب كنن ا در كت

n  é jk å i

د ىم آشاكر را ساواكط اسناد  كه أست آن مبني ،كن

م رسبازان ك اندازه به حىت ٠ زمان امام مكنا فرد ف  

ى ر مه سياىس عاد ن د ى و اكر جريا هتا  فعالي

ن مبارزاىت د قرار ساهلا ن ا انقالبيو رن دا  به توجه .ن

ر موارد د ىم نشان نزي زي ه هب ه آهناىي ك به كويا ك  

 مبارزات ؛خلق فداىي جريكهاى تارخي بازسازى قصد

سايل و ف م هنا به مربوط خمتل  به روى از را ا

الح ط ص سناد ا ك ا وا د ىم نقل سا ن ن حد جه تا ك  

 بياكنه خلق فداىي جريكهاى واقىع تارخي به نسبت

د ىم شن جند .با  نزي را خول ضدانقالىب غرضهاىي هر

ب اين به رتي ش به ت د ىم مناي رن ذا  .ك

٣ صفحه در ب مهين ٣ ر كتا مشعوف رفيق مورد د  

ى رت ن ه لكا د م ت آ س ن دوره در ؛ا ستا ري عضو دب  

 به بار جندين و بود مىل جهبه آموزى دانش مكيته

د تعهد قيد با و دستكري اعالميه خبمس جرم  آزا

 جريكهاى سازمان به ١٣۴٣ سال در .است شده

ه خلق فداىي ست ر و ييو ١ سال د ٣ ۴ ف ىي در ۶ ش ك  

 .است كرديده متوارى و شناساىي سياهلك كروة

د توجه  قمست در ساواك اسناد در كويا كه كني

ى هاى يرونده ۴ سال از مشعوف انفراد عضو ٣  

ى سازمان كها ت بوده خلق فداىي جري س  سازماىن !!ا

ز در كه  در او كويا و نداشت وجود اصال زمان ا

 سياهلك كروه شناساىي بنبال به مه ۴۶ سال

ت شده دستكري س ر .ا در سياهلك رستاخري حاليكه د  

ن ١٩ ۴ سال هبم خ ٩ ۴ سال در و داده ر  كروىه ۶

م به ت سياذلك آ جولي  ؟است نداشته مو

 اسناد عنوان به ها كوىي بريشان اين زدن جا

فكرى شفته ا از ناىش نبايد هيجوجه به را ساواك  

ه ماموران ه هتي د ب كنن ا با هنا ا !نه .منود تلىق كت  

ساواك اسناد امس به جعىل هاى بافته جنني ارائه

ر ض با حال عني د ف به خاىص غر تارخي حتري

به توجه .اند برداخته خلق فداىي جريكهاى واقىع

ه هاى "شاهاكر" از دمي مورد دو ن هتي اك د  كنن

ب ا ىب درجه زمان امام م مكنا بازانرس أين كت

ه اعتبارى ورؤى غرض و "انفرادك هاى "بروند  

 فرزندان برهيلع زمان امام مكنام رسبازان شاكر أ

رز ر روشن را خلق مبا د ىم ت  ۶ ١ صفحه در .سان

ب ا ه دهقاىن هبروز رفيق مورد در كت د م ت آ س  :ا

 و داده لو را خول مهاكران ساير ، دستكريى از سس

٣ ٠ /YVÅ تارخي در ت به ١ ۵ در ريه حاد ورم عل  

ى ر ت نداحمتاكه هبدا ت منوده فو س غ اين . ا را درو  

ت و اطالعات وزارت حماموران اسالىم مجهورى امني
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د ىم كىس مورد در وين ه ك ت با ك ه مقاوم قهرمانان  

ك شاه ررمي هاى شكنجه مقابل در خول  به را مر

ين حماموران سأخنت رسافكنده با و ورد ا در لرزه  امني

ت كنوىن ماموران هاى مهيالىك اين شاه وزار  

ت العا ط ى ا ى ؛اسالىم مجهور ن و خوار شا به را ذلت  

 يايه از يىك كه رفيىق مورد در ■شد ياداور هنا ١

ده اشاعه و فداىي انقالىب سنت كذاران  فرهنك هبن

 وزارت بودءماحموران جامعه در آنان مكونيسىت

ت العا ط ى ا ن اسالىم مجهور ر بدو ك  هاىي شكنجه ذ

 هبروز رفيق به شاه رؤمي در انان هاى مهبالىك كه

ك علت بودند داده  ذكر ٠٠ ريه حاد *أورم را او مر

 جوان شد جطور كه است يرسيدىن ويل اندم كرده

 مزدوران دست به اسارت از قبل كه برومندى

ك دستكريى از يس بود سامل و حصحي امنيىت ي

ه ر مرتب ض د د عر  مببا "ريه حاد ورم” روز جن

ت دهقاىن هبروز رفيق ؟منودأ س ل اين به در م دلي  ز

ريد جان شكئجه ه س ى رمغ به ك ماموران ادعا  

اكر ك جنايت وا ى سا ك اسالىم مجهور ر جان به را م  

د ري شد حارض وىل خ  ”لو” را ”خود مهاكران” ن

د ت اين .هل ه واقعي س هيجكعس ك ت براسا فا رتا ع  ا

شد دستكري هبروز ب خول ن ذ ى ك  رسبازان اين ادعا

د ىم ثابت را زمان امام مكنام  متام كواه به .كن

ز در كه كساىن  او اكر شناختند ىم را هبروز زمان ا

د ىم باز هلب ر ت ك العا ط ت به مهمى ا س ن د مش  ب

ت بايد .فتاب؛ ىم ش  اين به توجه با اساسا كه دا

ت ه واقعي ى زمان در ك ري ك ست وز د ر سازحمان ،هبر د  

ر حال ذا ت يكسم از ك ميه و علىن سياىس فعالي  علىن ن

ت به ال نظاىم —سياىس فعالي م رفقاى ،بود حمخىف اك  

ه با ت قدميى و جترب العا ط سيار ا ى ب د مورد در زيا  

 )به هبروز دليل صني به و داشتند خمتلف افراد

ص صو ر او نقش به توجه با خ ز شاخه د ربي كر (ت ا  

 خول ” مهاكران و بزند حرف بمشن براى بود قرإر

هد لو را ت ىم بد س وأن ث ت ع ت با ن رضبا ربا  ج

 او قهرمانانه مقاومت حاليكه در .كردد نايذيرى

 از خبهشاىي حيات و افراد از بسيارى ر زند

ر از را سازمان ت زي مشن رضبا ت ب )داد جنا ر (٧. د  

طه د أخري رأ ت توجه باي ش ه ايئكه دا ن هتي اك د ن  كن

ب ى به كتا ب جا سناد جا ط واقىع ا  مقاوحمت به مربو

وز قهرمانانه ر هبر ر د جه زي اكه هاى شكن امنيىت دست

من ب به شاة ر ل اراجيىف جنني جا س  شوند ىم متو

هنا رذيالنه أهداف كوياى خول  جهره تطهري جهت آ

ى ريوها شه و شاه رزمي احمنيىت ن ر خد ن دا  جهره كرد

ق ن صدي ى تري هتا س وني شد ىم ايران مك .با

رد با ادس فريرز

ش د و :ط ا

ر م رسرىك رفقا .ا ق د د - 11/i m / h 

.شدند دسكرب

ذره توضيح مقدمه ٩ صنححه در كتاب مهين خول در ■ ٢  

 حمر زير در كه ساواى كننداكن نظر /ظهار كه قده

لكمات /ز /سظده Ü قعده ىم حميد راتشان افلها كؤرش

 .شدند ىم شطخنه ضنه روزهاى إساىم مسوال و رمز
ه ىيها منونه .٣ جئ زآ  صفحات در (jlßjuuO را شد كفته /

 كتاب اول صضقه در مثال .منول مشاهده خمتلف
 م يرونده مشاره ،تارخي فاقد كه كرديده درج سندى

 در مندرج سند در .باشد ىم مربوط مأموران نظريه

در .شوب ىم مشاهده وضع مهين مني *مزي جهار صفحه

 رسى كزارش عنوان به سند صفحه دو ۶ ا مصححه

 منره و مهرءآرمر /مفثءء هركونه فاقد كه كرديده درج

 صفحات در كه أسنادى در را وضع مهين .شد با حمى
۴٠، ; Y' ( Y م ٢۶٨ ? A r تؤن ىم ئزي د7 قده درج  

مهين .كرد مشاهده  موارد مه توان زىم ث جارجوب در
 حسن رفيق بازجوىي صنححه ٠۶ مثال ؛كرد دممرى/ةثءره

مهر و آرم و ره مشا فاقد ٢۵ ١ صفحه در ظرىض ضياء  

 بازجوىي كزارش صفحه متيزم ٢٨٣ صفحهدر .باشد ىم
صفحهدر Lو باشد ىم مشاره فاقد ازظريىف ديكرى  

بدون -صفحه ا ٩ — جرىب مزين ؤزجويئ كزارش ر ٢٢  

 الذكر فوق واقعيات .ست/ متده درج غيره مهرم ،شماره

ه ىم آن دهنده نشان ك د ن  ارائه ازمطالب رسى يف ؤت
ب اين در شده ساواى /رءطد حساب 4ل نبايد ئ كتا

ك / مه

 عده مسى“ خانه به ساواى مزدوران حطه بنبال 4ل .۴

 يرىمرضا رفيق شدكه شايعدررسيز حمداىي اى!زرفقاى

دد/ست واقعيت امااين .ست/ رسيده هشادت مثه درآجنا

ß خول/م بود /محسص>هبداز ساواى ين/مر

محم'(ر خانه حمد ۵٣ ش تريماج ٨ در يرش رضث مهحمش

J تيرماه ٨ درثريىي مملز .رسيد شهابت به جنوىي L 

 در كه iSißluj جنايتاكر زجويان با رس ممى/ز رسوىل ۵۵
ن ز رسمستبود شده اكره مهه أوين درزندان زمان آ  ا

 تضعيف و س،ؤك قدرت دادن نشان جهت رسوزى

سازمان به ؤمسته زندانيان أكرث ،زندانيان روحيه

ننني من كه خض ود/ىي جرميتىي هنا درميا را بودم آ

ز ميىح در ن رما .منول مجع اوين هاى سالن ا زمان درآ

L b (p /وين fبند ؤمني شمبهدر jjß j دادن سان 
ز هشيد رفقاى ى ها زه جنا هاى ءكعس محيد رفيق جثه ا

رشف ىن ا ر •يل٧٢* رجزخوأ ن وسط د بزرىكمزي سالن اي

تقرار ع  از فداىيمتهيد رفقاى هإى تتمكسسلواز كه نت
 .مود بودللء ؤخته جان يرماه ٨ در ئءىيكهل جثه

مدر جرخيدندم مزيىمدور Lo مشراه ظ سنحؤآ/ى  ،مح

ز جفمىع هاى حصنه عكس  در كه عزيزاىن جنانه ا

ث/ن ما راه بودند رسيده هشادت طلر/درمه نربدى

.كردند ىم نمايى قدرت سغنإىنباإبراز كأه دادند ىم

 رحمش از هاىي عكس مزيكه حمسضاز 4ل من كه وقيت

ىم كه رىح ‘رسيدم داشت قرار آن روى يرىب رضا
jT ييقس ازممث/ى من داست  L} ام بوده در/رتياط رفيق، 

 بود واربابانش خودش شايسته تهنا ركيىك لكمات با

 /ين به و ;مرد يرىب رفيق 4ل رارن حفض به رشوع

ب ه خمش ترتي كي ن b خول و زاي A مإرز رفيق ا j 

ز هردى رضا رفيق .كذاشت ثبرادرم دوستانا كيومر  

هبود تنح>رمهما صنعىت هرنستان دانجشوى و سنجرى ك  

ر ب ىي د  به ساواى يورش جريانرر ؟م سال ٥مهرمار

مث ىم خانه رس مه دربازداشت حمفته ىيوحدور ل  

ت تظاهرات بنبال به 'برد ىم د سش /رديهبش در *  

ث ،نارمكط دأنشكده ووكيومر  طور شدبدومه متوارى /
مهه خرد براى فوزيه ميدان در اى خنح'ده مغمنيئه  

ز" كه ص زهءن دررين .منودند  ض،ىح عباس رفيق ب هث

ز ري /م ،بودم برقرارهنوده تشكيالىت ارتباط رفقا وجود ا
ن ">ميب رين ه و ممحدمم مم حمى م كيومرث دم آ

 ارتباط ص دستكريى L .شدند وصش ،jLojLu مه رفيق

ى رئث /ين ره روث /دءحن Lo!قد حممظح امزثطزا L مدىب با  

L در هشادت ،ل;زط و"ث كردهبرقرار أرتإط سازمان  

 بعدها جرىم رضث رفيق .منولند فعاليت زمان ظ صفوف
i^عضو s b ß ٨ در دليل حممني به م شد سازمان عاىل 

هحضور جنوىبمهرآباد درخانه تريماه فت هشادت ومه ،
.رمسيد

،٧^ .رد  هشداى م زندانيان ه/ى خانواده مبارزهو ^
 وانعاكس شاه رزمي برصه درافشاكرى فداىي جرمية
ت اخبار  هث ترده م،ن در جريكها و ن منلس بارزا

/ست انكارناين واقعيتي y حمت !مز عليرغم ٠ بر iß L u  Lät ̂

ت هىث بوده خط براى ريوانب ومت ظاهنا وازإرهأى مزب  

 در كه büTتا .نكرب حمركزحمرولض ط خانواده مبارزهو
 خانواده اعرتاضاتاين۵٧و ءاحم ساهلاى بارزات جريان

j و شهدا دتمثر خانواده مبارزات شمراه به هف L ü / j j j) 

 شدكه تبديل ممموىم ميارزاىت حركت يتف مه سباىس

ل ز خو ى/ مت ه اسثكرهىي ي ز ر ا ه مب طب ر ت ب م ى مس و .مود هيل

 سياىس زندانيان آزادى دادن جلوه عفم ممشول .۶
 درسال ايران مردم انقالب كريى اوج درجريان كه إى
ز٧ ا دىك/ شثه زنداهناىد ميراز ز/دشدت  رفندهاىد

مم ث‘ داركردن خدشه جهت كتاب كننداكن تهيه كثيف  

كه هاىي منونه بر عالوه .ثشد ىم ميارزين م مكونيسهتا
شكوىه رضا عىن زحمش مورر در مشم ىم شدالزم كفته

ن وى مورد در كه بنويسم نزي ب در/ي ;ست/ آمده كتا

 /ست شده حممدر/ و و/حمعغ عفم ممشول ا هأم ٧ سال در

عىل .ست/ئدرءمثه ىب خست دروىغ ماين (T/iم رصفحه

 حمرمتزدر كه بول يرشورى بيونيىكازانقال ثكوىه رضث

د رسجخم بمشن مقابل ر ومردىم مبارزاىت خصالو ت

ش م صواره ا هلا ش ا ه بود■ يارانش خب ك و ل س ا س ز ا

ز بيش خرد آزادى سلطنىت ر)مي سقوط L زندان سال ٧ا

مجهورى سياجهاهلاى /سامديكر إر بود يافته إز رأ



ff éjUAفص م
ر كشت اسالىم د Jو jlß l) ز يعس م٠ حتمل ا

LqjbLo اسالىممجهورى درخميان حمش،*ره هاىم ثدكنجه 

ى ودرحاليكه  قدرت زيادى حد ٧٢و قده فلج /زدددئسمس

ت >،مخر بيناىي س  آرماهناى فداى /ر جانشمود ذره ازد

ز/دمود سمثى/ص/خالى هرت  بازجويانش خواسهتاى 4لو

ىو -ثغاأل>' كردن  .شد يذيرا ٧; رشافمتندانه مر

يح/؛كه در كتاب كننداكن هتيه بدانمي كه است جالب

 عفم ممشول را مبحىع مإرزين م مكونيسهتا "/;(دى

د ىم جره شدن ؤكع ى ،هلن ث كه /ر نادميىن آزاد

ىي/ز*سبرب ü سمك f̂Tdlt.it. L&Lutتشو ممشول واؤع ٩٠ مهر

 در مهمى بست هرتك بعدها و سدد أزاد و شده

ålSjLujJ اسالىم مجهورى ضدمردىم J lxJ jf ر كردند/ 

س ىم ترحض منبني اوج L مهزم،ن ءاه /،دررمث... د

ى ر  زندانيان ساير مانند نني عر/حمى اسالىم انقالب ك

زاد اززندان سباىس اآ ه درؤحمعيت Lol من مرن  حمط /

ى ،موىب ص ممىه ىج يح هاز مع/والدى م /نؤر جث  

ث هبودند ىم ك  تهنا ته زندانخوداز خاطرآزأدى به ك

سؤص مر/مسم در تكه شدئد آل/مت مه حارض

oLo-si در و شد حمرصيردز/ر درزندان كه مشهثنثثه

 كشت منتكعس رثرهير تيليغاىت د<سكنحه مسى حمجراز زهءن
 معر ijß-b نخواها قطهنقثه ب/ى و همنول رشكت

JJJüM. ي محبقت در ن مه /ر مد/حمت اكر آ  درجه آ

L خودرا بريدىك م رساندند ic /مياندر .رد*ءالرصمتمهد 

 رجاىي مهمرن فردى شاه زنداهناى نادمني اينكونه

مث سابق مجهور حمس  قرار مهم اسالىم مجهورى ر

ت ش  مقاض در /وين ثزد/ستكنحه هىف ازاتاق بريش كه ن

م /حمثده ساواى جنوى ث ؤى مالىي سياىس دثن’زئد/ شه

توأحض حال هر رر .مترر خمئسش تقاضأى س  /يزع كه /

ل ي ب ز مزدورانشان و هث مهميىم وحقري افراد ق و ر م  داسناا

ك وأ ت /ر سا س ن مه ىم د ى جم م ب ه ي طب ر ى ب د ث" ه ك د ر ك

ه /رد ر ك مر ث ى هف شاهد خرد oLoj ن حمط د

.بودند شان نكردىن

ت بر/ى .٧ j/ß ىم ر/مطده دررين يينرس ثذخ j) كتاب مه

 ساهلا صان در كه مى هلط ارشف رفيق ائر مقاومت محاسه

 صفحاء در صقال -كرر رجوع رست دةمده "حرير رشته به

ب /مم كتا ين  قعده هبروزترمنه رفيق هشادت L ا،رمبه در ا

ه :كفتند ىم رشس ىم L مزإدور/ن '.كه /ست ت كن ز  شدن ا

مي خض هبروز ت حون • ائث ط د ئ  ىص و بود وحس /و /

ؤ د مككط /ر ٧٠ خيىل سث’آ  ط قاتل رم؛ده حسني و .كن

"ا..برد خرد ث جزيها خبىي ;مدكرد ن حمث /فمسس

د تهل زا ر ا مب ز ءا ن ظ دا ميءأ اكدك باخيذ

 دهشتناك رشايط به اعرتاىف در كه اكركران به انتظاىم نريوهاى وحشيانه يورش

 خول به بيشرتى ابعاد روز هر منايند ىم جتمع ها اكرخانه درب مقابل در اغلب شان زندىك و اكر

 كفش اكرران اعرتاىض جتمع به اسالىم مجهورى ررمي مزدوران محله ،آن اخري منونه .كريد ىم

 دسشكريى به ،اكركران شمت و رضب مضن مزدوران ،محله اين جريان در .باشد ىم بور شادان
 اقدامات به ندارند حق كه منودند هتديد را شده دستكري اكركران و يرداخته آنان از تعدادى

 و درايران وأبسته دارى رسمايه سيسمت بسط كه است اين واقعيت ؟ما .هلند ادامه شان اعرتاىض

 براى آهنا كه است ساخته مواجه فرساىي طاقت رشايط جنان با را ما اكركران ،استمثار ياىب شدت

 علريغم مه دليل مهين به .ئدارند خول بيشاروى مبارزه جز راىه بار نكبت رشايط اين از خالىم
 اكركرى مبارزات كسرتش شاهد روز هر ما جامعه ،رزمي وحشيائه هاى بند به و بكري و اختناق

 اعرتاضات اين رشد به رو روند نشاندهنده كذشته ماه يكرس در اكركرى اعرتاضات به تاكىه .است
 زير موارد .است منوده اجياد اكرم طيقه براى ررمي كه است دهشتناىك رشايط آن افثاكر و

.سازند ىم آشكإر را واقعيت اين از اى كوشه

 مهياران بافندر و ريسندىك اكرم ٣٠٠ از بيش ،حقوق ماء ١ ١ يرداخت عدم به اعرتاض در •١

 .زدند اعرتاىض جتمع يك به دست رزمي استاندارى مقابل در اصفهان

 خواهان بندان راه اجياد و اصفهان خياباهناى در جتمع مضن اصفهان بافناز شاىج اكركران .٢

.شدند حوئ مشلكاث به رسيدءز
 اقدام يك ىط *؛تول ماشني آسياك” رشكت اكركران و كيالن سازى جيين اكرخانه اكركران .٣

 معوقه هاى حقوق ماه سه برداخت خواهان و كرده جتمع استاندارى مقابل در مشرتك اعرتاىض

.شدند خود

 اخراج به اعرتاض مضن و كرده جتمع استاندارى مقابل در كرمانشاه ئساىج اكرخانه اكركران .۴

.شدند خول معوقه حقوق ماه سه يرداخت خواهان اكرران

 .رسدادند اعرتاىف فرياد خواسهتايشان به رسيدىك جهت تربيز تاب خن اكركران .۵

 خول مشلكات حل خواهان و كرده جتمع اكرخانه حمل در هبهشر سازى جيت اكرم ١٨٠• .۶
 بأزداشت مديت براى را رشكت كإرفرماى ،اعرتاض اين جريان در معرتض اكركران .شدند

.منودند

 دسمتزدهايشان برداخت عدم به اعرتاض در خوزستان سازى لوله رشكت 0كأرما از نفر ۵٠ ٠ .٧
 كه برآوردند فرياد و زده اعرتاض به دست اهواز استاندارى مقابل در اكركران از يىك دستكريى و

.“مي؟ مس/سنه

 برداخت وعدم كأركران اخراج به دراعرتاض ايرانهشر هشرستان بلوج بافت اكرخانه اكركران .٨
.زدند اعرتاىض جتمع يك به دست دسمتزدهايشان

 توسط اكركران وحشيانه استمثار و جياول بسرت در كه هند ميد نشان روشىن به باال هاى منونه

 شناخته رمسيت به دسمتزدهاى حداقل مهان حىت كه رشايىط در زالوصفت وابسته داران رسمايه

 فرياد اكركران كه رشايىط در ،شوند ىم اخراج دسته دسته كآركران و شوب منى يرداخت نزي شده

 كسرتش .كريئد ىم اى تاؤه أوج روز هر اكركرى اعرتاضات امي كرسنه ما كه آورند ىم م
كه جرا .أست كشته اسالىم مجهورى رزمي اندراكران دست هراس باعث شديدا كأركرى مبارزات

 رشايط جنان ميتواند آهنا ييوسنت مه به با و مبارزات اين بيشرت هرجه رشد با دانند ىم آنان

 اساس براين .نيست يذير اماكن سادر به آن با مقابله ديكر كه آيد بوجود جامعه در اى مبارزاىت

 بارى دهشت و دشوار بسيار رشايط استمثاركران حن به و ضداكركرى سياسهتاى اختاذ با كه رزمي

 جاره اكركرى اعرتاضات كسرتش از جلوكريى جهت أست آورده وجود به ايران اكركران براى را
 جهره كه واقعيىت .ندارد وحشت و رعب فضاى اجياد و رسكوبكرانه اقدامات تشديد جز اى

 مبارزه و داده قرار اكركران مقابل در بيشرتى هرجه روشىن با را اسالىم مجهورى ضداكركرى

.هلد ىم قرار آهنا هاى اولويت صدر در را جنايتاكر رزمي اين رسئكوىن جهت

!اسالىم مجهورى امهرياليسم يه وابسته رزمي باد نابود

!ايران اكركران طليانه حق مبارزات باد مبروز

رامهان رسوزى به اميان با

١٣٨١ آبان ١٣ "ايران خلق فداىي جريكهاى

ه !باخزيمي اسالىم مجهووى وحسانه احمدمبمه،ى برعيه

 اعدامهاى منايشات و سياىس زئدانيان اعدام از جديدى موج اسالىم مجهورى جتايتاكر رزمي

 از تعدادى مجله از ،سياىس زنداىن جندين كوتاىه فاصله در .است انداخته راه به را خياباىن

 خطر را سياىس زندانيان از ديكرى تعداد جان و شده اعدام ايران كردستان دمكرات حزب اعفاى

 از اى زقؤة جليل و شويف خإك ؛قادرى حقزة اعدام دنيال بة كردسائن دز .كند ىق هتديد حنرك

 حزب اين وابستاكن از ديكر يىك كودرزى صاحل ‘مهرماه ٢ ١ حسركأه در ،دمكرات حزب اعضاى
.شد سريده اعدام جوخه به سنندج هشر زندان در

 اش جابرانه سلطه حفظ جهت اى هروسيله به كذشته سال درأم كه اسالىم مجهورى

 اعدامهاى منايىن و سياىس زئدانيان اعدام كسرتش با است تالش در يكر د بار كرديده متوسل

 مجهورى ررمي مزدوران هاى زوركوىي با مقابله به جسارت با و آشاكرا اكرثا كه جواناىن خياباىن

 وجود نفعس اما .خيشد كسرتش جامعه سطح در ؛ر وحشت و رعب ففعاى ،اند يرداخته اسالىم

 نشانه خول ،آهنا بوبن علىن بررضورت اسالىم مجهورى خمتلف رسدمداران تاكيد و اعدامها مهين

 مجهورى رسدمداران وحشت و رزمي برهيلع مردم اعرتاىض جنبش مرى وسعت از است اى

 به اكرد ،وقت حامكان ددمنشانه سلطه حتت كه مردىم اى توله اعرتاضات غليان از اسالىم

.جويند مى سود خول نفرت و خمش ايران جهت فرصىت هر از و رسيده استخوانشان

 بار ،اخري اعدامهاى هشداى خانواده با مهدردى مضن ،ايران خلق فداىي جريكهاى
 تشديد ،دربند ارساى و سياىس زندانيان جان جنات راه تهنا كه كنند ىم تاكيد واقعيت براين ديكر

ى برهيلع مبارزه شد ىم اسالىم مجهور د .با ي ا ت با ب ر د ى هرجه ق رت ش ت ررمي برهيلع بي س خا  و بيا

ت مبارزه ه ش رزمي اين رسئكوىئ ج من د د را د دي ش .منود ت

!اسالىم جمبهورى امربياليسم به وابسته رزمي باد نابود

!آزادى راه جانباختاكن خاطره باد راىم

!است آزادى به رسيدن راه تهنا كه مسلحانه مبارزه باد زنده

رامهان يريوزى به اميان با

١٣٨١ مهر ٢۶ - ايران خلق فداىي حريكهاى
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مف ؤ قؤاو و ا ه س مب م1 ءيوآىن ه مب ه

ض مم هأ ص ق ه ه زأ ا م ر ؛ حمءاق ؤ ه ه مهؤىي م-ء

ك ناكهاىن ظهور با ١٩٩۴ زانويه اول در  ارتش ي

ب در انقالىب كه شدمي روبرو ع مم رشش جنو

و مسلح هاى سازحمان ديكر با بسيارى هاى تفاوت  

 .داشت بودمي بيده تاكنون كه ائقالىي هاى ارتش

و زندىك شيوه از كرفنت ايده و شناخت با ، زاياتيسهتا  

ب  جامعه ميلغني <مكزياك بوىم ساكنني رسوم و آدا

جوامع اين به بسيارى شباههتاى كه شدند نويىت  

 اين با شدن آشنا ،نزديكس از براى ما .داشت بوىم

 زمحتكشان و اكركران مبارزات مهجنني و جنيش

تارخي در هيثت اين . دادمي تشكيل هيئىت مكزيك

.شد مكزيكه هشر وارد ٢٠٠ ٢أكتري ٢۵

م اك ي د ء س ا و ق و م ر ه ي زئ ه

مون را أ برق اكركران سندياكى از اكترب ٢٨ روز در  

كو ن 11ح ن از يىك سندثاك اين -كردمي ديد رتي اكل دي و را

 ساهلا .است مكزيك اكركرى سندياكهاى ترين جب

هنا ، رسكويكر و فاسد هاى رزمي با مبارزه  به را آ

 حاميان از يىك .است كرده تبديل مبرشو اكركراىن

 احتاديه مهين اكركر طبقه ميان از ها زاياتيست معده

هتا .است برق اكركران  روستاهاى در داوطليانه آ

ك نوع هيج كه زاياتيسىت  ،منيكنند دريافت دولىت مك

 سمي را زيادى روستاهاى و كرده نصب برق ؤنراتور

.اند كرده كىش

 • رفتمي ١٠ته حه ما ال '٠ روزنامه دفرت به اكترب ٣١ روز

هيئت اعضاى از تن دو نرشيه اين خمىف دفرت در  

و كوجك تودرتوى اتاق دو .بودند ما منتظر حتريريه  

در كه بود نرشيه مشاره جديدترين از ير ،آشزيخانه  

و بودند شده تلنبار مه روى شدن بندى دسته انتظار  

هنا از ما از عكىس .كردمي استفادة صندىل عنوان به آ  

مبا  وكيىل او .ميكرد تزئني را اتاق ديوار ” اوجوآ د

م "از دفاع كه بود د و ل ر وئدورو " و "مونتي ه ت ؟ر اكبري

 شده خواسته او از . داشت عهده به داداكه در را ٠٠

أستان ديكراهل اكولوؤيست جند از دفاع كه بود  

بردن بني از به كه سياسمتداراىن هيلع م كه — كررو

ت و ها جنلك ب قانوىن غري جتار د أشتغال جو شتن دا

 زن وكيل اين .يكريد عهده به را - ميكردند مبارزه

اكترب در مكزيك هشر در اكرش دفرت در را جشاع

و روشنفكران عام قتل نوع اين .كردند ترور ٢ ٠ ٠ ١  

 .است بوده زياد كررو استان در خبصوص مبارزين

 ، ماركوس وجود دليل به كه ،جياياز استان برعكس

ن توجه ب را جهانيا شتار غالبا ، كرده جل در مردم ك  

 ٢٠٠٢ سال در .ممياند يهنان جهانيان جمش از كررو

خانه به خانه مبارزين جستجوى در رسبازان كه وقىت  

 جتاوز هايشان خانه در بوىم زن دو به ميكشتند را

دادن كزارش براى زنان اين از يىك مهرس .كردند  

 ( اتوبوس با ساعت جند و بياده ساعت ٨ ) جرم اين

شد كفته او به .رفت جيليانسينكو هشر دادكسرتى به  

هنوز اما .فرستاد خواهند حتقيق براى را كىس كه  

اين .هستند افراد آن رسيدن منتظر روستا حمردم  

 — دى حزب توسط كه مكزيك ارتش دست به جنايات

ر ى—آ  اين اينكه با .ميكريد صورت آمده وجود به آ

 شكست انتخابات در سال ٧ ٠ حدود از بعد حزب

دست از را مكزيك ارتش و كنكره هنوز وىل خورد  

.است فداده

 در نرشيه حتريريه هيئت اعضاى از يىك ،رياكردو

ى شلك جكونىك و تارخي مورد  سازمان و احزاب مر

 و ، سياىس آموزش هاى مدرسه ، مكزيك ائقالىي هاى

براميان آن زبان و نرشيه مورد در مهجنني

يت سيار كه داد توضيحا .بود جامع ب

 مبارزه از كه است اى توله اى نرشيه ٠١ ته ماجه الما

اين .ميكند محايت حمكزيك دولت هيلع بر انقالىي  

بود نقاشان و هرنمندان نرشيه ١٩٢۴ سال تا ،نرشيه  

و جكش و داس كه ، آن اول صفحه آرم و طرح و  

 كررو خاوير امس به ئقاىش اكر ، است رسخ ستاره

.است بوده

 بني ساهلاى در ميشد جاب نرشيه كه دوم دوره

حزب اراكن ته جه ما ال .بود ١٩٣٨ تا ١٩٢۴  

 بود.هرجند خمىق اى نرشيه و مكزيك مكوئيست

 رزمندىك كننده منعكس زمان آن در نرشيه حمتواى

با مه را حزب آن سازشاكرى وىل بود ساهلا آن  

صداى كه ميكرد وامنود نرشيه .ميكرد محل خودش  

ما ر  بود روشنفكراىن صداى واملع به وىل باشد ىم 0كأ

.برسانند نتيجه به را انقالب نبودند حارض كه

 ١٩٩٠ در .است ٢٠٠٢ ئ ١٩٩٠ نرشيه سوم دوره

راه براى مكونيست حزب حمعرتض اعفعاى از يىك  

تاتر اكرش كه ديكرى رفيق با نرشيه د جمد اندازى  

 رادياكل هرنمند خشص اين .كرفت متاس بود خياباىن

 (.سولوتيتو نريو ) است مكزيك در اى شده شناخته و

ب بدين ك و هرنمند يكه وحدت از ته حماجه ال ترتي ي  

 نرشيه زبان .كرفت جان دوباره ماركسيست روشنفكر

ب هاى هسته هاى ماركسيست زبان طرىف از كتا  

ديكر طرىف از و بود ودانشاكىه روشنقكرانه خوايت  

كشور در مردم مهه براى كه هشرى -اى توله زبان  

ك قابل برحال ( زبان بوىم روستاهاى مثال )نبوب در  

ك حارض  Flores Ricardo سازمان از هسته ي

Magnon اداره را آن و شده نرشبه اين وارث  

است سازماىن هر خدمت در نرشيه اين وىل •ميكند  

 كردن آاكه هدفش .ميكند مبارزه خلق قدرت براى كه

 • است اى توله هاى جنسس مبارزين دادن آموزش و

 بني رابطه اجياد نرشيه اين هاى اكركرد از دمي يىك

 زبان جهت اين به .است متفاوت سياىس هاى ءقروه

ك اكدرهاى زبان منيتواند نرشيه اين  .باشد تشكيالت ي

 بوحميان و ها سازمان مهه زبان كه ميكند كوشش

و مخشص خلىق —اى توله زبان يكه ؛باشد مكزيكه  

 نرشيه در زبان اين رشد يروسه مه هنوز .روشن

و آمدند دانشاكه از كه روشنفكراىن .دارد ادامه  

ك راىن حتليل ميخواستند  تدرجي به ،بشوئد بزر

ف دوباره فهميدندكه  جطور .بكريند ياد زدن بايدحر

د استفاده خلىق زبان از  انقالىي حمتواى آنكه بدون كنن

م زيرا ،بدهند دست از را شوب شديدتر رسكوب كه ا  

 از كوجك جمته جندين بايد و شده أبود نرشيه اين

 .بياورند در رس ديكر جاهاى

 و ترانه و طزن ،فوللكريك غىن ،فرهنك از جمته در

از انتقاد و مكزيك مبارزات تارخي بيان در متثيل  

ال .ميشود إستفادة حكومت با نوامري مشاره در مث  

 ،ياجئوويال و زاباتا باره در فوللكور شعرهاى از استفاده

با كفتكو براى جمته .ميكند ياد مكزيك انقالب از  

هتا خول زبان از مردم و دهقانان .ميكند استفاده آ  

ن رر! نوشته و ها حرف جمته و ميخوانند را جمته اك  

هاى غلط كردن تصحيح بدون حىت را هايشان  

مطالىي تعداد كه بود دليل اين به .ميكند جاب امالىي
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 مريسيد نرشيه دفرت به اكركران و دهقانان از كه

استء شده بيعثعرت

 از تر جوان بسيار كه نرشيه فىن مسوئلني از يىك

 مربوط موضوعات جكونه كه داد توضيح بود رياكردو

كه ميكنند مطرح نرشيه در مه را جديد نسل به  

 اضافه نرشيه جوان خواننداكن تعداد به شده باعث

روى هاى نقاىش ) ها كرافيىت مثال عنوان به .شوب  

 خبصوص ،هشر خمتلف مناطق در معموال كه ديوار

از ييشرت جوانان را (ميشود ليده نشني فقري هاى حمله  

ك ترها مسن ك با كه ميكفت او .ميكنند در  اين در

 موفق است متفاوت جوآنان مبارزاىت زبان كه موضوع

 صف يىت در را خمتلف نسلهاى مبارزين كه اند شده

 در جمته در خودشان جتربيات از او .بدهند قرار

رتنت از استفاده با ارتياط مرتبط در آن نشش و اين  

 .كرد حصبت خمتلف هاى جنبش كردن

مارج مشاره ،كروه خرت د رفيق دمي و من به رياكردو  

 حال عني در و آموزنده بسيار كه داد نشان را نرشيه

 منت يكه نوشنت جاى به ■بود شده هتيه مبتكراته

ك وئري  يا و ٠ زن مسئله مورد در ماركسيسىت ت

 بودند نوشته يوحمى زنان از ،زنان دردهاى و مشلكات

 .زاياتيست و مبارز رهرباىن به بودند شده تبديل كه

ر يواكندا ) نياكراكوئه انقالىي شاعر از شعرى  مقاله ، (ي

 بونا با اى مصاحبه ، آرزانتيىن دار خانه زنان از اى

 مجله از ، (مه حماه اول مادران اجنمن اول بيري ) فيىن

ك هاى عكس با مهراه كه بودند مطالىي در بزر  

از ليسىت مهينطور و .بودند شده جاب مارج مشاره  

ت بار داراى كه اسبانياىي زبان در مونث لكمات  مثب

 با را ليست اين كه خواسمت رياكردو از باشند ىم

:خبواند بلند صداى

مموله

شان

مبارز

ك ب ي ب مطل ى و جال اكر كر ابت  اين مورد در دي

 به راجع كه را صفحايت امس كه بود اين نرشيه مشاره

ه جاقو يعين يو كوىح بود زنان شت  در .بودند كذا

 اسيانياىئ زبان به جمته يعىن نرشيه خول نام كه حاىل

 ئدارمي ايران در را حمشاهبش ما كه است ابزارى امس

 استفاده آن از داس مثل التني امرياكى در وىل

 از .است مارها كثنت ابزار اين ديكر استفاده .ميشود

ن نظر اك د دانن  مه امرييالزيم و دارى رسمايه ،نرشيه ر

 قرار هدف جمته روزنامه كه هستند مارهاىي مجله از

 زبان از استفاده بدون كه است شلك اين به .است داده

وئريك .ميشود ارائه خلق زبان با أنقالىب توئرى ٠ ت

 خداحافظى .كشيد طول عرص تا جمته دفرت در كفمت

 آيا منيدانسمت .بود دشوار براميان املجته رفقاى با

هنا ديدن براى ديكرى فرصت  .نه يا داشت خواهمي آ

 موقع كه را جديدمان رفقاى اين مهربان جهره

 ايرأىن سبك به را ما صورت طرف دو هر خداحافظى

.برد خنواهمي خاطر از ميبوسيدند

س ى صءزش مدار يت مس سامه س

 .است خلق جنبش رهربان آموزش مدارس اين هدف

س اين د وجود به را اماكن اين مدار ورن  فعالني كه ميا

ت با يتوانند سياىس ت جبز ديكرى هاى البيا  البيا

 نريوى طريق بدين و بشوند شنا ا خودشان تشكياليت

 ) جمته روزنامه از خيىش .شوب بيشرت اى توله جنبش

 خواندن براى ٠٠ امس به ، ( روزنامه وسط هاى صفحه

 ازشان مدرسه در كه هستند موضوعايت ، رفقا با

ها لكاس اين از يىك اكر حاصل يا و ميشود استفاده

ه ي د ا ه ص ض م دسين حا و ممي ص ها ه ث ء ل

 ديدن آن از ما كه اى حمله ،ايستايااليا حمله در

 خيىل زاياتا اميليانو انقالىي خلىق احتاديه ؛ كردمي

.دارد طرفدار

 حاشيه به روستاييان ٧ ٠ هاى سال هاى حبران در

ك هشرهاى  آبادهاى حلىب و كردند مهاجرت بزر

 .آمدند بوجود شكر رين به نزي مكزيك هشر >تاشيه

 احتاديه سياىس مكيسيون اعضاى از يىك كه لو كونزا

ميليانو انقالىب "خلىق  دفرت به ما مهراه ، است زاياتا ا

 در .آمد تيوتنكو ميلك سن هاى نشني حاشيه احتاديه

از يىك كه شدمي آشنا السا با احتاديه اين دفرت  

 لكاه با عصازنان يريمردى .ست1 احتاديه مسوئلني

 ،خانيتو ،را و ا لسا ا و شد دفرت وارد مكزيىك سفيد

 بيش سال ٢٧ ز ا السا .كرد معرىف ، احتاديه بنيانكذار

به ام ده خانوا با سش سال ٢٧ : حميكفت ما براى

ه -بشومي ساكن كه آمدمي تيه اين ر بود اى تي از ي

 مه ديكران .عقرب و مار و خركوش مثل حيوانايت

 خانه .ميامدند اينجا به ،—حمكزيك خمتلف اياالت از حىت

خدمايت كونه هر از . ساختمي خاشاك و خار از اى

ب مثل  از بعد •بودمي حمروم ■■■ و مدرسه و برق و آ

ن با مبارزه به جمبور مدىت س و خواران مني ■شدمي بلي

 براى و سند كرفنت و هاميان خانه كردن قانوىن براى

 و خانيتو و من .ميكردمي حمبارزه هشرى خدمات

 .شدمي زنداىن و دستكري حمل مردم از ديكر بسيارى

 فرهنك سطح .بودند زنان مبارزات اين اىلص حمحور

ك از زهنا ما .بود بايني اما ك بليس از طرف ي كت  

ها زن مه مردها بعىض ديكر طرف از و حمخيوردمي

ك را يشان  در كه بودمي زهنا ما اين اغلب .مزيدند كت

ف ى تصممي شوراهاى در وىل بودمي مبارزه اول ص ري ك

 خالصه .ميكرفتند را ها تصممي كه بودند ها مرد اين

٠٢ .ميجنكيدمي جهبه جند در زهنا ما

 . رفتمي خلىق هاى آشزيخانه از يىك ديدن به السا يا

 حمل مردم ■ شده كرفته برو از ها آشزبخانه اين ايده

رند مه روى را هايشان يول كذا  خانه آشزي اين در و مي

به .ميشود مكتر خرجعش كه ميكنند درست غذا ها  

 جماىن غذاى كوين مه حمل فقري هاى خانواله

 آشزيخانه مهامن ر ناها براى ما روز آن .ميدهند

ك •بودمي خلىق ك مج خورا د خيىل سس با خو  و تن

 كونزالو و خانيتو و مرسده و لسا ١ كنار در ، ذرت نان

و رفقاى و ر غذاى من براى اين ، خودمان >،م  سا

ذ ذي .بود ى ل

و مه ق د م اك و ث د § م ص ي ا ئ ز

.ميكنند زندىك هشرها در مكزيك مجعيت ./*٧۵

 نريوى و هستند اكركر نزي روستاها ،مجعميت /مه ٠

 )سلطه فعىل رشايط در .ميفروشند را اكرشان

 تغيري نوع هر ، ( امريكأ دخالت و نوئليريالزيم

 اكركر طيقه نشش به بستىك مكزيك در دمكراتيك

 و كشاورزان ، اكركر طبقه احتاد .دارد جنيش در

را رفرميسىت حل راه نوع هر جلوى مكزيك يوميان

د ىم ■ر

 در دخالتش و امرياك مستقمي نقش با نفتا قرارداد

 در مكزيك اكركرمتولو ميليون هفت وجود و ، مكزيك

 زمحتكشان مبارزه كه است اين معناى به امرياك

 براى بنابراين .نيست مكزيك به حمدود مكزيك

ريات به رسيدن  جهاىن احتاد جز راىه دحمكراتيك تغي

 .ندارد وجود مكزيك بوحميان و دهقانان ، اكركران با

ت اخس٩۶ ؤانويه در  زاياتيسهتا قيام به اكركران مثب

 براى ارتش كه را مكزيىك رسبان ۶٠٠٠٠ كه بود

 وادار نشيىن عقب به ، بود كرده بسيج بوميان رسكوب

 ،١٩٠٧ اعتصابات يادبود براى ، ٩۴ زانويه ٧ در ■كرد

ثر را اكركرى حركت بزركرتثن ،مستقل هاى احتاديه

استقرار حمزم ) الاكندون جئلك ظاىم حمحاممرة هيلع

 اكركر هزار ها له مهزمان و ،داد اجتام ( ها زاياتيست

ى  هيلع ، صنىف هاى خواسته دمي و حقوق افزايش برا

 و ها احتاديه عضو اكركران كردن زنداىن و اخراج

 اعرتاض به امربياليسىت قراردادهاى دمي و ئفتا هيلع

 مبارزه و تظاهرات ، اعتصابات زمان آن در .برخاستند

 ها احتاديه اعضاى مهه . نشد متوقف هيجاكه اكركران

راى ها زاباتيست با احتاد براى راست رهربان از غري



١١ مسة

ت  مكزيك هشر ماىل مركز فوريه ١ ۴ در و دادند مثب

ارتش .درآوردند خول ترصف به ساعت جند براى را  

ك وىل بود كرفته را جنلك مكزيك در را سياىس جن  

 .بود باخته مبارزان ديكر و اكركران به ها خيابان

 ها زاباسست كه دمكر(تياك هاى كنكره در كأركران

 بني احتاد و كردند رشكت بودند كرده بركزار

و زاياتيسىت جنبعش .شد قويرت اكركران و ها زاياتيست  

 جديد هاى راه بنبال به مكزيك اكركر طبقه مبارزين

يوميان و كشاورزان ،اكركر طبقه بني احتاد و مبارزه

جم مب د ء ر ا.م ا م .;.حم

حركت ، حتياباز مست به اتوبوس با نواحمبر اول صيح  

ن حاشيه احتاديه به راجع اتوبوس در .كردمي ها ش  

 ،خانيتو و مرصده ، ملا ا با كفتكو .ميكردمي حصيت

طرا خا و ده با قرار تاثري حتت معيقا را ءثروه رفقاى  

 برايصان را هشر جنوب زمحتكش مردم مبارزات ت

سن رسيدمي كه هشرى اولني به .بود كرده زنده  

م كريستوبال جنا از .داشت آ از يىك هشر اين كه آ  

است الزم ،باشد ىم انقالبيون حمبارزه مراكز حممهترين  

اينجا در موجود مبارزات و آن مورد در خمترصا  

م را مطاش .مك ذ

۴ با رصاه ١٩٩۴ ؤانويه اول روز كريستوبال سن هشر  

 زاياتيسىت ارتش توسط جياياز ايالت در ديكر هشر

ش  دراولني ها زاياتيست .شد زاد آ مىل آزادييخ

مكزيكه كننده بيدار امس به شان اعالميه  

(EZLNEL Despertador Mexicano) ك ي  

 يميان تولد روز در .دادند رشح را انقالىب قوانني رسى

ك اعالم مكزيك دولت به نفتا اهداف و ، ،داد جن  

:دادند توضيح اينطور را خول

يلكه ، سيإىس قدرت كرفنت دست به بنبال به نه

ميد به جياد و جامعه دادن سازمان ا ن در كه فضاىئ ا  آ

د امعال را خودشان قدرت يتوانند مردم . هستمي كنن

ارتش شكست و يايتخت سوى به ييرشوى ما هدف  

 اين حني در مسلح غري مردم از دفاع ٠ مكزيك

ا و بيرشوى ن  د زا آ هشرهاى در حمردم كذاشنت د آ

در مهجنني و .ست!مسوئلينشان انتخاب براى شده  

أينطور را مردم حقوق اعالميه اين از ديكرى خيش

:ميكنند ترشحي

در كه خبواهند اتقالىي ارتش از كه آزادند مردم  

 و ، ... ، جتارت ، كشاورزى ، اقتصادى ،اجمتاىع امور

در امور اين كه زيرا ،باشند نداشته دخالىت صنعت

 شلك به كه است نظاىم غري مسوئلني اكر حوزه

 .ميشوند انتخاب مردم راى با آزادانه و دمكراتيك

 و خانواده و خول از كه باشند مسلح بايد مردم ٠٠

و انقالىي ارتش مسلحاته محالت مقابل در امالكشان  

ى ارتش يا ولت ت د ي ا م د ح  .كنن

ارتش دولت سال آن در ها زاياتيست قيام اخس در  

بعد .شدند كشته نفر صدها .كرد رسازير منطقه به را  

ك روز ١ ٢ از هاى محايت و تظاهرات اثر در ، جن  

ك خمتلف هشرهاى در مردم  ،كشورها ديكر و مكزي

ش  مذهىي رهرب كرى مياجنى با .شد اعالم بس آت

ش بارها ارتش حه كر ،كريستوبال سن هشر را بس آت  

 شد رشوع مذاكرات ؛كرد نقض اش يراكنده محالت با

طرف دو امضاى و اندرو سن قرارداد تصويب به كه  

 قانوىن دولت طرف از هيجاكه قرارداد اين .شد منهتى

قطع را حمذاكره ها زاياتيست ١٩٩۶ سال در .نشد  

طرفداران از بسيارى جواب در نزي دولت .كردند  

ارتش توسط را منطقه و كرده زنداىن را زاياتيسهتا  

.كرد اشغال

زاياتيست طرىف از بال كريستو هشر در سال اين در

٣٠٠٠ حدود و شد بركزار امللىل بني كتكره يكسم ها

كنكره اين در .كردند رشكت آن در كشور ۴ ٠ از نفر  

زيم هيلع ير تظاهرات و اعرتاض براى فراخواىن  اكييتال

كه بود يياكرى آغاز اين و شد داده جهاز رسارس در  

و واشنكنت و ١٩٩٩ در سياتل و لندن تظاهرات در  

 .ساخت منايان را خول ٢٠٠٠ سال در براك

بيان اينطور احتاد مورد در را نظرشان ها زاياتيست  

:كردند

 انقالىي مبارزين مهه مهاكرى و احتاد بنبال به ما

هيلع مبارزه براى احتادى .هستمي جهاز تارس رس در  

در اى قاره فرا مهاكرى براى احتادى ،نوئليربالزيم  

 .انساتيت براى مبارزه جهت

و ها تفاوت قبول ،با اى فراقاره مقاومت احتاد اين "  

در ها مقاومت ديكر با مهكوىن جهت در ،ها شباهت

مبارزات مجع اين در ■ ميكند تالش جهاز رسارس

ك احتاد اين .حميكنند محايت را مهديكر متفاوت ي  

ك .تيست كننده رهربى تشكيالت  رهربى مركزيت ي

ك ميكنمي مبارزه كه ما مهه .ندارد كننده  مجع ي

.هستمي متحد

مريم

ن إ ك س إ و خ و ق ي إ ض م إ ه |ر

ملان أ

-ر ر

كه كتاهباىي .رسيد تان نامه ؟مبارزاىت درودهاى با  

.كردمي بست برايتان را بوليد خواسته

ع ق ر- -

جهت كه حميلىغ و مشا آمه انقالىبإ درودهاى با  

د فرستاده نرشيه اشرتاك  صاكريتان از .رسيد ،بولي

ى در بتوانمي كه احميدوارمي .سياسكزارمي صهتا ى فر بعد  

.دهمي ياخس است مطرح برايتان كه سوأالىت متاىم به

ب - -د ر

به اعرتاض در كه اى آمه إ انقالىي درودهاى با  

 يريوز و موفق .رسيد ،بوليد نوشته ارسائيل جنايات

.شيد با

ي مئ ي
-خ-ر ش

تبليغات باره در كه مطلىب ؟انقالىب درودهاى با  

 .رسيد بوليد نوشته امرياك راديوهاى نادرست

 يناهنداكن درباره مطلىي كه بوليد نوشته .سباسكزارمي

ما دست به كنون تا متاسفانه كه ايد كرده هتيه  

.باشيد رسوز و موفق .است نرسيدؤ

ü fa j

ا ر

 آبومنان جهت كه مبلىغ و نامه !انقالىي درودهاى با

ب و نرشيه كه كتاهباىي .رسيد بوليد فرستاده كتا  

ت تان ,رس آدر به بد د ب خر،استه .است شده س

مس

 اكركر راه رشكت به اعرتاض در ؛انقالىي درودهاى با

 —ايران خواهان صمثروطه سازمان كنار در مسينارى در

ذكر بدون البته نرشيه خواننداكن از يىك مقدم خط  

دريافت وسيله اين به كه است نوشته اى نامه خول نام

-كنمي ىم اعالم را اش

دافهارى

أين أز .كردمي دريافت را تان نامه !انقالىب درودهاى با  

رشيات بعد به  ايد فرستاده كه آدرىس به سازمان ن

 .باشيد يريوز و موفق .كردد ىم ارسال

ب-ر - ع

 كرده فكس كه هاىي ترمجه ؟مبارزاىت درودهاى با

وليد ما براى باؤمه كه اميدوارمي .سياسكزارمي.رسيد ،ب  

.منائيد ارسال خول ىاكرها از



1T مff éjhåi
مشند ، Noam Chomsky جامسىك نوام ،٢٠٠٢ سبتامرب ماه اواسط در ك خاطر به كه تبار هيودى فردى ،امرياكىي زبان حمرفسور و منتقد ،اندي ديد و كوىي ر  

 هشر سه در و بود كشور اين در Ordfront لكام جهبه ،سوئد مرتىق هاى انتشاراىت بزركرتين از يىك دعوت به ،كرده بيدا جهاز در خاىص هشرت خود روشن

 افشاى با و برداخته امروز جهاز اجمتاىع و سياىس واقعيات به منول ايراد هشر سه اين در كه خسناىن در او .يرداخت خسنراىن به استكهمل و اوربرو ،بورى يوته

م با معوىم هاى رسانه توسط كه جنه آ از ديكرى تعريف امرياك متحده اياالت خارىج سياست ت” آ  شودءارائه ىم حتميل جهاز هاى توله به آمرون جهاز واقعيا

رشيه از نقل به را Goteborg بورى يوته هشر در وى خسنان از اى خالصه أينجأ در .داد ب اراكن يرولرتن ن ت —ماركسيست مكونيست حز س ي ن ي ن  ل

.كنمي ىم تقدمي فداىي*م دياما| خواننداكن به ،سوئد ?'KPML(r)(ؤانقالبيون

ستاصرب ١ ١از لس جهاز
نوام خسنان شنيدن براى نفر ۴٠٠٠ حدود  

ب منايشاكه به جاحمسىك آمده بورى يوته در كتا  

طور به ماهواره وسيله به كه خسغراىف اين .بودند  

مشال در اوموئ هشر در عالمقندان براى مستقمي

به عالمقندان ركورد ،شد ىم فرستاده نزي سوئد

ك در حضور  از كه ساىل ١ ٨ خالل در را خسنراىن ي

به و شكسته كذرد ىم فرهنىك فعاليت اين آغاز  

ك سالن به ناجار زر د منتقل اساكنديناومي ب  .كردي

 جامسىك خسنان شنيدن براى مردم عالقه شدت

از سش ساعىت افراد از بسيارى كه بود اى كونه به  

 و بودند رسانده سالن به را خود شده اعالم زمان

اكن بركزار  و مرتىق خواننده دو دعوت با نزي كنند

غاز از قبل كه سوئدى مهشور  جامسىك خسنراىن آ

ختند برنامه اجراى به  امر در را خول دقت يردا

 .دادند نشان مدعوين به كذاسنت احرتام

 سيتامرب ١ ١ از يس جهاز خسنراىن اين عنوان

 تاكيد خود خسنراىئ آغاز مهان در جامسىك .بود

به ،است جريان در جهاز در امروز جنه آ كه منول

 ،سش سال بيست ،نيست تاؤه اى فليده هيجوجه

غاز ،رياكن رونالد ،امرياك وقت مجهور رئيس  جنه آ آ

ك او كه را جن  اعالم ،بود ٥ناحميد ترور برهيلع ا

ك اين .منول و ليىب مبباران به مجله از جن

اكراكوئه در ساندنيسهتا ررمي رسئكوىن منجر ني  

ك بدينكونه و كرديده جانب از كه شد ناباىك جن  

 حمكوم الهه امللىل بني داداكه مجله از بسيارى

د ي د .ر

١١ در جهاز كه امر اين أءاما :كفت جامسىك

 .است درست نسىب شلكى به منول تغيري سيتامرب

كشور يا و لبنان ،كوبا به ديكر بار اين كه جرا  

بار اين .بود نشده محله سوم جهاز در دثكرى  

الت  .بود شده واقع تعرض مورد امرياك متحده ايا

ى ر در .ندارد قرار كىس احنصار در قهر ديكر كويا آ  

كشورهاى از يىك به بار خنستني براى سيتامرب ١ ١

كه مهانكونه به درست ،غرب جهاز قدرمتند  

ريند ىم قرار تعرض مورد مهواره فقري كشورهاى  ؛ك

.شد محله

 محله موضوع به جامسىك خسنان اين از يعس

در انلكستان و امرياك كه جنىك ،عراق به احمتايل  

ك حال دار و كرده اشاره ،هستند آن حمقدمات ت  

با رابطه در اصوال اى محله جنني كه كفت  

اضافه او .باشد منى حسني صدام بوبن خطرناك

ث د /

در  اوج در حسني صدام كه زماىن ،١٩٨٨ سال أ'

 وى كه اى دوره يعىن ،بود خول بوبن خطرناك

 مجله از و بود كردها يياىي كردن مبباران مشغول

در كردها به شميياىي مواد با وحشيانه اى محله  

 هياىت امرياك جانب از ،داد سازمان را عراق مشال

 و دوست ديدن براى سناتور كروىه از متشلك

عراق به حسني صدام ،احمرياك زمان آن متحد  

عنوان به حسني صدام زمان آن در .شد فرستاده  

ك ك و خطرناك فرد ي  أمرياك جانب از تروريست ي

هاى خواسته اجتام از او كه زماىن .شد منى حمعرىف  

ت به و منوده رسييىج أمرياك  جامه كرد محله كوي

 بمشن عنوان به او و شده يوشانده او بر ديكرى

كرديدأ معرىف امرياك

الت رهربان كه كرد اضافه جامسىك متحدة ايا  

ى ،امرياك ن برا ه آ ى جنني وجود با ك ضادها ت

توان بتوانند خول روزمره سياست در آشاكرى  

حفظ مردم هاى توله مقابل در را خول سياىس  

ميان در تارخيى حافظه وجود عدم به بايد ،منايند  

هنا .باشند داشته باور ها توله  متاىم از بايد آ

د استفاده موجود اماكتابته جنه تا كنن به كه را آ  

 ،زدوده ها توله حافظه از افتاده اتفاق راسىت

جلوه وازكون را حقايق و منوده قلب را واقعيات  

د هنا .هلن كه بقبوالنند أمرياك هاى توده به بايد آ  

الت توأند ىم كه است كشورى امرياك متحده ايا

رشى تارخي رسانده خود اكحمل و هناىي تاكمل به را ب  

ن و ري ك ،هبت تي را ك م ن د ري ن و ت متد ن م شور تري  را ك

ز از ،تارخي متاىم طول در غا ن بايان تا آ ى ،آ برا

 در جامسىك .بياورد ارمغان به كشور اين هاى توله

جا ه و أمرياك امروز جامعه اين جن ر آ ن د ن در آ جريا  

 :كفت و درآورده تصوير به را باشد ىم

توده ميان در را وحشت و ترس مهزمان بايد اما  

كه روزهاىي رشوع با مهزمان .منول غالب احمرياك  

ك م تروريسم هيلع بر جن  ، است كرفته آ

 ،خودى هاى توله به كسرتده هاى محله خنستني

ك نزي ، امرياك هاى توده دار بو»ش دولت .شد داده ت

ركوردهاى متاىم كه رسعىت ،متام رسعت با  

را دولىت بودجه از بزرىك مازال ،شكست را سسن  

امرى جنني كه جنه آ .منول مبدل بودجه مكبود به  

د وجود به را ر و ت نه آ اك ر دا ش بلكه جنىك ت  ىب اكه

 در رشكهتا و افراد ثرومتندترين براى ماليات سابقه

ن سيس .بود متحده ايالت جامعه ال زنيان آ  ،٠٠ كري

ك رئيس در و شده فرستاده جلو به ،مركزى بائ  

 .كرفت قرار مجىع هاى رسانه توجه معرض

ن زنيا ري جا در ك ال لكاىم با اين م ى اك نيان از جد

ش مربم خبصوءص و معوىم خيش در بودجه اكه

ت ش دا ن و هب ت خسن درما ف صله .ك الفا رصفه ب

ه هاىث جوىي ى ك زي م رضبه جز ج ر ز ش به ب خي

 مرحله به نيست ،زنان خبصوص ،ها توله از بزرىك

به اكنون خدمات اكمش اين .شدند كذاشته اجرا  

جنه مهراه م به برزن و كوى هر در روز هر كه آ آ  

د را ها توله تروريسهتا جانب از كه خطرى  هتدي

د ىم  ىم داده مردم خورد به كرنا و بوق با كن

هنا كه فضاىي ،شوند  امعاق در '؛ملىت حالت يادآور ت

شد ىم ”فاجعه ورده وجود به را ،با ت آ س  فضاىي .ا

 ىب خول از و كرده كيج ،ترسانده را مردم توله كه

 خمالفت قدرت علت مهين به درست و خودميكند

ن معلكردهاى و دولت با .است كشته تضعيف آ
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نظرسازان و معوىم هاى رسانه نقش كه جامسىك

ر ه وقوع مروسه د جن ه آ ز در ك ها  حال در امروز ج

ك خوىب به را است افتادن اتفاق  ،منايد ىم در

:كرد اضافه

 مككهاى خول اهداف به نيل راه در امرياك دولت

ك هاى رسانه از قميىت ذى بسيار  و معوىم بزر

ت كه باديسييليىن و مطيع روشنفكران از ارتىش  حت

 تروريسم از ،عملى هاى رساله و ها نوشته لواى

الت دولىت د ىم محايت امرياك متحده ايا  ،كنن

.منايد ىم دريافت

جا در جامسىك نوام ر كه را نفرىت خوىب به اين  د

 جهاز در او خول مانند كه آنان از بسيارى مورد

 ؤ داده نشان هستند فعاليت مشغول دانشاكىه

مطح با افراد اين از بسيارى كه كرد نشان خاطر

ن وب  را خول عملى و فكرى استقالل واملع در ،خول ب

ر هبا مك اكالهاىي به يت اكالىث بازار د ل جها دي ب ت

.اند فروخته و كرده

 زماىن جامسىك روشنكرى و روشىن كه كفت بايد

 قطعنامه از و يرداخته خاورميانه حبران به او كه

 ملل سازحمان تصويب به شوب ىم كفته كه هاىي

 منى فرو آنان مقابل در متكني رس عراق و درآمده

ش ،يرداخت آورد  او .داد نشان را خود مبش از بي

:كفت

ن  منينه اين در حملل سازمان قطعنامه "مهمرتي

۶ مشاره قطعنامه  خواستار قطعنامه اين .است ٨٧

 بركرينده در )كه اسلحه اكهش و زداىي نظاىم

ى نزي امتى سالح ىمتا در (باشد م از .است منطقه م

م رو اين ى باشد قرار ا شور نقض جرم به را ك

 ارسائيل از بايد منود مبباران ملل سازمان قطعنامه

 ،هندوستان ، ياكستان به سيعس و كرده رشوع

 مهىك كه كشورهاىي ،امرياك متحده اياالت و تركيه

ى ح دارا ال ت و بوده امتى س ح و ئبا را منطقه در صل

د كنند هتدي .يرداخت ،مي

رضين از ثىك برمس به باخس در جامس در حا  

ت سري رشد او بود برسيده كه جلسه  ارسائيل محال

 :كفت ،بيند ىم جكونه را ها فلسطيين و فلسطني به

د هنا اين واجل در كه بياورمي ياد به "باي  ارسائيل ت

الت .دارد قرار فلسطني مقابل در كه نيست  ايا

ك طور به ارسائيل و امرياك متحده شرت  مقابل در م

نكرده معل خودرسانه ارسائيل .دارند قرار فلسطني
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از هايش تقشه قبوىل و سزب جراغ رفنت بدون و

 .زند منى اقدأىم هيج به امرياكدست دولت جانب

 به امرياك متحده اياالت احمتاىل محله مورد در

 امرياك كه است معتقد او كه كفت جامسىك عراق

 به و درآورده اجرا مرحله به را اى محله جنني

 سازحمان لواى زير در را محله اين فراوان احمتال

ورد درخواهد اجرا به ملل  :كفت او .آ

ت شورأى در  كه كشور ينج ،ملل سازحمان امني

 معىن بدان اين .دارند وجود هستند وتو حق داراى

 از را ملل سأزحمان توانند ىم كشورها اين كه است

ك به ورود  در سازمان اين رشكت و بازداشته جن

 و امرياك .منايند اعالم ممنوع را جنىك جنني

 و فرائسه . هستند محله اين خواستار انلكستان

هنا به اما هستند خمالف فعال روسيه  كه باج اين آ

هنا  عراق نفت استخراج در داشت خوأهند اجازه آ

 رو اين از و شد خواهد داده ،باشند داشته رشكت

هنا ت شوراى در خود وتوى اماكن از آ  استفاده امني

 كه شد خواهد داده وعده نزي جني به .كرد خنواهند

الت آنكه بدون داشت خواهد اجازه  متحده ايا

د نشان العمل عكس امرياك  خمالف نريوهاى با ،هب

 و منايد رفتار خواهد ىم كه آنكونه جني درون

لكمتان و امرياك خواسته از نزي جني بدينكونه  ان

.منول خواهد متكني

هنا عراق به محله كه كرد اضافه جاحمسىك  محله ت

 ينده آ در امرياك متحده اياالت كه بود خنواهد اى

ك زدي ك اين كه كفت و داد خواهد سازحمان ن  جن

هنا  در كه است محاليت رسى از ،جنك خنستني ت

 .شوب مى داده سازمان ينده آ

ا كه بود اين شد حامسىك از كه ديكرى يرسش  آي

حتاديه در موجود نظاىم جتهزي كه است معتقد او  ا

مقابل در مثبىت نريوى عنوان به توان ىم را ارويا

د ارزياىث امرثاك دولىت تروريسم ر  باخس او •نه يا ك

:داد

حتاديه .نيست نظاىم نريوى به رأنيازى بدون ارويا ا  

 كه مجعيىت با ،خول توان با نزي نظاىم نريوى وجود

ك اقتصادى با ،أمرياكست مجعيت از بيشرت  و بزر

ى با و توانا شد ه ر ى از ك سيار ت از ب ها ر ج الت از با  

 رشايط در .أست بزرىك وزنه ، امرياكست رشد

الت ظاىم محله فكر توامئ منى أمروزى  متحده ايا

حتاديه به امرياك جاى خول خميله در را ارويا ا  

ه رو اين از •بدمه دي حتا ىم نزي امروز صني اروبا ا
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ى تواند رتناتيو  رهربان اما ،باشد امرياك مقابل در آل

 و ارباب مقابل در كه اند كرفته تصممي ارويا سياىس

الت ،خول آموزاكر  خسن به لب ،امريكإ متحده ايا

د نكشا ٠٢.ين

 در كه بود افرادى خنستني از يىك كه جامسىك از

ه ساهلاى ١* هل ٩  هاى توله معوىم اعرتاضات ۶

 سازمان را ويتنام به كشور اين محله برهيلع امرياك

ا كه شد ترسيده ،داد ي  سابقه به توجه با او آ

هتا كر بار كويا كه امر اين از خود ى فعالي صفر از دي

د رشوع ت ،ترديد و شك جلار كن  رسكيجه و حري

:كفت لو .شوب منى

ت تصوير اين س ى جان كه زماىن .أست أدر  ،كند

ه اوايل در ،امرياك وقت مجهور رئيس ١* هل ٩ ۶ 

 اخذ را كشور اين اشغال و ويتنام به محله تصممي

نابامل مبهباى از كه كرفت تصممي او كه منوددزماىن

 ويتنام هاى توله برهيلع شميياىي مبهباى از و

د استفاده توده كه شد كرفته تصممي كه زماىن ؛كن

ى به جنوىب ويتنام روستاىي هاى هها اجبارىي اردواك

 اين به اعرتاض در صداىي حىت ،شوند فرستاده اكر

هنا .نشد بلند امرياك متحده اياالت در تصمميات  ت

 و تصمميات اين اختاذ از سس سال شش يا ينج

ى تعداد كه زماىن ري جان امرياكىي رسبازان از كث  

هناى در را خول ك اين ميدا  داده دست أز نابرابر جن

 در امروز .شدند آغاز اعرتاضها كه بود ،بودند

ش امرياك ك برهيلع اعرتاىض جنب وجود امرياك جن

رد ت اين •دا سيار تفاو ت بزرىك ب س من رو اين از و ا

.هسمت اميدوار

 امروز او اكر كه شد برسيده جامسىك از يايان در

 أمرياك ه متحد اياالت خارجه اعور وزير مست به

ب خا نت د ىم حه ،شد ىم ا ر  :داد ياخس او •ك

در ا يت جنني ' هنا صور و دو بني توامئ ىم ت تي ا رتن ل آ

با را خول بايد يا :كمن انتخاب را يىك موجود واقعا  

اجرا به امروز كه را وسياسىت داده انطباق رشايط  

د ىم در ي  كمن قبول بايد أينكه يا •درآورم معل به آ

 بركنأر خول مست از بيشرت هرجه رسعت با كه

 باشيد داشته توجه .برمس قتل به حىت شايد و شده

د ىم در اجرا به امروز كه سياسىت كه ي  به وابسته آ

ن يا و فرد اين ت اين .نيست فرد آ  و سيسمت لكي

 جلار بايد كه هستند آن در موجود دستاكههاى

ريى .كردند اى ريشه تغي

ن ثاىن نادر ؛فارىس به بركردا
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م دفي لده اى د ا س مياه إلل ه ق رديم مجو
؟سالب اسع مةادىوهؤ

و من ديد معرض در نارسائهيا و مشلكات مهه اين  

 و تلسكوب به احتياج ،دارد قرار مسوئلني مهه و مشا

جننان هوش و ندارند رويت براى ميكروسكوب  آ

ستند خمىف جون كنندء منى طلب مه را رسشارى ني  

ن أرأده فقط د ت الزم خواهد ىم دي س  مسوئلني ني

 بياورند يائني ما نزد تا رأ خود مشلكات ملس براى

هنا توان ىم آشاكر و واحض مه باال مهان از را آ

.ديد

 بايد را سازماىن كدام و كىس جه دامئ منى من

هتا ظاهرا ؟را اكر وزارت دمه قرار خول خماطب  آ

ن حل متوىل را خود لكا ش د منى اينجيىن م نن  دا

ج وزأرت  تامني سازمان ؟را دولت لك ؟را صنا

 بميه حق سال ٢٨ يرداخت خاطر به ؟را اجمتاىع

ا ،مسمتر  ؟هست رىس فرياد آي

 حمترم مسوئلني .شومي ىم كشته كناه كداحمين به ما

د توجه مملكىت  حال در رشكهتاى اكركران ما كني

ريان ، عالءالدين ،شادانيور ،ستاره )سه حبران  ،مبل

ب اسري كه هستمي مورجاكىن ...(جواهريان ال  شده سي

ت .امي مني هنا كه ما شغىل ا اكءمان نقطه ت  بعدان ات

ك خداى م _،5o مكر .رفته بني از است بزر ر  اك

د ىم حقوق جقدر  ماه ١۵ بعضا و ١ ٠ و ٩ كه ر

ن م حقوق بدو د ن د ن ور ما جرا كن ى امي شده جمب برا  

ك را مشلكامتان مسوئلني اينكه د در  زندىك رس ،كنن

 تامني در ناتواىن از ؟كنمي فاش مهه براى را خود

 خول اين كه بكوئمي خسن زندىك اوليه معيشت

ى د ف در ضاع ت م س .ا

 مشا و امي كفته زياد ما كه است ،درست آقايان ...

 جمش اكركرى هيج بدانيد را اين وىل ؛ايد شنيده مك

 ما صاحبش حمال اكرخانه ندارد كىس مال به مطع

 حطور .شويد ييدار .خواهمي ىم را اكرمان دسمتزد

 با رشكهتا مهه اين اخري سال دو يىك عرض در شده

ت لكا ش ى م حد خ اند شده روبرو وا جر صاد و شور اقت  ك

د ك بدائيد ؟شده كن  امضاء بدون و هناىي مسان ي

 اى عده توسط جزيها خيىل به زدن رضبه براى

ه ست ه مطلىب .شده ب ت با ك ر با و جرا ك  قل1ال قسم ذ

ن در خول من كه رشكىت مورد در  هسمت مشغول آ

ت .أست واحض ت سوع ني رشكت كشاندن در مديري

 قمسهتاى تعطيىل كه است مرحله اين به مذكور

ساخت در آن به مربوط وجوه رصف و توليدى  

 مانده مرصف ىب حارض حال در كه آيارمتان و مغازه

ك اند ك منونه ي ح ن كو  .است آ

 خويش حرمت حفظ و آبرودارى فقط قسم وألقه

د منى اجازه  مشلكايت بكوئمي خسن ها خسىت از هل

م كه ك ا  ىب شوب ها خيىل دامنكري هزارش در ي

.رساند خنواهند صيح به را شب مكان

م ة د ص هائ مل ي م ا ه ب ل ب
أ ؟ ب ا ه غ ا ر ء ه و ي م

م خانه اجراىي دبري ر ز اك ربي  : زاده صادق كرمي ،ت

 واحدهاى اكرفرمايان و مديران از بعىض حمتاسفانه

به خدمت جز به جزي هيج كه صنعين و توليدى

 به ،ندارد امهيت برايشان دارى رسمايه و رسحمايه

ع حال در وقفه ىب صورىت ن ضا  حقوق و حق كرب

 رسمايه به افزودن براى و هستند اكركران قانوىن

 و قانوىن متهيد و ترفند هر از خويش نامرشوع هاى

د ىم استفاده قانوىن غري  هاى جهره از برىخ .كنن

 رسمايه صاحبان و مديران از طيف اين شده شناخته

و مساعدت از خول شوم اهداف به رسيدن براى  

 متصديان و مسوئالن از بعىض مهفكرى و مهراىه

د ىم هبره امور رين د به تا ك ج رون خرا ه ا ست  مجىع د

 دوران در را خول معر از سال جندين كه اكركران

 و رشد رصف شاداىي و سالمىت و جواىن يرمثر

 ،اند كرده آقايان هاى اكرخانه و ها اكراكه توسعه

هنا احمروز و ببخشند شدت  و فرسوله جمسى با را آ

 آواره سو مك هاىي جمش و لرزان هاى دست و حنيف

.بكنند ها كوجه

ك براساس اتصاف ىي و نشناص حق افراد اين  ي

 رمسى اكركران رسانكشىت جهارتاى تا دو دو حساب

هتا جاى به ،كذارند ىم كنار را خول سابقه با و  آ

ب جديد اكركراىن  خبشنامه از با!ستفاده و كرده جذ

 ٣ • هاى حقوق با را آنان اكر موقت قراردادهاى

 خود و بكريند اكر به توماىن هزار ۴ ٠ و توماىن هزار

 به تعهد و اكر قانون مشول از مهيشه براى را

هتا  .سازند رها قانون اين از ناىش وظايف و مسوئلي

منى اكركران داد به مه هنادى يا كىس متاسفانه

توانند منى مه يناه ىي و مظلوم انساهناى اين و رسد  

ى د مبش أز اكر ربن صه روز به روز و ب ع را عر ر ت  ت

د ىم تر خست و و اكرفرما كه نيست شىك ... .يينن  

 و كرده رعايت را اكر قانون امروز تا كه مه حمديرى

ن نظر مورد حقوق حداقل مسيت به را آ  شناخته ر

 مثل كه شد خوأهذ وسوسه فردا سس و فردأ أست

ع و قلع را خول قدميى و رمسى اكركرأن ديكرأن  ق

د  خود واحد انساىن نريوى هزينه طريق اين از تا كن

د اكهعش نصف از مكتر به را  بيشرتى سود و هل

.يكند خول موسسه يا رشكت عايد

ن هاو را ه ص ك ؟س

الت اكركر خانه اجراىي دبري ،زاده صادق كرمي  تشكي

ربيز جنات :ت ز اكرخا ربي ى از يس يىك ت مي  جبار د

 اخراج شاهد روز هر ما و كردد ىم مشلك و حبران

يا و تعطيىل يا و اكركران دستجمىع و كروىه  

 مزاياى و حقوق يرداخت عدم و نقدينىك مشلكات

 .هستمي واحدها بعىض در اكركران قانوىن

س اكرخانه ديروز  اكرخانه جندين امروز و ياكري

ب ،يتو و يمش مهجون ز آردسازى ،فريوزان خنتا ربي  ،ت

غ ،رنده ايران ،فاره ايران  و كسرتش رشكت ،آذرمر

جيان صنعت توسعه  ترمه ريسندىك ، آذربا

جيان  حبران جلار معال ديكر واحد جند و آذربا

.اند كشته خطرناىك

 صنعت توسعه و كسرتش رشكت در امروز

جيان ا كردد منى يرداخت اكركران حقوق آذربا  آي

د سواد نيست كىس  خانواده و اكركران اين كه كن

د ىم زندىك جكونه هايشان  ايران اكرخانه در ؟كنن

 و حضورا و دارند فراواىن مشلكات اكركران رندة

ربيز اكركر خانه و اكر لك اداره به كتبا  منوده ارائه ت

 و است داده اجتام را الزم بازرىس اكر اداره و اند

ا .است منوده اعالم كتبا را نتيجه  جوابكوى كىس آي

ن مشلكات ؟سدت1 واحد آ

م ى و مي و ز يت ربي رمه يا و ت ن ت جيا ا رب ذ د و آ ر  سازى آ

ز ربي ك به ت  صورت به را خويش اكركران باره ي

 امان به را خويش اكركران از قمسىت يا و دستجمىع

د ىم رها خدا ا ،كنن ي ت كىس آ قصيه كري ىي نيس
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يا باشد آنان  را موجود مشلكات خواهد منى كىس آ

ا ؟بردارد راه رس از ي  و مظلوم اكركران خواهند منى آ

ر به تقصري ىب و زمحتكش د ن  خويش فقريانه ز

د ادامه ن ن مكر ؟هل  ىم حه واحدها اينكونه اكركرا

 براى حقوق حداقل جز درخواسهتاىي مكر خواهند

...دارند معاش امرار

ص م ممل غ ء .ف ا و هل اك و و ق م إ ص

 خراسان استان اكر اسالىم شوراهاى مناينده رسوىل

در شمش و يمجن جملعس معلكرد از انتقاد مضن  

ص ب خصو صوي ج قانون ت اكه خرو ر هاى اكر  از مكت

ج حيه و اكر قانون مشول از نفر بن سازى ال ح نو ا  صن

،رفت ىم كه انتظارى برخالف :كفت نساىج

ن اك د س مناين يت شعارهاى شثعم جمل خابا  را خود انت

شتند با زير  حقوق ،مذكور قوانني تصويب با و كذا

ف ن ضعي ري ش و ت محتك ن ز ري  را جاحمعه اقشار ت

خراسان اكركر خانه اجراىي دبري ؟كردندأ تضييع

ى رويه ىب ورود از مهجنني ص اكالها ب و خار  عواق

ن أمطلوب .كرد انتقاد شدت به آ

س" ا "أ ص ر ؛يق ص ق

 به يكويد نابذيرش يايان دردهاى از تا بود آمده او

 بكويد كه بود آمده محيد مهاكرش مهراه

ك به را آنان دردنشناسان  آناىن ،اند نشانده سياه خا

 و اوضاع از و باشد ىم سري مباركشان شمك كه

 و بود املاس نامش .خربند ىب كرسناكن احوال

در بيش سال ١ ١ از كه اكركرى .جنىف هشرتش  

ن اكرخانه ى و بوده اكر به مشغول مهدان كيوا  برا

محت حالل ناىن لقمه ك و كشيده ىم ز  داند منى اين

د حتمل را شدن بياكر درد كه ميارى يا و كن  و زن ب

ك كه كفت ىم .را عزيزش فرزند زدي  سن سال ۴ ♦ ن

۵ • مردى به و بود شكسته اكمال اش جهره اما دارد  

 سال يازده در :كفت ىم .بود شييه ساله ۵۵ تا

 صدكيلوىي هاى كوىن محل اكرم سال هشت كذشته

ىممم صهل لشلكهاى مورد م هزيكره
 درباره عنوان حتت حميزكردى ،نوامرب ١ ٠ يكشنبه روز

 جند مناينداكن رشكت با اكركرى مستقل تشلكهاى

 .شد بركزار هلند آمسرتدام در انقالىب تشلك و سازمان

ديداكههاى خمتلف جريانات خسنرانان ؛ مزيكرد اين در

ى مستقل تشلكهاى به راجع خول ر ر د مطرح را اك  .كردن

 -هلند در ايراىن دانجشويان سازمان توسط فوق مزيكرد

 مشرتك نشست ،ايران خلق فداىي جريكهاى هوادار

 سياىس زندانيان اكنون ،هلند مكونيست و جب نريوهاى

.شد بركزار هلند در ايراىن زنان - شورا و تبعيد در ايران

ميارى اقسام و انواع به و بود شكر ال ها ب  ؛ام شده مبت

ك ،درد يا ،درد مكر س لرزان باصداىي ...مكرو لي

 اند مده آ تالش و اكر سال ساليان بعدان ؛داد ادامه

 :كويند ىم و اند كرده واكذار يميائاكر به را توليد

د امضاء قرارداد يمياناكر اين با بايد  قرارداد هنم آ كني

ا سفيد؟أ ي  و اكر سال ساليان دسمتزد است اين آ

ت كه حال به تا ؟تالش  ،بودمي رشكت يوشش حت

ك و هزار لك ي ى به واى ،داشتمي مش برومي كه روز

 رمح مجاعت اكركر به او مكر ،يمياناكر بريق زير

د كن ج بعدان .مي خرا ن متام به اكر از ا وئال س  استان م

از و كردند لطف آنان مهىك ،كردمي مراجعه مهدان  

ت ري دي ت م ستار رشك ت خوا ش ك د ما اكر به باز شدن  

ت ؟شنوا كوش كو اما  خواند را انان حرف نه مديري

د ىم امهيت را مقررات و قانون نه و لكيف .هل  ت

ده ،شد خواهد جه بميارم مس  حه معلومل فرزند آين

 ما ؟كمن حه يوىل ىب و مستاجرى درد با ؟شوب ىم

 كه به را دردمان ،ياشيدند مه از ،كردند داغان را

ت مه املاس مهاكر و دوست محيد  در سال ٨ مد

 اكر به مشغول قراردادى صورت به مهدان كيوان

.است كرده ييدا را دوسشش رسنوشت _،اينك و بوده

ش نزي او رد ىم رجن ىم ناراحىت از فرزند د ■ب محي

اكرى :كويد ىم ك از بي  باالى هاى هزينه و طرف ي

 حه كه دامئ منى و شكسته را مكرم فرزندم درمان

د ىم ادامه او ،كمن  حاشيه در ندارى خاطر به :هل

 ها كوىل كه اى منطقه در ،امي شده مستاجر مهدان

كنند.وى زندىك سيدى مي ت:بنوي  حال مادر زندىك كف

.برسند ن ما د فريا به مسوئالن ،است شدن متالىش

؟ابمرأ وسهء خط أغر ٩
 از سس :كويند ىم كرمانشاىه بازنشستاكن از مجىع

ش كوشش و تالبش سال ساليان  بازنشسته كه و

ش و آسايش دوران داشتمي اميد و امي شده  را آرام

 يافته افزأيعش كذشته از بيش مشلكات ،كنمي سريى

اسالىم أخريمجهورى هاى اعدام به اعرتاض
 رزمي كه اى نه وحشيا هاى اعدام موج به اعرتاض در

 ٥را به ها توله ارعاب و رسكوب براى اسالىم مجهورى

 افشاءكرانه حركت جندين اخري هاى هفته ظرف ،انداخت

 سازمان آزادخيواه و انقالىب نريوهاى توسط اعرتاىض

 خلق فداىي جريكهاى ،اعرتاضات اين جارجوب در .يافت

 در ايرانيان ضدامربياليسىت دمكراتيك سازمان و ايران

 برهيلع اى ايستاده تظاهرات نوامرب ١ ۶ تارخي به انلكستان

 در .دادند سازمان اسالىم مجهورى رسكوبكر رزمي

و انلكيىس زباهناى به شعارهاىي تظاهرات اين جريان

 .هستمي فرزندامنان و خانواله رشمنده مهجنان و

 از بيش مراتب به بازنشستىك دوران هاى هزينه

ن حاليكه در ثدتغال!ست>ا ساهلاى ر زي  درآمسسد م

 هاى هزينه با متناسب وجه هيج به بازنشستاكن

ور رسسام  ىم ساله هفتاد اى بازنشسته ،تيست آ

 رساجنام تالش و اكر سال ٣۵ از يس :كويد

 هيج به كه تومان هزار ۵٧ حقوق با ،شدم بازنشسته

ك .بامش منى ام خانواله هاى هزينه جوابكوى وجه  اين

اداره را نفرى له اى خانواده كه جمبورم لليىل هر به  

س -كمت ن ب ى وجود با كه هسمت ناجار بنابراي ميار  ب

ف هاى ى ىب در جمددا خمتل  عهده از ظ بامش اكر

ر رسسام هاى هزينه و  ىب عني يعين ؛ين ■بيامي بر آ

 كه بكريى حقوق اكر سال ٣۵ از سس كه عدالىت

ك خمارج كفاف  حال .ندهد مه را نفرى دو خانواده ي

ب سا د ح ي ن ى حمسمترى شندرغاز اين با ك ري ك جكونه ي  

 .بامش ام خانواده هاى هزينه جوايكوى

ى بازنشسته ر ك ي ى نام به د ه نا ى ي  نكند خدا :كويد م

ن (بيايد ييش بميارى يا حادثه كه  عزا بايد موقع آ

 مريض مدام مه طورى مهين كه هرجند ،بكريمي

 درمان سنكني هاى هزينه بايد جكونه واقعا ،هستمي

ت را ؟يرداخ

 كه است سال ٢ * :كويد ىم مه ساله هشتاد جكىن

د ىم را خمارج كفاف حقومق نه ام شده بازنشسته  هل

 اين با كه دامئ منى ،دارم را جمدد اكر توان نه و

.كمن جه مسمترى

 مشلكات مه فرزند هشت با ساله ۶٨ حصراىي

 و دارو هتيه ،حقوق مكى را بازنشستاكن معده

 ىم فكر :كويد ىم و كرده عنوان درمان و هبداشت

ك كه كمن  از تا باشد؟إ ما جنات فرشته هبترين مر

.كنمي بيدا رهاىي مشلكات اين

ت برهيلع فارىس  حق در اسالىم مجهورى رزمي جنايا

 علىن اعداحمهاى جديد موج و حمروم هاى توله و اكركران

غ مضن كننداكن رشكت .شد داده رس  افشاكرى و تبل

 ،اعدامها فورى قطع خواهأن اسالىم مجهورى برهيلع

 به وابسته رزمي رسنكوىن و سياىس زندانيان متاىم آزادى

 ضدخلىق جناحهاى متام با اسالىم مجهورى امربياليسم

 اعالميه اعرتاىض حركت اين جريان در .شدند آن درون

ه هاىي ن ب ر انلكيىس و فارىس زبا ت د مي و ك ت حم ا ي ا  جن

 در ايران سمن حتت خلقهاى مبارزات از دفاع و حكومت

ن ميان ري ب د خيش عا ش



ه ثديه هه.مرم صضهمم|دإء س  مهاء ساسص د
ل ٨١ ،دسيت دا ، ؛ مإ حم حم ع؛ ص ق ٠،ال جت ض٠ .ه؛وداء

ن خإ ز به جمش شيشوان ىروستا در ١٣٠ ٠ سال در صقر ها شود ج م مبارزه به جواىن عنفوان مهان در و ك مرد  

ن جيا ا رب ذ ت سلطنىت استبداد و فثوداهلا سمت و ظمل برهيلع آ س ل به .ييو ل بنبا كي ش ه ت ق ر ن تمكراد ف جيا ا رب ذ  ،آ

١ سال در فرقه شكست ىب در و شد ملحق جريان اين به صفرخان ٣ ٢ د آواره و در به در مديت ۵ ي د ر و ك

١ سال در رساجناهر ٣ ٢ ىن ظ و دستكيسرس ٧ ين رزمي رسئكو طن ى١ و ط د نيان ز؛ ت به سياىس زند! س 11£81ا تو؛ناى د
ر ؛ز ^١̂ ٣ ٠ رز بيش كه صف^خان .بود حمبوس 6أ -,.I.il زند!هناى در ١ ٣۵٧ سال در مردم د مع و ا11ا11ا1ا111ا ف مم در را خ !̂

جهاهلاى ن تبعيداكه در مجله از شاه ررمي سيا ت مقابل در هركز ،بود كذرانده برازجا دا دي مطح و هت  و ستايش مورد مه دليل صني به و نكرب رسمخ رزمي هاى ت

ل به .داشت قرار شاه دوران سياىس زندانيان مهه احرتام م از سوءاستفاده جهت توله حزب خائن دسته دارو هبمن قيام بنبا  مكيته افتخارى عضو را او صفرخان آ

ى ز ك ر ب م ز خار ىي ح ملداد خول افت م اما ،منول ق ريغ ب تشبثاىت جنني عل ى مهيشه مهجون صفرخان قل م برا ه رجن مرد د شي ش در و ك د ىم بند ن و طيي جو ى ص هلا  سا

ت سار ف اشاكل به ،ا ب خمتل ال ق س را انقالبيون و ان ت ىم با ش ش .دا كراىم ياد

ه ديروز حسراكه در كه شدمي مطاع تأسف مكال با ن به ؛ساه دوران سياىس زنداىن ترين قدمبى ،صفرخان به معروف قهرمانيان صفر (ماه بان آ ١ ٩ )يكشنب ك دبا  ي

ك را دوستدارانش مهيشه براى هتران مهر ايران بميارستان در طوالىن بميارى ر .منول ت

;

ه اولني صفرخان إ هلاى در را خود مبارزاىت جترب ت دهه اول سا س ر بي هلا جور و ظمل با مقابله د ن فوئدا شتيبا هنا اىلص وي ت يعين آ طن ى سل و ه هيل خت و م س و آ با سب  

جيان مىل حكومت برقرارى إ ل به و نياورد دوام سال يكط از بيش زمان آن احوال و اوضاع دليل به حكومت اين اما .برخاست آن از دفاع به ،آذربا ارتش يورش بنبا  

كر إ ن به شاه رسكوب جيا ربا ذ ى عام قتل و آ د زا كر ،خواهان آ ردي ن و مالكني با دي ستب د مسلط منطقه اين بر م ل مهين به و شدن ن از و دستكري صفرخان مه دلي  يعس آ

.كذراند زندان در را خود معر از سال ٣٣ حدود إ

ر إ ٣ ىط د ن در صفرخان كه ساىل ٢ ف از مهواره بود زندا ن طر ت شاه ررمي مزدورا ت حمى قرار فشار حت ف ر هتا و ك د ىم آ دئ شي و ه ك حي ت رو او جويانه مبارزه و مقاوم  

ستند م در را إ د وادار تسلمي به را وى و شك ن نانه1قهرحم مقأومت وىل .مناين ا ف ر ف ن در ص ى 4ص يل او ^ و ذاه ش زندا هشأ م رزدم دال ر ل

ش ىل ،او م ل از يىك به را وى زود خي ب ت هأى س ل مردم مقاوم دي ريغم كه مردىم .منول تب ت مهه عل ى وحىش و جنايا ر ت ررمي هاى ك طن ى حلفله ،سل از ا  

ه ز ر ى ما ى يرا د زا ز آ د ا دن ى به صقرخأن كه مردىم .منائ ريو ن ن شا زاي مبان الي ت ا ش ميان مهين و دا ى متاىم مقابل در داد ىم اماكن او به ؛ هشا ال ح ت مط ه ت د ن و كن  

ت يا دا دي ن هت را ت ررمي اكركزا طن زيد مقابله به قاطعائه ،سل خ ر ك برائمه برابر در او مقاومت حموارد اين از يىك .ب ١ سال در ساوا ٣ ۵ ن در .بود ۵ ك زمان آ به ساوا  

عداد ى ت ن از زياد دانيا د زن هنا ش ت ابراز رشط به منود يي م دا د ىم ن وانن ى ت د زا د باز را خول آ بن ا ريغم خان صفر اما .ي ك فشارهاى مهه عل ر ساوأ برنامه اين مقابل د  

ستاد قهرمانانه ن . اي ى به را زندا د زا ى به آ ت هبا ح خيان جي ر د ت ر صفرخان .دا ت اين به رشايىط د دا هي ت ىم نه مت ى كه كف ى و كروىب جون افراد سكراوالد كه ها ع  

ن از امروز ى رزمي رسدمدارا د ىم مشار به اسالىم مجهور ر ،رون ت با زمان مهان د ك ر رش ن از شاهنشاها سياىس برنامه د د زندا زا د آ .شدن

ل به ى اوج بنبا ري زمان صان در بالفاصله و .شد آزاد زندان از صفرخان رساجنأم ١٣۵٧ سال آبان ٢٣ در شاه امريياليسم به وابسته رزمي برهيلع حمردم انقالب ك  

د اعالم ر ن از مردم اراده به ما :ك ن زندا ريو ى نه عفوى .آمدمي ب ى كمن ىم فكر نه و من برا ه برا هنا ص د كه آ زا ر اند شده آ ت نبوده اكر د س ت .ا د را ما مل زا  آ

د ر •ك • ريو اين به ما • ميان ن ن و داشتمي ا جنا • دارمي ص

ر صفرخان امروز إ ك ر دي ن د ه جرا شد خئواهد زدوده ما مردم ذهن از هركن ؛و خاطره اما ،باشد منى ما ميا ت مسبل او ك م مقاوم ى برهيلع ما مرد ور كتات شاه ررمي دي  

ى .بود ه فرد ن با داد نشان ك دا ى كه ملىت اراده توان هنى شكئجه و زن ى به دستيأىي برا د زا سته آ خا ت بيا س ر را ا ت مه د س ت درىس اين و .شك س  مهواره كه أ

ى رإهمناى د زا  .بود خواهد ايران خوأهان آ

؟صفرخان نشدىئ فراموىث خاطره باد كرأىم

ميان با ن مبروزى به إ صا را

ى كها ن ٢ ٠ ~ ايران خلق فداىي جري با ٨١ آ

ه ه ل ن إ خإ و !صي
ص
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س ج ه مثهءى موى .ارتماء ر د ص ز ءي سا وا د راه س ءبا (صد اوهدادهءده إ

ص ش إل د ص ال ل ب

ب انتشار با  زندىك روايت ،هبرنىك مصد برادرم كتا

ك و ك برادر نوشته او مر  ،هئرنىك اسد ،مصد بزر

ك موضوع  مكونيست اين ،هبرئىك مصد مشكوك مر

 بنبال يه و شد مطرح ايران در ديكر بار يكه ،راستني

 نظر حتت كه )مطبوعاىت كشور مطبوعات در آن

 (شوند ىم منترش ايران در اسالىم مجهورى رزمي

سهتا به محله ب نرش و مكوني اكذي هنا برهيلع ا ه ،آ  )ليت

 مرءل جكونىك توضيح هبائه به و موذيانه طور به

.شد تكرار ،هبرتىك مصد

 را او شاهاكر كه بيمشاراىن ،مصد بيمشار دوستداران

 واقفند خوب حقيقت اين به ،خوانند ىم اش زندىك

 مرءل حكونىك به هيجوقت هبرمت مصد عمظت كه

ت مهر اين •است تبوله مربوط او كه نبوب هشاد

 در برجستىك با را مصد انساىن و انقالىب خشصيت

 دست به جه مصد .قرارداد ايران مردم مقابل

 و باشد رسيده هشادت به شاه رؤمي جنايتاكر ساواك

 ،باشد كشيده خويعش اكر به را او آراز واقعا حه

 را زندكيعش هدف كه است انعساىن ايران مردم براى

 .بود داده قرار زمحتكشان و اكركران به خدمت

 ، مكونيسىت واالى آرماهناى حتقق كه اى نويسنده

 نزي او عمظت و عزت ،بود او هاى فعاليت و اكر انكزيه

 حمبوبيت دليل ،وأقع به . است هنقته حقيقت اين در

 امروز كه مردم وسيع هاى توله بني در هبرنىك مصد

د ىم بر در را نسل سه ر ر خول ،م د ن  و مصد ز

كفته كه مهانطور و باشد ىم كذاشته جا به كه آثارى

ك نىك مح شد ر ى ميان اين در او م زي ش به ج ارز

 از .اكهد منى آن از يا و كند منى زياد هبرنىك مصد

ر حين ،ديكر جنبه ليست از را هبرنىك مصد حمرك ا  

 شده مرتكب ايران مردم حق در ساواك كه جنايايت

 بر دال عيىن شواهد و مدارك امروز ‘كنمي حذف

ر و وجسع آنقدر ساواك بوبن جنايتاكر ك ي  است بر

 منى بوجود امر ماهيت در تغيريى ،حذف اين با كه

د ك داغ و ها رسواىي و آي ك نن  ييشاىن م شده ح

ك مك مهر از عارى شاهنشاه ررمي  .كردد منى تر رن

 كه حقيقت اين كشف در كوشش ديد بايد بنابراين

 از است بوده ساواك يا ؛؛أرازم قرباىن هبرنىك مصد

 سواد اين به اخس براى ؟أست برخوردار أمهيىت جه

 وقت جه اساسا كه شد متوجه و بركشت عقب به بايد

 جكونىك موضوع يكياره منظور حه به و كذشته در

!كرديد مطرح ايران مطبوعات در مصد مرك

 نرشيه ،فوق مساله طراح كه كفت بايد مقدمه بدون

ه حمستقل ظاهر به دين ١• سال در آ  امر هبائه .بود ٣٧

 نرشيه در هبرنىك مصد مادر اظهارات با مقابله نزي

م به بود مكناىق ربيز ستاره غروب ) كفتكو درجيه آ  ت

 است مطلىي عنوان ؛مادرا زبان از هبرنىك اسد روايت

جاب به ، ١٣٧٠ هشريور ،نرشيه آن ٢ مشاره در كه  

 (است شده درج آن در مصد مادر اظهارات و رسيده

 از خاطراىت بازكوىي مضن مصد مادر آن ىط كه

به وى با هبرنىك مصد كه افرسى ،خول دليند فرزند

 فاميل و امس كه اين )بدون بود رفته آراز و داغ قره

ك مسوئل عنوان به را (شوب مطرح افرس آن  مصد مر

ه نرشيه ،زمان اين در .بود داده قرار نفرين مورد دين  آ

ىم جتليل را هبرنىك مصد ظاهرا كه هاىي نوشته ىط

د ىم را او موذيانه طور به واجل در وىل منول وبي ،ك

ك بوبن مشكوك موضوع  اعالم منتىف را مصد مر

ه وقت رسدبري توسط اعالم آن .منول دين فرج ؛آ  

 نوشته مهان در مضن در كه كرفت صورت رسكوىه

ك دوست را خول نادرست به ها  مصدهبرنىك نزدي

ك به استناد با او زمان آن در .خواند  در كه نامه ي

اكر به داشت جنته در لغىت هر آن غلوآمزي وصف

ت ،برد س ى به د اكر را حمك اين و زده ثزرىك ريا

ك هبرئىك مصد حمرك كه كرد صادر  مشكوىك مر

 ماموران توسط مصد شدن كشته احمتال و نبوب

.مشرد مردود را ساواك

دوره اولني به ،٧• ساهلاى رشايط به وقين امهروز •••■  

 كه بينمي ىم ‘برميكردمث رفسنجاىن مجهورى رياست

ك از حاليكه در زمان آن در  شد ىم كوشش طرف ي

 دولىت خول ييشينيان خالف بر رفسنجاىن دولت

 كه رشايىط )در ،شوب معرىف رو رامياته و معتدل

بازسازى براى خارىج هاى كذارى رسمايه موضوع  

ك هاى خراىب  از فقط نه تالىش جنني بود مطرح جن

ر يلكه ،رزمي تبليغايت دستاكههاى جانب دت دي  آن از ئ

 در درست (شد ىم اجتام غرىب هاى رسانه طرف از

 ييشربد اندراكر دست دولت اين ،زمان مهان

 خمنا و ها توله برهيلع جندى كرانه توطئه طرحهاى
ن ك از .بود آنا  بعىض كه شد ىم كوشش طرف ي

ت دينه مجله از رشيا وزارت كه مستقل نرشياىت (آ  

 (اسالىم مجهورى )ساواك رزمي امنيت و اطالعات

 به و شوند م جلوه ندارد ها آن در ترصىف و دخل

براى اماكىن و فرصت واقىع طور به مه منظور مهين

ج ه روشن مطالب بعىض در ن ا مده بوجود مرتىق و ر  آ

رشيات مهين ديكر طرف از و بود  اشاعه براى ظرىف ن

 و ارجتاىع هاى ايده موذيانه و آشاكر غري يا آشاكر

 مقابله ،رزمي كه بودند رشايىط در ضدمكونيسىت

در مطرح مكونيسىت و انقالىي نظرات با ،ايدثولونيك  

 .منول ىم تلىق الزاىم بسيار را جامعه

 و مصد مرك دادن جلوه مشكوك غري در •••»كوشش

ك  بسنت سيس و قصيه اين از ساوأك رد كردن يا

 صورت اوضاىع جنني در مصد ياران به افرتا و هتمت

ن در ،مهه از مهمرت و تر معده .كرفت  رزمي رشايط آ

 مسلحاته مبارزه به جوانان شديد كرايش به ارشاف با

 يعىن مبارزه اين انقالىب و مكونيسىت هاى مسبل و

 ىم آن نيازمند شديدا را خول ،خلق فداىي جريكهاى

هاى روش از رسكوب روهشاى كنار در كه ديد  

 به جوانان شدن كشانده از جلوكريى براى نزي ديكرى

ك ى ياى از ممانعت مهجنني و جدى حمبارزه ي ر  ي

ك  .جويد سود جامعه در مكونيسىت انقالىي سازمان ي

 ،حمترىق و ىيانقال هاى ايده با أيدوئلوؤيك مقابله

دروغ اشاعه و مكوتيست و انقالىي خشصيهتاى ختطئه  

در كه بود روهشاىي مجله از آنان مورد در هتمت و  

 به و سازماندىه رزمي خواران جريه توسط دوره اين

 .دارد ادامه نزي امروز به تا كه شد ىم برده مبش

 تالهشاى آن با مقابله اساسا حارض نوشته ...هدف

 آويز دست با كوشند ىم و كوشيده كه أست ارجتاىع

ك جكونىك دادن قرار  جلوه حقيقت و هبرنىك مصد مر

 ىم مصد ياران به رابطه اين در كه افرتاىي دادن

 لكى طور به و خلق فداىي جريكهاى اعتبار به ،زنند

 حال عني در .منايند وارد رضبه ايران در مكونيسم

 خول هاى دانسته كذاشنت اختيار در با كوشيد خوامه

ك مورد در  اين در جند فاكهتاىي ارائه و مصد مر

 شدن روشن به ،كذشنه خاطرات بعىض ذكر و رابطه

 اين در ايران مردم مهه و روشنفكرى جامعه ذهن

ك با اميدوارم .رسامن يارى منينه  شدن آشاكر به مك

خدمت در مهواره و مهيشه كه حقيقت بيشرت هرجه  

 ،دارد قرأر زمحتكشان و اكركران انقالىب جنبش رشد

.بكمن خول دربند و عزيز مردم به خدمىت بتوامن
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ترورسقهاقوارداره اموبكإدرصدرمستم صتحده أدأالت ازجازييم اى هقاثهأناه سون
ك هفته ، امرياك مجهور رئيس معاون ،٠١جيىن "دي  

 جماز را خول وى متبوع كشور كه منول اعالم ييش

 كشور ۵ ٠ تا ۴ ٠ با مقابله در اقداماىت كه داند ىم

 ماكن شوب ىم كفته كه سوماىل .برساند اجتام به

 در عراق مهراه به ،است القاعده سازمان براى امىن

 حلظه هر كه كشورهاىي دربريرنده كه ليسىت صدر

قرار جيين نظر حمورد هاى محله هدف توانند ىم

.باشند ىم ،بكريند

كه امرياك متحده اياالت دفاع وزير رومزفلد دونالد

ن جاثكزين امر در كه موفقيهتاىث از كويا رب ك

نيكط تروريسهتاى با افغانستان بليد تروريسهتاى  

از است رسمست ،است آورده دست به غرب دنياى  

 منى كه جنه آ فكر به به كه است خواسته ينتاكون

درست را خواسته اين او .باشد كرد فكر آن به توان  

 آلرتناتيوهاى طرح كه منول مطرح زماىن از يس

 ينتاكون وسيله به افغانستان معليات از يس معىل

 خربهاى مفرسان از يىك رابطه اين در .بود شده ارائه

 محله :نوشت اى مقاله در 'اكردين روزنامه خارىج

 كه است آن مفهوم به سوماىل به امرياك نظاىم

 ،كذشته انتقام ظ آورد خواهد دست به فرصين امرياك

 به امرياكىي رسباز ٨ ،١٩٩٣ سال در كه را زماىن

ى وضع ع جي ر ف  .بكريد ،شدند كشته سوماليا د

به كه بنويسند اند كرده فراموش اينجا در ايشان اليته  

ى "ىس كزارشات موجب  اياالت درياىي ناواكن ؛'اى آ

جنا در زمان آن در امرياك متحده  ٧٠٠٠ بني خول از آ

 .بود كذاشته جاى به سومالياىي شده كشته ١٠٠٠٠ تا

ى  < اى محله جنني رسيدن اجتام به صورت در ،آر

 رساندن اجتام به براى جاياكىه به مبدل سوحماىل

هناىي ختريب منظور به آىل ايده متريىن معليات

ك از بس .كرديد خواهد عراق  در فارس خليج جن

ل به ،١٩٩١ سال ن در اجرا به دلي ورد يي از ثيك آ

 كه حترميى ،معارص دوران در حترميها ترين رمحاته

 سابق متحدين وسيله به آن آغاز مورد در تصممي

 آنان وسيله به و شده كرفته واشنكنت در حسني صدام

 جاياكه ،كرفت قرار مراقبت مورد و درآمده اجرأ به

كذشته از تر مستحمك عراق در حسني صدام قدرت  

 انلكستان ساخت بنأهاكههاى در حسني صدام .كرديد

 خوأهد شك بدون و برده رس به اكمل امنيت در خول

ك از كه توانست  و امرياكىي آساى برق محله ي

 رسنوشت مهزمان •بربد در به سامل جان نزي انلكيىس

به كويا اند شده كرفعه كروكأن به كه عراق خلق

كتاتور متايل عدم وسيله شور اين بر حامك دي  براى ك

 اياالت متغري مهواره هاى خواسته با خول دادن انطباق

 .كردد ىم تعيني ،امرياك حمحتده

 ،انلكستان و امرياك در خبصوص ،غرب دنياى در

 هاى يوشعش حتت كه سياىس تبليغات معمول مطابق

 كننده تعيني نقش ،شوند ىم اكركرفته به كوناكون

د ىم ايفا را خود ن از -كنن  بزرىك بسيار خيش كه رو آ

نكهبانان اختيار در امرياكىي و انلكيىس هاى رسانه از  

مقت كوناكون  رسنوشت ،دارد قرار قبول مورد وا

 حركت نقطه اين به توجه با سوحماىل و عراق خلقهاى

ضدتروريسم انلكستان و امرياك دولهتاى كه مطلق  

د ىم قرار كفتكو حتت و شده كزارش ،هستند ر  در .م

 مساله افغانستان به محله امر مانند درست نزي اينجا

 مشلكى با توانمي ىم جكونه ما كه بود خواهد اين

 .مناثمي مقابله دارمي ناممتدن جوامع با كه

 كذشته مهانند حقيقت ترين كننده نظر جلب اما

 كه است آن حقيقت اين و .بود خواهد بيان غريقابل

ك عنوان به مه ،امرياك متحده اياالت  نظام ي

سهتا براى يناهاكىه عنوان به مه و تروريسىت  تروري

 آن واقعيت .دارد تفوق ديكر كثعورهاى متاىم م

است سياىس نظام تهنا امرياك متحدة اياالت كه است  

 كرفنت اكر به دليل به امللىل بني داداكه جانب از كه

 ■است شده شناخته حمكوم امللىل بني تروريسم

 تهنا امرياك متحده اياالت كه است آن واقعيت

 امنيت شوراى در خود وتوى حق از كه است كشورى

 متاىم از كه اى قطعنامه رسيدن تصويب به برهيلع

 رعايت را امللىل بني حقوق كه خواهد ىم كشورها

 قابل غري واقعيات اين اما .است كرده استفاده ،بكنند

.باشند ىم بيان

ى تأ كه ، هاليدى دنيعس د  لك دبري معاون مبش جن

 آن و داده أستعفا خول مقام از ،بود متحد حملل سازحمان

ك را ر د ت ر شد ناجار تا ك ت نبا وئلي س ه م جن  كه را آ

شتار به كه حترميى سياست خول  عراق در مجىع ك

ن بر ٠' كرديد خواهد منجر د كرب ر  بيش جندى او .م

 بوئرك مايلك كه كفتكوىي هاى برنامه از يىك در

اكر ربن ه ىس ىي ىي خ د ن ن ا د ن ر ت است آ ك  و كرده رش

ها امرياكىي كه مفهوىم ىب كشتار به برنامه اين در

ك خالل در ن خالل در و آورده بار به خليج جن  آ

 اكم به بودند نظاىم غري آنان بيشرت كه نفر هزار هلها

ه ،حمرك د ا ست ر ،وى كفتكو اين در .منول اشاره ،بودند ف

 مقابل در را هاليدى ،ها حمه اين با مقابله مقام در

 :يرسيد هاليدى از بوئرك .داد قرار دشوار يرسىش

و حسني صدام كه نداريد را منظور اين مشا حمتا

ر) بوش جورج د ت داراى را (ب ولي سث ى اخالىق م براير

اين به مستقمي ياخس جاى به هاليدى ؟دانيد ىم

ك اين خالل در كه كفت يرسش  عراىق تهنا نه جن

سيار هاى ى ب س قرار حال در كه زياد  قتل به بو

 كور به زنده نزي زيادى بسيار افراد يلكه ،بودند رسيده

د افشا او بودندء شده ر ك اين خالل در كه ك  شلكى جن

 اكر به است خطرناىك بسيار ماده كه اوران عنرص از

 احمتال به كه اى استفاده ،است بوده شده كرفته

ى به فراوان  عراق جنوب در رسطان اييدحمى كرفنت ا

.است شده منجر

تارخي در غرب دنياى واقىع جنايات كه امر اين

ن مقابل در كه است اى كونه به ما معارص  آنا

 اى جلوه حسني صدام كفت هاليدى كه مهاتكونه

ك از بيش  بيان قابل غري واقعيىت ،ندارد ااآماتوراا ي

ك هيج توان منى كه رو آن از و ،أست  يا و مدر

،داد ارائه هاىي كفته جنني با مقابله در منطىق خسىن

ني كه افرادى به د ىم زبان م را واقعيايت جن رن و آ

 ضدامرياكىي كه شوب ىم زده اهتام اين معموال

.هستند

 در كه راسىت ماوراى اى قييله و م'رامزفلدمم احمروز

 دفاع وزير معاون مانند افرادى ،هستند او رسأمون

جيارد ٠ او مهاكران و ولووتزيأم دالاا ،امرياك و ٠ مرله ر  

دست به عظميى قدرت ياياكه آبرامس اليوت

 اكنون مه كه است مفهوم اين به خول اين و اند آورده

 مورد واحض اكحمال شلكى به دنيا از بزرىك خبش

 ١ ٩۴۵ سال از كه اى فاشيسىت جهاىن سياست هتديد

 سس از سس شتاىب سيتامرب ١ ١ از يس و يافته تاكمل

.است كرفته قرار ،كرفته

 هستند قدرت در واشنكنت در اكنون مه كه كروىه

 وارئني كه هستند كرأىي بنياد هاى امهرثاكىي

آلن و دالس فاسرت جان مانند فناتيىك بايتيسهتاى  

 هله در كه افرادى مهان يعين .ميباشند دالس

ى ىس سازمان و خارجه امور وزارت اداره ١٩۵٠  اى آ

 يمياتان مه و ها دالس هله اين در .داشتند برعهده را

ن ى آنا هتا ح دول ال ص ر ا  از ،كوناكون كشورهاى در ك

ال و عراق ‘ايران مجله متا قرار خول جهوم مورد را ،كوا

هنا و داده .منودند رسنكون ديكرى از يس يىك را آ
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 امللىل بني قراردادهاى كه بودند افرادى مهان اينان

زير را هندوجني مورد در زنو قرارداد مانند ،بسيارى  

 مورد در دالس فاسرت جان معلكرد ؛كذاشتند ياى

ك به مستقميا قرارداد اين  شدن كشته و ويتنام جن

 رسى قبال كه اسنادى .كرديد منجر نفر ميليون ينج

د ىم نشان اكنون بودند  امرياك متحده اياالت كه هبن

 امت مبب از استفاده به جنداىن فاصله مورد دو در

شته ت ندا .اس

ص موازى خطوط توان ىم خش د بني م دي ك هت  دي

ين شور ۵٠ تا ۴ ٠ مورد در جي  در او خسنان و ك

د كه جنىك مورد شاي ر دوران در " د ن  يايان به ما ز

 كفته جنني بر كه هاىي وازه .منول مشاهده ، نرسد

 زمان مدت خالل در يوشانند ىم حقانيت لباس هاىي

ى د دي ى سوى دو هر در م ك دريا ي ت الن ت ب از آ  جان

از را امللل بني سياست بررىس كه ١٠ *'حمققاىن  

هشاى ن و كرده هتى انسايف ارز حافظ كه اصوىل با را آ

 زبان بر ،اند كرده ير است جهاىن مطط قدرت منافع

.اند شده آورده

 "نظاحمهاى فقري كشورهاى اصول اين موجب به

 اياالت مقابل در كه آنان ،هستند أموفق اجمتاىع

د ىم قرار امرياك متحده رين ق هاىي "نظام ك ال  ”اكر خ

 غرب دنياى وسيله به كه اى نظاىم محله و هستند

 انساىن نظاىم دخالت جز جزيى برسد اجتام به

 ترين رسخست و ترين انرزى بر از )يىك ؟باشد منى

 أرمايلك اكناداىي نويسنده اصول اين هاى افكن مبب

ست ما ف؛ د!هاواا دانشاكه در اكنون مه كه ايكنتي  "ر

 تقش دالس حمانندزمان است(.ودرست حقوق يروفسور

هأىي خراىب إكسازى به متحدازسوىي ملل سازمان

هنا كه د ىم وجود به مببارا ورن به لمث سوىي از و آ

.است شده حمدود ،استعامرى قميوميت سازماندىه

ت مركز به محله از بوش دسته دارو به ؛٠جهايت جتار

مه منايشكر ديكر سوى از و داد طالىي فرصىت سوىي

ب زمهاىن جعا ى ا د انكزي دي ر ن ■ك ك "نيا زي ا  امور وزير "ن

 رتبه عاىل اكرحمندان از يىك كه كرده افشا سابق

 كفته او به ٢ ٠ ٠ ١ سال زوئيه ماه نميه در امرياكىي

 در افغانستان برهيلع احمرياك نظاىم معليات كه است

 جاست آن جالب .كرديد خواهد آغاز اكترب ماه نميه

 وزير ، " ياول "كولني كفته اين بيان با زمان مه كه

 جلب و مركزى آسياى در سفر به ،احمرياك خارجه امور

ت ى مورد در محاي حتاد  افغانستان برهيلع جنىك ا

.بود مشغول

 اجياد احمرياك براى ها طالبان كه اى اساىس مشلك

 مساله اين •نبوب انساىن حقوق مساله ،بودند كرده

.است تبوله امهيت داراى ها امرياكىث براى هركن

 مورد آغاز در كه ها طالبان رزمي كه بود آن مشلك

ه قرار واشنكنت استقبال فت رتل بود نتوانسته ،بود ر  كن

ن!مر و آورد دست به را افغانستان متاىم بر اكمل  اي

 كذارى رسمايه از را كذاران رسحمايه كه بود اى مساله

ت ث جه حدا ت هاى شبكه ا ده هداي  از اكز و نفت كنن

 در آن اسرتاتؤيك موقعيت كه ،مازندران درياى

 خنورده دست طبيىع ومناع جني و روسيه با رابطه

 ىم باز ،هاست امرياكىي كننده تعيني عالقه مورد آن

ك .داشت به خسناىن در ١٩٩٨ سال در جيىت دي

هتا روساى ع در رشك  منى حمن ؛بود كفته نفىت صنا

ن منايشكر كه را ديكرى ييشني منونه توامئ  كه باشد آ

ك ت خالل در منطقه ي  مانند توانسته كوتاىه مد

ريامون حموطه ى ي ن دريا مهيت مازندرا ك ا رتاتزي س ! 

 "•بياورم خاطر به ،منايد ييدا

 رسانه كه ليسىت نقطه باالترين به ها طالبان بدينكونه

 ،داشتند اختيار در شياطني مورد در معوىم هاى

ن مورد در كه ليسىت  امعال معموىل استثناهاى مهان آ

 يوتني رزمي منونه عنوان به .شدند فرستاده ،شوند ىم

ى ،مسكو در م  در را انسان هزار ٢ ٠ حداقل كه رري

ك اكم به ججن ر  اين در حضور عدم !جازه ،فرستاده م

كذشته هفته در .است آورده دست به را ليست

ر ميي س در بوش مزرعه در " يوتني "والد مورد تكزأ  

ك دوست را !و كه كرفت قرار فردى استقبال  نزدي

هنا .خواند ىم من ز در كه آ ها ب ج  !ر خول غر

 اين آاكهانه ،خوانند ىم "مرتش" ا و ليربال*م”

كشته افغانستان در بيكناه امناهناى كه را واقعيت  

د ىم زجر يا و شده شن د ىم حتمل ك ى .كنن ر  آ

مركز در كه كشتارى از كه افرادى از بسيارى  

 به درآمدند رجن به بيوست وقوع به ااجهاىن جتارت

 ،١ "اكردز هشر در كذشته هفته كه يناهنداكىن خاطر

 تخسري به هشر اين كه آن از يس طوالىن مديت

 قرار مبباران معرض در ،درآمد ضدطالبان نريوهاى

 كه كوداكىن اجساد مشاهده يا و باختند جان و كرفته

هناى كذشته روزيكشنيه در كوندوز هشر درخيابا  

هنا ائهئدة .دزنياحمدند زجنعش بة بؤدند اقتاده خيايا اق ي  

م به  "جهل :داشت بيان اى مصاحبه در "زومراى" آ

ه نفر شت د ك دن هنا از برىخ .ش ر آ ن اثر د  سوخته مبيارا

 ديوارهاى كه زماىن دمي برىخ ،بودند داده جان و

هتا روى انفجارها ائر در تاقها يا و ها خانه  رخيته قرو آ

.بودند شده له ،يود

هنا  أفغانستان "دوستانه انسان آشغال خواهان كه آ

 مبب هزار ٧ ٠ اثر بر آينده در كه افرادى به بودند

 قتل به اند نشده منفجر هنوز كه امرياك اى خوشه

هتا آيا ؟كويند ىم حه ،شد خواهند عليل يا و رسيده  آ

 و لندن در مستقر كر هاى كروه كه را شعارهاىي مهان

ى رس واشنكنت د م :كفت خواهند و كرده تكرار ،هلن

يا  اثر امر واقعيت در ها مبباران كه بينيد منى آ

 اند؟مم آورده بار به را مطلوب

 خاطر به كه اأأبزرور روزنامه هفته جندين خالل در

 مقاله جندين ،،بست! شده شناخته خول ليريال موضع

ب به اساس و يايه بدون هنا در و رسانده جا ش آ ال  ت

هاى نامه و سبتامرب ١ ١ جريان به را عراق كه كرده  

ب حاوى كرو ميارى مي د ربط زمخ سياه ب  داستان .هل

ع روزنامه اين بردازأن ع و "دولت درون "منا  "منا

 :است آمده مقاالت اين از يىك در .هستند !طالعاىت

ت ثبا  ...".كردد ىم تر روشن هرجه ها نوشته اين ا

ى مجع د ت اين بن ثبا م ا ت اين امها ،امست صفر برا ال  مقا

 "،وولفوويزت" مانند افرادى براى را خول مطلوب اثر

 يارى رود ىم انتظار كه ، "بلر" احمتاال و "يرله"

 عالفه .اند داشته ،باشد محالت در امرياك كننده

 و جار با رابطه بدون عراق براى ابزرور روزنامه

 امرثاكىي هاى رسانه كه شديدى و روزافزون جنجال

 ،اند كرده يا م باشند ىم عراق به محله خواهان كه

 بست نيويورك روزناحمه أكتري ٢٢ روز .نيست

رتى  :يود آمده تيرت اين در *داشت هياهوىي تي

 آمده مريوطه مقاله در أ توست نوبت حاال ،حسني

 كه جرا داد قرار محله مورد را عراق بايد كه بود

ك كشور اين م حامك ديكتاتور ك ،هيتلر ي  ،استالني ي

ك ت يل د ك هيج •باشد ىم "ب ر د ى م مث براى ل  

ت  .بود نشده آورده ميان به عراق جرم ائبا

د ش "ادوار ب در "هر ر ا "مبش كتا د ا ت ف  ا

ى د  بني راك تقسمي " The Babality of Evil ل

 !ر اى خوشه هاى مبب مانند هاىي سالح كه آنأن

 سياىس تصمميات كه آنان با ،سازند ىم و داده شلك

د ىم اخذ را ها سالح اين از استفاده مورد در ن  و كن

ن صاوير كه آنا  قبوالندن و توجيه براى الزم ذهىن ت

 كونه اين به را آورند ىم وجود به اى جنني!ستفاده

ب اين در او .ست! كرده ترسمي  نوشته مجله از كتا

ارتباطات وسايل و متخصصني وظيفه اين :است

جنه كه است اقتاده جا مجىع  ىم غريممكن كه را آ

 ".سازند كر جلوه معموىل ها توله جمشان در باشد

ز زمان  مورد اين در ناكران روزنامه كه است رسيده ا

 بالواسطه و ممتد حقيقت بيان ،ريسك و كرده تعمق

 قرار آن مقابل در أنسانيت از بزرىك خيش كه اى

 اقتاده دور سيارات در ريشه كه را خطرى ،دارد

 قبول ،ماست خاىك كره مهين در اش ريشه و نداشته

٢٠٠١ نوامرب .منايند

ن دا ر ك ر در ؛فارىس به ب يت نا ثا
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سامبو ١١ واقعه وره دو فكألى

ر س جكونىك و سبتامرب ١ ١ واقعه با رابطه د ك  العمل ع

در امرياك امنيىت سازماهناى نقش يا و امرياك دولت  

 خمتلف كشورهاى مطبوعات در تدرجي به جنايت اين

زير در كه شوب ىم مطرح مسائىل اينرتنىت سايهتاى و

؛كنمي ىم اشاره ناكت اين از برىخ به

 داخىل انفجارهاى صداى كويند ىم عيىن شاهدان .١

 نظر به كه اند شنيده ساخمتان داخل از را ديكرى

 .است بوده شده كنرتل انفجار

 از يس اتوماتيك واكنش دستورالعمل حكومت جرا .٢

ىي مياربا ل را هواي ا ب ن ه ب د ر ك ت ن س  .ا

علت به ٩٣ مشاره يرواز كه است مدىع امرياك يليعس  

 سقوط هوايمياربأيان با مسافران از يىك شدن دركري

 را دوىم هوايمياى كويند ىم عيىن شاهدان •كرد

 حفره هوايميا سقوط براثر جرا ؟اند ليده آن دربشت

 تا آن شده متالىش قطعات و است نشده اجياد اى

ده يراكنده مايىل ۶ شعاع  نشانه ؟ين آيا .است ردي

 ؟نيست هوا در هوايميا انفجار

 ناحمهاى هوايميإهأ مسافرين از كدام هيج حاليكه در .٣

 دانستند مسوئل مقاحمات و دولت حكونه نداشتند عرىب

 ؟هستند هوايمياها رباينداكن كساىن جه

ستأن خارجه وزير .۵ ست كفته عرب  افراد از تن ۵ كه ا

عنوان به امرياك دولت مقامات توسط شده برده نام  

 در و هستند زنده هنوز ،اند شده كشته كه رباينداكن

د ىم زندىك عربستان ن ن س در مه شمثم نفر و ك  تون

 اف ليست در افراد اين آم هنوز جرا .كند ىم زندىك

؟دارد قرار رباينده عنوان به آى ىب

م خوهك،حمى و ش اك ك حين إ ز

 ■ مقابل در هبمىن نام به بياكرى اكركر ماه بان آ ١ ۶ بنجشنبه روز اسالىم مجهورى روزنامه كزارش به

 ا دك انفجار با بياكرى و زندىك دهشتناك رشايط به اعرتاض در ٥كرمانشا اجمتاىع امور و اكر اداره
 I زمحتكش فرد دن1 بدن نارجنك أين انفجار اثر بر .منول خودكىش به اقدام خول سينه در جمن نارجنك

" .كرديد متالىش حصنه در حارضان جمش مقابل در

ب و ك د ن نامم س ا د ا ط ث س و ت د ؤ ن ي ا د ؤ د ز ردمي م

ن از يىك خانه اكركرا ن نشان مضن بور شادان اكر ت جاى داد ى رضبا ريوها ش روى م انتظاىم ن  I در بدن

ريوهاى محله جكونىك مورد ض به رزمي رسكوب ن  إ مثل م'اكركران :كفت اكر-حنانه اين اكركران اعرتا

مضتشان شدن معلوم ى ؛م مهيشه  ا برخالىف كه بودند شده مجع اكرخانه جلوى ناجارى روى از و و

رتى كه قبل دفعات  رضب با را اكركران و شد معل وارد ويره ياكن بار اين ،ميشد واردمعل ١١٩ لكان

ت بد ىي روزيك آن ظهر وبعداز شده هتام اكر كردمي كردنكر هدايت اكرخانه داخل به وشمت  I س

 إ مكين اتوبوس بايك شريياكه ميدان بزنين بعدأزمبب ويره ياكن نريوى اما ■كردمي حركت منازملان

ا كردند.مم ىم هدايت اتوبوس داخل به شمت و رضب با را ها آن اكركران ديدن حمض به و بودند كرده

ه و غز واقىع جه م ت مم أ' حا ال ص ر "ا ى د ر و ر اسالىم مجه

إ لك مدير فر آرياىي حسني االسالم جحت رزمي هاى دسته دارو دروىن اختالفات كريى اوج جريان در

 I دم كه كساىن از يىك :كفت و يرداخت جحاريان سعيد برهيلع افشاكرى به سميا و صدا استاهناى امور

 ا در ،ست؛ معروف اصالحات متفكر مغز به و زند ىم ساالرى مردم و دمكراىس ،برش حقوق ،صلح از
 ا به طناب با را دستش و بست ؛رخت به را آدم اين ،كرد ىم بازجوىي را صافقني از يىك شرياز مهين

ت تراكتور ٠ ر’شد كنده فرد >*,اب بازوى تا د كو حركت تراكتور ما و س

ش ن نق وما ر سا سا ر د جا ف ى ان ز ون د ن ا

X تارخي به آملان جاب جوان دنياى روزنامه ' *X/ \ \ / A ك در كه مبىب انفجار با رابطه در  ديسكوى ي

 سابق مسوئالن از يىك اظهارات از خبىش اجناميد نفر ١٩۵ از بيش شدن كشته به اندونزى بال هشر

 سازمان ماموران از يىك كه كويد ىم فرد اين ■است منوده حمنترش را اندونزى امنيت و اطالعات سازمان

ى ىس دخالت اقدام اين در بود كرده نفوذ اسالىم تندرو روههاى داخل در كه الفاروق معر آم به اى آ  

اى ى أ ىس طرف از رساند بايان به را ماموريتش الفاروق كه *أزماىن:مزبوركفت مقام .است داشته  

 ماموران الفاروق معر دستكريى از مبس روز سه تهنا شد داده ترتيب وى دستكريى براى سناريوىي

ى ىس ،امنيىت مقام اين طر به ".كردند خارج كشور از و ربوده اندونزى زندان از را وى امرياكىي اى آ

ى مبب مسوئل سياسهتايش ييشربد و اندونزى در ثباىت ىب اجياد جهت .باشد ىم اندونزى در اخري كذار

اينترفت شبكه روىبر ’ فدايص محام
:درامبزنث ط آدوس ص ديدن درالتونث ايران خلق فداىي حرلكهأى ازصفحه

http://www.fadaee.org/

ه ماىل كهكهاى راب سه زيرواديزكوده حساب مشاره خول ن ود .مفاسد آرسال سازصان مبىن آدرس رابه آ
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