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 همراه با گاو الغراش در خرمن گاه            
  از طلوع تا غروب

  از شام تا بام، سنگینی رنج را لمس کرده است    
  

  من یک زن ام 
  از ایالت آواره ی دشت ها و کوه ها

  زنی که کودک اش را در کوه به دنیا می آورد
  دهدو بزاش را در پهنه ی دشت از دست می

  و به عزا می نشیند        
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   موقعیت کنونی مبارزات کارگران و زحمتکشان موقعیت کنونی مبارزات کارگران و زحمتکشانپاشنه آشیلپاشنه آشیل
  

ش روزافزون اعتراضات و مبارزات کارگری و گستر
توده ای یکی از وجوه مشخصه یک سال گذشته می 

در این فاصله کارگران و زحمتکشان با توسل . باشد
به اشکال گوناگون مبارزه، خشم و نفرت خود از 
جمهوری اسالمی و سردمداران دزد و فاسد آن را به 

 مبارز از اعتراض کارگران. کرات به نمایش گذاشتند
 20در (چیت سازی بهشهر در اولین ماه سال 

 کارگران چیت سازی بهشهر پس 1382فروردین ماه 
از بارها تجمع اعتراضی سرانجام در این روز به سمت 

بلوار مرکزی شهر حرکت کرده و تمامی 
جاده های اصلی شهر را مسدود 

حرکت اعتراضی ای که بعدها . نمودند
تا ) افتدر ابعاد وسیع تری تداوم ی

حوادث مراسم چهارشنبه سوری در 
 در شهرهای 82آخرین روزهای سال 

در اعتراض به سیاست های (مختلف 
جمهوری اسالمی که مراسم چهارشنبه 

 قلمداد می کند، جوانان هر "خرافی"سوری را سنتی 
سال با شور و شوق بیشتری به برپایی این مراسم 

ا و از روی می آورند و امسال در یکسری از شهره
جمله در مسجدسلیمان، یزد و تهران درگیری هایی 
بین مردم و نیروهای انتظامی رخ داد که به دستگیری 

روزی نبوده که در ) تعدادی از جوانان منجر گردید
گوشه ای از این کشور، اعتراضی بر علیه نظام ظالمانه 
حاکم و استبداد وحشیانه ذاتی آن شکل نگرفته 

خبر از پتانسیل اعتراضی عظیم اعتراضاتی که . باشد
  .نهفته در بطن جامعه می دهد

  
پس از کشتار وحشیانه کارگران معدن مس خاتون 
آباد در بهمن ماه، ما همچنان شاهد یکسری اعتراضات 

برای مثال کارگران . کارگری در اسفند ماه بودیم
شرکت لوله سازی خوزستان که مراجعات مکررشان 

ه بود و مسئولین مربوطه به مسئولین بی پاسخ ماند
حتی به تجمع آنها در مرکز شهر وقعی ننهادند، جاده 
اصلی اهواز را با آتش زدن الستیک بستند و مانع 

همچنین کارگران . تردد وسائل نقلیه گردیدند
کارخانجات ریسندگی و بافندگی شهرستان کاشان به 
خاطر تعویق پرداخت حداقل ده ماه حقوق و عدم 

پس از بارها اعتراض ضمن تجمع در پرداخت عیدی 
یکی از میادین اصلی شهر، راه بندان بزرگی ایجاد 

این تجمع اعتراضی با حمله نیروهای سرکوبگر . کردند
جمهوری اسالمی مواجه گردید و نیروهای انتظامی با 

و . توسل به خشونت، کارگران را پراکنده ساختند
ا نفر  اسفند ماه صده14این در شرایطی است که در 

از مردم زلزله زده بم در اعتراض به عدم رسیدگی 
دولت به شرایط زندگی آنها و چپاول و دزدی آشکار 
کمک های اهدایی به زلزله زدگان به تظاهرات 
پرداختند و بر علیه فرماندار شهر بم شعار دادند، در 
شمال نیز صیادان زحمتکش، جهت تحقق مطالبات 

ت بندر انزلی تجمع برحق شان در مقابل اداره شیال
  .اعتراضی برپا نمودند

  
آنچه در فوق آمد نمونه هایی از اعتراضاتی است که 
. در همین اسفند ماه در ایران رخ داده است

گسترش این اعتراضات آن هم زیر سایه سنگین 
سرنیزه از یک طرف، خبر از آن شرایط دهشتناکی می 

است دهد که جمهوری اسالمی برای مردم ایجاد کرده 
و از طرف دیگر بیانگر باال بودن روحیه مبارزاتی در 
توده های زحمتکش ایران است که علیرغم آگاهی به 
عواقب اعتراضات خود در زیر سرنیزه حاکم، باز بی 

  .باکانه بپاخاسته و فریاد خشم خود را سرمی دهند
  

اما اگر رشد روزافزون اعتراضات کارگری و مردمی 
 منعکس می کند، نگاهی به واقعیات فوق الذکر را

این مبارزات از واقعیات دیگری نیز خبر می دهد و 
آن عدم تشکل و پراکندگی صفوف اعتراض مردم 

به واقع این پراکندگی و عدم وجود تشکیالت . است
مناسب، خصیصه اصلی وضع کنونی بوده و باعث می 
شود که توده ها نتوانند آن نتایج دلخواهی را که می 

پراکندگی .  اعتراضات خود به دست آورندخواهند از
صفوف اعتراض کارگران و زحمتکشان که بدون شک 

ری حاکم دارد، به رابطه مستقیمی با سلطه دیکتاتو
 موقعیت کنونی مبارزات کارگران و واقع پاشنه آشیل
به خصوص که مبارزات کنونی از . زحمتکشان ماست

بری ره. فقدان یک رهبری انقالبی نیز در رنج است
ای که بتواند جویبارهای پراکنده اعتراض را به 

همدیگر متصل نموده و دریای خشم توده ها را 
  .برعلیه نظام حاکم جاری سازد

  
فقدان این رهبری انقالبی به خصوص در شرایطی که 
به دلیل بحران های رشدیابنده سیستم موجود، 
تضادهای درونی طبقه حاکمه رشد کرده و ما شاهد 

ندان نشان دادن آنها به همدیگر هستیم، چنگ و د
برجستگی بیشتری می یابد چرا که این جناح ها هر 
یک می کوشند با سوارشدن بر موج اعتراضات 
مردمی، انرژی مبارزاتی آنها را در 
جهت منافع و مصالح خود کانالیزه 

ما این واقعیت را در . نمایند
اعتراضاتی که به دنبال انتخابات اخیر 

ای مختلف رخ داد، شاهد در شهره
بودیم و دیدیم که چگونه جناح های 
درونی رژیم برای کسب موضع برتر 
ضمن آنکه از هیچ اقدامی بر علیه 
یکدیگر کوتاهی نمی کنند، در عین حال سعی در سوء 

در این . استفاده از خشم و نفرت مردم را دارند
فاصله در فیروزکوه، ایذه و اندیمشک و فریدون کنار 

یره به دنبال تقلباتی که در انتخابات رژیم ساخته و غ
رخ داد درگیری هایی پیش آمد که به کشته و مجروح 

خود خبرگزاری های . شدن تعدادی از طرفین انجامید
دولتی حداقل کشته شدن ده نفر را در این حوادث و 
مجروح شدن تعداد بیشتری را مورد تأیید قرار 

 ها در چارچوب روشن است که این درگیری. دادند
تضادهای درونی طبقه حاکمه رخ داده و در همین 

گر چه در . چارچوب هم می بایست بررسی شوند
تضادهایی که از حدت گیری  اختالفات جناح های 
رژیم به وجود می آید، اهالی معترض نیز به انحاء 
مختلف می کوشند با استفاده از این موقعیت ها، 

. را به نمایش بگذارندخشم و نفرت خود از کل رژیم 
اما تجربه نشان داده که به دلیل فقدان یک رهبری 
انقالبی همواره این خطر وجود دارد تا اعتراضات و 
مبارزات توده ها که از ماهیتی کامال متفاوت برخوردار 
می باشند، در چارچوب تضادهای درونی طبقه حاکمه 

این موقعیت بار دیگر بر . به انحراف کشیده شود
ورت تالش در جهت شکل دادن به سازمانی ضر

انقالبی که قادر به تأثیرگذاری بر مبارزات توده ها 
بوده و قابلیت هدایت آنرا داشته باشد، تأکید می 

  .ورزد

    

سرمقاله

تجربه نشان داده که به دلیل فقدان یک رهبری انقالبی همواره این خطر "
وجود دارد تا اعتراضات و مبارزات توده ها که از ماهیتی کامال متفاوت 

وب تضادهای درونی طبقه حاکمه به انحراف برخوردار می باشند، در چارچ
این موقعیت بار دیگر بر ضرورت تالش در جهت شکل دادن به . کشیده شود

سازمانی انقالبی که قادر به تأثیرگذاری بر مبارزات توده ها بوده و قابلیت 
 ".هدایت آنرا داشته باشد، تأکید می ورزد

  

 !ری دمکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگربرقرار باد جمهو
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همان طور که همه رفقا اطالع دارند موضوع بحث 

بررسی جنبش کارگری ایران و نقش "این سمینار، 
به نظر می رسد . ی باشد م"نیروهای سوسیالیست در آن

که جهت جلوگیری از هرگونه حاشیه روی که از قرار 
معلوم این روزها خیلی هم رسم شده و برای این که 
بتوانیم به درستی به موضوع بحث امروز بپردازیم قبل از 
هر چیز الزم است که تا آنجا که امکانات اجازه می دهد 

یژگی درکی واقعی از جنبش کارگری و خصوصیات و و
های آن ارائه داده و در همان حال موقعیت فعلی فعالین 
سوسیالیست و سازمان های کمونیستی را همان گونه که 
به واقع هستند بشناسیم، تنها در این صورت است که می 
توانیم به وظایفی که شرایط کنونی در مقابل فعالین و 
نیروهای کمونیست قرار داده نزدیک شده و راه ها و روش 

ای تأثیرگذاری بیشتر این نیروها در جنبش کارگری را ه
قبل از هر چیز اجازه بدهید که . به درستی طرح نماییم

تذکر دهم که در اینجا من وارد بحث تفاوت های موجود 
بین نیروهای سوسیالیست و کمونیست نمی شوم و همه 
جا در این بحث آن چه که مورد نظرم است نیروهای 

  . طرفداری از کمونیسم می باشندکمونیست و یا مدعی
جنبش کارگری را از زوایای مختلفی می توان و 
باید مورد بررسی قرار داد اما نگاهی به موقعیت امروز آن 
نشان می دهد که خصیصه اصلی این جنبش پراکندگی 
صفوف طبقه کارگر و فقدان تشکل های صنفی یعنی 

تنها می باشد و البته نه و علنی تشکل های توده ای 
 حال تشکل های  همانتشکل های اقتصادی بلکه در

خالصه درد . سیاسی در پیوند با طبقه نیز مطرح است
  ما  درد واقعی طبقه کارگری تشکلو بی پراکندگی صفوف

در در شرایطی که قدرت واقعی طبقه کارگر . می باشد
 دستجمعی است و اساسا تشکیالت مهم ترین اتحاد و کار 

در مبارزه بر علیه نظم ظالمانه موجود می سالح این طبقه 
باشد به عینه می بینیم که بورژوازی حاکم با توسل به 
وحشیانه ترین روش های سرکوب چگونه طبقه کارگر ما 

فقدان تشکیالت مورد نیاز باعث . ده استورا خلع سالح نم
شده علیرغم مبارزات و اعتراضات وسیع کارگری کارگران 

الزم است از این مبارزات جهت نتوانند آن طور که 
  .دستیابی به خواست هایشان سود جویند

البته در صحنه کارگاه ها و محیط های کارگری ما 
شاهد نوعی تشکل های رژیم ساخته می باشیم که خود را 
تشکل های کارگری معرفی کرده و می کوشند این طور 

جلوه دهند که کارگران را جهت رسیدن به خواست های 
تشکل هایی که اخیرا . و صنفی متشکل کرده اندسیاسی 

به اشکال مختلف می کوشند روی نقش صرفا صنفی خود 
اما از آنجا که این تشکل ها نه تشکل های . تأکید نمایند

واقعا کارگری بلکه تشکل های رژیم ساخته و جزیی از 
ابزارهای سرکوب جمهوری اسالمی در محیط های کار می 

رگران مواجه نشده و به تدریج هر چه باشند با استقبال کا
 مجبوربیشتر رسوا گشته و خود دست اندرکاران آن نیز 

شده اند اعتراف کنند که حوزه عملکرد آنها هر روز ضعیف 
از آنجا که به این موضوع در جاهای . تر گشته است

دیگری پرداخته ام در این بحث روی آن بیشتر متمرکز 
 که خانه کارگر و شوراهای نمی شوم و تنها تأکید می کنم

اسالمی کار در عمل و در پروسه دو دهه سلطه سیاه 
جمهوری اسالمی به روشنی نشان داده اند که جزیی از 
ابزارهای سرکوب رژیم می باشند و آنها را نمی توان به 
. عنوان تشکل مستقل صنفی طبقه کارگر به حساب آورد

اسخ به به هر حال در صورت نیاز در قسمت پرسش و پ
  . این امر بیشتر می پردازم

اما این که چرا طبقه کارگر ما و جنبش کارگری ما 
ی طوالنی حرکت و فعالیت خود علیرغم همه این سالها

این جنبش صفوف اش پراکنده و از درد بی تشکلی در 
رنج است قبل از هر چیز برمی گردد به سلطه دیکتاتوری 

رگونه سوء جهت جلوگیری از ه. لجام گسیخته حاکم
 وگرنه  در یک قبل از هر چیز دیگرتفاهمی تأکید کنم که 

بحث مشخص تر می توان و باید بر عوامل دیگری چون 
نقش اقتصاد نفتی در کل اقتصاد ایران، نقش برجسته 
دولت در سیستم سرمایه داری ایران به عنوان بزرگ ترین 
کارفرمای کشور و ویژگی رشد سرمایه داری در ایران در 
شرایط سلطه امپریالیسم، وسعت کارگاه های کوچک و 
حجم بزرگ اشتغال کارگران در این قسمت، اشاره نمود و 
یا حتی اشتباهات و ضعف های عناصر آگاه و سازمانهای 
سیاسی ، انجا که ارتباطی بین  این عناصر و سازمان ها با 

  .طبقه وجود داشته را مورد بررسی قرار داد
ه سلطه دیکتاتوری و سرکوب واقعیت این است ک

وحشیانه اعتراضات و مبارزات کارگری و هرگونه تشکل 
 است که در طول سالیان اجازه اصلیکارگری، آن عامل 

شکل گیری تشکل های اقتصادی طبقه کارگر و در همان 
حال ادامه کاری تشکل های سیاسی ای که خود را وابسته 

 نگاهی به تاریخ .به طبقه کارگر می دانستند را نداده است
پر فراز و نشیب مبارزات طبقه کارگر و جنبش کارگری 

نشان می دهد که سرکوب سیستماتیک قدرت دولتی 
همواره آن عامل اصلی بوده که از متشکل شدن کارگران 
جلوگیری کرده است و درست هر  کجا که در طول تاریخ 
صد ساله اخیر به هر دلیلی در سد دیکتاتوری شکاف 

ده درست در همان مقاطع تشکل های توده ای و ایجاد ش
علنی کارگری و سازمان های سیاسی شکل گرفته و یا 

 یعنی  1320 -1332برای نمونه در مقطع . رشد کرده اند
از حمله متفقین به ایران و خلع ید از رضا شاه و اخراج او 

 ساله ما 12 مرداد در یک دوره 28تا کودتای امپریالیستی 
ری و رشد احزاب و اتحادیه های کارگری شاهد شکل گی

 و اوج گیری انقالب مردم 56-57بوده ایم و یا در سالهای 
ایران و سپس شرایط هرج و مرج پس از قیام بهمن دوباره 
شاهد رشد تشکل های کارگری بوده ایم تا سرکوب 

بنابر این عامل اصلی پراکندگی  . 60سیستماتیک سال 
شکل های اقتصادی این صفوف طبقه کارگر و فقدان ت

طبقه در سلطه استبداد و حاکمیت اختناق خونین می 
خوب اگر عامل اصلی پراکندگی صفوف طبقه را به . باشد

می شود که هر نیرویی هم درستی بشناسیم آنگاه روشن 
 تشکل طبقه کارگر گام بردارد باید که بخواهد در جهت

قه کارگر بداند که عامل اصلی ای که مانع سازمان یابی طب
می باشد دیکتاتوری بوده و راه غلبه بر آن، شکاف 

  .انداختن در این دیکتاتوری می باشد
متأسفانه علیرغم پذیرش ظاهری این واقعیت از 
سوی گرایشات مختلف فکری و سازمان های سیاسی اما 
باز هم شاهدیم که این نیروها به جای پرداختن به مسئله 

د شکلی از اشکال متنوع اصلی هر یک بنا به سلیقه خو
تشکل های کارگری را جهت درمان این معضل پیشنهاد 

یکی شورا را مطرح می کند و دیگری سندیکا : می کنند
را، آن یکی کمیته های مخفی اعتصاب و کمیته های 
کارخانه را پیشنهاد می کند یکی دیگر مجمع عمومی و 

ست اما واقعیت این ا. نمایندگی و غیره را پیش می کشد
که نه تعیین شکل تشکل طبقه کارگر از طرف روشنفکران 
چپ معضل اصلی طبقه کارگر را حل می کند و نه اساسا 
. تعیین این شکل ها وظیفه نیروهای پیشرو می باشد

تأکید کنم که تشکل های اقتصادی طبقه کارگر در بستر 
مبارزات خود طبقه شکل گرفته و اشکال این تشکل ها یا 

 وسیله روشنفکران انقالبی و نیروهای پیشرو از نوع آنها به
به واقع . بیرون بر مبارزات طبقه تحمیل نمی شود

کارگران در بستر مبارزات و اعتراضات خود جهت 
دستیابی به خواست های روزمره شان به اشکالی از تشکل 

  "" نقش نیروهای سوسیالیست در آن نقش نیروهای سوسیالیست در آن و وبررسی جنبش کارگری ایرانبررسی جنبش کارگری ایران""
  

نين کادرهای سازمان سمينار کارگری ای تحت عنوان باال در پالتاک ترتيب داده شد که طي آن چند تن از فعالين مستقل و همچ" خانه کارگر آزاد"چندی قبل به همت فعالين سایت  :  توضيح
 مارس توسط رفيق پوالد از سوی چریکهای ١٣آنچه که در زیر مي خوانيد متن سخنراني ای است که در تاریخ . های سياسي طي چند هفته حول مبحث فوق به بحث و سخنراني پرداختند

 . ویرایشها از گفتار به نوشتار درآورده و بدین وسيله در اختيار خوانندگان قرار مي دهدپيام فدایي متن این سخنراني را با برخي. فدایي خلق ایران در این سمينار ارائه گردید
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دست می یابند و نیروها و فعالین کارگری باید این تشکل 
تقویت و گسترش آن ها ها را شناخته و در جهت 

تاکنون در جنبش کمونیستی سراسر جهان دیده . بکوشند
نشده که در شرایطی که امکان فعالیت مثال سندیکایی 
وجود ندارد یا شرایط برای تشکیل شوراهای کارگری 
آماده نیست کمونیست ها و پیشروان کارگری به طور 
. مصنوعی بکوشند تا چنین تشکل هایی را به وجود آورند

بنابر این یکی از . چنین کاری آب در هاون کوبیدن است
ضعف های بحث کسانی که بدون ارتباط با طبقه کارگر و 
دور از عینیت مبارزات این طبقه، اشکال خاصی از تشکل 
را برای طبقه تعیین و آن را تبلیغ می کنند این واقعیت 
است که به دلیل ذهنی بودن این پیشنهادات چنین 

ز هیچگاه به نتیجه نمی رسد و مفید واقع نمی تبلیغی نی
  .شود

از سوی دیگر این نیروها و تفکرات که ادعای 
پیروی از کمونیسم را نیز دارند فراموش می کنند که علی 
االصول طبقه کارگر چه ما بخواهیم و چه نخواهیم خودش 
به مبارزات اقتصادی کشیده می شود یعنی شرایط کار و 

حشیانه اش او را مجبور می کند که زندگی و استثمار و
جهت افزایش دستمزد و کوتاه کردن ساعات کار و 
مطالبات دیگر بپا خیزد و بدون شک در جریان این 
مبارزات با توجه به توازن قوای موجود هر کجا که 
کارگران قادر به نشان دادن قدرت باشند نوعی از تشکل 

که با های اقتصادی نیز شکل می گیرند؛ تشکل هایی 
بنابر این آنچه که وظیفه . شرایط انطباق داشته باشند

کمونیست ها و نیروهای پیشرو را تعیین می کند اوال 
کوشش و کمک به ایجاد چنین شرایطی است که امکان 
رشد مبارزات اقتصادی طبقه کارگر و امکان تشکل یابی 
آن را تسهیل نماید ثانیا علیرغم اهمیت و ضرورت مبارزه 

ی طبقه کارگر کمونیست ها نباید خود را در اقتصاد
چارچوب مبارزات اقتصادی طبقه محدود سازند بلکه می 
بایست سازماندهی مبارزه سیاسی طبقه کارگر و کانالیزه 
کردن اعتراضات و مبارزات این طبقه جهت نابودی نظام 

و . سرمایه داری را در شرایط  کار اصلی خود قرار دهند
سازمانهای کمونیستی سازماندهی اساسا وظیفه اصلی 

مبارزه سیاسی جهت کسب قدرت سیاسی است بنابراین 
آنها باید نشان دهند که به چه طریق می خواهند قدرت را 

حال اجازه بدهید که به وضع سازمانهای . کسب نمایند
  .سیاسی بپردازم

در رابطه با موقعیت فعلی سازمان های سیاسی هم 
ایط کنونی ایراد اساسی این باید توجه داشت که در شر

سازمان ها این است که در خارج از کشور متمرکز گشته 
اند و ارتباط فعال و عینی با جامعه ندارند و به درد جدایی 
از طبقه کارگر، درد دوری از زمینه اجتماعی نیز اضافه 

این که این سازمان ها در پروسه سرکوب ددمنشانه . شده
 در چه پروسه ای در خارج دشمن چگونه برخورد کرده و

از کشور قرار گرفته اند ، گر چه در جای خود دارای 
  .اهمیت است اما در این بحث مشکلی را حل نمی کند

واقعیت این است که این سازمان ها فاقد ارتباط 
جدی با ایران هستند چه رسد به ارتباط با طبقه کارگر 

و نگاهی به حجم وسیع مبارزات طبقه کارگر . ایران
محتوای گزارشات خبری این سازمان ها و منابع خبری 
آنها نشان می دهد که از ارتباط زنده و فعال خبری 

بنابر این آنچه آنها می گویند تأثیر مستقیم و . نیست
جدی روی مبارزات طبقه کارگر ندارد و از بار عملی مورد 

البته در این بحث ما با جریاناتی . لزوم برخوردار نمی باشد
 با نیش قلم به اصطالح تئوریسین های خود همه که

معضالت طبقه کارگر را از خارج از کشور حل کرده اند و 
روی کاغذ می توانند همه طبقه را به عضویت حزب خود 

از نیروهایی هم که به جای . درآور اند کاری نداریم
پذیرش صادقانه این واقعیت و تالش در جهت رفع آن با 

ناخته شده و مسخره در تالش اند توسل به روش های ش
تا حضور غیرواقعی خود را در کشور تبلیغ نمایند نیز می 

این گونه جریانات حتی حاضر نیستند موضوع را . گذریم
بدرستی برای خود طرح کنند چه رسد به تالش در جهت 

  .حل آن
بنابر این در واقعیت، سازمان های چپ کنونی جدا 

ط با جامعه در خارج کشور از طبقه کارگر و بدون ارتبا
 در مبارزات مستقیمبسر برده و قادر به تأثیرگذاری 

هر چند که آنها بطور غیرمستقیم کامال .کارگران نیستند
می توانند تأثیرگذار باشند و این شرایط آنها را نسبت به 

امری که باید به . معضالت کارگران بی وظیفه نمی سازد
اما همین . قرار گیردطور وسیع تری مورد بحث و توجه 

جا باید تأکید کنم که تالش در جهت شناخت واقعی 
شرایط زندگی و مبارزه کارگران با توجه به همه امکانات 
موجود در خارج از کشور و انعکاس مبارزات آنها و دفاع از 
این مبارزات و در همان حال نقد و جمعبندی تجربیات 

و انتقال آن مبارزات طبقه کارگر در اقصی نقاط جهان 
تجربیات به طبقه کارگر ایران و اشاعه مارکسیسم به مثابه 
جهانبینی طبقه کارگر در شرایطی که بورژوازی به اشکال 
مختلف با تکیه بر شکست مبارزات پیشین بر علیه 
مارکسیسم و کمونیسم لجن پراکنی می کند و 
روشنفکران نااستوار با توجیهات مختلف هر روز به شکلی 

از مارکسیسم را تئوریزه می کنند از جمله وظایفی عدول 
  .است که باید به آنها پرداخت

حال اجازه بدهید که با جمعبندی آنچه که 
در شرایط کنونی . گفته شد روی واقعیاتی تأکید کنم

طبقه کارگر ما در پراکندگی بسر می برد و فاقد تشکل 
ر های علنی،  توده ای و سراسری اقتصادی می باشد و د

همان حال از فقدان سازمان ها و احزاب سیاسی خودش 
اما . که در ارتباط با زندگی و مبارزه او باشند در رنج است

 سال گذشته هیچ روزی نبوده 25علیرغم این واقعیات در 

که این طبقه برای تحقق خواست ها و مطالبات برحق اش 
ا به واقع در دو دهه گذشته طبقه کارگر م. بپانخاسته باشد

در جریان  تجمعات اعتراضی و اعتصابات خود که به حق 
 طبقه "مدرسه جنگ"از سوی کمونیست ها به عنوان 

کارگر نام گذاری شده به اشکال مختلف جهت خواست 
و در این پروسه به برخی از . های خود گام برداشته است

خواست هایش دست یافته و گاه نیز وحشیانه سرکوب 
به . این بستر تجربه آموخته استشده و در هر صورت در 

واقع طبقه کارگر ایران در شرایط بی تشکلی و پراکندگی، 
اتحاد طبقاتی اش را در بستر همین اعتصابات به عینه 
نشان داده و در جریان همین اعتراضات و اعتصابات و 

 آموخته که چگونه بر علیه "مکتب جنگ"همین 
وابط ممکن و چگونه حداقل ر. دیکتاتوری حاکم بجنگد

گزارشات منتشر با مطالعه . جهت مبارزه را شکل دهد
شده کارگری و برخورد با رفقای کارگری که در بطن 
مبارزات کارگری بوده اند روی مواردی می توان انگشت 

مواردی چون به صدا درآوردن زنگ کارخانه . گذاشت
مثال در جریان (جهت تجمع و یا حرکت به سوی شهر 

و یا نقش  سوت ) ن چیت سازی بهشهرمبارزات کارگرا
زدن در تماس گیری و پیام رسانی در بین کارگران زن 
کفش ملی جهت اعالم آغاز اعتراض شان می توان دریافت 
که برخی محافل کارگری  در محیط های کار شکل گرفته 
اند که اتفاقا آماج اصلی حمالت سربازان گمنام امام زمان 

ر بازداشتگاه اوین   ویژه وجود بندی د. نیز می باشند
. کارگران بازداشتی خود گواهی است بر این واقعیت

واقعیتی که نشان می دهد اگر نیرویی بخواهد به طور 
جدی در جنبش کارگری نقش ایفاء کند باید تالش کند 
این محافل را بشناسد و برنامه ها و اهداف اش را در میان 

  .پیدا کنداین محافل برده و راه های این امر را 
ولی واقعیت این است که هرگونه تالشی در این 
. رابطه به طور طبیعی با سد دیکتاتوری مواجه خواهد شد

و در اینجاست که مسئله شکاف انداختن در سد 
دیکتاتوری برای یک نیروی سیاسی که به طور جدا جدی 
خواهان برقراری ارتباط با طبقه کارگر است مسئله مهمی 

همین واقعیت این سوال اساسی را . اهد دادرا تشکیل خو
در مقابل نیروی پیشرو قرار می دهد که چگونه می خواهد 
بدون برپایی مبارزه ای که قادر باشد در سد دیکتاتوری 
جهنمی حاکم و سلطه ابزارهای سرکوب جمهوری اسالمی 
شکاف ایجاد کند موفق به تماس با جنبش کارگری و 

ل واقعی است که در مقابل این معض. ارتقاء آن باشد
جنبش انقالبی قرار دارد از این رو به هیچ وجه نباید اجازه 
داد برخی با دامن زدن به بحث های اسکوالستیک از 

در حالی که . پاسخ گویی به این معضل شانه خالی نمایند
تجربه نشان داده که بدون پاسخگویی به این مهم امکان 

ا طبقه کارگر نیز مهیا غلبه بر جدایی پیشرو کمونیست ب
  .نمی گردد
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  !! با طالبان با طالبان""مذاکرهمذاکره""آمریکا و آمریکا و 
  

" انتخابات"در حاليکه کمتر از سه ماه به برگزاری 
مورد تائيد آمریکا در افغانستان باقی نمانده، مقامات 
آمریکایی به رغم تمامی تبليغات خویش مبنی بر 

" نابود"خواندن طالبان و تالش برای " تروریست"
، به مذاکره با افراد این گروه به منظور سهيم کردن آن

در همين رابطه . کردن آنها در قدرت پرداخته اند
اعالم شده که دستگاههای امنيتی پاکستان در خردادماه 
گذشته ترتيب مالقات مقامات آمریکایی با مقامات 

همچنين اخيرا . طالبان را در کویته پاکستان داده اند
کا  به طور محرمانه به جرج تنت رئيس سيای آمری

پاکستان سفر کرده و با مقامات طالبان دیدار و گفتگو 
به موازات انتشار این گزارشها اعالم شده . داشته است
یکی از وزیران  سابق " وکيل احمد توکل"که آمریکا 

طالبان را نيز آزاد کرده است و او نيز آمادگی خود را 
ذاکره با از دولت مزدور کرزای و م" حمایت"برای 

آزادی این مقام طالبان در حالی . آن اعالم نموده است
است که دولت آمریکا با ادعای مبارزه برای 

، "صلح جهانی"ریشه تروریسم و تأمين " برکندن"
و " جنگجویان طالبان"صدها نفر را با نام 

در یکی از سخت ترین شرایط زیستی " تروریست"
گاه داشته و آنها در اسارت ن" گوانتانومو"در ارودگاه 

  . را تحت بدرفتاری و شکنجه قرار داده است

در این حال مذاکره با طالبان و آزاد کردن سران آن 
در شرایطی است که دولت مزدور کرزای نيز جهت 
پيشبرد و اجرای خط اربابان امریکایی خود در 

بخشی از "افغانستان رسما اعالم کرده که طالبان 
کس قصد حذف طالبان را هيچ "است و " افغانستان
آنچه باید در تحوالت اخير در افغانستان به آن ". ندارد

توجه داشت این است که دولت آمریکا و نيروهای 
اشغالگر در افغانستان، در شرایط بحرانی ای به سر 

به رغم حضور هزاران سرباز آمریکایی .  می برند
در افغانستان ، اشغالگران و حکومت دست نشانده شان 

ه دليل رشد روزافزون تنفر مردم ستمدیده افغانستان ب
از آنها در سراسر کشور آماج اعتراضات و حمالت 

مقامات آمریکایی برای .  مسلحانه توده ها قرار دارند
فریب افکار عمومی همواره کوشيده اند که این 

" بقایای طالبان"و یا " تروریستها"مقاومت ها را به 
غات در حالی ست که اخيرا اما این تبلي. نسبت دهند

مطابق اعتراف صریح خود  ژنرالهای امریکایی تعداد 
و "  نفراست١٠٠٠جنگجویان طالبان کمتر از "

زندگی "بسياری از آنها پس از اشغال افغانستان به 
از سوی دیگر واقعيت این است .  باز گشته اند" عادی

که عملکردهای طالبان از بدو خلق این گروه در دهه 
ته ثابت نموده که این گروه دارودسته مزدوری گذش

است که توسط سازمان سيا و به اشارت مقامات 

امریکایی بوجود آمده و با حمایت و پشتيبانی مالی و 
تسليحاتی سازمان اطالعاتی پاکستان به قدرت رسيد و 
امکان بقا یافت و زمانی هم که مصالح امپریاليسم 

اشغال افغانستان قرار امریکا بر حمله مستقيم نظامی و 
  .گرفت آنها به راحتی از قدرت ساقط شدند

مقامات آمریکائی با " مذاکره"گزارشات اخير در باب 
طالبان و آزاد کردن برخی رهبران آن، به رغم تمامی 

، از ماهيت این "مبارزه با تروریسم"هياهوی 
حقيقت این است . باصطالح مبارزه پرده برمی دارد

ا با برگزاری به اصطالح انتخابات که  دولت امریک
بخشيدن به اشغال " قانونيت"در افغانستان، در صدد 

دائمی این کشور و تثبيت حکومت دولت دست نشانده 
خود و به این ترتيب منحرف کردن سرکوب مبارزات 

با سهيم .  ضدامپریاليستی مردم افغانستان برآمده است
یکا کردن طالبان مزدور در حکومت دست ساز امر

آنهم در جریان یک به اصطالح انتخابات، امریکا 
اميدوار است تا از نفوذ طالبان در بخشهایی از مردم 
محروم افغانستان و به ویژه پشتون ها استفاده کرده و 

دولت "با این کار اوال حکومت مزدور فعلی را یک 
جا بزند و ثانيا از شدت مخالفت " مردمی"و " فراگير

خلقهای محروم افغانستان برعيه و اعتراضات برحق 
  .سلطه استثمارگرانه خویش بکاهد

  

  افتخارافتخار
  ))بقیه از صفحه اول بقیه از صفحه اول ( ( 

  
  

 من از روستاهای کوچک شمالم

  زنی که از آغاز در شالیزارها و مزارع
  تا نهایت توان گام زده است

  
  من یک زنم 

  کارگری که دست ها ی اش 
  ماشین عظیم کارخانه را

  ردبه حرکت درمی آو    
  هر روز توانایی اش را 

  دندانه های چرخ ریزریز می کند
  پیش چشمان اش    

  زنی که از عصاره ی جان اش
  پروارتر می شود الشه ی خوانخوار 

  از تباهی خون اش
  افزونتر می شود سود سرمایه دار

  زنی که مرادف مفهوم اش
  در هیچ جای فرهنگ ننگ آلود شما

  وجود ندارد    
  دست های اش سفید

  ت اش ظریفقام
  که پوست اش لطیف

  و گیسوان اش عطرآگین باشد  
  من یک زنم

  با دست هایی که از تیغ تیز درد و رنج ها
  زخم ها دارد      

  زنی که قامت اش از نهایت بی شرمی شما
  در زیر کار توان فرسا 
  آسان شکسته است
  زنی که در سینه اش 

  دلی آکنده از زخم های چرکین خشم است
  ان اشزنی که در چشم

  انعکاس گل رنگ گلوله های آزادی
  موج می زند      

  

  من یک زن ام
  زنی که مرادف مفهوم اش

  در هیچ جای فرهنگ ننگ آلود شما
  وجود ندارد      

  

  زنی که پوست اش
  آیینه ی آفتاب کویر است

  و گیسوان اش بوی دود می دهد  
  تمام قامت من 

  نقش رنج و  
  پیکرام تجسم کینه است

  ش را کار زنی که دستان ا
  .برای سالح پروده است

  

  من زنی آزاده ام
  زنی که از آغاز  
  پابه پای رفیق و برادرام    

  دشت ها را درنوردیده است
  زنی که پرورده است

  بازوی نیرومند کارگر    
  دستان نیرومند برزگر    
  !من خود کارگر      
  !من خود برزگر      
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  درباره لمپنیزمدرباره لمپنیزم
  

منتشر ، از اسد سیف  "لمپنیسم به روایت تاریخ"ین شماره در نقد نوشته با توجه به مقاله ای که در ا
، اثر چریک فدائی خلق رفیق  ه مشروطنهضتهای "لمپن" ، بی مناسبت ندیدیم که مقاله،می گردد 

  .بهروز دهقانی را در اینجا درج نمائیم
ی با رفقا صمد بهرنگی و دورانی که و.  نوشته است40مقاله مزبور را رفیق بهروز در اوایل سال های 

 مشغول بودند، در دوره ای که به همراه "با شور و عالقه به آموزش کودکان روستائی"کاظم سعادتی 
ها گرفته، تا به   شهر خود، تبریز به همه جا از کارخانه ها و کارگاهرصمد برای شناخت هر چه وسیعت

 جستجوگرانه و فعال خود، به تحقیقات با برخوردهای" های شهر نیز سرک می کشیدند و "امامزاده"
به کارهای روشنگرانه ادبی نیز اشتغال " و در ضمن "راجع به روستاهای اطراف نیز می پرداختند

   ."داشتند
 و اختناق مساله بهبه طور سربسته  ، 40 خفقان آور دهه رفیق بهروز با توجه به شرایطدر این مقاله 

ده و این واقعیت را در نوشته خود به این صورت منعکس می سانسور دولتی در آن سالها اشاره کر
بدون شک این مختصر حق مطلب را ادا نمی کند خیلی حرفها به ضرور نگفته باقی می ": سازد که 

    ".ماند
 لنینیست، با آگاهی کامل در -همانطور که می دانیم رفیق بهروز دهقانی به عنوان یک مارکسیست 

 اجتماعی به نفع کارگران و زحمتکشان و دیگر توده های -اقتصادی جهت دگرگون کردن شرایط 
  .دربند ایران، مبارزه می نمود و در این مسیر یکی از بنیان گذاران جنبش چریکی در ایران بود

  
وی پس از تحمل یازده روز شکنجه، . حماسه پرشکوه زندگی او پس از دستگیری به اوج خود رسید"

ه هایش از شدت ضربات مشت و لگد پاره شده و قلبش به سختی آسیب هنگامی که جداره های کلی
  ".دیده بود، با لبان فرو بسته و مشتان گره کرده، شهید شد

، رفیق  ، مختصری از زندگی چریک فدائی خلق فرزندان راستین خلق"مطالب داخل گیومه از (
  ). است، برگرفته شده 1354، سال  5، نشریه نبرد خلق شماره  )1318 -1350(بهروز دهقانی 

  
حتی شرح بسیار موجز فوق از زندگی رفیق بهروز به عنوان یک نمونه، افشاء گر نیروهای راست و 
نادانی است که امروز بی هیچ شرمی ادعا می کنند که گویا چریک های فدائی خلق مطالعه را نفی می 

  ...کردند، زندگی را نفی می کردند و غیره 
 در بیش از دو دهه گذشته، گرایشات سیاسی مختلفی بر علیه چریکهای فدائی همانطور که می دانیم

 ها که رسوای "توده ای"ولی تاکنون حتی از میان . خلق و تئوری انقالبی آنان قلم فرسائی کرده اند
عام و خاص می باشند، کسی به خود اجازه نداده بود که برای کم رنگ کردن و یا از بین بردن ارزش 

 در ایران شکل گرفت، به واقع مقطعی از تاریخ مردم این کشور 50 که در سال های  ایبیهای انقال
گوئی در میان همه پرخاشگری های مذبوحانه نیروهای راست نسبت به . را به لمپنیسم نسبت دهد

 از قرار آقای سیف با  ؛ که خالی بود"رسالتی"عملکردهای انقالبی چریکهای فدائی خلق، جای چنین 
  .ته فوق الذکر خود در صدد پر کردن این جای خالی برآمده استنوش

زمانی، خمینی، محصور در دید محدود و ارتجاعی خود، وقتی شنید که در صحنه سیاسی ایران، 
انقالبیونی پدیدار شده اند که برای تدوام مبارزه، حتی از مرگ نیز نمی هراسند، از آنجا که نادانی و 

ری را به او نمی داد، ابراز داشت که چنان پدیده ای حقیقت ندارد و دروغ نفهمی وی باور چنین ام
و نمی توانند انکار (نمی کنند   آن پدیده انقالبی را انکار ،حال کسانی پیدا شده اند که اگر چه. است
 هنوز "جنبش چریکی ایران"، ولی نشان می دهند که حتی پس از گذشت سال های طوالنی از )کنند

د درک کنند که اتفاقاً مطالعه و کسب آگاهی های انقالبی، آن انقالبیون را از چنان انگیزه نمی توانن

مبارزاتی برخوردار ساخته بود که می توانستند شدیدترین شکنجه ها 
را به نفع پیشبرد یک مبارزه انقالبی در جامعه تا پای جان تحمل 

حروم کردن نمایند و یا به هنگام دستگیری جهت گریز از شکنجه و م
دشمن توده ها از دسترسی به اطالعاتی که به ضرر تداوم مبارزه بود، 

 که تالش برای "نفی زندگی"این نه . به زندگی خود پایان دهند
. برپائی زندگی ای پویا و شاداب برای توده های رنجدیده ایران بود

 و "پوشش"نویسنده فوق الذکر حتی این را هم نمی داند که نوع 
.  چریک ها نیز با الزامات و نیازهای مبارزه تعیین می شد"آرایش"

در جائی ممکن بود آنها با لباس شیک و آرایش مرسوم زنان و یا با 
کت و شلوار و کراوات مردانه ظاهر شوند و در جائی دیگر با لباس 

ها و ک در هر حال هیچ پوشش و آرایشی منصوب به چری-کارگری 
کها برای مأموران رژیم شاه خیلی شناسائی چریواال جود نداشت 
   ؟!آیا براستی درک چنین مسائلی مشکل است. آسان می شد

  
  

  قطعه ایقطعه ای
  در وصف مقاومت های دلیرانهدر وصف مقاومت های دلیرانه

  چریک فدایی خلق رفیق بهروز دهقانیچریک فدایی خلق رفیق بهروز دهقانی
  :برگرفته از شعر بلندی به نام(

  )" ، سالی که زنگ بزرگ خون به صدا درآمد50سال "
  

  سال جستجوی خانه به خانه... 
  و تفتیش عقاید

  سالی که مزدوران از ترس حتی به سایه ها شلیک می کردند
  سال شکنجه

  سال مقاومت
  سالی که رفیق دهقانی

  دندان به هم نهاد
  لبها به هم فشرد

   بر آنها زد خلققفلی از عشقو 
  در طول آن همه درد از شکنجه تا مرگ

  آن کس که عشقش به خلق با کینه اش به مزدوران برابر بود
  افسانه شکنجه و درد را به هم ریخت

  و مرگ را به لرزه درآورد
  و هیچ
  و هیچ

  و هیچ نگفت
  از درد فراتر

  از شکنجه فراتر
  حتی از مرگ قوی تر بود

...  
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رفیق بهروز از آغاز جوانی در کوره "... 
تجربه قرار گرفت و با همراهی دوستان 
بسیار خوبش بر زمینه شرایط بسیار 

های  حاظ رشد خصلتمساعدی که از ل
انقالبی در کنارش بود، رشد سیاسی خود 

او با همراهی رفیق صمد که . را آغاز نمود
نامش از زندگی مبارزاتی رفیق بهروز جدا 

که  نیست و رفقای دیگر، در شرایطی
تاریکی خفقان همه جا را فرا گرفته بود و 

    در سیاسی کور سوی جرقه ای از مبارزه
جوانه های امید و ایمان به مبارزه را در قلبهای چون آتش  د،میهن ما دیده نمی ش

آنها صادقانه . خود پرورش می دادند و با کوششی خستگی ناپذیر کار می کردند
. "هر نوری هر چقدر هم کوچک باشد، باالخره روشنائی است": عقیده داشتند

ی کردند و این جوانان پر شور که در اطرافیان خود فقط یأس و بدبینی مشاهده م
هیچ زمینه مساعدی برای کار سیاسی با آنان نمی یافتند، برای به جریان انداختن 

  ".انرژی انقالبی خود راه پرورش کودکان روستائی را برگزیدند
  1354، سال  5نشریه نبرد خلق شماره : به نقل از 

  
 به اجمال بررسی پیش از معرفی لمپن هائی که در جنبش مشروطیت نقشی داشته اند باید ابتدا

  کنیم که لمپنیزم چیست؟
  
 اصطالح عامی است برای کسانی که در تولید شرکتی ندارند، با اینهمه از دسترنج اجتماع "لمپن"

و ای بسا با زهرهائی که به پای . قارچهائی هستند روئیده بر پیکر درخت اجتماع. سهمی می برند
  .ی سازندخود می ریزند، درخت را می خشکانند یا رنجور م

  
این اصطالح شامل گروههای بسیار و بسیاری می شود؛ چشمگیرترین این گروهها دسته ای است 

دالل کاری جز این ندارد که با لطایف الحیل . به نام دالل محبت و نیازی به طول و تفصیل ندارد
  .از او استفاده کند و. موجودی پیدا کند، زنی یا پسری
اینها کار ثابتی ندارند، اغلب با تهدید و حقه بازی از . ز لمپن هاستاراذل محله ها دسته دیگری ا

بعضی از اینها گاهی کار دولتی هم دارند و . دیگران پول میگیرند و به اصطالح زندگی می کنند
  .همین بر هیبتشان می افزاید و توپشان را کارگرتر میکند

تنها به شمردن . نجا نام ببرمنه فرصتی هست و نه نیازی که همه گروههای لمپن را در ای
  .خصوصیات عمومی آنها بسنده می کنم

. نه اینکه انترناسیونالیست و جهان وطنی باشد هیچ جائی است، نه همه جائی. لمپن فاقد وطن است
به ظاهر  .مختصات خودش را فراموش کرده و نمی داند در چه زمان و مکانی زیست می کند

بخصوص تظاهر میکند که از زنان و بچه ها حمایت . موس استخیلی پای بند آداب و رسوم و نا
نمونه این لمپن ها را میتوانید در باشگاههای . اما فقط به منظور این که خود بهره ببرد. میکند

  .ورزشی و بعضی جاهائی که دختران و پسران جوان به ضرورت زیاد رفت و آمد دارند ببینید
 هیچه ایمان مذهبی آمیخته به خرافات داشته باشد اما باگرچه ممکن است . لمپن ایمان ندارد

اما . اعتقاد دارد سری که درد نمی کند چرا باید دستمال بست. وجه وفا و محبت نمی شناسد
چرا که نیهیلیست ارزشهای بی ارزش شده را نفی می کند و از سوی دیگر از . نیهیلیست نیست

ذشته از آن با نفی ارزشها با قدرت طبقه حاکم و گ. جنبه مثبت در جستجوی ارزش تازه ای است

اما لمپن آدمی است که همه ارزشها را نهی میکند و پذیرای . درمی افتد
  .هر نوع خواری و زبونی است و نمیخواهد و نمی تواند با قدرت دربیفتد

لمپن شبیه گردان خوبی است و برای او هیچ فرقی ندارد که زیر پرچم 
به نظرش زندگی بدون . هدفی ندارد. ا سینه بزندیزید برود یا برای شهد

همه اشعاری را که در مورد بی وفایی دنیا گفته اند . معنی و مفهوم است
  .از بر کرده و گاه گاهی چاشنی کالمش میکند

مشرب : شخصیت لمپن از آداب و رسوم هفتاد و سه ملت متأثر است
عیاشی، بی بند و اپیکوری و تصوف بمفهوم غلط و متداول، یعنی هرزگی، 

 اگزیستانسیالیسم �باری و خوار شمردن همه چیز مگر شکم و زیر آن 
 تسلیم �) معلوم است نه اگزیستانسیالیسم مبارز سارتر و دیگران(منحط 

 و دود و ز هر "دم"و رضای بی چون و چرای بودائی، غنیمت شمردن 
  .چه رنگ تعلق پذیرد آزاد بودن
و . ان می آید و هر جا راه ببری میرودبسیار زودجوش است، زود بهیج

همین است که گاهی در نهضت ها راه پیدا می کند و از جوش و خروش 
در هر نهضتی بوجود . که افتاد باعث از هم پاشیدن آنها می شود

اشخاص با حرارت نیازی هست و از اینرو گردانندگان نهضت ها بدون 
ی قدرت خود را روی درنگ لمپن ها را به خود می پذیرند و پایه ها

شنزار دوششان میگذارند و می بینی که شن وارفته و کاخ به ظاهر 
  .محکم روی سرش از هم پاشیده است

یا دستخوش حیله . به طور کلی لمپن به دو نحو به نهضت صدمه می زند
ها و خواستهای طبقه حاکم شدن و به آلت کوبیدن مردم بدل گشتن و 

با اینهمه گاهی از میان  .بی باال آوردنیا وارد شدن در نهضت و خرا
همین لمپنهای بی ایمان کسانی برمیخیزند که با ایمان راستین پیش می 

نمونه این قبیل اشخاص را . آیند و تا آخر پایداری میکنند و جان میبازند
  .در نهضت می بینیم

   های های""لمپنلمپن""
  نهضت مشروطهنهضت مشروطه

  

  ))بهروز دهقانیبهروز دهقانیچریک فدایی خلق ، رفیقچریک فدایی خلق ، رفیق::نوشتهنوشته((
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وران عده زیادتری در این د. لمپنیزم از امراض ساری دوره رکود و سکون است               
  .پذیرای بیماری هستند چرا که نیاز شدیدی به بیخبری و فراموشی دارند
  برای داروغه سرخوش چه بهتر از گروهی شهریان بنگی خواب آلوده؟

. دنیا می گذرد.  چه فلسفه ای تبلیغ می شود؟ فلسفه ول کن بابا دنیا را"گنج قارون"در فیلم 
  .فایده تالش و مبارزه چیست

 دستفروش فیلم حتی روی دست علم طب هم میزند و هیچ چیز را به جد "خوشبخت" مرد
  .نمیگیرد

طبقه پائین اجتماع . لمپنیزم مثل خوره ای به پیکر اجتماع می افتد و آن را از پائین بباال میتراشد
 و کارمندان است و آنگاه "اهل دوایر"زودتر مبتال می شوند و سپس نوبت خرده بورژواها، 

  .ژواهابور
در . بدون شک این مختصر حق مطلب را ادا نمی کند خیلی حرفها به ضرور نگفته باقی می ماند

این خصوص تاکنون چیزی در ایران منتشر نشده است اما به روایت دوستی، جوان نیکو گویا 
کرمانشاهی، از سالها پیش دست اندر کار تألیف کتاب بزرگی در باره لمپن های ایران است و 

  . دستهایش در پوست گردوفعال
 * ** * *  

در باره هر یک بیشتر از دو یا . اینک می پردازیم به معرفی چند نفر از لمپن های دوره مشروطیت
  .سه جمله نوشته نشده است، اما همین نشاندهنده شخصیت آنهاست

به . زدمشهدی عباسعلی در بازارچه دوه چی دکان عالقی داشت و با ستار خان دم از دوستی می 
اما تیری که باو . تحریک سران انجمن اسالمیه ستار خان را به خانه ای برد که آنجا بکشندش

  .ستار خان زودی در رفت و جان به سالمت برد. انداختند به شانه اش خورد
. فتح اهللا باغمیشه ای معروف به دگیرمانچی در گرماگرم جنگ تبریز آب را بروی مردم بست

از الواط و پهلوانان مشهور تبریز بود و در محله ی باغمیشه روزگار خود ": دامیر خیزی می نویس
یکی از لوتیان دوه چی می بود که به "را به مردم آزاری و بدکاری می گذراند؛ به قول کسروی 

بیرون شهر رفته آبها را از آسیابها بازگردانید و بدینسان نان در شهر نایاب گردیده سختی بیشتر 
  ".میشد
یکی از اشخاص بی باک و بی بند و بار بود و خود را در صف مشروطه ) خلیل سگه( خلیل ایت

خواهان و مجاهدین وارد کرده به آزار و اذیت مردم می پرداخت و از بس حرکات ناشایست از 
  ) امیر خیزی41ص (اشتهار یافته بود ) ایت خلیل(وی سر می زد که به 

هنگامی . هائی که نمیدانند چرا، برای که و با که می جنگندعیوضعلی اسکوئی نمونه ای است از آن
که تبریز از چهار طرف محاصره شده بود، فرماندهی گروهی اجیر از طرف عین الدوله به 

  .مدتها در جنوب غربی تبریز مردم را می چاپید. عیوضعلی داده شد که از الواط معروف اسکو بود
نیز از الواط معروف و رشید محله دوه چی ) وش بریدهاصغر گ(علی اصغر یا قوالغی کسیک اصغر 

  .که در خدمت انجمن اسالمیه با مجاهدین در افتاده بود)  امیر خیزی158ص (بود 
پس از آنکه مدتها بی هدف زیست در . از لمپن های با ایمان است) حسن دیوانه(حسن دلی 

  .راه بباد دادجنبش مشروطیت با مجاهدان همراه شد و سر خود را نیز در این 
شبی از شبها مجاهدان تصمیم میگیرند که به سپاه عین الدوله در باسمنج شبیخون بزنند تا مگر 

  .راه آذوقه را باز کنند
حسن دلی بدون واهمه به توپ نزدیک . مجاهدان بی سر و صدا تا نزدیکی های باسمنج می روند

سربازهای دولتی بیدار می شوند و بگیر . دازدمیشود و سوار لوله توپ میشود و داد و فریاد راه میان
شب "آن شب به . حسن دلی همانجا کشته میشود. و ببند، تا آخر سر مجاهدان عقب مینشینند

  . مشهور است"حسن دلی
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  
  از اعتصاب از اعتصاب 

  سراسری معلمان سراسری معلمان                   
  !!حمایت می کنیمحمایت می کنیم                                    

  
 اسفند16اعتصاب گسترده معلمان در بسیاری از شهرهای ایران از تاریخ 

معلمین محروم بارها برای کسب  مطالبات بر.  شروع شده است 1382
هوری اسالمی دست به اعتراض و اعتصابحق خود در دوران سیاه جم

زده اند ، اما متاسفانه نه تنها هیچ یک از خواسته های بر حق آنان متحقق
نشده است ، بلکه هر بار اعتراضات آنان توسط رژیم ضدخلقی جمهوری

در چنین چارچوبی است که. اسالمی شدیدا در هم کوبیده شده است
ت فرسای حاکم بر زندگیشان اعالممعلمان با توجه به تداوم شرایط طاق

  .کرده اند که به مدت یک هفته به اعتصاب خود ادامه می دهند
وضعیت کار و زیست معلمین که از اقشار محروم جامعه ما محسوب می

آنها در مقابل کار زیاد ، حقوقی در زیر خط فقر. شوند بسیار وخیم است
ها به تعویق می افتد واما همین حقوق اندک نیز ماه . دریافت می کنند

هزینه های کمرشکن زندگی و تورم  روزافزون ، آنچنان آنان را زیر فشار
قرار داده که علیرغم سرکوب وحشتناک و اختناق  حاکم بر ایران به

  .اعتصاب سراسری دست زده اند
رژیم دزد و غارتگر وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی که مسئول فقر

گران و زحمتکشان ایران و معلمین است ، در سالهای اخیرو درماندگی کار
به کرات حرکات اعتراضی معلمین را سرکوب کرده و بسیاری از آنان را

در چنین شرایطی پر واضح است که می.  دستگیر و زندانی کرده است
بایستی از خواست های عادالنه و از هر نوع تعرض معلمین علیه رژیم

اما معلمین تنها در. م ددمنش را محکوم نمودحمایت کرد و این رژی
شرایطی به خواسته های برحق خود می رسند که جنبش آنان با مبارزات
سایر زحمتکشان به رهبری طبقه کارگر درهم آمیزد و در اثر مبارزات
انقالبی آنان رژیم جمهوری اسالمی سرنگون و یک حکومت دمکراتیک و

  .انقالبی بر سر کار آید
  !اد رزم پرتوان معلمین ایرانزنده ب

  !مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی
  !زنده باد کمونیسم

  با ایمان به پیروزی راهمان
  چریکهای فدایی خلق  ایران

    1382 اسفند 17
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نگاهی به (تاریخ به روایت لمپنيسم "
 نوشته آقای)" کتاب شعبان جعفری

 ٨٣اسد سيف مندرج در آرش شماره 
حاوی مطالب، تزها، تعاریف و 
ادعاهای نامستدلی است که ضرورت 
. برخورد و نقد آنرا برجسته می سازد

خواننده انتظار دارد ، با مطالعه مقاله 
که با توجه به عنوان انتخابی نوشته 
روایتی از تاریخ، روایتی دگرگونه 

را که مشخص کننده بيان لمپنی باشد 
بيابد و با آن آشنا شود و دریابد که 
لمپن ها یا لمپنيسم تاریخ را چگونه 
تشریح می کند و یا توضيح می دهد؛ 
نه تنها این انتظار که حداقل انتظاری 
: است که بنا به نام گذاری مقاله

که منطقًا " تاریخ به روایت لمپنيسم"
باید بيان کننده مضمون و محتوای 

 نمی شود بلکه نوشته باشد، برآورده
در ابتدای نوشته با روایتی 
ژورناليستی از تاریخ، و یا دقيق تر 
برشی از تاریخ، یعنی مقطع عزل و 

در " آریامهر"نصب رضا خان و 
در .  روبرو می شود١٣٢٠شهریور 

 عليرغم ادعای -این نگاه و روایت 
کندو کاو در تاریخ خود : "نویسنده که

و شک در دادهای آن امر الزمی 
است که می تواند در بنای ایران آینده 

 نه کند و کاوی در -" نقش داشته باشد
کار است، و نه تحليل و اثباتی مطرح 

بنای ایران آینده "است که بتواند در 
، بلکه واقعيت ها و "نقش داشته باشد

یقين های تاریخی نيز متناقض، 
سطحی و وارونه روایت می گردد 

  :شودکه بچند نمونه آن اشاره می 
در شهریور : "ایشان می نویسد

با ورود قوای متفقين به ایران ١٣٢٠
 کنارهرضا شاه بنفع پسرش از قدرت 

...  او را برکناریعلت ... گرفت 
.  او بگوش رسيدبرکناریزمزمه 

کدام حالت و مورد واقعی است؟ ...". 
کناره گرفت یا برکنار شد؟ بعيد 
استکه ایشان فرق بين برکناری و 

اینکه نيروهای . گيری را نداندکناره 
امپریاليستی یا همان متفقين دمب 
رضا شاه را مثل موش مرده گرفته و 
او را به نقطه ای دور در آفریقا پرت 
کردند، باوری همگانی و یقين واقعی 

به "است که بدليل عينيت تاریخی آن 
. نيازی نيست" شک در داده های آن

این امر بيانگر نقش امپریاليستها 
بمثابه زمينه ساز تغيير و تحول 

 در این حداقل سياسی �اجتماعی 
مورد است و چيزی استکه توده ها 
به عينه لمس کرده و در حافظه 

حال . تاریخی خود ثبت نموده اند
ایجاد شک و مخدوش سازی داده 
های تاریخی و بالنتيجه باورشکنی 
چرا و در خدمت کيست؟ آیا این 

دن نقش کمرنگ کردن یا مخدوش نمو
امپریاليستها و ایجاد سردرگمی برای 

در بنای ایران "برخی می تواند 
  نقش مثبت داشته باشد؟" آینده

  
رژیم پوشالی او : "ایشان می نویسد

 توضيح از �یعنی رضا خان (
سریع درهم ریخت و جز ) ماست
 سياسی و �اجتماعی  (خالء

. چيزی از آن برجای نماند) اقتصادی
حزاب مختلف با سقوط رضا شاه ا

اعالم موجودیت کردند، نشریات 
در . گوناگون آغاز به نشر نمودند

 ۴۶۴، ١٣٢٠-١٣٢۶فاصله سالهای 
عنوان نشریه به زبان فارسی در 

در فاصله سالهای . ایران منتشر شد
 کابينه بی ١٨ حداقل ١٣٢٠-١٣٢٢

آنکه کاری از پيش ببرند بر سر کار 
 خالءاگر از تز غلط ." آمدند

)  سياسی و اقتصادی- اجتماعی(
 عنوان ۴۶۴ایشان بگذریم، انتشار 

نشریه، اعالم موجودیت احزاب و 
 کابينه در طی این سالها نه ١٨تغيير 

 اجتماعی که �نشانگر خالء سياسی 
بيانگر جاری شدن جوش و خروش 
مبارزاتی نهفته در بستر جامعه و 
سرباز کردن مبارزات توده ها بدليل 

اتوری رضا ایجاد شکاف  در دیکت
خانی بوده است، امری که بعينه غلط 
. بودن تز  ادعایی را برمال ميسازد

چنين روایتی از واقعيت های 
 سياسی جامعه و نادیده �اجتماعی 

کند "انگاشتن نقش مبارزات مردم نه 
که نشانه " و کاو در تاریخ خود

  .پریشان گویی و تناقض است
  

کودتا حاصل : "ایشان می نویسد
به نيابت آمریکا و ( سيا همکاری
، فرماندهان ارتش که اجرای )انگليس

کودتا را سازماندهی کردند، برخی 
از کارفرمایان و زمينداران و 
روحانيت و لمپن های تحریک شده 
ای که رهبری آنها را سرلشگر 

پس از . زاهدی  بعهده داشت بود
 شریک خود را عوامل این همهکودتا 

أکيدها از ت (."در قدرت می دانستند
تا اینجا اگر از سطحی ). ماست

نگری ایشان که سازمان سيای 
آمریکائی را به نيابت آمریکا و 

 وارد ميدان می کند و نقش انگليس
 ٢٨سرلشگر زاهدی در کودتای 

مرداد را در حد رهبری لمپن ها 
تنزل می دهد بگذریم، نکته اصلی 
اینستکه نيروهای امپریاليستی چون 

س و ارتش شاهنشاهی آمریکا و انگلي
 را همطراز و هم شعبان بی مخو 

سنگ می انگارد و کودتا را حاصل 
 آنها ميداند، یعنی نقش چند همکاری

) ١(لمپن و روسپی جار و جنجال کن 
که با پول نقش عمله و اکره و هوچی 
گر و قمه کش را ایفا نمودند را هم 
سطح نيروهای امپریاليستی قلمداد 

 شراکترا مدعی می کند و او آنها 
کند و "این البته می تواند از . می داند
ایشان در تاریخ نتيجه شده باشد " کاو

ولی مشکل اینجاست که چند سطر 
همانطور که در : "پائين تر می نویسد

باال گفته شد لمپن های تحریک شده 
 پيروزی کودتا عوامل اصلییکی از 
جالب است، اول به این اراذل ." بودند

نيروها ) ٢(م سطح دیگر و اوباش ه
شمرده می شوند و بعد یکی از 

 کودتا جا زده عوامل اصلی پيروزی
می شوند، یعنی نقش آمریکا و 
انگليس و ارتش فرعی و جانبی و 
نقش چند لمپن و روسپی مثل شعبان 
بی مخ و پروین آژدان قزی که خود 
توسط نيروهای امپریاليستی بسيج 
ود شده بودند برجسته و اصلی می ش

تا ایشان به نتيجه دلخواه که همانا بی 
رنگ و ناچيز شمردن نقش 

این می ه ب. امپریاليستها است، برسد
" کند و کاو در تاریخ"گویند 

پرده ". بنای ایران آینده"همينطور 
ساتر کشيدن بر روی عوامل اصلی 

 و برجسته ٣٢ مرداد ٢٨کودتای 
ساختن و اصلی قلمداد کردن نقش 

ورشکنی آشکار است چند لمپن یک با
و اینگونه تالش در باورشکنی توده 
ها بی اختيار آدمی را بياد گفته های 

 رفسنجانی و سلطنت طلب ها هاشمی
قيامی "می اندازد که کودتا را 

قلمداد می کنند که البته " مردمی
رهبر آن قيام شعبان بی مخ هم باید 

بقول . الزامًا نقش اصلی را بازی کند
گ، بيله چغندر، بيله دی: معروف

" رهبری"چنين " قيامی"آنچنان 
  !!شایسته ای را نيز می طلبد

  
حال ببينيم که ایشان در مورد لمپن و 
لمپنيسم چه تعاریفی ارائه می کند و 
آنان را برخاسته از کدامين پایگاه و 
بستر اجتماعی می داند؟ ایشان می 

در تعریف عام به عناصری : "نویسد
 توليد اجتماعی دراز افراد جامعه که 

تعجب ." نقشی ندارند، لمپن می گویند
توليد ندارد، بله آنهایی که در 

 نقشی ندارند از دید ایشان اجتماعی
وی اگر معنای توليد !! لمپن اند

اجتماعی را ميدانست آنرا بدین 
صورت بکار نمی برد و تازه صفت 

اندکی . عام را هم بدان نمی چسباند
 روشن قت روی توليد اجتماعید

ميسازد که بسياری از اقشار و 
گروههای اجتماعی در توليد 

و برخی غير (اجتماعی نقشی ندارند 
، مثًال دانشجویان، )مستقيم نقش دارند

معلمان، زنان خانه دار، بازنشستگان 
و بيکاران از این زمره اند، با توجه 
به مصادیق عينی، تعریف ارائه شده 

 در .نادرستی خود را عيان می سازد
عناصری از افراد : واقع باید گفت که
 تقسيم اجتماعی کارجامعه که در 
 بستر و می توانندنقشی ندارند، 

پایگاهی برای لمپنيسم باشند که در 
صورت برخورداری از فرهنگی 
خاص و بروز خصائل رفتاری ویژه 
به لمپن تبدیل می شوند و این طيف یا 
گروه، در عملکرد اجتماعی به توليد 

از توليد هنجارهایی، فرهنگ و و ب
رفتاری می پردازند که بآن لمپنيسم 

وضعيت بطور خالصه . گویند
معيشتی و اقتصادی، شرایط فرهنگی 
و رفتاری ویژه ای باید با  هم بمثابه 
یک مجموعه در گروهی از افراد 
تبلور یابد تا بتواند بمثابه یک طيف 

 و در اجتماعی نقش اجتماعی ایفا کند
 می توانند چه مستقل و آن صورت

 -  یا دنبالچه ای�چه غير مستقل 

 ادعاهای نامستدل در خدمت باورشکنیادعاهای نامستدل در خدمت باورشکنی
  

  جعفری جعفری 
  ٢٠٠۴٢٠٠۴ژانویه ژانویه 
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عناصر یا جمعی از آنان نقش سياسی 
اینکه چه گرایشی در . بعهده گيرند

عناصر و یا جمعی از آنان برتری 
داشته باشد می تواند زمينه ساز آن 
باشد که به جریانات اجتماعی و یا 
مترقی تمایل یابند و نقش خود را در 

ش برند و یا پيش برده آن راستا پي
شوند و مورد سؤاستفاده جریانات 

  .سياسی و یا اجتماعی قرار گيرند
  

ایشان به همين ارائه تعریف غلط نيز 
 برای آنان پایگاه و هاکتفا نمی کند بلک

چند (بستر اجتماعی بسيار نادرستی 
وی می . تهيه و تدارک می بيند) گونه
ورزش بطور کلی، یکی از : "نویسد
ههای لمپنيسم در سطح جهان پایگا
در کشور ما، با توجه به بافت . است

و ميزان رشد جامعه، لمپنيسم در 
و ." ورزش کشتی بيشتر نمود داشت

شعبان و طيب، هر دو از "یا 
زورخانه بيرون آمدند، هر دو از 
پهلوانان گود و لمپن های سمبل 

: و در ادامه می نویسد." کشور بودند
یشه در حاشيه از آنجائيکه لمپن ر"

شهر دارد، ترجيح ميدهد، در همان 
 در دهه"و یا ." حاشيه نيز زندگی کند

چهل همزمان با سرازیر شدن 
روستائيان به شهر و ایجاد شهرک ها 
و حلبی آبادها، لمپنيسم نيز رشد 

بله، تعجب نکنيد و سرانگشت ." کرد
این تزها آنقدر . حيرت بدندان نگيرید

پرسش درهم بی پایه اند که با یک 
با کدام : پرسش اینستکه. می ریزند

نمونه و یا مصداق عينی چنين 
ادعاهائی می توانند اثبات و مستدل 

ورزش بطور "شوند؟ اثبات اینکه 
کلی یکی از پایگاههای لمپنيسم در 

را به مدعی " سطح جهان است
ببخشائيد و ادعای ایشان مبنی بر 
نمود بيشتر لمپنيسم در ورزش کشتی 

ز جدی نگيرید، زیرا خود دچار را ني
تناقض است و فرق ورزش کشتی و 

را یا نمی داند ) زورخانه ای(باستانی 
. و یا عمدًا بفراموشی سپرده است

اینکه عناصری از لمپن ها به ورزش 
کشتی می پرداخته اند و یا افراد 
زیادتری از آنان به ورزش باستانی 
عالقه داشتند نمی تواند بهيچ وجه 

 پایگاه و بستر اجتماعی این بيانگر
رابطه فرد طيف اجتماعی باشد زیرا 

با ورزشی خاص شخصيت اجتماعی 
 و عملکرد اجتماعی او را نمی سازد

و این ادعای . او را شکل نمی دهد
لمپن ریشه در "ایشان مبنی بر اینکه 

نيز متناقض با گفته های " حاشيه دارد
، زیرا خودشان و واقعيت عينی است

ج و یا ميدان تره بار تهران نه سنگل
در حاشيه شهر قرار داشتند و نه 
ميدان نقش آفرینی این لمپن ها در 

و اما روستائيانی که . حاشيه شهر بود
از ِقَبِل اصالحات ارضی 

و یا در جمهوری " (آریامهری"
 اجتماعی �از محيط زیستی ) اسالمی

خود کنده شده و روانه شهرها شدند 
تصادی دیگری، اساسًا در رابطه اق

 مزدی قرار گرفتند که -رابطه کار 
اساسًا و عمدتًا وضعيت معيشتی و 
فرهنگی آنان در بافت و قالب دیگری 

 اینکه فرضًا عناصری .قرار گرفت
که نمونه های عينی آن در (از آنان 

دست نيست و یا نویسنده مدعی ارائه 
تحت تأثير فرهنگ ) نکرده است

، دليلی بر لمپنيسم قرار گرفته باشند
این نمی تواند باشد که این حاشيه ها 
و شهرک ها پایگاه لمپنيسم بوده 
است، همانگونه که هم اکنون رشد 
اعتياد در این نواحی نمی تواند 
بيانگر این باشد که فرضًا پایگاه توليد 
و پخش مواد مخدر این محل ها 

و جالب تر اینکه بعد ازتمام !! هستند
لمپن را با  ":این افاضات می نویسد

قارچ تشبيه کرده اند، قارچ از خود 
نيازمند تکيه گاه . ریشه ای ندارد

بله، گفته بودیم که تعجب ." است
خودشان فاتحه . نکنيد و متحير نشوید

بعد از . تزهای خودشان را خوانده اند
 در مورد �اینکه ورزش جهانی 

، - ایران ورزش کشتی و باستانی 
رها و روستائيان حاشيه نشين شه

حلبی آبادها را پایگاه و بستر 
اجتماعی لمپنيسم معرفی کردند، تازه 
ادعا دارند که لمپن قارچ است و 

بله، خود .  نداردریشه ایقارچ هم 
را تدبير ) بخوانيد خود گفته(کرده 
  .نيست

  
اما ادعاهای نامستدل ایشان بهمين ها 

در : "ختم نمی شود، ایشان می نویسد
 �دهه پنجاه است منظور (این دوره 

حتی لمپنيسم ) توضيح از ماست
اپوزیسيون سياسی را هم تحت تأثير 

رفتار گوشه هایی از . قرار داد
، بویژه اجتماعی جنبش چریکی ایران

نفی ، نفی مطالعه، آرایش، پوششدر 
تنها با لمپنيسم قابل ...  و زندگی

بسيار خوب، ." تفسير و تعریف است
کنيم که بيآئيد برای یک لحظه فرض 

این ادعا درست باشد و ایشان با 
وجدانی بيدار و بدون غرض و هدفی 
سالم باین نتيجه رسيده اند و این از 

ایشان در تاریخ بمنظور " کند و کاو"
ناشی شده باشد، " بنای ایران آینده"

پس باید حداقل طبق گفته ها و تزهای 
خودشان بتواند این ادعا باثبات برسد 

های عينی آن و موارد و پایه 
مشخص شود تا آشکار گردد که 

جنبش چریکی ایران با "چگونه 
لمپنيسم قابل تفسير و تعریف 

مدرن : "؟ وی می نویسد."!!است
ترین لباس لمپن وطنی در پيش از 
انقالب کت و شلوار سياه و یا راه راه 

لمپن از . سفيد با کاله مخملی است
کفش بی بند پاشنه خوابيده خوشش 

او ترجيح ميدهد بجای . می آید
کراوات، دستمال یزدی به دور گردن 

آیا ." بيندازد و یا در دست ميگيرد
آقای سيف می تواند نمونه ای از این 
نوع لباس پوشيدن در جنبش چریکی 
ایران در جریانات فدائی و مجاهدین 
در دهه پنجاه نشان دهد؟ به نوع 
آرایش لمپن ها در مقاله ایشان اشاره 

است ولی این از قياس ای نرفته 
مجهول و بی پایه ایشان در مورد 
آرایش چریکها چيزی نمی کاهد و بر 
عهده ایشان است که آن تيپ و حالت 
وجه تشخيص را ترسيم نمایند تا 
حداقل بتوانند در موردی مستدل 

ایشان مدعی اند که . حرف زده باشند
گویا جنبش چریکی مطالعه را نفی 

ست که از می کرده است؟ نيازی ني
چهره های شاخص جنبش چریکی که 
تحليل و نوشته ها و مقاالتشان حتی 
از زمينه ادبی و فرهنگی و سياسی 
. زبانزد همه است سخنی گفته شود

آیا تدوین تحليل طبقاتی و استراتژی 
و تاکتيک مبارزاتی که بر اساس 
برنامه ها و مطالعاتی مدون و 
 سازمانيافته انجام شده، تحليل اوضاع
سياسی روز، تهيه و توزیع اعالميه 
ها و نشریات توسط جنبش چریکی و 
دیگر مطالعات تحقيقی اجتماعی و 
غيره نشانگر نفی مطالعه است یا 
تأئيدی بر لزوم آن؟ آقای سيف، کدام 
لمپن را می توانيد نشان دهيد که 
برای حفظ تشکيالت و تداوم مبارزه 
و برای جلوگيری از انتقال ضربات 

ای پليسی و ساواک باالجبار با نيروه
سيانور یا نارنجک داوطلبانه به 
زندگی خود بمنظور کاشتن اميد در 

آیا . دل توده ها، پایان داده باشد
برقراری چنين تشابهی شرم آور 
نيست؟ و از خواستگاه و بستر 

 عمدتًااجتماعی جنبش چریکی که 
 یعنی آگاهترین فرزندان �دانشجویی 

خشًا کارگری و  و ب�تحصيل کرده 
غيره بودند حرفی نمی زنينم تا بيشتر 
. موجب شرمندگی ایشان نشویم

مواردی از قبيل پوشش، آرایش و 

غيره نه رفتار اجتماعی که حداکثر 
نمادهای جلوه گری یک گروه یا 

و این . طيف اجتماعی می تواند باشد
ناشی از درک غلط ایشان استکه 
 مفاهيم و تعاریف را درهم می ریزد

ایشان برخی .  و مخدوش می سازد
از تبلورهای رفتاری لمپن ها را بر 

لمپن از پذیرش : "می شمارد
، "مسئوليت اجتماعی سر باز می زند

لمپن از هر چه علم و تحصيل و "
عدم گرایش به "، "دانش متنفر است

سياستی خاص و با ثبات از 
زبان "، "خصوصيات لمپن هاست
ت جویده لمپنيسم نيز ویژه است، کلما

شده، کوتاه، همراه با تملق و با 
لمپن عاشق "، "چاشنی فحش هستند

لمپن آدمی است کم "، "اسلحه است
حافظه، دروغگو و یا به قول 

آیا براستی اینها ". خودشان الف زن
مواردی واقعی اند که با انتساب آن به 
فدائيان و مجاهدین، بتوان مدعی شد 

 تنها با لمپنيسم"که جنبش چریکی 
است؟ آیا چنين " قابل تفسير و تعریف

قياسی و ادعایی با وجدانی بيدار، 
هدفی سالم و موضعی درست، 

کند و "صورت گرفته است؟ آیا چنين 
بنای ایران "برای " کاوی درتاریخ

می تواند نقشی داشته باشد؟ " آینده
پاسخ به همه این سؤاالت بی شک 

پس چرا بچنين باور . منفی است
 شده است؟ چرا باید شکنی دست زده

باوری که در ذهن توده ها حک شده 
و چریکها را بمنزله مبارزین راستين 
و رادیکال برخاسته از توده ها و در 
خدمت توده ها می دانند را مخدوش 
کرد؟ دقيقًا بدین خاطر که افرادی 

 از هر چه غنی تر، پر ∗چون ایشان
بارتر و رادیکال شدن مبارزات توده 

د، چون در کنار توده ها ها می هراسن
اینان می . و در موضع آنان نيستند

کوشند تا هر آنچه را که حتی یاد آور 
یا برانگيزاننده مؤثر و یا تقویت کننده 
  رادیکاليسم مبارزات مردمی باشد را 

                                            
آقای مسعود نقره کار نيز در مقاله   ∗
به جنبش چپ و چریکها " خشونت مجاز؟"

و وقتيکه ایده ها و تزهای غلط . تاختند
تسليم طلبی "ایشان در مقاله ای با عنوان 

)" رها کردن سگبستن سنگ و (مجاز 
شکافته شد و بی پایگی آنان برمال گردید، 
بجای برخورد فعال و مسئوالنه، با القيدی 

  .شانه باال انداختند" روشنفکرانه"و تبختر 
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  یکی از یکی از صاحبه با صاحبه با مم
  6767بازماندگان کشتار زندانیان سیاسی در سال بازماندگان کشتار زندانیان سیاسی در سال 

  
  

گفتگو با رفیق محمد یکی از فعالین چپ که سالها از عمر اول و دوم   های، بخشهای قبلی در شماره 
 ، در این شماره . خواندید سپری ساخته است را را در چنگال رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی دخو

  .خواهید خواندگفتگو را سوم و پایانی این بخش 
  
  
  
  
  
  

این هیأت تمام زندانیها رو توی اصفهان 
  ؟دید؟ با همه صحبت کرد

 آمد، فقط 67این هیأت که برای سال ! نه
با آن بچه هایی که فیلتر شده بودند که 
اعدام شوند حرف زد باضافه چند نفر 
دیگر که در واقع جنبه ترساندن داشت، 

با همه زندانیها ! ولی با همه زندانیها، نه
شما این هئیت را  نمی . صحبت نکردند

خود مرا که بردند با اینها حرف . دیدی
زنم چشم بند زده بودند و بعد وارد ب

موقع بلند شدن سه . اتاقم کرده بودند
. نفری را که دیدم سه تا آخوند بودند

هیچ کس اینها را چشم باز ندیده حتی 
بچه هایی هم که برده بودند برای 
. محاکمه صحرایی چشم بسته برده بودند

این اکیپی که برای اعدام آمده بودند 
ن میدانم هیچکس حداقل توی اصفهان م
  .اینها را به چشم ندید

  
  سؤاالتی که از بچه ها می کردند چی بود؟

ســؤاالتی کــه از مــن کردنــد پرســید چنــد 
ساله زندانی؟ موضع ات را قبول داری یا        

ت را قبول داری یا نداری؟     ا نداری؟ گروه 
حاضـــری بیـــای نمـــاز جمعـــه؟ حاضـــری     

و در   جاسوسی شان را بکنی؟ تواب بشـی      
  ؟ شرکت کنیجوخه اعدام

آن چیزی که ما بعداً دستگیرمان شد ایـن    
بود که دادگاهها فوق العاده سـریع انجـام         

قبـول  . می شد یعنی حالت آره یـا نـه بـود          
 10خـــود مـــن دادگـــاه داری یـــا نـــداری، 

  .دقیقه بیشتر طول نکشید
  

ــه    ــوده کـ ــاد بـ ــداد زیـ ــدر تعـ ــت وآنقـ قـ
  نداشتند؟

تـوی اصـفهان    . آمده بودند کـه درو کننـد      
موقع کـه اسـم مـی خواندنـد و مـی            همان  
ــد ــک   بردن ــد ی ــوی بن ــد ت   اســامی راآمدن

ــد ــن و .خواندنـ ــن ایـــن ایـ ــم ایـ ــد هـ   بعـ
. اسبابشــــان را جمــــع کردنــــد و بردنــــد

  .اینطوری بود
  

اینطور که شما می گویید در اصفهان اکثر 
ــتگان     ــده از وابس ــدام ش ــه اع ــانی ک کس

  ؟نفر 2مجاهدین بودند، بجز 
 نفـر   5 زنـان د  در بنـ  امـا   ،  دو نفر از مردها   

 بقیـه همـه مجاهـد        و بچه های چپی بودند   
 تــا چپــی بیشــتر 2از بنــد مردهــا . بودنــد
 کــه از بیــرون گرفتــه  راآن اکیپــی. نبــود

  هــمبودنــد چپــی توشــان بودنــد، بیشــتر 
 اکیـپ زنـدان اکثـر مجاهـد          از بودند ولـی  

  .بودند
  

  این هئیت هـا     آیا  اطالعات زندان،  جدا از 
 را  ه چه کسی     ک مثالً در تصمیم گیریشان   

ــه کســی   بکشــیم و ــار ،را نکشــیمچ  معی
 . اکثریــت معیــار مــثالً؟دیگــری نداشــتند

 شـرط را    هچون منتظری یک بحثی دارد کـ      
 نـه   ، توافـق همگـی     و بگذاریم بر اکثریت  

  ؟سلیقه
ــرایط  ــفهان آن شـ ــوی اصـ ــهیتـ ــرای  کـ  بـ

  هــم گذاشــته بودنــد و اکثریــتزنـدانیان 
 مـی    بـرای هیـات     این کار را   ،می گفتند نه  

بــرای  اینطــور نبــود کــه ایــن اکیــپ  .ردکــ
رأی بگیرند که کی موافـق      کشتن هر فرد    
آن شرایطی که گذاشـته     . است کی مخالف  

بودنـد اگــر قبــول مــی کــردی بــا تــو کــاری  
نداشتند اگر شرایط را قبـول نمـی کـردی          

این اکیـپ آمـده بودنـد کـه         . اعدام بودی 
اون شــرایط را قبــول نمــی  . اعــدام کننــد

ــاایــنکــردی اعــدام بــودی    زرنگــی  حرفه
 استفاده می    دارند منتظری است که اینجا   

  کـه  این بحث اصالً نبود، تـوی اویـن       . کنند
آن اکیپی که رفتند    . این بحث اصالً نبوده   

 در  توی اوین و دستور کشـتار مـی دادنـد         
 اون اکیپ رفته بودنـد کـه بکشـند،          واقع

یـه وقـت هسـت      . نرفته بودند بحث کنند   
ا کـی را بایـد      که دنبال این هسـتند کـه مـ        

بکشــــیم، اصــــفهان کــــه آمدنــــد اصــــالً 
برخوردشان این شکلی بود مثالً وقتی مرا       
بردنــد مــن مــی دانســتم اعــدامها متوقــف 
شده ولی تضمینی نبود اون موقع که مـرا         

. گذاشتند توی انفـرادی گفـتم تمـام شـد         
این . اصالً همه اش ده دقیقه طول کشید      

ایــن را قبــول داری؟ . را قبــول داری؟ نــه
 و بعـد هـم      چرا این را قبـول نـداری؟      . هن

  .خب تمام شد
  

ولی بر مبنای صحبت های تو در اصـفهان          
یک کسانی هم گفتند ایـن کارهـا را نمـی          

  کنیم و نکشتنشان؟
 .درســته، ایــن تجربــه شخصــی مــن اســت

یکسری واقعیـت هـا اتفـاق افتـاد و اینهـا            
 من ایـن را مـی       . دادند  ارائه یک شرایطی 

. د کـه گفتنـد باشـد    نفر بودنـ   15  که دانم

دو تاشان را اطمینان صد در صـد بهشـان          
  پـس از قبـول شـرائط       دارم که گفتنـد مـا     

هیچ کـاری نکـردیم، فقـط قبـول کـردیم و          
. عذاب وجدان هـم داشـت مـی کشتشـان         

 ا دائمـ   که اینها  این را هم خاطرنشان بکنم    
 در. عصبانی بودند ولی اینها واقعیت بـود      

را قبـول    نفر گفتند ما شرایط      15اصفهان  
مــی کنــیم و اعدامشــان هــم نکردنــد و     

 اویـــن احتمـــال دارد  در.ولشـــان کردنـــد
ــا اون شـــرایط را قبـــول کـــرده   خیلـــی هـ

شـرایط بـه همـین       تـوی اویـن هـم     . باشند
حاال با یک تفاصیل دیگـر، ولـی        . شکل بود 

 شـرائط  شما ایـن   هاصل قضیه این بوده ک    
 حـاال مـن شخصـاً نمیـدانم       . را قبول کنیـد   
 آن بچــه .شــرائط چــی شــدهبعــد از قبــول 

هایی کـه تـوی اویـن بودنـد و مـن باشـان              
حرف زدم هم معتقد بودند بعضی ها توی        

همـین   قبـول کردنـد ولـی         شرائط را  اوین
 کسانی  کـه قبـول کـرده بودنـد را            بچه ها 

ــا  مــادوســتان مــن گفتنــد کــه . ندیدنــد  ب
 قبول کرده بودنـد یـا        شرائط را  کسانی که 

یم قبــول  ببینــ تــامــا دیــدیم حــرف نــزدیم
 یا   یا کاری انجام داده اند      و کرده اند یا نه   

 تـا را بـه   15من توی اصـفهان آن        ولی .نه
  .چشم خودم دیدم

  !مسئله این بود که اینها باید خرد شوند
 توی کل سیستم زندانهای ایران این بـود       

   شما را می شکنند اگر ماندی که که
  

  )آخرقسمت ( 
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   مارس،  مارس، 88در گرامیداشت در گرامیداشت 
    !!روز جهانی زنروز جهانی زن

  
  
زنان ستمدیده ایران در شرائطی این روز را گرامی می دارند که حاکميت سياه رژیم ! شت مارس روز جهانی زن، بر تمامی زنان کارگر و ستمدیده گرامی باده

اه کوچکی از شرایط  نگاهی به خود مطبوعات نظام، گو .جمهوری اسالمی وضعيت حيات و معاش آنها را در یکی از دهشتناکترین شرائط ممکن قرار داده است
عالوه بر تمامی ستم ها و مصائب و سرکوب طاقت فرسائی که در نتيجه حاکميت . ظالمانه ای ست که جمهوری اسالمی برای زنان در کشور ما ایجاد نموده است

 مضاعف به دليل زن بودن خویش در رنجند نظام سرمایه داری وابسته بر کل آحاد محروم جامعه صرف نظر از جنسيت آنان اعمال می شود، زنان ما از یک ستم
حجاب اجباری، دستمزد نامساوی برای کار مساوی، عدم تساوی :  اجتماعی زیر برشمرد-که برخی از جلوه های روشن آن را می توان در عرصه های اقتصادی

ور تعداد زنان خودفروشی که برای زنده ماندن چاره ای جز در دستيابی به فرصت های شغلی، بيکاری، پدیده روزافزون دختران خيابانی، تکدی، رشد سرسام آ
فروش بدن خویش ندارند، خودکشی و باالخره سيطره فرهنگ ارتجاعی مردساالرانه ای که از سوی سيستم ضدخلقی موجود به طور روزمره تجليات غيرانسانی 

 .خویش را با فشار هرچه بيشتری بر زندگی زنان وارد می کند
  

قت فرسائی به طور طبيعی اعتراض و مقاومت زنان ستمدیده را دامن زده و روزی نيست که ما با شکلی از اشکال پر تنوع اعتراض و مبارزات چنين اوضاع طا
خانه، از از به مسخره گرفتن قوانين حجاب اجباری رژیم تا فرار از از قيد و بندهای روابط پدرساالرانه و مردساالرانه حاکم بر محيط . زنان روبرو نشویم

خودکشی به خاطر استيصال تا شرکت در اعتراضات و تظاهرات ضدحکومتی که آخرین مورد آن شرکت فعال زنان کارگر در اعتراضات به خون نشسته 
و باعث آن شده که زنان بود، همه و همه پرده از خشم و نفرتی برمی دارند که این شرایط استثمارگرانه در زنان محروم ما ایجاد کرده است " شهر بابک"کارگران

خشم و نفرتی که هر . تحت ستم و به ویژه زنان کارگر و زحمتکش هر روز به شيوه و شکلی قوانين و مقررات زن ستيزانه جمهوری اسالمی را به مصاف بطلبند
ستن عامل اصلی ستم بر زنان یعنی نظام حاکم تبدیل می آینه با آگاهی به دالیل واقعی این شرایط نکبت بار توأم گردد، به نيروئی بنيان برافکن در جهت درهم شک

  .گردد
  

این یا آن دولت بلکه حاصل شکل گيری مالکيت خصوصی و تقسيم " بدی"و " خوبی"این مرد و یا " ُخلق و خوی"واقعيت این است که ستم بر زن اساسا نه حاصل 
پذیر از نظم طبقاتی حاکم بوده و به همين دليل هم رهایی واقعی زنان به لغو مالکيت در طول تاریخ، ستم بر زن جزئی جدائی نا. جامعه به طبقات می باشد

و از آنجا که تاریخ رسالت نابودی متکامل ترین نظام طبقاتی یعنی سرمایه داری را بر دوش طبقه کارگر نهاده . خصوصی و نابودی جامعه طبقاتی وابسته است
ر پيوند ناگسستنی با مبارزه طبقه کارگر در جهت نابودی این سيستم ارتجاعی قرار می گيرد و تنها در بستر پيروزی این است، در نتيجه مبارزه برای رهایی زنان د

با درک این حقيقت است که زنان آگاه و مبارز باید ضمن پيشبرد مبارزات . مبارزه و برقراری سوسياليسم است که امکان واقعی جهت رهایی زنان مهيا می گردد
 خویش بر عليه همه جلوه های فرهنگ زن ستيزانه و مردساالرانه ناشی از حاکميت نظام سرمایه داری وابسته و رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی بکوشند روزمره

  .تا این مبارزات حق خواهانه را در جهت نابودی قطعی نظام سرمایه داری حاکم کاناليزه نمایند
  

تبدیل نموده، پس آزادی راستين و قطعی زنان نيز " ابزار صرف توليد"وصی بر ابزار توليد است که به تدریج زن را به اگر واقعيت این است که این مالکيت خص
به همين دليل هر مبارزه واقعی جهت رهایی زنان . در شرایط نابودی عامل اصلی بردگی زنان یعنی مالکيت خصوصی و برقراری کمونيسم راستين شکل می گيرد

چریکهای فدائی خلق در . زه در جهت نابودی نظام سرمایه داری و الغای مالکيت خصوصی و ایجاد اقتصاد بزرگ سوسياليستی در پيوند قرار گيردباید با مبار
  .به گام برداشتن در این راه فرا می خوانند  مارس روز جهانی زن، زنان ستمدیده و زحمتکش و همه مبارزین راه رهائی زنان را٨سالگرد 

  
  ! مارس روز جهانی زن٨ باد گرامی

  !زنده باد انقالب
  !زنده باد کمونيسم

    !با ایمان به پيروزی راهمان
          ٢٠٠۴ مارس ۶-چریکهای فدائی خلق ایران 

  
  

 فوریه ی سال جاری کارکنان 2روز دوشنبه  *
 شرکت هواپیمائی اسکاندیناوی، SASشرکت هوائی 

 که در به مدت چند ساعت دست از کار کشیدند
.  پرواز ملغی گردید85 تقریباً ،نتیجه ی این اعتصاب
 اعالم کرده است که چون SASاتحادیه ی کارکنان 

 با افزایش حقوق و کم کردن ساعات SASمدیریت 
 تصمیم گرفته SASکار موافقت نمی کند، کارکنان 

اند تا به دست آوردن خواسته های شان هر دوشنبه 
  . از کار بکشندوجمعه به مدت چند ساعت دست

  

 فوریه سال جاری تظاهرات 5روز پنج شنبه  *
 در اسپانیا توسط پلیس "سویال"کارگران بندر 

این تظاهرات بر . ضدشورش اسپانیا سرکوب گردید
علیه توقف مذاکرات در باره ی شرایط کار صورت 

  .گرفته بود
  

 سراسری معلمان در شهرهای  اعتصاببدنبال* 
شهر مبارز ن از معلمین  ، صدها تایرانمختلف 

هفته از حضور در بیش از یک همدان نیز به مدت 
  .ندخودداری نمودسر کالس ها 

 فوریه ی 5در طی یک تظاهرات در روز پنج شنبه  *
سال جاری، کشاورزان در جنوب فیلیپین با پلیس 

خواسته ی . ضدشورش به زد و خورد پرداختند
ر این کشاورزان در این تظاهرات، تقسیم زمین د

  .منطقه بود

  چند خبر کوتاه از اعتصابات کارگری و مبارزات توده ایچند خبر کوتاه از اعتصابات کارگری و مبارزات توده ای
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  گرامی باد یاد و نام شکوهمند شهدای اسفندماه چریکهای فدایی خلق ایرانگرامی باد یاد و نام شکوهمند شهدای اسفندماه چریکهای فدایی خلق ایران

  

مسعود احمدزاده ، عباس مفتاحي ، اسداله مفتاحي ، غالمرضا گلوی ، حميد توکلي ، مجيد احمدزاده ، مسعود احمدزاده ، عباس مفتاحي ، اسداله مفتاحي ، غالمرضا گلوی ، حميد توکلي ، مجيد احمدزاده ، : : رفقارفقا
ضا نابدل ، یحيي امين نيا ، ضا نابدل ، یحيي امين نيا ، بهمن آژنگ ، سعيد آریان ، عبدالکریم حاجيان سه پله ، مهدی سوالوني ، عليربهمن آژنگ ، سعيد آریان ، عبدالکریم حاجيان سه پله ، مهدی سوالوني ، علير

جعفر اردبيلچي ، مناف فلکي ، محمد تقي زاده ، علي اصغر عرب هریسي ، اکبر موید ، علي نقي آرش ، جعفر اردبيلچي ، مناف فلکي ، محمد تقي زاده ، علي اصغر عرب هریسي ، اکبر موید ، علي نقي آرش ، 
حسن سرکاری ، صبا بيژن زاده ، بهنام اميری دوان ، عبدالرضا کالنتر نيستانکي ، رضا حشمت زاده ، کاظم حسن سرکاری ، صبا بيژن زاده ، بهنام اميری دوان ، عبدالرضا کالنتر نيستانکي ، رضا حشمت زاده ، کاظم 

  ی زادهی زاده، زهره حاجيان سه پله ، منصور ، حميد آقاورد، زهره حاجيان سه پله ، منصور ، حميد آقاورد
  
  

  آگاهی هرآینه با صداقت انقالبی آگاهی هرآینه با صداقت انقالبی ""
  ""..توأم شود ، منشاء ایمانی تزلزل ناپذیر می گرددتوأم شود ، منشاء ایمانی تزلزل ناپذیر می گردد

  
ماه اسفند نيز همانند ماههای دیگر سال ، ماه شهادت جمعي از رفقای چریکهای فدایي خلق است که هر یک در 

ي دریغ و بي مهابا خون خویش را راه اعتالء جنبش نوین کمونيستي ایران و انقالب رهایي بخش خلق های ایران ب
بسياری از این رفقا بعد از تحمل شکنجه های قرون . وثيقه پيمان خونين خویش با آرمان های گرانقدر خود نمودند

وسطائي رژیم وابسته به امپریاليسم شاه و پس از ماهها اسارت و آفریدن حماسه های پرشکوهي از مقاومت در تاریخ مبارزات 
 ، قهرمانانه در ميدان های تير به دست مزدوران جيره خوار امپریاليسم تيرباران گردیدند و بسياری دیگر در کوچه ها و خيابان ها و در مقاومت های خلق های ایران

در ميان شهدای چریکهای فدایي . ندشکوهمندشان در خانه های تيمي با فریاد مرگ بر شاه این سگ زنجيری امپریاليسم ، زنده باد خلق و زنده باد کمونيسم به شهادت رسيد
خلق در ماه اسفند ، دو چهره هميشه جاوید جنبش نوین کمونيستي ایران ، دو رهبر کبير سازمان چریکهای فدایي خلق ایران ، رفيق مسعود احمدزاده و رفيق عباس مفتاحي 

  .برجستگي خاصي دارند
با گراميداشت یاد همه این . کبر صفایي فراهاني فرمانده دسته جنگل و دیگر رفقای سياهکل به شهادت رسيدنداین ماه از جمله ماهي است که رفيق کبيری چون رفيق علي ا

    .رفقا بکوشيم از ایده های تابناک و رهنمودهای ظفرنمون شان درس بگيریم و ادامه دهنده صدیق راهشان باشيم
   

  
  

در حمایت از اعتصابات و مبارزات پردامنه اخیر 
ن، معلمان و زنان تحت ستم در ایران، در ساعت کارگرا

، تظاهراتی در   مارچ13 بعدازظهر روز شنبه 2 تا 12
مقابل سفارت رژیم جمهوری اسالمی در لندن برگزار 

شرکت کنندگان در این حرکت با سردادن . شد
شعارهایی به زبان های فارسی و انگلیسی ضمن 

می از افشاگری بر علیه رژیم سرکوبگر جمهوری اسال

حرکات اعتراضی و اعتصابات و جنبش های کارگران و 
معلمان و زنان ایران پشتیبانی کرده و با پخش اطالعیه 
هائی به تشریح اهداف و خواست های برحق کارگران و 

  . توده های تحت ستم پرداختند
تظاهرکنندگان در شعارهایشان سرکوب وحشیانه 

 تحت ستم را حرکات اعتراضی کارگران، زنان و معلمان
محکوم کرده و خواهان سرنگونی رژیم ضدخلقی 

در . جمهوری اسالمی با همه جناح های درونی اش شدند
کارگر، معلم، دانشجو، "این تظاهرات همچنین شعارهای 

 "زنده باد انقالب، زنده باد سوسیالیزم" و "اتحاد اتحاد
  .سرداده شد

مراه در این حرکت، فعالین سازمان ما در لندن به ه
 ضدامپریالیستی ایرانیان در لندن -سازمان دمکراتیک

اخبار این . با صدور فراخوان مشترک شرکت کردند
حرکت اعتراضی به وسیله بخش فارسی برخی از 
رادیوهای خارجی که برای ایران برنامه پخش می کنند، 

  . پخش شد

  
  
  

  
پس از انفجاری که بر   مارس سال جاری،6روز شنبه 
 خودروهای آمریکائی در یک روستا در سر راه

جنوب افغانستان رخ داد، نظامیان آمریکائی که 
وحشت زده شده بودند، به روی اهالی بی دفاع این 
روستا آتش گشودند که در نتیجه، سه نفر از اهالی، 

 7 ساله کشته  شدند و 14 و 10از جمله دو کودک 
ال  ژانویه ی س17در روز .  نفر دیگر مجروح گشتند

جاری نیز در اثر حمله ی نیروهای نظامی آمریکا به 
 نفر از اهالی روستا 10یک روستا در افغانستان ، 

در بمباران . شامل مرد و زن و کودک کشته شدند

 در "اتاق سوق"نیروهای نظامی آمریکا در روستای 
 نفر از مردم 11 ژانویه، 18افغانستان، در روز یکشنبه 
.  کودک کشته شدند4 جمله غیرنظامی افغانستان از

عالوه بر این در طی یک عملیات نظامی توسط 

نیروی هوائی ارتش متجاوز آمریکا در شرق 
 نفر از 8 دسامبر سال جاری، 5افغانستان، روز جمعه 

همچنین .  کودک جان خود را از دست دادند6جمله 
در عملیات دیگری در روز بعد و در روستائی در 

 کودک دیگر قربانی حمالت 9، جنوب غربی افغانستان
  .هوائی ارتش آمریکا گردیدند

 که در "دیده بان حقوق بشر"بنا به گزارش سازمان 
 مارس سال جاری منتشر گردید، در 8روز دوشنبه 

اثر خشونت های پی در پی نیروهای ارتش آمریکا 
بنابه . در افغانستان، مردم بی گناه کشته می شوند

ری که توسط ارتش همین گزارش، افراد بسیا
آمریکا دستگیر شده اند، در زیر شکنجه کشته شده 

  .اند

  ، زنان و معلمان، زنان و معلمان  پیکت لندن حمایت از مبارزات کارگرانپیکت لندن حمایت از مبارزات کارگرانگزارش گزارش 

تداوم کشتار مردم افغانستان تداوم کشتار مردم افغانستان 
  توسط آمریکاتوسط آمریکا
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مصاحبه با یکی از بازماندگان     مصاحبه با یکی از بازماندگان     
  ......کشتار زندانیان کشتار زندانیان 

  
   ) )1111بقیه از صفحه بقیه از صفحه ((

  
  
  

 اگــر رفتــی بیــرون و دوبــاره یــک  .مانــدی
  .کاری کردی اونوقت تو را می گیرند

 تهران تا جایی که من اطالع دارم یـک         در  
  کـه  نماز جمعه یـا تظـاهرات     عده را بردند    

شعار می دادند علیه سازمانهای سیاسی،      
  ها نبود؟خبراصفهان از این در 

نه توی اصفهان تا جایی که من بـودم یـک           
 می بردند نماز جمعه، مـی       60دوره اوایل   

 ندآمدند انتخاب می کردنـد، نمـی پرسـید    
.  می خواهد بیاید کـی نمـی خواهـد          کی که

مـی بردنـد و     از همان تواب های خودشان      
یک قسمتی از نماز جمعه می نشاندنشـان        

ــا حفــاظ  نگهبــان و بعــد هــم از بلنــدگو   وب
ــوابین     ــی از ت ــه جمع ــد ک ــی کردن ــالم م اع

  وقتهــابعضــی. زنــدان اصــفهان آمــده انــد
 دو  ،هم یکی از آن تـوابین مـی رفـت بـاال           

 در  ولـی . خط سه خط یک چیزی مـی خوانـد        
از نمــاز   ســه چهــار نفــرجریــان همــین کــار

ه کسـی    دیگ  و آنها هم   عه فرار کردند ،   جم
 برای  .نمی بردند !  نه ،تظاهرات.  نبردند را

 یکسری از    هم تشییع جنازه شهدای جنگ   
توابین را مـی بردنـد ولـی خیلـی معـدود،            

ــا 10مــثالً  ــان دو آتشــه  15 ت  نفــر از تواب
  . اینها را می بردند کهزندان بودند

چند درصـد از زنـدانیان اصـفهان را مـی           
  که تواب بودند؟شه گفت 

 6 یـا  5اصفهان با تجربه من چیـزی حـدود      
هزار در این مدت آمدند و رفتند که اگـر         
بخـــواهم بصـــورت درصـــدی بگـــویم یـــه 

 کــه 63 تــا 60 ســال 1مــوقعی تــوی بنــد 
خیلی فشار زیاد بود توی بنـد مـا کـه بنـد             

تـواب  .  تا تواب داشـتیم    3 ،مغضوبین بود 
شناخته شده کـه مـی دانسـتیم جاسـوس          

 اگر می گفتند برویـد آنجـا        2 ولی بند    .اند
، چـون    ولـی نـرویم    ما حاضر بودیم بمیریم   

 ایـن   . تواب داشت  30 تا   20چیزی حدود   
.  فـرق کـرد    63 تـا      61تعداد در طی سال     

 مـن  کـال . بعدا شکل بندها نیز تغییـر کـرد     
درصــد توابــان زنــدان اصــفهان را چیــزی  

  . درصد می دیدم15 تا 10حدود 
بــه را آوردنــد تــوی  مجاهــدین خــط توایــا 

   اصفهان؟زندان

ــه    ــن داشــتم ن ــه م ــه ای ک ــا تجرب ــوی . ب ت
ــه نداشــتند،    اصــفهان مجاهــدین خــط توب
ممکــن اســت در تهــران داشــتند ولــی در  

تـوی زنـدان اصـفهان مقـاوم        . اصفهان نـه  
ی نسـبت بـه بچـه       حـدود ترین بچـه هـا تـا        

ــدین     ــای مجاه ــه ه ــین بچ ــر هم ــای دیگ ه
 ،بـود حاال بخاطر شرایط خاص شـهر       . بودند
 ولـی   . ، نمـی دانـم     شرایطی بـود    چه بخاطر

اون شــــرایط توبــــه ســــازی را اصــــفهان 
  .نداشت

اصـــوالً در زنـــدان اصـــفهان تـــواب چـــه  
مفهومی را داشت؟ کسی که مثالً نماز می        

ی  کسـی کـه جاسوسـ      یـا   تواب بود؟  خواند
  ؟میکرد

 بـه   ، زندان اصفهان یه اصـل داشـتیم       در  
 تـواب نمـی     ،کسی که جاسوسی نمـی کـرد      

ما تواب در زنـدان اصـفهان        برای .یم  گفت
بـه یکسـری    . کسی بود که جاسوس باشـد     

بعضـی از   یـا    و،  بودنداز بچه ها که بریده      
داخل کارهای تشکیالتی زندان    که  بچه ها   
  . تواب نمی گفتیمنددنمی ش
 مســـائل ،مســـائل تشـــکیالتی ر از منظـــو

  ؟ استداخل زندان
 تشــکیالت .نــه تشــکیالت بــه آن شــکل   

 همچـون   حـق مـا . سیاسی نبـود  مطالعاتی و   
امـا  . اصالً نمـی شـد    .  نداشتیم  را کارهایی

سیستم روابط انسانی که توی زندان بـود     
ما بچه  . را تشکیالت خودمان می دانستیم    

ــا واحــد    هــایی داشــتیم کــه مــی رفتنــد ب
فرهنگـی کـار مـی کردنـد، مـثالً شـعار مـی        
نوشتند روی درب و دیوار ولـی جاسـوس         

ــد ــا را ا . نبودن ــا اینه ــی   م ــرد نم ــع ط ز جم
ــردیم ــرد  . ک ــرق مــی ک ــران ف ــی در . ته ول

اصــفهان طــرد نمــی کــردیم، ولــی در همــه 
ــدادیم  ــاری هـــم راهشـــان نمیـ چـــون . کـ

نمیدانستیم، تز ما این بود که اگـر کسـی          
ابتــدا رفــت بـــا اینهــا و وارد کــار شـــد،     

خیلی دل و جرأت    . انتهایش جاسوسی بود  
و استحکام می خواست که تو بـه آن آخـر           

همین خاطر نمـی گذاشـتیم قـاطی        ب. نرسی
ما بشوند، ولی اون کسی که جاسوس بود        

  .ما بهش می گفتیم تواب
   بود؟ رایجاین کلمه تواب اصالً در زندان

خـود  . آره، تواب را خودشان راه انداختند    
 راه  60از همان اوائل    . رژیم راه انداخت  
 گــروه الجــوردی ش هــمانــداخت و مبتکــر

ــا. بــود  .ه انداختنــد را ایــن بســاط رواونه
توی اصفهان هم مثل بقیـه زنـدانها چـون          

 راه انداختـه بـود       ایـن مسـاله رو     سیستم
می آمدنـد مـی گفتنـد مـی خـواهی تـواب             
ــا مــا    ــرای مــا بکنــی؟ ب شــوی؟ جاسوســی ب

ن کار را برایت    آ و    کار همکاری کنی؟  این   

میگـــذاریم درس بخـــوانی و . مـــی کنـــیم
  .امتحان بدهی و اینها
  اندن چطوری بود؟برای چپی ها نماز خو

اصفهان به خاطر شرایط مـذهبی کـه شـهر          
 نمــاز خوانــدن را اجبــار  60داشــت ســال 

ولـی  .  نگفتنـد اجبـار اسـت      ند، یعنـی  نکرد
 تـرس   دلیل  بخاطر شرایط وحشتناکی که ب    

خـود  . از اعدام بود خیلی ها نماز خواندند      
مــن هــم نمــاز خوانــدم بخــاطر تــرس و      

 60اون سـال    . وحشتی که از اعـدام بـود      
. نمی شد شما بگـی مـن نمـاز نمـی خـوانم            

اگر نمـاز نمـی خوانـدی بالفاصـله جـدایت           
می کردند و رفتـه بـودی تـوی خـط اینکـه              

ولی هیچوقـت هـم نیامدنـد       . اعدام شوی 
توی زندان اصفهان بگویند نمـاز خوانـدن        

صبح صدای ضبط را بلنـد مـی        . اجباریست
مجبورت . کردند گوش فلک را کر می کرد      

 مـن   60سـال   . ار شـوی  می کردند که بیـد    
خودم بخـاطر تـرس از اعـدام تـا زمانیکـه            
حکـــم ابـــد را نگرفتـــه بـــودم نمـــاز مـــی  

 حکــم را کــه گــرفتم دیگــر نمــاز  .خوانــدم
 جــا زیــر مــههدر همیشــه هــم . نخوانــدم

 جـزو مغضـوبین بـودم و هـر          .فشار بـودم  
بـود ولـی تـوی      هـم    روی مـن     دفشاری بـو  

اوین اگر نماز نمی خواندی بنـدت را جـدا          
ولی توی اصـفهان بخـاطر دیـد        . ردندمی ک 

مذهبی شدیدی که داشتند مجبورت نمی      
ــاز   کردنـــد و زورت نمـــی کردنـــد کـــه نمـ
بخــوانی ولــی شــرایطی درســت کردنــد در 

  . که از ترس می خواندیم60سال 
 و   بودنـد   کرده    مرعوب  زندانیان را  یعنی

  می خواندند؟آنها هم نماز 
 کـه   60 من خودم از بهمـن سـال         ولی! بله

حکم را گرفتم دیگر نماز نمی خواندم هـر     
وقت هم می گفتند چرا نمـاز نمـی خـوانی           
نمی گفـتم خـدا را قبـول نـدارم اگـر مـی              
گفتی خدا را قبول ندارم کشـته بودنـت،         
می آمدند به کنایه می گفتند یا مسـتقیم،         
می گفتم به نیت تـو بخـوانم؟ میگفـت نـه            

بـرای اینکـه فـوق      . واننه به نیت مـن نخـ      
 ولـی مـثال در    .  شهر مذهبی بـود    العاده جوّ 

  63 تــا 60 ســال در. شــیراز اینطــور نبــود
دنبالــت تــی مــی   اگــر نمــاز نمــی خوانــدی 

 می دانستند کمونیسـتی و       اگر کشیدند و 
میـزدی،  نماز نمی خوانی دسـت بـه چیـزی          

یا اگر قدم میزدی    .  آب می کشیدند   آن را 
ا تــی و گــونی تــوی بنــد توابهــای شــیراز بــ
 یکی از رفقا    .دنبالت بودند که تی بکشند    

ــفهان    ــه اصـ ــیراز بـ ــدان شـ ــه از زنـ را کـ
در زنـدان  . آوردند، اینها را تعریف میکرد    

مــی خوانــد ن نمــاز عــادل آبــاد اگــر کســی  
یــا اگــه . پشــت ســرش تــی مــی کشــیدند 

ــی      ــی گذاشــت آب م ــزی م ــه چی دســت ب
کشیدند، وقتی آمد زنـدان اصـفهان بـاور       

یه اکیپ از بچه ها نمـاز نمـی         نمی کرد که    
  کـار ندارنـد؟ گفـتم       یعنی  میگفت ،خوانند

 ولی تمام این مـدت بچـه        . ندارند ی کار نه
هایی که نماز نمی خواندند جزو بچه هایی        
ــی      ــان نم ــاتی بهش ــیچ امکان ــه ه ــد ک بودن

 علیـه ات اقـدام      بر یجور یعنی این  .دادند
 بهت نمی   ،مالقات حضوری بود  . می کردند 

اگـر قـرار بـود یـک جـایی       همیشـه   .دادند
 کـم بگذارنـد، اسـمت اسـم          را یک چیـزی  

 اسم من برای مدت هفـت سـال         .اول بود 
نیم برای هر کـار فشـار و وحشـی بـازی             و

 تنهــا زمــانی کــه.  اول بــود، اســمکــه بــود
آمدند اسم مرا برای کاری غیر از فشـار و    
ــی     ــه م ــود ک ــوقعی ب ــد، م شــکنجه خواندن

طر و تمــامش بخــا. خواســتند آزادم کننــد
یعنـی یکـی    . این بود که نماز نمی خوانـدم      

 نماز نخوانـدم     این فشارها  از دالیل عمده  
  .بود، نماز نمی خواندم

اســتداللت چــی بــود وقتــی نمــاز نمــی      
  خواندی؟

من استداللم این بود که تا می گفتند چرا       
نماز نمی خوانی؟ می گفتند خـدا را قبـول          

می گفتند محمـد را     . داری؟ می گفتم آری   
می گفتند پس   . اری؟ میگفتم آری  قبول د 

 اگـر چرا نماز نمی خـوانی مـی گفـتم ببـین            
 بخـوانم؟    نمـاز  می خـوای مـن بـه نیـت تـو          
بـرای   مسـتقیماً  تعداد بچـه هـای چپـی کـه       

ــاز تحــت فشــار   ــدن نم ــک   خوان ــد ی نبودن
نمــاز نمــی . چیــزی حــدود بیســت نفــر بــود

ــدیم ــی     . خوان ــاز م ــه نم ــم ک ــه ه اون بقی
مـثالً  . دنـد خواندند یک در میـان مـی خوان       

هـا بـا اینکـه       صـبح . صبح ها نمی خواندند   
همه را بیدار می کردند، همـه بیـدار مـی           
شدند، نمی توانستی بخـوابی، یـک گـردن         

 صـدای   نـد کـه    بود  گذاشـته   آنجا  را کلفتی
اذان و سالم و صلواتش گوش فلک را کر     

یــه مــدتی همــه بچــه هــای تــوی . مــی کــرد
 بچـه هـای چپـی        و منجملـه   زندان اصفهان 

 اکثراً تا آنجا کـه مـن اطـالع دارم           60 سال
 ســال 60چــون ســال . نمــاز مــی خواندنــد

ــود  ــدگی ب ــرگ و زن ــدی  . م ــر نمــی خوان اگ
یــادم هســت بچــه   حتــی.تکشــته بودنــد

 بچه های    بودند،  بچه های قدیمی   ههایی ک 
ــاالی تشــکیالت بودنــد و بعــداً دســتگیر    ب

ــا حتــی  ــ شــدند اونه ــه بقی  اصــرار مــی هب
شوخی نبود سال   چون  . کردند که بخوانید  

 . خیلی راحت مـی کشـتند      . می کشتند  60
اصفهان شرایطش با تهران خیلی فرق می       
کــرد اصــفهان اگــر مســتقیماً بهشــان مــی   

 مــی تگفتــی کــه مــن ســر موضــعم اعــدام
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 شـواهد   و اگر مسائل 61 یا اوائل    .کردند
کتبی یک جوری نشان میداد کـه عقایـدت         

ــول داری ــودی ،را قب ــه ب ــوی هــیچ  . رفت  ت
 نمی شد بگویی که خدا و پیغمبر        وهله ای 

یا کوچکترین حرکتـی کـه      . را قبول نداری  
  اگـر مـی کـردی،      نشان بدهد چپی هستی،   

ــتند ــیچ شـــوخی. مـــی کشـ در  هـــم  ایهـ
  .نبود همه هم می دانستندکار
 داشـت یـک     . جعفـر   بنـام  بودی از رفقا    یک

 .گـوارا   ه  عکس نقاشـی میکـرد، عکـس چـ        
ی پنهـان شـبها    . ماه بهمن بود، 1364 سال  

ه توی تختش عکس مـی کشـید، عکـس چـ          
یــه تــوابی دیــده   . گــوارا را مــی کشــید  

بــودش، لــوش داد، آمدنــد ســراغش یــک 
.  از تخت کشیدندش پـائین    1شب ساعت   

 از جایی کـه تـوی دیـوار سـوراخ     نقاشی را 
یکهفته انفرادی بـود  . کرده بود درآوردند 

بعـــد از یکهفتـــه بـــردنش دادگـــاه حکـــم 
عکـس را   بعـد   . اعدامش را صـادر کردنـد     

  .بردند
  مال چه گروهی بود؟

 در 60در سـال  . بچه های  رزمندگان بـود    
اصفهان اگر کوچکترین نشـانه ای از چپـی         

تعـارف  . بودن تو می دیدنـد، مـی کشـتند        
بهمین خاطر حتی بچه هـای    . اصالً نداشتند 

چپـی کــه نمــاز نمـی خوانــدیم اگــر شــرایط   
من خودم نمـی    . سخت می شد میخواندیم   

 مـرا بردنـد   63تـی سـال   خوانـدم ولـی وق  
کمیته صحرایی خواندم می دانسـتم آنجـا        

 مـی دانسـتم کـه اگـر      .جای شوخی نیسـت   
االن که توی انفرادی ام نماز نخوانم صـد         

اگــه زیــر ضــرب . د مــی کشــن مــرادر صــد
بــودی بایــد مــی خوانــدی اگــر زیــر ضــرب  

 زیـر آن    نبودی مـی شـد یـک جورهـایی از         
لـی   اونها متوجه می شدند و     .کرد کار فرار 

 چـون اگـر     .عکس العمل نشان نمی دادند    
می خواسـتند آن کـار را نکننـد بایـد یـک             

ــد   ــی کردن ــدام م ، ســری را دســتجمعی اع
 بـرای اعـدام     ش زمانی که شرایط   آنهم در 

 یــک  هــم آنوقــت اصــفهان.نبــودمناســب 
 .جایی بـود کـه همـه هـم را مـی شـناختند             

تــــوی ،  معــــاون اطالعــــاتی زنــــدانمــــثال
 مـن جـد و      .ود هم کالس من بـ     ،دبیرستان

پاسداری کـه تـوی     . آبادش را می شناختم   
زندان دم درب می ایستاد همسـایه شـما         

 مثل تهـران نبـود کـه کسـی کسـی را       .بود
  اصفهان جـوّ    در  شهرستان بود و   .نشناسد

 مــذهبی بــود کــه اداره زنــدانش یــک جــوّ
سیسـتمش ایـن بـود کـه مـثالً مـی گفتنــد       

 ولی الاکراه فـی الـدین       .الاکراه فی الدین  
اگر می رفتـی زیـر بـازجویی یـا مـی رفتـی            
دادستانی یا کمیته صحرایی، بـاغ کاشـفی         

یا انفرادی زنـدان شـهربانی، اونجـا دیگـر          
  .الاکراه فی الدین معنی نداشت
  باید حتماً میگفتی من میخوانم؟

جمعی عکس   توی بند . نه باید می خواندی   
العمــل نشــان نمــی دادنــد ولــی تــوی بنــد  

  .ردندانفرادی پدر در می آو
سالهایی که در زندان بودی هم مقاومتها       

 و ایـن خیلـی     را دیدی و هم ضعف هـا رو         
 طبیعیه که در یک جنبش مردمی زنـدانها       

 االن تـوی خـارج از کشـور         .اینطور باشـند  
یک عده ای با این استدالل که پوسـت و          

زیر شکنجه است و در نتیجه ... گوشت و 
 یکســری از اون د،نمــی شــه مقاومــت کــر

 نظرت چیـه؟ . ها رو توجیه می کنند    ضعف  
 هست بـین آنهـا کـه در          چه فرقی  االخرهب

زندان ها مقاومـت مـی کردنـد و اونهـایی      
آیـا مـا مـی تـوانیم         .که تـواب مـی شـدند      

ــو ــالقه و ئبگـ ــته و شـ ــته و گوشـ  یم پوسـ
اونجا چه جوری در  کاریش نمی شود کرد؟

  به این مسئله نگاه میکردید؟
ر شکنجه   زی .ما مرزبندی مان مشخص بود    

ــات دادن ر ــه کســی   ااطالع ــت علی  هیچوق
ــردیم  ــرای اینکــه مــی  .اســتفاده نمــی ک  ب

دیــدیم شــکنجه چقــدر وحشــیانه اســت و 
  یعنی اینکه شما   .هیچ حد و مرزی نداشت    

 ساعت می زدند    48 فکر کنید یکی را      اگر
 . نبـود  طـور و بعد ولش می کردند اصالً این      

ــود   ــع ب ــی  52یــک موق  ســاعت یکــی را م
 بـی حـد و      شـی گـری رژیـم      چون وح  .زدند

 شما یک وقتی بـا یـک رژیمـی          .حصر است 
 اش بـاالخره     که وحشی گری    هستید طرف

ــایکســــری چارچوب ــوری . داردهــ  در جمهــ
ــی چــارچوب    اســالمی ایــن وحشــی گــری ب

 تصور کنـی کـه یـک      ی شما نمی توان   .است
نفــر را کــه زدی و داره خــون از دمــاغ و    

آب جـوش    بعـدا    گوش و صورتش می آید    
سیف الـه    یا کسی مثل     ! پایش رویبریزی  

 یک جـای سـالمی تـوی        سادات ساسانی که  
 . پشــتش جــای ســیگار بــود.بــدنش نبــود

خودش یادش بخیر می گفت دست به جـا          
وحشی .  پشتش را می گفت    !سیگاری نزن 

مـا وقتـی کـه از    ا. هیچ حدی نداشـت  گری  
 محــک ،زیـر فشـار شـکنجه در مـی آمـدیم     

اون کسـی کـه     . اصلی مقاومـت اونجـا بـود      
ــ ــوری ب ــات حض ــرای رای مالق ــا ب ــا ، ی  دو ت

ــتر  ــراهن بیش ــاپی ــوراب   ، ی ــت ج ــک جف  ی
 ده دقیقه مالقات حضوری یـا       ، برای بیشتر

مثالً داشتن دو تا مالفه دو تا پتو یا اینکـه        
 متـر   5ببرندش بنـدی کـه هواخـوری اش         

  حاضر بود بیاید بشیند اطالعـات      ،بزرگتره
بــه اون کــه اطالعــاتی هــم البتــه  - بدهــد

حاضــر بــود بــه پاســدارها  - صــورت نبــود

بگوید مثالً پریشب که توی اتـاق نشسـته         
ــی       ــار م ــه اخب ــم ب ــی زدی ــرف م ــودیم ح ب

 مــا بــا اون فــرد مرزبنــدی یــا و! خندیــدیم
ــا آن فــرد مرزبنــدی  .داشــتیم  اآلن هــم ب
 من هیچ کس را محکوم نمـی کـنم          .داریم

 نتوانسـت زنـدانی      یـا  که این مقاوم نبـود    
نمی کنم که    تا زمانی محکومش     اما. بکشد

ــوده باشــد   ــر شــکنجه ب اون آســایش . زی
 مـا   ،نبوده را که با هم تقسیم مـی کـردیم         

 مـا از کسـی     .یک اصـول انسـانی داشـتیم      
 بلنـد شـود     .نمی خواستیم قهرمـان باشـد     

شــعار بدهــد چــون مــا مــی دانســتیم مــی  
یــک چیــزی کــه زنــدان ایــران  . کشــندش

بــود کــه فعــاالن سیاســی  ثابــت کــرد ایــن
ــدان یــک دو   60 ســال  درره ایداخــل زن

 یکســـری خیلـــی بطـــور  کـــهاینجـــور بـــود
 ایسـتادند و    ،مستقیم با رژیم در افتادند    

ــدام شــدند   ــد و اع ــعار دادن ــی  .ش ــن م  م
 که توی خود دادگاه بلند       کسی را  شناختم

شد و گفـت اگـر بمـن تفنـگ بدهیـد تـک              
  شـدت  .، بیـژن مجنـون  تکتان را می کشم  

کشتار به زندانیان نشـان داد کـه شـما بـا        
 ،ن رژیم نمی توانی اینطـور طـرف شـوی         ای

می کشـندت و بـرایش مهـم نیسـت چنـد            
 مـا دیـده بـودیم شـرایط را و مـی      . نفـر را 

. گفتیم انتظار نداریم کسی قهرمان شـود      
ما مخالف این بودیم اگر کسـی        ،در زندان 

  یــامــی آمــد کــه خیلــی تــوپش پــر بــود و  
به اصطالح با پای چپ باال       .ش تند بود  شآت

 .ای راسـت پـائین مـی آمـد        میرفت و بـا پـ     
البتــه مــی دانســتیم مــی کشــندش و مــی 

ثابـت  بمـا    60در سـال    رژیـم   که دانستیم
ــه   ــود ک ــرده ب ــتنک ــم   در کش ــرایش مه  ب
 مهــم نیســت چــه ســن و  .نیســت چنــد تــا

.  مـی کشـت  را مهم نیست کی  .سالی دارد 
 با این تز که بـاالخره گوشـت          در رابطه  من

 گوشــت و ، آره!و اســتخوان اســت دیگــه 
ان هســت تــا زمــانی کــه بــازجویی  اســتخو
 وقتی که بازجویی تمـام شـد و         ولی. است

 حکــم  کــه یــا بــه رفیــق مــن،حکــم دادنــد
 بـرویم همـان     ، سال زندانی داره   5دادند  

 بـا هـم      را چیزی که تـوی ذهـن مـن اسـت         
 الزم نیســـت مـــن  دیگـــهقســـمت کنـــیم

 ، آنهم به این دلیـل      جاسوسی کنم علیه او   
لشـی تمیـز    که یک متکا زیادتر یا یـک روبا       

 واقعاً حـد امتیـازات ایـن      . تر داشته باشم  
 کـه اینقـدر بچـه       است بخاطر این    . بود حد

هایی که تـوی زنـدان بودنـد از تـواب هـا             
مــن االن کــه اینجــا صــحبت مــی . متنفرنــد

کنم وقتی که فکر می کنم یک آدمی مثـل          
بهیچوجه نمی توانم   علی قره ضیاالدین را     

نجه تحمل کنم که او چون نمیتوانست شک      

. ه اسـت  را تحمل کنـد ایـن کارهـا را کـرد          
بعـد   کهه بود هیچکس علی را مجبور نکرد 

تــواب  ،از اینکــه حکمــش را بهــش دادنــد
 ه بــود هــیچکس او را مجبــور نکــرد.شــود

بیاد پیرهن های مرا بشمرد که من چند تا         
 آیا مـن پیـرهنم را بـه کـس     .پیرهن دارم 

ــا نــه   ایــن فــرد .دیگــری قــرض داده ام ی
مــن مــی گــم تعــداد شــورت و  خــائنی کــه 

 اگر این   . می دانست   هم پیراهن آدمها را  
  پوشیدم تـن شـما      می پیراهن آبی که من   

مــی و  فــردا جلــوت را مــی گرفــت ،میدیــد
را از کجــا آوردی؟ بــرای اینکــه  گفــت ایــن

یــک رابطــه انســانی بــود تــوی زنــدان کــه  
اینکـه زنـدانی    . مقاومت را شکل مـی داد     

رژیــم تــوی زنــدان مقابــل   هــای سیاســی
 این رابطه های انسانی بود کـه        ،ایستادند

کسـانی  . مقاومت را شـکل داد در زنـدان       
که می خواستند این رابطـه انسـانی را از           
بین ببرند اینها می شدند تواب و درسـت      

ــا رژیــم کــار مــی کردنــد  متنفــر . همســو ب
ــار     ــه باشــان همک ــایی ک ــه ه ــد از بچ بودن
نیســـتند یـــا باشـــان هیچگونـــه ارتبـــاطی 

ــا اینکــه  .نداشــتند  انزجارشــان را حتــی ب
بیاینــد بــا تــو دســت بــه یقــه هــم بشــوند 

  .نشان میدادند
ــدان در مــورد  ــای داخــل زن ــا  هــمکتابه  م

. رسـید کتاب که اونجوری به دسـتمان نمی      
 کتابهایی که خودشان اجـازه میدادنـد        تنها

 اگر می دیدند توابها که کتاب بـه     .می آمد 
فرض توحیـد مطهـری را خیلـی دسـت بـه            

 مــی گفتنـد آهــا کتــاب  ،ی کردنـد دسـت مــ 
توحید مطهـری یـه چیـزی تـوی ایـن کتـاب             

 تـواب هـا     بعـد . اینها دارند پیدا می کننـد     
می رفتند نگاه می کردند که کدام صفحه        

 . باز می کردند   ،را شما عالمت گذاشته ای    
 دیـد سیاسـی      هـم   یـک مـوقعی    ، طرف خب

 باز می کـرد مـی       ، کتاب را  داشته به قضایا  
لیسم دیالکتیک است پس    دید مثالً ماتریا  

 بـه   می گفت این آقا کـه چپـی اسـت داره          
ــب  ــن ترتی ــات ای ــدئولوژیکش  اطالع را ای
ه نمـی   یـک ابلـه پاسـدار کـ       . زیاد می کنـد   

ــن  ــلتوانســت ای ــه و تحلی ــهتجزی .  را بکن
 تـواب هـایی کـه       .اینه که توابها مردودنـد    

سیاسـی مـی    تجزیـه و تحلیـل      برای رژیـم    
 توابی  .کردند آنها قابل بخشایش نیستند    

کــه مــی آمــد نگــاه مــی کــرد کــه شــما چــه  
صفحه کتاب را خوانـده ای هـیچ چیـز هـم            

اسـکندر   .در مقابل اش بدست نمی آورد     
   یک مثال جالبی داره می گه اگه مقدونی

   ) )1818ادامه مطلب در صفحه ادامه مطلب در صفحه ( ( 
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  مزدوران مدرن مزدوران مدرن 
  ""جنگ بی پایانجنگ بی پایان""در خدمت در خدمت 

  
  

  همسایههمسایه: :   ترجمه و تنظيمترجمه و تنظيم
٢٠٠//٠٢٠٢//١١١١۴٢٠٠۴  

  
  

پنتاگون آنها درآمد ساالنه شرکتهای خصوصی ایکه 
را در سرتاسر جهان در درگيری های نظامی بکار 

  .ميگيرد، صدها ميليون دالر است
صبح : "مينویسد) Luis Brown(لوئيز براون 

 یک گروه کاميون از ٢٠٠٣دوشنبه پنجم آگوست 
یک . فرودگاه بغداد بطرف شمال حرکت ميکند

جيپ مسلح به تجهيزات جنگی سنگين ارتش آمریکا 
در . ن حامل بارهای پستی را هدایت ميکندسه کاميو

نزدیکی تکریت، بمبی زیر یکی از کاميونها منفجر 
نام این راننده در . ميشود که راننده آن بعدًا ميميرد

ليست کشته شدگان جنگی آمریکا دیده نمی شود، 
 Kellogg Brownاین شخص استخدام شده شرکت 

& Root (KBR)است .  
KBRدی است که در  یکی از شرکتهای متعد

این برنامه ها قبًال . برنامه های نظامی شرکت دارد
در حال حاضر در ازای .توسط ارتش انجام می شد

 سرباز آمریکائی، یک استخدام شده یکی از ١٠هر 
 Military Campany چنين شرکتهای خصوصی

(PMCs)شرکت دارد  .  
 سرباز ١٠٠ در ازای هر ١٩٩١در جنگ خليج 

صوصی، بکار گرفته می یک مستخدم شرکت خ
شرکتهای خصوصی آمریکائی، حداقل با . شد

 نفر در بخش ٢٠٠٠٠، شاید هم ١١٠٠٠استخدام 
ی بزرگترین گروه در بين متحدین يکنظامی و لجست

  .انگليسی خود در عراق هستند
 درصد برنامه های ٣٠بنابر تخمين متخصصين، 

نظامی در عراق در دست شرکتهای خصوصی 
غذا و شست و شوی البسه گرفته تا از تهيه . است

انتظار پارک هواپيماها و حفاظت مناطق نظامی و 
  ...تعليم دادن پليس عراق و 

نه تنها در عراق بلکه در سایر نقاط جهان، مثًال 
 Hamid Karsai حفاظت از جان حميد کرزای

محافظين حميد کرزای (رئيس جمهور افغانستان 
) ی هستندمستخدمين یک شرکت خصوصی آمریکائ

و یا در پروازهای تحقيقاتی مسلح در کلمبيا، در 
حفاظت از وزارتخانه ها در آمریکا در مقابل 
درگيریهای تروریستی و حفاظت از بنادر بين 

  .المللی، شرکتهای خصوصی دخيل هستند
 تحليلگر و متخصص در Peter Singer پيتر سينگر

همه جا در جهان : "امور دفاعی می نویسد
 خصوصی عهده دار برنامه های کليدی شرکتهای

  ."در درگيریهای نظامی ميباشند

 به عراق ٢٠٠٣موقعيکه آمریکا در ماه مارس 
حمله کرد، شرکتهای خصوصی در کشتی های 
جنگی آمریکائی مشغول سوار کردن یکی از 

  .سيستم های پيچيده تسليحاتی جهان بودند
وه در شرایط کنونی بدین شي: "پيتر سينگر  ميگوید

و صورتی که رژیمها جنگ راه می اندازند و 
جنگ راه خواهند انداخت، ميتوان از جنگ در 

خصوصی کردن (خدمت سرمایه داران خصوصی 
  ."صحبت کرد) جنگ

، پنتاگون با ٩٠بعد از جنگ خليج در آغاز سالهای 
انعقاد یک قرارداد عظيم با یک شعبه از شرکت 

رکت  به این شHaliburton بزرگ هالی برتن
مأموریت داد تا در باره این موضوع تحقيق کند که 
چگونه شرکتهای خصوصی ميتوانند نيروهای 
. ارتش آمریکا را در مناطق جنگی حمایت کنند

هدف این طرح، واگذار کردن بخشهای زیادی از 
تکاليف نظامی به این شرکتها بود، از شست و 

پز گرفته تا برنامه ریزی و  شوی البسه و پخت و
مدرن ترین سالحها، بوجود آوردن ی يکلجسترین تم

گروه های کوچک متحرک نظامی که باعث ميشود 
 ۶٠٠ ميليون سرباز به ١،۴تا ارتش امروزی از 
به این ترتيب پایان جنگ . هزار تقليل یابد وغيره

سرد و آغاز جنگهای متعدد کوچک و اغلب داخلی 
 تعجب آور. و محلی، تکاليف ارتش را تغيير ميدهد

نيست که پنتاگون خواستار منتقل کردن تکاليف 
  .متعدد به خارج از آمریکا است

 نشان ميدهند که PMCs شرکتهای خصوصی
هميشه حاضر و آماده، سریع و ارزانتر از ارتش 

چرا باید یک سرباز گران قيمت و . هستند
که یک شرکت  متخصص لباس بشوید، وقتی

تری خصوصی این کار را با قيمت بسيار ارزان
  بعهده ميگيرد؟

PMCs شرکتهائی هستند که بخش بزرگی از آنها 
از شرکتهای کوچک مزدور قبلی بوجود آمده اند و 

این . تا سطح شرکتهای جهانی توسعه می یابند
ی و يکشرکتها در بخشهای مختلف صنعتی و لجست

تقریبًا ميتوان گفت . قابليتهای نظامی تخصص دارند
ا هميشه کسانی تشکيل که مستخدمين این شرکتها ر

می دهند که قبًال نظامی، پليس و یا مأمور امنيتی 
  .بوده اند

 با تجربه ترین شرکت MPIRشرکت بزرگ 
بقيه البته گرچه . نظامی در جهان می باشد

کوچکترند، ولی قابليت و اعتماد به نفسشان کمتر 
 که معتقد ٢۴مثال شرکت روز .  نيستMPIRاز 

نامه حفاظتی را در جهان است ميتواند هرگونه بر
  .عهده دار شود

در حقيقت مدرکی وجود ندارد که بکار گرفتن این 
شرکتها در عمليات نظامی گران و یا با صرفه تر 

اخيرًا برای اولين بار یک شعبه ازشرکت . است
 بخاطر Haliburton (KBR) بزرگ هالی برتن

ارائه دادن صورت حسابهای گران قيمت در عراق 
باالخره قراردادهائی که . ذه قرار گرفتمورد مواخ

با این شرکتها بسته ميشود بعلت کمبود وقت اغلب 
شرکتهای مورد نظر . بدون رونوشت و مزایده است

معموًال صورت حساب مخارج خود را به اضافه 
  . درصد ارائه ميدهند٩سودی بين یک  تا 

 بدون عيب نيست، PMcs همچنين چهره ظاهری
یک . گزین مزدوران قدیمی شده اندآنها باالخره جای

مزدور برای آزادی نمی جنگد، بلکه می جنگد تا 
  .اینکه پول دریافت کند

Ernesto Bernales-Ballestesteros متخصص 
مزدور کسی است که بخاطر : "سازمان ملل ميگوید

پول، کشتن و شکنجه و زیر پا گذاشتن حقوق انسان 
رن بيستم حکمی که در سالهای ق. را بجان ميخرد

توسط سربازان مزدور متعددی، بيش از همه جا در 
  .جنگهای داخلی آفریقا به اثبات رسيده است

 اما پيتر سينگر  بر این نظر است که اکثریت
PMCsرا نميتوان با مزدوران قدیمی  Klassig 

مزدوران قدیمی  عبارت از گروههای . مقایسه کرد
در . کوچکی بودند که منطقه ای عمل ميکردند

 شرکتهای به ثبت رسيده ای هستند PMCs عوض
که عمدتًا در ایاالت متحده آمریکا و بریتانيای کبير 
استقرار دارند و جهانی عمل ميکنند، اغلب آنها در 

 بازار بورس. یاد فعال هستندزبازارهای بورس 
PMCs طبق .  ميليارد دالر است١٠٠ ساالنه

ینده، برآورد متخصصين صنعت جدید، در ده سال آ
از طرف دیگر . این مقدار دو برابر خواهد شد

 آیا  در :سؤالی برای پيتر سينگر مطرح است
 بر تصميم PMCs درازمدت نفوذ و هژمونی

گيری، برنامه و استراتژی رژیمهای آینده در هنگام 
  جنگ موثر نخواهد بود؟

 های زیادی هستند که با PMCs در حقيقت
ند و یا با آنها شرکتهای غير نظامی ادغام شده ا

همکاری نزدیک دارند، بعضی از آنها شاخه هائی 
این شاخه . از کنسرنهای بزرگ تسليحاتی هستند

جدید اقتصادی با نفوذی که در پارلمان دارد، در 
سطح جهانی تحت نام آزادی و دمکراسی، نظامی 

  .عمل می کند
PMCsشبيه یک ارتش خصوصی است  .

الی آن توجه بخصوص اگر به کادرهای رده با
  در آمریکاMPRI کنيم، می بينيم که رئيس شرکت

General Carl Vuono فرمانده پيشين بخشی از ، 
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ارتش آمریکا، رئيس پيشين و دوست صميمی 
ژنرال پيشين و وزیر خارجه کنونی آمریکا کولين 

همکاران زیر دستش .  ميباشدColin Powell پاول
بلی در ژنرال های بازنشسته، همگی همکاران ق

ارتش بوده و امروزه در پنتاگون تصميم گيری می 
، اغلب کارکنان ٢۴همچنين در شرکت روز .  کنند

مثل رهبر . ارتشی و مأموران امنيتی سابق هستند
 سال در ١٢  در لندن که بيش از John Chas گروه

او ميگوید این . خدمت سازمان اطالعات بوده است
  . هستندتماسها در هنگام کار کمک بزرگی 

PMCsبنابه .  ها تنها به همکاران خود متکی نيستند
 نفر از ١٧،  Mather Janes گزارش مجله
 تا ١٩٩٩در آمریکا از سال PMCs  گردانندگان

 ميليون دالر جهت ١٢،۴ بيش از ٢٠٠٣سال 
برگزاری انتخابات مجلس و انتخابات ریاست 

بخاطر همين تعهد . جمهوری پرداخت کرده اند
اغلب کمبود رقابت، ارزان تر تمام شدن مخارج و 

  . سؤال برانگيز استPMCs مخارج توسط
 هميشه PMCs مثال زیر نشان ميدهد که عمليات

  .طبق برنامه صورت نميگيرد
 Aviation Development  شرکت٢٠٠١در سال 
CORPمحل استقرار  Alabama طبق قراردادی از 

ی ضد هوائ.  ای در پرو کار ميکرد. آی. طرف سی
پرو اشتباهًا جت کوچک محلی این شرکت را به 
جای هواپيمای حمل مواد مخدر مورد هدف قرار 
داد و در نتيجه سرنشينان آمریکائی آن که یک خانم 

و بچه هفت ماهه ) مبلغ مذهبی سياسی(ميسيونر 
  .اش بودند کشته شدند

  Illinois  از اهالیJan Schakowksy خانم
که   موقعیPMCs منتقد دمکرات و نماینده مجلس و

از پارلمان ميخواهد واقعه پرو را بررسی و 
. جستجو کنند، با سکوت همه جانبه روبرو ميشود

 متوجه ميشود که پنتاگون Schakowksy خانم
آگاهانه نميخواهد که بعضی از قراردادهائی که با 

خارج درز ه این شرکت خصوصی بسته است، ب
  .کند

جوابگو است و باید اگر ارتش در مقابل پارلمان 
پارلمان را مطلع سازد، در عوض چنين اجباری، 

از این . برای شرکتهای خصوصی، موجود نيست
 سؤال ميکند که حد و Schakowksy جهت خانم

مرز اعمال این شرکتها برای اینکه در مقابل 
  پارلمان بازخواست نشوند، تا  کجا است؟

بگو  نه به ملت و نه به رژیم جواPMCs مستخدمين
  .آنها فقط جوابگوی کارفرمای خود ميباشند. هستند

  
  

  درآمد از طريق جنگدرآمد از طريق جنگ
  

 قرارداد با ٣٠٠٠ تا کنون ١٩٩۴آمریکا از سال 
  . بسته استPMCs شرکت های نظامی

تعداد مستخدمينی که غيرمستقيم از این طریق پول 
اما در . در ميآورند، برای پنتاگون مشخص نيست

 تا ١٠۵٠٠٠افراد بين  تعداد این قبيل ٢٠٠١سال 
  . تخمين زده شد۶٠٠٠٠٠

 Special Air Senice (SAS) سربازان گارد* 
 یورو ٨٠٠ در عراق روزانه کبيربریتانيای 

در حالی که حقوق ساليانه یک . دریافت ميکنند
 یورو و ۵١٠٠٠سرهنگ ارتش بریتانيا در سال 

 و یک سرباز ١٨۵٠٠یک سرباز معمولی در سال 
  . یورو ميباشد٧٢٠سال ارتش عراقی در 

 ٢٠٠٠٠پارلمان آمریکا مجوز ارسال حداکثر * 
 به Bosnien سرباز را برای دخالت در بوسنی

در عمل، وزارت دفاع . پنتاگون واگذار کرد
 تفر از افراد ارتش ٢٠٠٠ سرباز و ٢٠٠٠٠

  .خصوصی را به آنجا فرستاد
 نفر مزدوران آلمانی که در ١٠٠اکثر حدود * 

گند، بنابه گفته سخنگوی رژیم آلمان بالکان می جن
  .هستند) فاشيستها(از رادیکالهای راست 

 در ARRC سازمان حمایت از حيوانات آمریکا* 
آفریقای مرکزی سرباز مزدوری را، جهت تعليم 
دادن گروهی آفریقائی برای کلبه های حيوانات 

  .وحشی، استخدام ميکند
 آمریکائی ١٠٠طبق گزارشات رسمی، حداقل * 
ر کلمبيا با هواپيماهای سم پاش و هلی کوپترهای د

جنگی در حال عمليات عليه به اصطالح مافيای 
  .مخدر هستند

  
  

قراردادهائی که وزارت دفاع آمريکا با شرکتهای قراردادهائی که وزارت دفاع آمريکا با شرکتهای 
  ..آمريکائی برای بازسازی عراق بسته استآمريکائی برای بازسازی عراق بسته است

  
 ميليارد ٨٧ مبلغی بيش از ٢٠٠٣کنگره در پائيز * 

واشنگتن به دالر را جهت بازسازی عراق در 
  .تصویب رساند

شرکت های زیادی در آمریکا که در کارهای * 
نظامی تخصص دارند، از قراردادهای پنتاگون 

  .سودهای کالن می برند
 CSC  متعلق به کنسرنDYNCORP شرکت* 

)  El Segund, Kalifornien :محل استقرار(
 ميليون دالر جهت ۵٠ ماهه به مبلغ ١٢قراردادی 

متخصصين تخمين . ق بسته استتعليم پليس عرا
تربيت در عراق  ميزنند موقعی که مکانهای تعليم و

  .ساخته شد، این مبلغ افزایش خواهد یافت
 :محل استقرار (Eod Technology Ing شرکت* 

Knoxville, Tennessei( ٧١ قراردادی معادل 
ميليون دالر جهت جمع آوری مهمات در عراق 

  .بسته است
 Aliso :محل استقرار (Fluor Corp شرکت* 

Viejo, Kalifornien( ۵ميليون دالر دیگر، ٠٠ 
جهت کمکهای غير تخصصی به مرکز فرماندهی 

  .آمریکا در عراق، دریافت ميکند
 International  Resource  Group شرکت* 

  )Rochester, New York :محل استقرار(
  ميليون دالر جهت بازسازی٣۶قراردادی معادل 

Technische Expertiseبسته است .  
محل  (Kellogg , Brown & Root شرکت* 

 که متعلق به کنسرن )Houston, Texas :استقرار
 است، صورت حسابی بيشتر Halliburton بزرگ

از دو ميليارد دالر جهت انجام دادن کارهای 
 تعمير مؤسسات نفتی، کمکهای مختلف و از جمله

راق ارائه ی به نيروی نظامی آمریکا در عيکلجست
  .داده است

 New York :محل استقرار (Kroll-Ing شرکت* 
city( قراردادی به مبلغی بيان نشده، جهت حفاظت 

این . از کارمندان آمریکائی در عراق بسته است
شرکت اشخاصی را جهت حفاظت از کارمندان 

  .آمریکائی به عراق ميفرستد
 :محل استقرار (Perini  Corporation شرکتهای* 

Washington, D.C  ( وWashington Group 
International )محل استقرار: Arlinton, 

Virginia  ( ميليون دالر جهت ۵٠٠هر کدام معادل 
ی به مرکز فرماندهی نظامی يککمکهای لجست

  .آمریکا در عراق دریافت ميکنند
 Readinessطبق تخمين رسمی، شرکت* 

Management Support Inc) محل استقرار: 
Panama city, Florida  ( جهت کارهای متفاوتی

که در عراق انجام داده است، اجازه دارد صورت 
 ميليون دالر برای وزارت  ٩١،۵حسابی بمبلغ 

  دفاع آمریکا بفرستد
برای خلع سالح نمودن و از بين بردن ارتش * 

محل  (Connsulting  Corporation عراق، شرکت
 ميليون ٨،۵غ مبل) Washington, D.C :استقرار

  . دالر دریافت  ميکند
 Sky Link Air  And Logisticشرکت* 

Support Ing) محل استقرار: Washington, 
D.C( برای پياده و سوار کردن وسائل 

تکنولوژیکی، بازسازی فرودگاه های عراق و 
 ميليون دالر دریافت ١٧،۵حفاظت پروازها مبلغ 

  .ميکند
 :تقرارمحل اس (Tetra Techinc شرکت* 

Pasadena, Kalifornien(مثل شرکت  
Environmental  Inc) محل استقرار: Tampa 

Florida  ( ميليون دالر جهت از ۶٧هر کدام مبلغ 
  .بين بردن مهمات قدیمی عراق دریافت می کنند

 که متعلق به Vinnel Corporation شرکت* 
 Northropgrumman کمپانی بزرگ توليد اسلحه

 است، )Angeles, Kalifonien :محل استقرار(
 ميليون دالر جهت بازسازی و تعليم ارتش ۴٨مبلغ 

  .جدید عراق دریافت می کند
  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  کمک های مالیکمک های مالی
  

  کانادا 
 

   دالر1000     رفیق بهمن آرژنگ
   دالر1000     رفیق احمد زیبرم

     دالر300     رفیق اسد رفیعیان
     دالر500     کارگر مبارز اسد

     دالر820     رفیق پویان
   دالر1000       سیاهکل

   دالر1000      قیام بهمن
  دالر1000     پیام فدائی
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ما به خانه های ارزان قیمت احتیاج داریم، خسته "

شدیم از اینکه سرمایه دارها، با آن آپارتمان های 
خانه لوکس و کافه های دنج و شیکشان،  ما را از 

  "...هایمان بیرون می اندازند 
  

چندین بسته این بخشی از پیامی است که همراه با 
 ژانویه 5در تاریخ  مشکوک و شبیه به بمب ساعتی

 2 در مجتمع های مسکونی در حال ساخت و 2004
  .شرکت ساختمانی در شرق مونترال پیدا شدند

   
در این پیام به کارگران ساختمانی گفته شده بود که 

ین عمل نه علیه آنها، بلکه علیه سرمایه داران است ا
که به جای ساختن خانه های ارزان قیمت برای فقرا 
آنها را از خانه هایشان بیرون می کنند تا برای 

در ضمن به . آپارتمان های لوکس خود جا باز کنند
کارگران اخطار داده شده بود که بالفاصله محل را 

 نرود که حقوق آن تخلیه کنند و در ضمن یادشان
البته در این بسته ها . روزشان را هم از کارفرما بگیرند

  . بجز یک ساعت شماطه دار چیز دیگری پیدا نشد
  

این عمل منجر به تخلیه صدها نفر از آپارتمان ها و 
خانه ها، ادارات و مغازه ها و بیمارستان های محل 

ن  با فرستاد"کمیته ضد اشرافیت"گروهی به اسم  .شد

 میل به رسانه های گروهی مسئولیت این عمل را -ای
  .به عهده گرفت

شخصی که اخیرأ یکی از این آپارتمان ها را خریداری 
من ": کرده به یکی از روزنامه های مونترال گفت

من با این امید این . خیلی ترسیدم و گریه کردم
ی دومی تبدیل "پالتو"آپارتمان را خریدم که به 

  . "شود
  

 محله فقیر نشین دیگری در مرکز شهر مونترال پالتو،
بود که توسط شرکت های ساختمانی خراب شده  و 
آپارتمان های بسیار مدرن و گران قیمت به جایش 

این محله در رمان های نویسنده  مشهور .  ساخته شد
  .  جاودانی شده است"موردیکا ریچلر"کانادایی، 

  
د در مصاحبه با کارگرانی که این بسته ها را پیدا کردن

روزنامه های کانادایی اعالم کردند که مطالب گفته 
شده در پیام را کامأل درک کرده و از کسانی که این 

  . کار را کرده اند، حمایت میکنند

  
بسیاری از  گروه های  شناخته شده  کارگری، علیرغم 

 "کمیته ضد اشرافیت"بحث برانگیز بودن شیوه عمل 
رهبر یکی . نها خودداری کردنداز محکوم کردن عمل آ

خراب کردن ": از این گروه های رادیکال گفت که
محالت فقیر نشین و تخلیه زحمتکشان از آپارتمان 
های اجاره ای برای تبدیل کردنشان به محالت اشرافی 

     ".خود بمب ساعتی ای می باشد علیه فقرا
  

بسیاری از مستأجرهای محالت فقیر نشین مونترال 
ول ماه فوریه و بسیاری دیگر برای اول ماه برای ا

در صورتیکه . جوالی حکم تخلیه دریافت کرده اند
آپارتمان ارزان قیمت اجاره ای در این شهر بسیار 

سال هاست که کارگران و زحمتکشان . نایاب است
مونترال علیه بی خانمانی، زندگی در حلبی آبادها، 

 ای، و خراب افزایش کرایه ها، کمبود خانه های اجاره
کردن آپارتمان های ارزان قیمت و ساختن خانه های 

وقتی مشکالت اجتماعی به . اشرافی مبارزه  می کنند
این حد می رسد اعمالی مشابه آنچه که در مونترال 

  .انجام شد، قابل درک می شود

 
  

مصاحبه با یکی از بازماندگان     مصاحبه با یکی از بازماندگان     
  ......کشتار زندانیان کشتار زندانیان 

  
   ) )1515بقیه از صفحه بقیه از صفحه ((

  
ــ  ــی خ ــرل    م ــت کنت ــده رو تح ــک ع واهی ی

خــودت در بیــاری از توشــون آدمــایی را    
پیدا کن و وادارشان کن برایت جاسوسی       

 ایــن اکیــپ مــی . اکیــپبقیــه کننــد علیــه 
شوند حافظ منافع تـو در مقابـل آنهـا و تـو         

. هیچ وقت منافعت را از دست نمی دهـی        
ــم مــی کــرد   ــاری کــه رژی ــاً ک ــواب . دقیق ت

 بند، بند   درست می کرد می گذاشت توی     
را می داد دسـت تـوابین مـی گفـت اداره            

 . عـوض مـی کـرد      ها را  پاسـدار  ه توابـ  .کن
 قــره ضــیاالدین تــواب همــین آقــای علــی  

حرفش این بود که من نماینده دادستانی       
 زنـدانی و تـواب و       ایشـان ! ام توی زندان  

ایشون .  نماینده دادستانی بود   ،اینها نبود 
ــدان ــرد در زنـ ــدار عـــوض مـــی کـ   و پاسـ

اگـر ایـن   . ر مـی فرسـتاد کردسـتان      پاسدا
پاسدار یکذره رابطه انسـانی بـا زنـدانیها         

 گــرم مــی و یــا یــک مقــدار بــا آنهــاداشــت 
 عوضـش مـی     ، یـه ذره خـوب بـود        و گرفت

 تعیـین مـی کـرد کـه کـی      او بـود کـه  . کـرد 
کـی مالفـه نداشـته       مالفه داشته باشـد و    

  باصــطالحیکســری کــه اینـور خیلــی . باشـد 
 یک مرزهایی رو    ،جوش توابها رو می زنند    

ــنن   ــی ک ــاطی م ــی   .ق ــدانی سیاس ــیچ زن  ه
 را بعنــوان یمســتقل و صــادقی هــیچ کســ

 محکـوم  ،اینکه زیر شـکنجه اطالعـات داده      
من هیچوقت بخودم اجـازه نمـی       . نمی کند 

دم که حتی کسـانی را کـه مـن را لـو داده              
 مــن هیچوقــت رســول فالحتــی،انــد مثــل 

  .بهش توهین نکردم
 می گم هیچ  در اینجااین بحثی که من

ربطی به این قضیه مقاومت توی زندان 
تا یه اندازه خیلی  مقاومت ما. نداره
 اطالعات ندادن به رژیم بود،  درزیادی

 د وخیلی از بچه ها بودن مقاوم بودن
شکنجه هم شدن یک خط اطالعات هم 

 .ندادن، ولی تعدادشون کم بود
تو اصفهان، تجربه شخصی من، شاید بگم 

نیم که زندان  فت سال وتو این مدت ه
اونجا بودم، اگر بخوام بشمارم بیشتر از 

 تا نبودن که زیر شکنجه هیچ 20

یکیشون علی جان پناهی . اطالعاتی ندادن
 تاشون رو اعدام 5 تا برادر بودن، 5. بود

علی جان . هوادار مجاهدین بودن. کردن
پناهی برادر بزرگه بود کشتی گیر بود، 

که جنازه اش رو وقتی . معلم ورزش بود
 بودن، پا هتحویل خونواده اش داد

.  قطع بودشدرست پائین پا. نداشت
 بچه های  برادرها، خداداد ازیکی از

یک کالم . واحد معلمین مجاهدین بود
این . حرف نزد هیچ اطالعاتی نداد

 بچه هایی که  اونیکیشون بود، از
  همیه برادر دیگه اش. معروف بودن
خیلی شکنجه شده اونم . علی خاص بود

  .بود
. هیچی نگفت. یکیشان سیف اهللا بود

 انه اشفقط اسمش رو گفت و آدرس خ

  ""خانه های اشرافیخانه های اشرافی""ا ا مبارزه بمبارزه ب
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علی . با اینکه همه چیز رو داشتن. رو داد
 همه اطالعات رو داده بود االدینضیقره 

یه جاسازی بود که خود این فرد . بهشون
  .داده بود برای اسلحه

  
این تیپها از یک آیا در میان زندانیان 

؟ به دخصیت ویژه ای برخوردار بودنش
عنوان کسانی که واقعاً مهر بر لبشون 

  زدن و حرف نزدن؟
 و زندانیان تمام این دوستان، این رفقا

 که شهید شدن، این اکیپی که دیگری
زیر شکنجه شهید شدن واقعاً حماسه 

وقتی که ما می نشستیم حرف . بودن
میزدیم، خاطرات مون از بازجوئی هامون 

ای هم می گفتیم، این بچه ها رو بر
، همه تو زندان اصفهان  مطرحندهمیشه

همه علی . علی جان پناهی رو می شناسن
خاص رو می شناسن، همه سیف اهللا رو 

. رو می شناسنخداداد می شناسن، همه 
یعنی به همه کسانی که تو زندان 

 اگه بگی علی 60اصفهان بودن سالهای 
خاص جان پناهی رو می شناسی یا علی 

رو می سادات  یا سیف اهللا  وپناهی
 رو می شناسی؟ خدا خواستشناسی؟ 

اگه توی زندان اصفهان بودن اکثراً اونها 
اینها حماسه هائی بودن . رو می شناسن

بعضی . هیچ وقت فراموش نمی شنکه 
ها تو خارج کشور فکر کردن اینها 

. اینها اسطوره های تاریخی ان. داستانه
کسری شون اسطوره به نظر من اینها ی

 شکلولی نه به . های تاریخی هستن
اسطوره ای که داستان بوده و واقعیت 

 اینها گوشت و پوست و .نداشته
استخوان و انسانهائی بودن که واقعیت 
داشتن، زندگی داشتن، زندگی شون رو 

این سبک بیاد ماندنی . رژیم گرفته
ولی واقعیت قضیه این . اسطوره هاست

ینها خیلی کم بود ولی بود که تعداد ا
. شخصیت های خاص خودشون رو داشتن

سیف اهللا با هم توی یک سلول  من و
من نمی توانستم راه برم ولی . بودیم

. اون وضعش از من صد پله بدتر بود
ولی سیف اهللا همیشه، همیشه اون بود 

هیچ وقت تو هیچ . که به من آب میداد
ذاشت که من یک کاری براش گلحظه ای ن

 جفتمون یک جوری  وضع یا اینکه، وبکنم
بود که نمی تونستیم کار خاصی برای هم 

یه سری خصوصیاتی بودن که . بکنیم
دوست ما . واقعاً نمیدونم، ما نداشتیم

 که  علیرضا اسالمیه بنام داشتیممبارزی
تقریباً .  بچه های آرمان بود، آخوند بوداز

اینقدر اینو . در رده حجت االسالمی بود

 5 متر 4  وقتیر شکنجه که مثالًزدن زی
 متر رو که می خواست از روی 6متر 

تختش بلند شه بره دست شوئی توی 
 25 دقیقه، 20بند، یک چیزی حدود 
با اینکه آخوند . دقیقه طول می کشید

هیچ اطالعاتی هم . بود، هیچ حرف نزد
می . ندافقط آیه و قرآن می خو. نداد
ر حاال فک. ش آیه قرآن می خونددزدن

 یه نمونه از آدمای اینجوری هاکنید، این
. جنبش یک جنبش توده ای بود. بودن

 تا چاقو تو خونه 6. رفیق خود من، بیژن
تا توی سپاه  از تو خونه. بهش زدن

همه . اصفهان سرود انترناسیونال خوند
تنها . تو سپاه اصفهان می شناختنش

 وسط  در60 سالکسی بود که تابستون 
 "مرگ بر خمینی"ر اصفهان شعا سپاه
 وقتی که شعار داد بچه هائی که .داد

 تمام صورتش رو با ،اونجا بودن دیدنش
مرگ بر "تفنگ داغون کرده بودن، وقتی 

آش والش ترین .  گفته بود"خمینی
 سال 5تا . وضعیت رو داشت که بردنش

.  محل قبر او را نگفتندنواده اشابه خ
 بچه های بعضی از. پسر بزرگ خونه بود

 که اونها هم خیلی ن بود همجاهدینم
یک خط بخصوص . بچه های خوبی بودن

باید کشید بین بچه های مجاهدین که 
 هوادار مجاهدین بودن و 60توی سالهای 

در تشکیالت مجاهدین بودن با بچه هائی 
. که اآلن در تشکیالت مجاهدین هستن

اون کسائی که من باهاشون در زندان 
هاشون داشتم، بودم و تجاربی که من با

تو زندان اصفهان یکی از مقاوم ترین 
یعنی به جرأت می تونم . بچه ها بودن

بگم که تعدادشون از بچه های دیگه 
 تعداد  همکلدر البته اونها . بیشتر بود

تواب هم توشون داشتن، . بیشتری بودن
مثل . توابهای خیلی ناجوری هم بودن

 یعنی علی قره همونی که اسمش رو بردم
   .الدینضیا

  
 با بچه های مذهبی شما در زندان رابطه 

  چطور بود هیچ خط کشی وجود داشت؟
تو زندان اصفهان بچه های مجاهدین 
. خیلی با بچه های چپ قاطی نمی شدن

 تشکیالت خودشون رو عمدتایعنی 
 بودن تو  هماما گروه دیگه ای. داشتن
 که به هیچ وجه حاضر  مثل پیکارزندان

ی دیگه چپی هیچگونه نبودن با بچه ها
.  خودشون بودن.مراوده ای داشته باشن

بقیه گروههای چپ مثالً بچه هائی با 
لنینیستی به هم  -پیشینه مارکسیست 

مثالً بچه های چریکها، . نزدیکتر بودن

 بچه های راه  هم تا اندازه ای واقلیت
 سهند یه گروهی بود که مستقل .کارگر

  .برای خودش بود
  

  ؟ مثل پیکاردر همون زندان
بله و متأسفانه تجربه بچه های سهند 

 - من جای دیگر رو نمی دونم - اصفهان 
و بسیار . فوق العاده تجربه بدی بود

بسیار حرکات سیاسی اونها ناهنجار بود 
به  که این حرکات سیاسی ناهنجار منجر

اکثرشان تواب . قدرت گرفتن رژیم شد
یه .  مجاهدین دو دسته بودن.شدند
واباشون بودن، یه دسته بچه های دسته ت
 و در کارهای  سرموضع بودن وخوب

  .جمعی زندان قابل اعتماد بودند
اونا به بچه های چپی ای که به خط جنگ 
 .مسلحانه معتقد بودن، نزدیکتر بودن
. مرزبندی های تو زندان این شکلی بود

تو زندان اصفهان تعداد بچه های چپی که 
تعداد ن معتقد به جنگ مسلحانه بود

ای اقلیت، بچه های ه بچه .زیادی نبود
 اینها روابطشون یعنی.  فدائیچریکهای

روابط اجتماعی و داخل زندانشان بیشتر 
متأسفانه در . با مجاهدین نزدیکتر بود

زندان اصفهان به خاطر وجود گروههای 
 ایزوله طلبی سه چپ شبیه سهند و

جهانی که توی زندان بود باعث شد که 
چپی متأسفانه اونطور نتونن با بچه های 

و یکی از شرایطی که . هم متحد بشن
 باعث شد بچه های کهگفتم در اصفهان 

تشکیالت سهند بیشتر سوق پیدا کنن به 
طرف توابین، اون تشکیالتی بود که 

  .دمسئولین زندان عمالً درست کردن
  

 هم در زندان ی ها و اکثریتهاتوده ای
بچه های چپ  روابط اونا با بقیه د؟بودن

  چطور بود؟
 این در مورد -  بچه های حزب توده

 ،نفر 5یا  4 به غیر از -زندان اصفهانه 
این . بقیه بدون استثناء جاسوس بودن

خط سیاسی ای بود که آنها در زندان برای 
همکاری با رژیم : خودشان می گذاشتند

  . به هر نحو ممکن
  

  یعنی تو زندان برای خودشان؟
  .با اکثریت. بله برای خودشان

  
  اکثریتها هم باهاشون بودن؟

جلسات بحث ایدئولوژیکی برای رد . بله
یه . ذاشتنگمی  مارکسیسم با توابین
خود توده ای های . کسی بود به اسم علی

مغز "داخل زندان بهش می گفتن 

 موقعی که توابها دورشون نبودن ."جریان
 حزب توده توی زندان خاصیتجالبترین 

 مجردی که می دیدند این بود که به
. توابها دورشون نیستن چپی می شدند

ولی وقتی که توابها دورشون بودن 
به غیر . جاسوسی هم براشون می کردن

شخصیت سیاسیشان را  نفری که 4از 
 کامالً مشخص  هم نفر4 اون .حفظ کردند

فوق العاده آدمهای قابل احترامی . اند
 شان، همکاری  همه، بقیه در مورد.بودن

مشکلی که ما با .  بودی خط مسالهالًوصا
حزب توده داشتیم این بود که حزب 
توده خط همکاری با رژیمش را آورد توی 

حتی موقعی که گرفته بودنشون . زندان
اکثریت هم همین . خط همکاری داشتن

تهران بچه های . تهران فرق می کرد. جور
که یک  هم در میان حزب توده بود خوبی

اده آدمهای قابل سری شون فوق الع
 یکی از دوستانمون که .احترامی بودن

  رحمان،من خودم شخصاً می شناختمش
در . رحمان زیر شکنجه مرد.  بودهاتفی

زندان زنان اصفهان وقتی که توابهای 
توده ای را آزاد کردند ، زندانیان از 
شدت خوشحالی به خاطر راحت شدن از 
. دست جنایات آنها، واقعا جشن گرفتند

از اونائی بودن که ضی هاشون بع
 از تخت به ضرب زور می ارزندانیان 

 .بحث شرکت کنندر  تاآوردن پائین 
.  رد مارکسیسم برایبحث ایدئولوژیکی

خطی که احسان طبری همان دقیقاً یعنی 
یکی .  کیهان داشتئی مثلتو روزنامه ها

  اصفهان کتابچهاز اعضای حزب توده در
برای روانی شکنجه گونگی چای در مورد 

  .پاسدارها نوشت 
  

البته این گونه برخوردها از آن خط 
  !سیاسی و ایدئولوژیک بعید نیست

مظلوم نمائی اصالً تمام ارزشهای مبارزه 
 این حزب توده بود. رو می بره زیر سؤال

نج شنبه پ اصفهان مبتکر بحث های که در
 بحث های .شدشب توی زندان 

 ی آمدند وون وقیحانه مآقای. ایدئولوژیک
 که ن خیلی هم معتقد بود.دمی نشستن
 که جاسوس نمعتقد بود. ندتواب نیست

کارهای اما در واقع . نندبازی هم نمیک
 ندکتاب می نوشت. نداستراتژیک می کرد

رابط سفارت یکی شان . راجع به شکنجه
. روسیه توی اصفهان با حزب توده بود

 بعد.  بود از توده ای هااین آقا یه نمونه
اکثریت که اسامی سازمان .  اکثریتمه

، هوادار تمام ارتباطات اش  افراد، اعضاء
.   داد به سپاه اصفهان60 سال دررا 
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 که اکثریت و حزب توده 62دوباره سال 
باره لیست را  دو1362دستگیر شدن 

 ن لیست رو داد آخرینباصطالح. ندداد
 10-5ف سپاه اصفهان در ظر. به سپاه

. صفهان را جمع کردروز تمام اکثریت ا
 رفت  هاشوندونه دونه در خانه
همه رو کرده . گرفتشون، آوردشون

اون بندی که مال . بودن تو یه بند
مالقات حضوری بود کرده بودن بند توده 

همه رو از فیلتر . ای ها و اکثریتیها
 سادههمه اونائی که هوادار . گذروندن

تشکیالت اصلی رو . بودن رو ول کردن
 هم با این تشکیالت اصلی .نگهداشتن

رو بقیه زندانیان پدر گذاشتن فشار، 
 فاجعه  اینهااصالً. ندتوی زندان در آورد

قبل از این  ما.  ما باورمون نمی شد.بودن
دستگیریها یه خورده دیدی راجع به 

همکاری هائی که با . حزب توده داشتیم
.  تا حدودی می دونستیمرژیم داشتن

اتی ای که در سال  همکاری های اطالعمثال
ا گشتهائی که با سپاه ی. با رژیم کردن60

  و اصفهان می رفتن وو کمیته های تهران
تشکیالت های متفاوت رو لو فعالین همه 

اعالمیه هائی که حدود مرداد . میدادن
 اعالمیه . رو میدونستیم دادن60سال 

 شون در تهران 1360 شهریور 8بعد از 
راشون گفتن که که عمالً و رسماً به هوادا

هر کسی را که از گروههائی که اعالم 
، اگر می جنگ مسلحانه کردن به رژیم

توی .  باید اطالع بدن به سپاهشناسن
اصفهان با پول سپاه با بنزین سپاه می 

در به عینه همه دیدنشان . رفتن گشت
 که چه جوری خط سیاسی اصفهانزندان 

مکافات . حزبشان را پیش می بردند
یعنی مرحله ای بود که باور . داشتیم

  .کردنی نبود
  
   جریان کشتارها از اینها هم کشتن؟در

شان نه اینها رو ولشون کرده بودن، اکثر
یه اکیپشون رو که نگه داشته بودن . را

 تا آنجا که  اصفهاندر. با ما آزاد شدن
  هم یک نفر توده ایمن اطالع دارم

  .اعدام نشد
  

اشاره  که قبال ن دو نفرآبه هر حال 
  ؟نها  که اکثریتی بودنآ، کردی

  . بودن2اونها اکثریتهای خط 
  

کشتگر  جناح  منظورت2اکثریت خط 
  ؟است

 می 2بله اما اونجا اونموقع بهشون خط 
اون دو تا حکم . بچه های کشتگر. گفتیم

باصطالح رهبرای باالی اکثریت . نداشتن
. در اصفهان گرفته بودنشان  بودن که2

و بهشون حکم داده بقیه اعضایشون ر
نفر . این دوتا منتظر حکم بودن. بودن

اونهائی که . اول و دوم تشکیالت بودن
  درچون. حکم داشتن اعدامشون نکردن

  . خط مجاهدین بودکال تمرکز رویاصفهان 
  

 زندان در پس بر اساس صحبتهای تو،
؟  اعدام کردناصفهان فقط مجاهدین رو

  ؟ اعدام نکردنهیچ کس دیگه رو
در واقع تو زندان . مجاهدین روا عمدت

از بچه های چپ را اعدام  نفر 7اصفهان 
 و از آنها از بند زنان بودند  نفر5. کردند

  .بند مردها تا از 2
  

از چه گروههائی زندانیان زن اعدامی 
  بودن؟

 بودن که 2 تا شون از بچه های اکثریت 2
 تاشون بچه های 2و . حکم نداشتند

هم بچه های یکی شون . پیکار بودن
اون خانومی که طرفدار سهند . سهند بود

 که بچه های 63بود، همسرش رو سال 
سهند رو گرفته بودن، اعدام کرده 

  .اینهم بعد از اون. بودن
  

این بچه های  پیکار که گفتی با خودشون 
  بودن تونستن این وضع رو ادامه بدن؟

  ولی بچه های پیکار به هم ریختوضع! نه
. ای سهند تواب نشدنبر خالف بچه ه

چندتا . ولی تشکیالتشون به هم ریخت
یک سری شون رو . شون رو آزاد کردن

بعد حدود . از اصفهان فرستادند شیراز
 تا دیگه 6-5این .  تا شون موندن5-6

 در تا آخر حکمشون که بودن، دیگه 
اینها یک .  بچه های پیکار نبودناواخر

  یکسری، آزاد شدن64سریشون سال 
 در  حکماشون تموم شده بود ولی65 هم

 ها بچه های سهند، اونمورد
 اکثریت باالتفاقشون ، یعنیتشکیالتشون

 نفر بقیه همه تواب  10-9ود منهای حد
دعای .  شدن همخطرناک شدن و تواب

کمیل داشتن بدون اینکه پاسدارا 
 دعای کمیل می ذاشتن تا .ازشون بخوان

 در  قرآن می خوندن. صبح5 و 4ساعت 
.  پاسدارا ازشون نمی خواستنلی کهحا

اگه کسی ادعا کنه که پاسدارا 
 من اینو قبول ،مجبورشون می کردن

 جدا  هم دم پائی هاشون رو حتی.ندارم
هر . دمپائی اونجوری که نبود. کرده بودن

. چیز پاره پوره ای رو همه می پوشیدن
هر کسی هم که به خونواده اش می 

اقع برای ، در وگفت براش دمپائی بیارن
آمدن گفتن که  بچه های سهند .همه بود

. دمپائی ها رو باید اسم بنویسید روش
 و یه چرا؟ چون یه سری نماز می خواندن

نماز خوان ها دسته . سری نمی خواندن
  سراین قدر.  نجس می دونستندوم رو

د که پاسدارا گفتن ش شلوغ  قضیه این
پاسدارا گفتن ما نمی  !بله. ما نمی خوایم

بعد یک جنگ بسیار بیرحمانه ای !! وایمخ
 . بود و توابای مجاهدبین توابای سهند

 یعنی علی قره رهبر توابای مجاهدین
ضیاالدین بود که از طرف دادستانی 

 جزو  هماآلن. تهران حمایت میشد
 دانشجوی مهندسی. وزارت اطالعاته

 فوق العاده .دانشگاه صنعتی اصفهان بود
 وقتی میگن اصالً. آدم باهوشی بود

الجوردی کسی  .بود نابغه این واقعاًنابغه، 
 دو  حاال این.بود که او را تایید کرده بود

دسته تواب یعنی توابان سهند و توابهای 
رقابتی را برای خیانت آغاز کرده  مجاهد
.  وزارت اطالعات هم کف می زد. بودند

در عوض . نشسته بودن کنار همه شون
 بند را جوّ. به ما آوردنش رو فشار

د و مقاومت زندانیان  را خشن می کردن
   .کم می کردند

  
  ! باالدمی بردن را انتظار رژیمدر واقع 

رژیم طلبکار . انتظار رژیم می رفت باال
 اون سالی   یعنی63 در سالمثالً. می شد

 بند رو جوّ، که بند رفت زیر فشار
 بند رو  جوّ همهمینها. شکسته بودن
 در کمیته  اینکهقبل از. شکسته بودن

 ببرنمون زیر  63صحرائی در سال 
فشار، ما سرود جمهوری اسالمی رو صبح 

 صبحگاهی، صدای رایکه می ذاشتن ب
 نفر آدم از اینجا به اونجا نمی 200
ولی . اینجوری سرود می خوندن. رسید

 ما رو بعد از تنبیه یک سری از بچه ها، 
که از زیر فشار آوردن صبح بلند شدیم 

 سرود تا عرش اعلی  بابام ایدیدی
به این  .ما توش گم بودیم. میرسه

و به انتظار رژیم می رفت باال ترتیب 
رژیم امکان دست چین کردن افراد را 

  .می داد
  

 کشتار  در جریانبه هر حال بچه هائی که
 ماندند، آیا  زنده در اصفهان  67سال 
قتلهای در جریان آنچه که بنام  بعداً

مورد حمله قرار  وف شدزنجیره ای معر
    ؟گرفتند

 تا مجاهدینی که 15 از اون در اصفهان
 تا شون 3قبول کرده بودن شرایط رو، 

سه تا شون تا من . خود کشی کردن
 من سال .ایران بودم خودکشی کردن

  رو این سه تا. از ایران خارج شدم69
  .که من می دونم

  
  خودکشی موفق؟

 در هم  تاشون5. بله کشتن خودشون رو
برادر . نشون سپاهد خواسته بو73سال 

این . تیکی از اونها اآلن تو فرانسه اس
 تا رو تقریباً همزمان با هم خواسته 5

  تا شون رو5 یک هفته حدود. بودنشون
کسی نمی . در سپاه نگه داشته بودن

 هم  تعدادیآناز . دونه االن کجا هستند
 هفت سال و که با من آزاد شده بودند و

 تاشون 3زندان اصفهان بودیم،   درنیم
می   تا شون سوئد2. فرانسه هستند

 تا شون 2 .یکی شون آمریکاست. باشند
 18 تاشون پارسال 2  هم،کانادا، بقیه

  یکی دیگه توی ایرانه.تیر دستگیر شدن
اون  . من خبرش رو دارمتا جائیکه

  تمام بچه ،کسائی که رژیم آزاد کرد
 زیر هائی که توی زندان بودن دائم

  .می باشند فشار
 همراه با اون بچه هائی که در،  همخودم
  تعهد ازمون گرفتن، آزاد کردن67سال 
 اگر در مرز بگیریمتون حکمتون که

گی بود، با مهر نیه برگه زرد ر. اعدامه
رسمی .  نوشته بود این توشدادستانی،

 اگر در حین خروج  کهنوشته بود
 غیرقانونی از کشور دستگیر بشوید به

  . اشد مجازات محکومید
  

 ، 67کشتار سال بعد از حتما میدانی که 
می مردم مثالً در خاوران جمع بتدریج 

 و بر روی محل دفن عزیزانشان  وندش
گل میذارن، تالش میکنن اسم شهدا رو 

  ؟ وضع چگونه بودتو اصفهان. بنویسن
 تالشهای مختلفی 60تو اصفهان از سال 

ود که  این ب تالشبعضی مواقع. شد
جنازه ها رو تحویل خونواده ها شون 

.  بود60  دهه اوائل سالهایاینها در. بدن
میگفتن برید تو قبرستون اینها هم 

یه قسمتی تو قبرستون بود، . کافرا
اون . انتهای قبرستون اصفهان بود

 که بهش می قبرستونی که وسط شهر بود
ه قسمتی یاون سالها از . پوالد تخت گفتن

 رو گذاشته بودن که پوالداز این تخت 
 بعد جلوشو .اعدامیها را دفن کنند

بعد جنازه ها رو تحویل نمیدادن، . گرفتن
خانواده ها را سرگردان نگاه  .مدت زیادی
 یه سری از جنازه ها رو توی .میداشتند
 دور افتاده باالی قبرستان قبرستون
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 و هیچ نشونی به خاک سپردندارامنه 
  به خانواده هافقط. روشون نذاشته بودن

 اون درگفته بودن که قبرهای بچه هاتون 
 اما هیچ نشونی روشون  ستمنطقه
 به آنور 63ولی بعداً سالهای . نیست

وقتی که باصطالح تکی اعدام می کردن، 
اونائی که بچه های شهرستان بودن، 

 رو تحویل  شونبعضی موقع ها جنازه ها
می دادن به خانواده ها که ببرن 

جنازه ها رو ولی بیشتر مواقع . شهرستان
 یه سری  هم67 سال .خاک می کردند

 باغ رضوان خاک کردن و درجنازه ها رو 
.  اسم نوشته بودن روی سنگهاخودشون

 به خانواده ها ا بعد همیه سری شون رو
گفتن کجا هستند و بهشون اجازه دادن 

رو  عزیزانشون که فقط اسم و تاریخ تولد
فوت رو  حتی تاریخ  ولیبنویسن

یه سری جنازه های . نمیذاشتن بنویسن
 اصفهان معلوم نیست ی تو همزیادی

 بر میگرده حتی به  این مسالهو. کجاست
  .60سالهای 

  
ر مکان هائی تحت  شهرهای دیگ در رژیم

  درآیا انداخته، لعنت آباد راهعنوان 
  ؟ هم  چنین مکانهائی وجود دارهاصفهان

رضوان  باغ  در اصفهان یک قسمتیدرنه 
 خاصی شنیدم که اسمن من  ولیاست

  .داشته باشد
   

 در بعضی از 61 و 60 سالهای در 
 در راشهرستانها اجازه دفن کمونیستها 

د قبرستون مسلمانها نمیدادن و میگفتن
 .نهاخدر  یا  و تو جادهاجساد را یا ببرید

 مواردی در شمال من شنیدم که  درمثالً
 شون بچه هاشون رو آوردن و توی خونه

  .خاک کردن
 اصفهان بچه های کمونیست رو توی در

یه . قبرستون مسلمانها خاک نمی کردن
 ان برای این کار قبرستدرقسمتی 

 چون قبرستون تازه  ودرست کرده بودن
ای بود، تازه درست شده بود یه 

 بچه های . بخشهائی اش خیلی خالی بود
مجاهدین رو توی قبرستون مسلمانها 

. لی بچه های چپی رو نهو. خاک می کردن
بچه های چپ رو هیچ کدوم رو تو 

حتی . قبرستون مسلمانها خاک نمی کردن
  سال به5رفیق بیژن رو که بعد از 

د،  گفته بودنخانواده اش محل دفن او را 
در محل پرتی در تخت پوالد دفن کرده 

  .بودند
  

 ا رهیدشان ش  که اسمدنها اجازه دارنآیا آ
  ؟د بنویسنی سنگرو

  روی قبر بیژن فقط سنگ!بیژن رو نه
 فقط .یه عالمته. اسم نداره روش. است

. یک سنگ هست که خونواده اش آوردن
.  هیچی روش نیست. یک سنگ سفید

مثل تهران نبود که یه سیستم مشخصی 
  .توش باشه

  
 صبحتهای تو  ازور کهطخوب البته این

معلوم میشه اصالً ابعاد دستگیریهای 
ه تهران خیلی فرق اصفهان نسبت ب

 تهران  درکه شماآیا آن زمان  .میکنه
ای در مورد تعداد بودید ارزیابی 

  ؟داشتید زندانیان 
 در مورد تعداد  تهراندرما ارزیابی مون 

.  هزار بود10 یه چیزی حدود زندانیان
 10 . تهران نفر در هزار11  تا هزار10

 هزار تا رو تهران راحت 11هزار، 
  . داشت

  
 ، در موردمدتی که زندان بودی در طول

زندانهای زندانهای دیگه مثالً 
ی شهرستانهای خود استان اصفهان خبر

   چه جوریه؟ شرائط در آنجاداشتی که مثالً
  وزندانهای اصفهاندر رابطه با 

شهرستانهای اطرافش، شهر کرد، 
 زندانیان چون. زندانش خیلی مخوف بود

 زندان د از شهر کرد می آوردنرا
ان، بازداشتگاههای شهر کرد خیلی اصفه

یکی از بدترین مناطقی که . مخوف بود
 نجف درشما می تونستین دستگیر شید 

  نجف آباد دستگیر میدراگه . آباد بود
 زیر 60سال  در  احتمال اینکه،شدید
 هابعد.  خیلی زیاد میشدجان بدهیدکتک 

در  به همین شیوه به خاطر اینکه یه سری
 سپاه د، بودنشهرستان کشته شده

اصفهان تمام دستگیریهای سیاسی رو 
می آورد به   و آنها رامکتوب میکرد

  . اصفهان
مهدی هاشمی   ،60همچنین در سال 

افراد سیاسی را از شهر می ربود و به 
 باغهای دهکده ای بنام قدریجان می برد و

 سید مهدی شخص .اونجا میکشتن
هاشمی و گروهش مسئول آدم ربائی 

 .اسی تو اصفهان بودندآدمهای سی
اصفهان برخالف شهرهای دیگه یکی از 

های ناپدید شدگان را  باالترین رقم
 حتی رقم ناپدید به تخمین من. داره
. های توی اصفهان از تهران بیشتره شده

. یه سری اصالً معلوم نیست که چی شدن
از افراد  کوچکترین نشانه ای حتییعنی 

ن  این ناپدیدشدگاو. در دست نیست
اکثراً بچه های فعال گروههای سیاسی 

  بودند وشناخته شده هم اکثراً. بودن
  60 سال قربانیان درسنهای اونموقع

در آن زمان .  بود سال23 باالی اکثرا
تمام افرادی که در رده های باالی 
تشکیالتی قرار داشتند در خطر ربوده و 

 از یک  تنها.کشته شدن قرار داشتند
  . د نفر ناپدید شدن6خانواده مصالئی 

  
مهدی  دارودسته یعنی خود همین

  هاشمی می بردن می کشتن؟

 بود که می  هم و معروفدمی کشتن! بله
  . چاهی تود و می انداختندکشتن

  
ک دوره ای  ی درنیا جهرم که میددر

تعداد زیادی رو توی قناتهای جهرم 
این جنایت  کشتن، این گروهی که به

 .روه قناتگدست می زد معروف شده به 
  .ها قناتی تودمی انداختنو  دمی کشتن

آدم دزدی از . تو اصفهان، میدزدیدند
میدزدیدند می .  شروع شد59سال 

 .هاشمیاطراف ده مهدی بردن تو باغهای 
   تا از بچه های دانشجوئی دو 59سال 

  
  
 
 
 
  

،  ، ایذه در پی ناآراميهای اخير در شهرهای مختلف ایران از جمله مریوان
گر، نيروهای سرکوبگر رژیم ، بوکان و چندین شهر دی ، اندیمشک فيروزآباد

جنایتکار جمهوری اسالمی بيرحمانه بر روی مردم این مناطق آتش گشوده و 
 نفر زخمی شدند که ٣٠٠ تن کشته و ١٣در نتيجه این تيراندازیها حداقل 

همچنين در این ارتباط صدها . وضع تعدادی از آنان وخيم اعالم گردیده است
  .نان خبری در دست نيستتن دستگير شده اند که از سرنوشت آ

  
درگيریهای اخير در جریان آشکار شدن هر چه بيشتر تقلبات گسترده در به 
اصطالح انتخابات فرمایشی رژیم جمهوری اسالمی در شهرهای مختلف و 

  . اعتراض به این تقلبات صورت گرفت 
  

حضور وسيع نيروهای مسلح جمهوری اسالمی در روز به اصطالح 
همانطور که تاریخ .  از وحشت رژیم از شورش مردم بودانتخابات نيز حاکی

 ساله رژیم نشان می دهد، خلق های ایران برای شوریدن عليه جمهوری ٢۵
اسالمی از هيچ فرصتی غفلت نورزیده اند و هر گاه کوچکترین بهانه ای یافته 

این . اند عليه کليت نظام وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی بپا خاسته اند
واقعيت خود بيانگر آن است که مردم به خوبی می دانند که  رهایی آنان از 
فقر و فالکت موجود، نه در انتخابات و رفراندوم های فرمایشی بلکه در 
تالش جهت سرنگونی کليت نظام وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی می 

  .باشد
  

یگر چهره به گلوله بستن مردم توسط مزدوران جمهوری اسالمی بار د
جنایتکار این رژیم را در انظار مردم به نمایش گذاشته و ضرورت تالش 
جهت نابودی این رژیم ددمنش را بيش از پيش با برجستگی در مقابل همگان 

  .قرار می دهد
  

  !زنده باد مبارزات خلق های  ایران
  !سرنگون باد رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی

  !نده باد کمونيسمز! زنده باد انقالب
  

  با ایمان به پيروزی راهمان
  چریک های فدایی خلق ایران

  ١٣٨٢اسفند ماه 
 

  انتخابات فرمایشی 
 !و کشتار مردم
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دولت کانادا و سرمایه داران استثمارگر، هر ساله 
ت نيروی کار به بهای استثمار وحشيانه و غار

مهاجر که در قسمت توليد و " کارگران فصلی"
 برداشت محصوالت غذایی در باغها و مزارع کانادا ،

تحت سخت ترین شرایط مشغول کارند، ميليونها دالر 
به جيب می زنند و بازار پر سود ميوه و غذای کانادا 

  .را می چرخانند
هر ساله هزاران کارگر کشاورز بومی از 

یر کارائيب، به اميد دست یافتن به یک مکزیک و جزا
درآمد بخور و نمير، خانه و کشورشان  را برای کار 

 بين دولت کانادا،. در مزارع کانادایی، ترک می کنند
برنامه "مکزیک و کشورهای کارائيب قراردادی بنام 

وجود دارد که نقش " اشتغال کارگران کشاورز فصلی
انادا بازی چشمگيری را در این بخش از اقتصاد ک

کرده و یکی از منابع تداوم پر سود  توليد مواد غذایی 
  .این کشور است

این کارگران فصلی، کشاورزان فقيری هستند که 
به دليل از دست دادن زمين هایشان برای مزد بخور و 
نميری به  کارهای شاق و ارزان در کانادا تن می 

الت در سالهای اخير به دليل واردات بی رویه غ. دهند
کانادایی و امریکایی و اروپایی به مکزیک و جزایر 
کارائيب و تصرف هر چه وسيعتر بازار غالت در این 
کشورها توسط امپریاليست ها، ورشکستگی دهقانان و 

توليد کنندگان داخلی روز بروز ابعاد گسترده تری 
 . یافته و بر تعداد بيکاران افزوده گشته است

دا، به دليل وجود توليد مواد غذایی در کانا
مهاجران فصلی و امکان بهره وری از نيروی کار 
ارزان آنها، به صنعت گسترده و پرسودی  تبدیل شده 

رغم سودآوری چشمگير این کارگران ه اما ب. است
ارزان ، دولت و سرمایه داران زالوصفت کانادائی 
شرائط کار و گذران بسيار وحشتناکی را به آنها تحميل 

 در بسياری از جوانب شبيه شرائط کرده اند که
وحشتناک کار و معاش آنها در کشورهای وابسته 

  .  است
کارگران مهاجر فصلی تحت پوشش برنامه 

آنها از حقوق . درمانی و دارویی کانادا قرار ندارند
اوليه کارگران، مثل حقوق اضافه کاری، تعطيالت، 
امنيت در محل کار، و حق متشکل شدن و عضویت 

. ه ها و سازمان های کارگری  بی بهره هستنددر گرو
هر آن که کارفرما تصميم بگيرد می تواند بدون هيچ 
توضيحی این کارگران را اخراج کرده و به کشورشان 

آنها در همان مزارع و باغ های محل کارشان . بفرستد
و در شرائط فقدان حداقل استانداردهای قابل قبول در 

  ماه ٨ و اگرچه سالی زمينه مسکن، زندگی می کنند
در کانادا بسر می برند، اما حق پناهندگی و یا 

  . مهاجرت به کانادا را ندارند

اکثر این کارگران به دليل تماس با کودهای  
شيميایی، مواد ضد آفت، و به دليل زندگی در کلبه 
های فاقد نور و  پر از سوسک، و به دليل کار بسيار 

های ریوی و تنفسی رنج طوالنی روزانه،  از بيماری 
 ساعت ١١در تابستان ساعت کاری آنها به . می برند

 و نيم  روز در هفته،  و مزدشان به ۶در روز و 
دالر در ساعت می رسد که با  ٧٫۵رقمی نزدیک  

  .  حداقل دستمزد در کانادا فاصله قابل توجهی دارد
علی رغم شرایط کاری بسيار دهشتناک، این 

زء خوش شانس ترین کارگران کارگران خود را ج
چرا که شرایط دهشت بار ناشی . کشورشان می دانند

از سلطه دیکتاتوری های امپریاليستی در مکزیک و 
کشورهای کارائيب ، چنان اوضاع وحشتناکی را بر 
زندگی توده های تحت ستم و بویژه کارگران ، 
کشاورزان و زحمتکشان حاکم گردانيده که بسياری از 

 گریز از دست هيوالی بيکاری و گرسنگی آنها برای
حاضر به ترک خانه و کاشانه شان و کار در شرائط 
بسيار سخت در مزارع کانادا گشته اند، به این اميد که 
بتوانند حد اقل شکم خود و خانواده هایشان را سير 

این شرایط فاجعه بار بویژه در سالهای اخير  .کنند
ی اسارتبار تشدید شده و با اجرای قراردادها

که توسط دولتهای آمریکا ... و" نفتا"امپریاليستی نظير 
و کانادا  بر کشورهای این منطقه تحميل گشته، حيات 
و هستی خلقهای تحت ستم را هر چه فزونتر به کام 

  . فقر و نيستی سوق داده است

  
  

 ، دستگیر شدن کهپیشگام
   وقتی.تو اون باغ فرار کرد از یکیشون

 نامه د و اصفهان وکیل گرفتن اومدهم
  قضیه را به دفتر رئیس جمهور ودنوشتن
 تو یه کانالی که همه فهمیدند دانداختن

دنبال  اصالً هم هیچ کسی .چی شده
  59 از سال  این قضایا.قضیه را نگرفت

ی ن اصفهان شروع شد و اولین کسادر
 آخوندهائی بودن دنه شدهم که دزدید

ونها شروع از ا. که مشکوک شدن بهشون
 ادامه  گروههای سیاسیا فعالینشد بعد ب

ا ه ناپدید شده های اصفهان این. یافت
  .دبودن

  
  آیا شهرستانها چی؟راز زندانهای دیگ

   وجود داشت؟یارتباط
بچه های اصفهان مثالً از زندان در میان 

 های بچهاز اکثراً . سمیرم آدم خیلی بود
تشکیالت اهللا قلی خان جهانگیری بودند 
که اززندانهای سمیرم و شیراز و 

 بازداشتگاه بود در  کهزندانهای شهرضا
به اصفهان منتقل کرده واقع از اونجا 

چون .  اونجاها هم خیلی مخوف بود.بودند
همه   کهداشتزندان اصفهان یه حالتی 

رو از شهرستانهای کوچک اطراف 
 شهرستانهای اطراف .اصفهان میاوردن

 به . بودندمذهبیاصفهان فوق العاده 

در آنها همین خاطر وسعت دستگیریها 
  .محدود بود

ولی با احتساب این تعداد محدود در 
 سال و نیمی که من در اصفهان 7مدت 

به  هزار نفر 4-3 حدود  بهبودم نزدیک
  .داخل زندان آمدند و رفتند

 بیشتر  رژیم  این شهرستانهایعنی در
  ؟د زندان نداشتن داشت ؟ آیابازداشتگاه

 یا ، مثالً شهرضا که نزدیک اصفهانه!نه
 ،سمیرم که تقریباً نزدیک اصفهانه

 اینها بازداشتگاه ،شهرکرد، زرین شهر
  .داشتن
  ؟دبازجوئی میکردن در آنجا صرفا یعنی

در . د نگه میداشتند وبازجوئی میکردن
در آنجا   . دادستانی نمایندگی داشتآنجا

که  بعد د ولیدادگاه تشکیل میدادن
 دشان به، میفرستادنگرفتند میزندان 

  .زندان اصفهان
واقعاً من خیلی سپاسگزارم از اینکه این 

  که اینصبحتها رو کردید بخصوص
د  کشتار کمتر حرف میزننگان آنبازماند

از دودی ععده م.  کمتر مینویسندو
 مختلفزوایای   ودنه انوشتتجاربشان 
مثالً به .  هنوز روشن نشدهاین مساله

 واقعاً نمیتونه بگه طور قطع هیچکس
 حاال درسته که کسی . دچقدر کشتن

جای یک نمیتونه آمار قطعی بده ولی 

ولی . تخمین واقع بینانه هم خالی است
 روی تجربه  بودندزندان در کسانی که

، میتونن رفت و آمدهای توی زندان
یان زنداناز تعداد  تخمینی ارائه بدن

وحدود تعدادی که در آن کشتار 
و اینکه این کشتار  .ان باختندوحشیانه ج

  .در هر منطقه به چه شکلی پیش رفت
 به  نفر که خیلی جا افتاده 18000رقم 

 یعنی .نظر من رقم غیر معقولی نیست
 18  این همهالبته.  هزار اعدامی18

  تعدادی از آنها. زندانی نبودند نفر،هزار
دستگیر دوباره آزاد شده هائی بودند که 

   .و اعدام شدند
 عده یک 67در کشتار سال رسته ، د

دستگیر و قتل عام زیادی هم اینجوری 
  .شدند

 15اون آماری که ما از تو زندان داشتیم 
 اون آمار اونموقع به نظر ما  بود کههزارتا

رو حساب اطالعات داخلی ای . منطقی بود
چون ما همیشه رقم . که داشتیم

 11 تا 10 تهران و اوین رو هایزندان
 چون این. اب می کردیمهزارتا حس

  .  تو هیچ مرحله ای خلوت نبودنزندانها
تعداد  65 سال های در اصفهان مثالً در

 .کند فروکشی میک یک دفعه یزندانیان
 در این حد  ودر حالیکه در اوین اینجوری

  .نبود

فروکش می کرد ولی اوین هیچ وقت 
  . خالی نبود

  ی نداری؟رصحبت دیگ
 چیزی به .نه من چیز دیگه ای ندارم

خیلی ممنون که . ذهنم اآلن نمی رسه
این فرصتو بمن دادید امیدوارم که این 
بحثهائی که شد حداقل روشنگر یه سری 

بخصوص در رابطه با . مسائل باشد
 شقاوت و بیرحمی  با در رابطهو کشتارها

  .ه نشون داد که جمهوری اسالمیای
  

رات کسانی که هر صفحه ای از خاط
و گوشت این جنایتها خودشون با پوست 

رو دیدند و لمس کردند، کسانی که 
صفحه  خودشون شاهد زنده بودند، هر

از این نوع خاطرات واقعا یک قسمتی از 
تاریخ این کشور و برگی از مبارزات مردم 
ماست و به این اعتبار وظیفه تمامی 
بازماندگان این قتل عام است که این 
 واقعیات و تجربیات را بنویسند و در

  .اختیار مردم ما قرار دهند
من خودم بطور جدی قصد نوشتنش را 

و اگر شرائط جانبی زندگی اجازه . دارم
بده، به احتمال زیاد این کار را خواهم 

  .کرد
  

  ! موفق و پیروز باشید،با سپاس

  ؟؟میوه و غذای کانادایی ها از کجا می آیندمیوه و غذای کانادایی ها از کجا می آیند
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  !از شورش مردم بپاخاسته فریدون کنار حمایت کنیم

  
  
  

ها ریخته  کنار از سوی شورای نگهبان، مردم مبارز این شهر به خيابان مجلس در فریدون" انتخابات"م ابطال نتایج رسمی  با اعال، همزمان اسفندماه٢٣روز شنبه 
های قدرت طلبانه فی مابين  که جدال در این تاریخ در حالی. کنار به صحنه یک شورش توده ای بر عليه رژیم ضدخلقی جمهوری اسالمی تبدیل شد و فریدون

، باال گرفته  رژیم باید از صندوق های رأی بيرون بيایدعمالنام کدام یک از که  اصطالح انتخابات و تعيين اینه لقی درون حکومت بر سر نتایج بباندهای ضدخ
انتظامی که برای سرکوب  به تظاهرات پرداخته و با نيروهای به شورای نگهبان،" اعتراض" و به بهانه کنار با استفاده از این فرصت مردم بجان آمده فریدون بود،

مردم معترض و بجان آمده با سر دادن شعارهای ضدحکومتی، به طرف خانه امام جمعه جنایتکار فریدون کنار حرکت کرده و . آنها گسيل شده بودند، درگير شدند
مردم ضمن . ر ترجيح داده ، خانه او را به آتش کشيدندپس از آنکه معلوم شد او از ترس گرفتار شدن به پنجه عدالت مردم همراه با خانواده اش فرار را بر قرا

ما اینجا رو خون می کنيم، مجلسو داغون می "، " مرگ بر جمهوری اسالمی"، " مرگ بر آخوند"درگيری با نيروهای سرکوبگر رژیم از جمله فریاد می زدند 
آنها . نيز حمله کردند) از جمله بانک جهاد کشاورزی(ه مراکز دولتی و بانک ها با گسترش دامنه شورش، مردم ب".  آخه هرچی جانيه، نيروی انتظاميه"، " کنيم

خيابان های فریدون کنار را با آتش زدن الستيک و چوب در کنترل گرفته و جاده فریدون کنار به بابلسر را نيز مسدود کرده و تالش نمودند تا پاسگاه نيروهای 
بگر به طور گسترده و وحشيانه به درون جمعيت بی دفاع و غيرمسلح آتش گشودند و ضمن کشته و مجروح ساختن اما نيروهای سرکو. انتظامی را تسخير کنند

در این حالت مردم قهرمان فریدون کنار کنترل نيمی از شهر را در . تعدادی از مردم دلير، آنها را به عقب رانده و از ترس به سنگربندی در جلوی پاسگاه پرداختند
از سوی دیگر مقامات جنایتکار رژیم برای . در نتيجه این حرکت، تمامی مدارس، بازار و موسسات دولتی تعطيل شد.  و به طرف بابلسر براه افتادنداختيار گرفته

خود و به کنترل اوضاع و سرکوب تظاهرکنندگان، سيل یگان های ضدشورش خود را با دستور تير، از سایر شهرهای اطراف برای کمک به نيروهای سرکوبگر 
در جریان زد و خوردها یکی از اتوبوس های شهرداری که مشغول پياده کردن نيروهای سرکوب در شهر . خاک و خون کشيدن قيام مردم به فریدون کنار فرستادند

 طرف بابلسر حرکت کردند و در سر راه مردم مبارز و بپاخاسته به مقاومت ادامه داده و به. بود توسط تظاهرکنندگان مورد حمله قرار گرفت و به آتش کشيده شد
نيروهای حکومت با بستن راه های . خود به موسسات دولتی و نهادهای سرکوبگر واقع در شهرک خزر شمالی نيز هجوم بردند و خساراتی به آنها وارد ساختند

اما به رغم این، مقاومت مردم ادامه یافت و با . ا دستگير کردندخروجی فریدون کنار شهر را به محاصره در آورده و تعداد زیادی از مردم و به ویژه جوانان ر
وجود محاصره شهر، جوانان به مقر سپاه در فریدون کنار نيز حمله برده و ضمن درگير شدن با مزدوران سپاه و زخمی کردن تعدادی از آنها، به دیوارهای سپاه 

  .خساراتی را وارد کردند
 تن از مردم مبارز این شهر به دست رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی کشته شده ۶م  دالورانه توده ها در فریدون کنار، حداقل  ساعت از قيا۴٨با گذشت نزدیک به 

مقامات ضدخلقی حکومت با وحشت از عواقب تداوم و گسترش دامنه شورش . و ده ها تن مجروح شده اند و خانه ها و بيمارستان های شهر مملو از مجروحين است
اط دیگر با بيرحمی تمام به قلع و قمع مردم و بگير و ببندهای شبانه در سطح شهر دست زده اند و ضمن تالش برای پراکندن جّو رعب و وحشت، صدها تن از به نق

ور فریدون کنار به عنوان و خطاب کردن مردم دال" هشدار"بوق های تبليغاتی و جراید حکومتی نيز ضمن سر دادن . مردم و به ویژه جوانان را دستگير کرده اند
  .خوانده و خواستار سرکوب قاطعانه آنها توسط مقامات گشته اند" بحرانی"اوضاع شهر را " اراذل و اوباش"مشتی 

برگ زرینی شورش قهرمانانه مردم دلير فریدون کنار از یکسو انعکاس تنفر بی حد و حصر توده های ما از رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی بوده و از سوی دیگر 
  .از تداوم جنبش انقالبی و قهرآميز آنها برای برکندن سلطه دیکتاتوری حاکم و رسيدن به آزادی و عدالت اجتماعی ست

ی چریکهای فدائی خلق یاد جانباختگان دالور شورش بر حق توده ها در فریدون کنار را گرامی می دارند و از مبارزات و آرمان های عادالنه آنها برای سرنگون
  .رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی و برقراری یک حکومت دمکراتيک و انقالبی پشتيبانی می کنند

  
  !مرگ بر رژیم ضدخلقی جمهوری اسالمی

  !جاودان باد خاطره تمامی شهدای به خون خفته خلق
  !زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسيدن به آزادی ست

  ! باد کمونيسمزنده! پيروز باد انقالب
  با ایمان به پيروزی راهمان
      ١٣٨٢ اسفند ٢۴ - چریکهای فدائی خلق ایران

  

  
  

  ......ادعاهای نامستدل در خدمت ادعاهای نامستدل در خدمت 
  

   ) )١٠١٠بقيه از صفحه بقيه از صفحه ( ( 
  

با انواع شيوه ها و تشابه سازی های نادرست و 
. مخلوط، کمرنگ و مخدوش ساخته و بزدایند
 همانطور که دیدیم ایشان از یکطرف نقش

 در بزنگاههای تاریخی حداقلامپریاليستها را که 
عيان است را کمرنگ می سازد و یا وارونه جلوه 
می دهد و  از طرف دیگر فرزندان راستين خلق را 
که دشمن سرسخت امپریاليسم و منادیان رهایی توده 

ها بودند را بدین شيوه نابخردانه و ناسالم هدف آماج 
رفتار و : "کهقرار ميدهد و تازه مدعی است 

شعور  هر جامعه بيانگر افراد اجتماعی خصوصيات
موقعيتی است که آن  و نشانگر وضعيت و اجتماعی
نه، آقای سيف، اینطور ".  در آن قرار داردجامعه

از بررسی رفتار . نيست، تز شما وارونه است
 جامعه شعور اجتماعی نمی توان به افراداجتماعی 

مثًال نمی . سيد رجامعهو وضعيت و موقعيت آن 
توان و نادرست استکه از طرز نگاه و دید شما و 
تراوشات فکرتيان که حداقل بيانگر رفتار قلمی و 

شماست به قضاوت در مورد شعور " روشنفکرانه"
اجتماعی روشنفکران و از آن به وضعيت و 

قضيه درست برعکس . موقعيت جامعه دست یافت
وقعيت است، یعنی در خطوط کلی آن، وضعيت و م

جامعه بيانگر شعور اجتماعی آن است و از آن می 
توان به بينش و فرهنگ گروه ها و اقشار اجتماعی 
دست یافت و از این می توان به رفتار و 

" رهنمود"در پایان طبق . خصوصيات افراد رسيد
منظور کتاب شعبان (کتاب : "خودتان که گفته اید

را در دست )  توضيح از ماست�جعفری است 
آئينه "را در این" من ایرانی"گيریم و خود را، ب

، پيشنهاد می شود که حداقل به عنوان "بهتر ببينيم
من "یک گام مثبت مقاله خود را در دست بگيرید و 

  .بهتر ببينيد" آئينه"خود را در این " روشنفکری
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 آدرس پست الکترونیک
address: ipfg@hotmail.com    e-mail  

  
   ! !سال نو بر همه کارگران و زحمتکشان مبارک بادسال نو بر همه کارگران و زحمتکشان مبارک باد

  
 را به کارگران ١٣٨٣ال فرا رسيدن عيد نوروز و س

و همه خلقهای ایران صميمانه تبریک می گوئيم و 
های فزونتر  سالی پربار همراه با پيروزی و موفقيت

بر عليه رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی 
 یکی دیگر از ١٣٨٢سال . را برایشان آرزو می کنيم

سال های پر فراز و نشيب و ملتهب در زندگی توده 
تحت ستم ما زیر حاکميت سرکوبگرانه های 

  . امپریاليست ها و رژیم وابسته جمهوری اسالمی بود
سالی که گذشت سالی بود که جمهوری اسالمی 
کوشيد تا با تشدید استثمار و غارت و سرکوب خلق 
های تحت ستم ما، جيب های گشاد مشتی سرمایه دار 
زالوصفت وابسته و کمپانی ها و دول غارتگر 

سالی که گذشت . ليستی را هر چه بيشتر پر کندامپریا
اعتياد، فحشا، گرانی و بيکاری وسعتی بسيار بيشتر 

و افزون بر تمامی این نابسامانی ها و فشارها،  . یافت
فجایع طبيعی نظير زلزله بم جان بيش از چهل هزار 

در این سال به . نفر از توده های محروم ما را گرفت
م حاکم، زندان های رژیم موازات تشدید سرکوب نظا

جنایتکار جمهوری اسالمی نيز همچنان مملو از 
زندانی بود و شکنجه و اعدام و سنگسار و قطع 
اعضای بدن به مثابه تجليات اجتناب ناپذیر حاکميت 

  .دیکتاتوری امپریاليستی ادامه یافت
  

با وجود تمامی این جنایات و سرکوب ها اما، سال 
یابی مقاومت و مبارزه توده گذشته سال تداوم و شدت 
  .های محروم ما نيز بود

سالی که گذشت ما شاهد صدها اعتصاب و اعتراض 
بزرگ و کوچک کارگری، شورش های مسلحانه 
توده ای، اعتراضات قهرمانانه زنان، اعتصابات 

بودیم که در جریان ... معلمان و دانشجویان و
سرکوب وحشيانه آنها توسط جمهوری اسالمی، 

ی از کارگران، دانشجویان و سایر توده های تعداد
مبارز جان خود را از دست دادند که ما یاد همه آنان 

در سالی که گذشت مردم مبارز . را گرامی می داریم
و به جان آمده ما در کارخانه و مزرعه و دانشگاه و 
خيابان و خالصه در هر شهر و روستا دست به 

 پرچم جنبش اعتراض و مبارزه به هر شکلی زدند و
مقاومت بر عليه نظم ظالمانه حاکم بر ميهنمان را 

توده های مبارز در . همچنان بر افراشته نگاه داشتند
همه عرصه ها و با هر آنچه که توانستند با نيروهای 
رژیم به مبارزه برخاستند و به تماميت این رژیم 

گفتند که آخرین آنها، !" نه"سرکوب و استثمار، 
ن دالور شهر بابک، اعتراض و اعتراض کارگرا

مقاومت زنان در روز جهانی زن و جنبش قهرآميز و 
  . دالورانه مردم فریدون کنار بود

  
به این اعتبار است که در سال گذشته ما شاهد 
فداکاری های بسياری از جانب کارگران و توده های 
ستمدیده ایران در مبارزه شان بر عليه دشمن بودیم، 

ن مبارزه هنوز پيروزی قطعی هر چند که در ای
نصيب مردم ما نشده اما می توان گفت که در سالی 
که گذشت مردم ما  گام های هرچه استوارتر و 

بزرگی در جهت سرنگونی رژیم جنایتکار جمهوری 
  .اسالمی برداشتند

  
 ما اميدواریم که ١٣٨٣در آستانه نوروز و بهار 

جنبش دمکراتيک و ضدامپریاليستی کارگران و 
خلقهای تحت ستم ما با اندوختن تجارب مبارزاتی هر 
چه بيشتری موفق گردند تا گام های بزرگتری را در 
جهت نابودی حاکميت نظام امپریاليستی و رژیم 
سرکوبگر جمهوری اسالمی بردارند و با سرنگونی 
انقالبی این رژیم ددمنش، فصل جدیدی در تاریخ 

و تمامی کشور ما در جهت زدودن فقر و استثمار 
نابرابرهای اجتماعی بگشایند و حکومت و نظامی 
دمکراتيک و انقالبی را با قدرت الیزال خویش 

  !مستقر سازند
  

با ایمان به رسيدن به چنان روزی، بهار بر تمامی 
  !کارگران و زحمتکشان خجسته باد

سرنگون باد رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری 
  !اسالمی

  !باد کمونيسمزنده باد آزادی، زنده 
  

  !با ایمان به پيروزی راهمان
  چریکهای فدایی خلق ایران

   ١٣٨٢اسفند ماه 
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