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  !!احمدي نژاد و پرونده دزديهاي ميلياردياحمدي نژاد و پرونده دزديهاي ميلياردي
عقد قراردادهای "این پرونده نشان می دهد که بررسی اسناد و گزارشات منتشر شده در رابطه با 

خارج نمودن مقادیر بسيار "، "به حسابهای مشکوک!!) بيت المال(انتقال بودجه شهرداری "، "صوری
جهت پر کردن جيب های " هزينه های بدون سند"و" زیادی از پولهای شهرداری از زیر سيستم نظارتی
ت واقعی و اعمال روتين  شهردار سابق و ریيس منسوبين و اطرافيان، بخش کوچکی از مشغوليا

مبارزه با "عنصر دزد و رياکاری  که ادعاهای . جمهوری کنونی را در آن مقطع تشکيل می داده است
او گوش فلک را کر کرده و دستگاه های تبليغاتی فریبکار نظام در زمان انتصاب او به " دزدی"و " فساد

ه عنوان یکی از باصطالح ِتمهای انتخاباتی او نام می بردند، پست ریاست جمهوری، از این شعارها ب
 ميليارد ریال از بودجه شهرداری را به انحاء ٣۵٠٠حال روشن گرديده که تنها در يک مورد  بيش از 

جالب اینجاست که پرونده دزدیهای شهردار سابق و ریيس جمهور . مختلف حيف و ميل کرده است
 ایشان با فریبکاری تمام، خود عضو ستاد باصطالح ریشه کنی کنونی زمانی منتشر می شود که
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  بهاران
  !خجسته باد

  
  ...!باز، مي رسد از راه، بهار

 زندگي بار ديگر بهار فرا مي رسد و سرفصل نويني در
شبهاي سياه و . طبيعت شروع به آغازيدن كرده است

طوالني زمستان مغلوب انوار زرين خورشيد فروزان مي 
شود و بهار با طبيعت زيبا و طرب انگيزش از راه مي 
رسد و سبزي و خرمي بهاره، نسيم فرح بخش آن و 
طراوت گلهاي نورس بهاري نويد پايان زمستان سرد و 

  . سخت را مي دهند
  

در اين بهار و در آغاز سال جديد براي كارگران و 
زحمتكشان و خلقهاي تحت ستم كه مقاومت ومبارزات 
سترگشان بر عليه امپرياليسم و رژيم سركوبگر جمهوري 

و زمستاني كه اين دشمنان بر سرزمين ما حاكم (اسالمي 
، نويد بخش پايان زمستان تاريك و خفقان )ساخته اند

باشد كه . قيت و پيروزي مي كنيمآور است، آرزوي موف
سال نو، سال پيشرفت و موفقيتهاي مبارزاتي هر چه 
بيشتر توده هاي ستمديده برعليه دشمنان شب پرست 

  !شان باشد
ياد بهاري تمامي ياران به خون خفته در راه آزادي 

  !ياد باد
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  :سرمقاله

  !!احمدي نژاد و پرونده دزديهاي ميلياردياحمدي نژاد و پرونده دزديهاي ميلياردي
  
  

اخيرًا افشای گوشه ای از دزديهای ميلياردی 
احمدی نژاد در زمان تصدی او به عنوان 
شهردار تهران، چهره دزد و فاسد دست 
اندرکاران جمهوری اسالمی و ماهيت ضد 

 بار ديگر با مردمی کل سيستم حاکم را
مطابق . برجستگی در مقابل ديد همگان قرار داد

اين افشاگری که در چارچوب تضادهای درونی 
هيات حاکمه صورت گرفت، دارو دسته های 
رقيب احمدی نژاد در حکومت با تکيه بر اسناد 
شورای شهر تهران در زمان تصدی احمدی 
نژاد به عنوان شهردار تهران، برخی از جزئيات 

سوء استفاده ها و "  ميليارد ريالی٣۵٠٠ده پرون"
و " فقيرپرور"دزديهای رييس جمهور 

را رو کرده و باعث شدند " مستضعفين"طرفدار
تا سخنگوی دولت احمدی نژاد برای پوشاندن 
اين رسوايی برعليه مطبوعات منتشر کننده اين 

  . نمايد" اعالم جرم"خبر 
  

طه بررسی اسناد و گزارشات منتشر شده در راب
عقد قراردادهای "با اين پرونده نشان می دهد که 

بيت (انتقال بودجه شهرداری "، "صوری
خارج نمودن "، "به حسابهای مشکوک!!) المال

مقادير بسيار زيادی از پولهای شهرداری از 
" هزينه های بدون سند"و" زير سيستم نظارتی

جهت پر کردن جيب های منسوبين و اطرافيان، 
شغوليات واقعی و اعمال بخش کوچکی از م

روتين  شهردار سابق و رييس جمهوری کنونی 
عنصر . را در آن مقطع تشکيل می داده است

و " مبارزه با فساد"دزد و رياکاری  که ادعاهای 
او گوش فلک را کر کرده و دستگاه " دزدی"

های تبليغاتی فريبکار نظام در زمان انتصاب او 
ارها به به پست رياست جمهوری، از اين شع

عنوان يکی از باصطالح ِتمهای انتخاباتی او نام 
می بردند، حال روشن گرديده که تنها در يک 

 ميليارد ريال از بودجه ٣۵٠٠مورد  بيش از 
شهرداری را به انحاء مختلف حيف و ميل کرده 

جالب اينجاست که پرونده دزديهای . است
شهردار سابق  و رييس جمهور کنونی زمانی 

 شود که ايشان با فريبکاری تمام، خود منتشر می
عضو ستاد باصطالح ريشه کنی مفاسد اقتصادی 

  ! می باشند
  

نگاهی به برخی موارد افشا شده از غارتگريهای 
 که از گزارشات جلسات شورای -احمدی نژاد 

  در زمان -شهر تهران به بيرون درز کرده
شهردار بودن او در تهران، حاوی تجربه ای 

ته از نمايش ابعاد سرسام آور فساد ست که گذش
در جمهوری اسالمی،  اين واقعيت را بار ديگر 
به اثبات می رساند که اصوًال دزدی و فساد جزء 
الينفک نظام ضد خلقی سرمايه داری وابسته 
بوده و اين پديده، جدا از اين که کدام مهره طبقه 
حاکم در قدرت باشد در اين سيستم نهادينه شده 

  . است
  

 ميليارد ٣۵٠٠کی از موارد برجسته  پرونده ي
ريالی جناب شهر دار سابق و رييس جمهور 

تهران باز می گردد " مونوريل"کنونی به پروژه 
که مطابق اسناد شورای شهر وقت، به دستور 

 ميليارد ريال ١٢٠!! احمدی نژاد مبلغ ناقابل
برای اجرای اين طرح به حساب يک شرکت 

ه ناشناخته برای مردم، البت(خصوصی ناشناخته 
واريز گشته و مطابق اين ) نه برای احمدی نژاد

گزارش هنوز پس از گذشت چند سال از اين 
طرح، بجز نصب چند ستون، هيچ نشانی از 
. چگونگی اجرای عملی اين پروژه موجود نيست

پروژه ای که بنا به اسناد موجود  از همان آغاز 
" اجراغير قابل "بوسيله کارشناسان، طرحی 

با اين وجود طرح مزبور بوسيله ! اعالم شده بود
آنهم . احمدی نژاد تصويب و باصطالح اجرا شد

به اين صورت که تنها  چند  ستون در چند نقطه 
شهر نصب شد و برای همين اقدام بيفايده حداقل 

به " بيت المال" ميليارد ريال از بودجه ١٠٠
ر ريخته شد و مهمت! حساب آن شرکت ناشناخته

مساحت وسيعی "از آن اينکه به بهانه اين پروژه 
طرح مزبور به مجريان " از زمين های منطقه

پروژه که عده ای از پرسنل سپاه پاسداران و از 
جمله برادر احمدی نژاد بودند واگذار شده است 

  .که خود ميلياردها ريال ارزش داشته است
  

مورد ديگر از دزدی های احمدی نژاد و دار و 
ايشان از زمان تصدی " ابتکارات" اش به دسته

در پست شهردار برای آذين بندی و چراغان 
. کردن خيابانهای شهر تهران باز می گردد

مطابق اسناد موجود، وقتيکه قرار بوده به 
مناسبت اعياد مرسوم در جمهوری اسالمی 
خيابانها را چراغانی کنند احمدی نژاد با پرداخت 

يک قرارداد با يک  ميليارد ريال و عقد ٢٠
البته باز هم موهوم برای مردم و (شرکت موهوم 

، وظيفه چراغانی کردن خيابان ولی !)نه خود او
عصر را به اين شرکت واگذار کرد و مدتی بعد 
نيز پس ازاينکه شرکت مزبور که هيچ اقدام 
عملی در اين رابطه انجام نداده بود  تقاضای 

عنی احمدی بودجه بيشتر نمود، جناب شهردار ي
 ميليارد ريال ديگر از اموال شهرداری ١٠نژاد 

در اختيار " قرارداد"را تحت شرايط همان 
گزارش شورای شهر . شرکت مزبور قرار داد

تهران نشان می دهد که شرکت مزبور  برغم 
 ميليارد ريال، هيچ کاری انجام نداده ٣٠دريافت 

و اساسًا قرارداد مورد بحث کاذب بوده و هيچ 
البته برای مردم پايتخت .  اجرا نشده استگاه

کامًال روشن است که  از بابت اين قرارداد 
به خيابانهای تهران نباريده، اما به " نوری"

جايش خانه اعوان و انصار احمدی نژاد و 
   !خودش را حسابی نورانی کرده است

  
روشن است که وقتی شهردار دزد را با دزدی 

قاء مقام داده و به های آشکار در انتخابات  ارت
رياست جمهوری می رسانند بدينوسيله تنها 
امکانات او برای چپاول دسترنج مردم را فزونی 

به همين دليل هم دزديها و . می بخشند
غارتگريهای سرسام آور و روزمره  احمدی 
نژاد در زمان رياست جمهوری اش نيز با 
. وسعتی هر چه تمام تر ادامه يافته است

در زمان شهرداری اش در يک شهرداری که 
 ميليارد ريال سوء استفاده کرده ٣۵٠٠قلم تنها 

بايد هم به عنوان رئيس جمهور ميلياردها دالر 
از حساب ذخيره ارزی برداشت نموده و ميان 

و جالب است که . اعوان و انصارش تقسيم نمايد
در جمهوری اسالمی همواره دزديهای کالن 

برای . شا می شودمخفی مانده و دله دزديها اف
نمونه رييس سازمان صنايع و معادن دولت در 
سخنرانی چند ماه پيش خود در اتاق بازرگانی 
اعتراف کرد که در جريان بررسيهای 

عملکرد واحدهای صنعتی ای که " تصادفی"
بدليل برخورداری از امتيازات دولتی، سهميه 

 واحد ٧می گيرند فاش شده که بطور مثال از 
ليدی پتروشيمی دارای مجوز برای باصطالح تو

 واحد اصوًال ۵دريافت سهميه ارزان دولتی، 
آنهم در حالی که تنها . ندارند" وجود خارجی"

در سال گذشته  يکی از  اين واحدها از بابت 
دريافت سهميه و فروش آن در بازار، بدون هيچ 

 ميليون تومان سود ۶٠٠فعاليت توليدی ای 
 توجه به اين واقعيت با. خالص به جيب زده است

که يکی از شروط دريافت سهميه های دولتی  
در نظام و سيستمی که دولت و قدرت دولتی در 
تمام زوايای حيات آن نقش کليدی را بازی می 
کند، همانا وابستگی به مقامات  دزد و فاسد 
حکومتی ست، آنگاه می توان درک کرد که چه 

ی کنند و کسانی امکان چنين دزديهائی را مهيا م
" شرکت های غيبی"چرا در چنين نظامی وجود 

امر عجيب و غير " امدادهای غيبی"همچون 
  . قابل تصوری نيست

  
بدون شک  توده های تحت ستمی که زندگی 

 سال در زير ٢٨سياه و مشقت بار آنان بيش از 
چرخ دنده های ماشين استثمار و سرکوب 
جمهوری اسالمی به مثابه رژيم حافظ نظام 

رمايه داری وابسته خرد شده است و بخش س
بزرگی از آنها حتی بر اساس آمار دولتی در 
زير خط فقر زندگی می کنند، در تجربه 
روزمره حيات خويش ماهيت دزد و فاسد 
سردمداران رژيم  ضد خلقی جمهوری اسالمی 

آنها . را با پوست و گوشت خود لمس کرده اند
که " گیسردار سازند"چه در دوره زمامداری 

از بازسازی ويرانی های جنگ دم می زد و اين 
امر را وسيله چپاولگری های خود نموده بود و 

معروف شد و چه " سردار چاپندگی"در عمل به 
فريبکار و " اصالح طلبان"در دوره حکومت 
در قلمرو " حکومت قانون"دزدی که هر روز از

دم می زدند و کسی  " ولی فقيه"بی قانونی 
لياردها دالر ارز حاصل از فروش  نفهميد مي

وچه در دوران يکه !  چه کردند! نفت را قانونًا
که  هر روز بر سر " محافظه کاران"تازی 

و ارزشهای " تقوی"و " زهد"منابر از فوايد 
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"  امت اسالم"به " خدمتگزاری"اسالمی و 
دادسخن می دهند، به چشم خود شاهد بوده اند 

 و اعوان و که چگونه  اين دارودسته ها
انصار آنها با تکيه به قدرت دولتی ثروتهای 
نجومی به جيب زده اند وبرای حفظ جريان 
اين دزديها از هيچ اقدامی در جهت حفظ و 

 که تا پا -صيانت نظام استثمار گرانه حاکم 
برجاست شيره جان توده های محروم نيز 

 دريغ -بوسيله اين زالوها  مکيده خواهد شد
افشای بخش کوچکی از دزديهای . نورزيده اند

دوران رياست جمهوری رفسنجانی و دارو 
 که يک مورد آن ٧٠دسته اش در سالهای دهه 

معروف شد و داستان " دزدی قرن"به  
دزديهای هنگفت شهردار سابق يعنی 
کرباسچی، رانت خواريهای روزمره و 
فزاينده آقازاده ها و اعوان و انصار نزديک 

ندهای متنفذ و حکومتی و به رهبر و ساير آخو
حسابهای بانکی خارجی کالن آنها، همه و 
همه نمونه های مختلفی هستند که نشان می 
دهند چگونه دزدی و فساد با حيات رژيم 
وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی گره 

بنابراين، افشای گوشه ای از . خورده است
دزديها و چپاولگريهای رييس جمهور کنونی 

اسالمی نه يک استثنا بلکه نمونه ای جمهوری 
ديگر از يک قاعده عمومی در رژيم وابسته 
به امپرياليسم جمهوری اسالمی را نشان می 

مطابق اين قاعده اتفاقًا هرجا که . دهد
سردمداران اين رژيم وابسته و فاسد، بيشتر 
برعليه فساد و دزدی داد سخن می دهند 

 هر درست در همانجا مشغول به يغما بردن
چه بيشتر مايملک توده های تحت ستم و پر 

  . کردن جيبهای خود می باشند
  

اما نکته قابل توجه ديگری که در افشاگريهای 
 ميليارد ريالی ٣۵٠٠اخير در مورد پرونده 

دزديهای چند سال گذشته احمدی نژاد جلب 
توجه می کند افشای دغل کاريهای مرتجعينی 

ن تبليغاتی ست که با براه انداختن يک طوفا
پوچ و گمراه کننده در زمان آخرين نمايش 
. انتخاباتی جمهوری اسالمی به ميدان آمدند

آنها برای داغتر کردن تنور اين نمايشات 
رسوا و برای الپوشانی تقلبات گسترده ای که 
گردانندگان نظام برای بيرون کشيدن احمدی 
نژاد مزدور از جعبه های اخذ رأی انجام 

ايط نفرت گسترده و به حق توده دادند، در شر
های تحت ستم از تمام کانديداهای حکومتی، 
مدعی شدند که احمدی نژاد قصد دارد با 

دزدی و فساد و تبعيض مبارزه کرده و پول 
نفت را سر سفره مردم بياورد و سپس در 

احمدی نژاد " انتخاب"بستر چنين دروغ هائی 
را حاصل خشم کارگران از رفسنجانی 

بجا مانده از دولت " فقر و فساد"و مزدور 
آنها به دروغ جار . خاتمی فريبکار جلوه دادند

" عدالت اجتماعی"زدند که احمدی نژاد مدافع 
است و به اين " دزدی و فساد"و مخالف 

" پيروزی"اعتبار گويا رياست جمهوری او و 
اش بر رفسنجانی دزد و جنايتکار، حاصل 

 گويا ايران بوده و" رأی طبقه کارگر"
به " انتخابات"کارگران ايران با شرکت در 

، "فقر زدايی"يعنی " برنامه احمدی نژاد"
، "آوردن پول نفت بر سفره کارگران"
و حاال . رأی داده اند... و" مبارزه با فساد"

رو شده که بخشی از بودجه شهرداری تهران 
که بايد به مصارف عمومی می رسيد، صرف 

 نژاد و ريخت و تبليغات انتخاباتی احمدی
پاشهای انتخاباتی شده است واقعيتی که بار 
ديگر نشان می دهد که در تبليغات فريبکارانه 
فوق الذکر کوچکترين عنصری از حقيقت 
وجود نداشت و در واقعيت احمدی نژاد نه 
حاصل رأی کارگران گرسنه با سفره 

و " ولی فقيه"خاليشان، بلکه حاصل اراده 
فت و دزد و غارتگری سرمايه داران زالو ص

بود که با روی کار آوردن او کوشيدند تا 
جيبهای گشاد خود و اربابان جهانی شان را 
هر چه بيشتر از بابت غارت و چپاول و 
استثمار و سرکوب توده های محروم و بويژه 
طبقه کارگر پر سازند و به او اجازه دادند که 
بودجه شهر داری را صرف خريد آرای اين 

تجربه نشان داده که طولی نخواهد . ايدو آن نم
کشيد که افشای دزديهای جناب احمدی نژاد 
اينبار در مسند رياست جمهوری کوس 
رسوايی تمامی اين مرتجعين را هر چه بيشتر 

  . به صدا در خواهد آورد
  

 ميليارد ريالی دزدی های ٣۵٠٠پرونده 
احمدی نژاد طبيعتًا خشم توده های تحت ستم 

م جمهوری اسالمی و سردمداران بر عليه رژي
دزد و فاسد آن را هر چه بيشتر بر انگيخته و 
اين سؤال را مطرح می کند که چرا برغم 
تغيير گاه و بيگاه ترکيب کارگزاران دولتی و 
وعده های مبارزه با فساد آنها در دستگاه های 
حکومتی، توده های محروم هر بار شاهد 

د خلقی افشای دزديهای کالن تر مقامات ض
  . حاکم می باشند

  
اصوًال دزدی و ارتشاء از اجزای جدايی 

صحت اين . ناپذير نظام سرمايه داری ست
مدعا را انتشار اخبار روزمره در ارتباط با 
افشای گوشه هائی از فساد و دزدی و ارتشاء 
دولتمردان و متنفذين طبقات حاکم در 
کشورهای بزرگ و کوچک سرمايه داری 

در ارتباط با ايران نيز تجارب . ثابت می کند
تاريخی در دهه های معاصر نشان می دهند 
که نظام حاکم بر جامعه تحت سلطه ما يعنی 
نظام ضد خلقی سرمايه داری وابسته جدا از 
اين قاعده نبوده و نيست به خصوص که اين 
نظام به گونه ای سازمان يافته است که 
همواره يک ديکتاتوری عنان گسيخته که به 
هيچ قانون و کنترلی پای بند نيست مسئول 

اين واقعيت . رتق و فتق امورات آن می باشد
دست دولتمندان حاکم را در چپاول و دزدی 
کامًال باز گذاشته و آنها نيز با ِعلِم به اين 

در .  واقعيت از هيچ فسادی کوتاهی نمی کنند
چنين چارچوبی برخورداری از امکانات 

نظير دستيابی به جاه (قدرت بالمنازع دولتی 
و مقام در مناصب دولتی و وزارتخانه ها و 
مجلس و شهرداريها و خالصه هر يک از 

به دولتمردان و اعوان و ) ارگانهای دولتی
انصار آنها اين امکان را می دهد که با هزار 
حيله و نيرنگ، جيب های گشادشان را با 
مکيدن شيره جان کارگران و توده های 

ول آنها و با باال کشيدن بودجه محروم و چپا
های دولتی  هر چه سريعتر پر سازند 
وهرگونه اعتراض به اين يغماگری را نيز با 

در . قهر و زندان و سرکوب پاسخ دهند
چارچوب حاکميت چنين نظام ضد خلقی و 
وابسته ای دزدی و غارت اموال عمومی 
توسط دولتمردان يک امر طبيعی  و غير قابل 

اين واقعيت را مردم ما در زمان . انکار است
رژيم مزدور شاه و داستان دزديها و 

به عينه به چشم  " هزار فاميل"چپاولگيرهای 
ديده اند و تداوم آن را در ابعادی بس وسيعتر 
در  رژيم ضد خلقی جمهوری اسالمی  شاهد 

در نتيجه، تجربه زندگی آنها در  . بوده اند
ان داده جريان حکومت هر دو اين رژيمها نش

است که دزدی و فساد جز الينفک نظام 
سرمايه داری وابسته است و جز از طريق  
نابودی چنين نظام ضد خلقی ای امکان 
سازمان دادن جامعه ای نو و عاری از دزدی 

امری که تنها در . و فساد ميسر نمی باشد
.بستر يک انقالب بزرگ مردمی ميسر است

  

  ! به تظاهرات ضد حكومتي تبديل شداستقبال اجباري از رييس جمهور

مردم شهر خاتم در استان يزد در اعتراض به زورگويی مقامات مسئول به تظاهرات برخاسته و با حمله به ساختمان فرمانداری، خساراتی را به 
های مختلف برای استقبال از احمدی اين اعتراضات در پی آن اتفاق افتاد که مسئولين شهر خاتم به مردمی که آنها را با ترفند . آن وارد کردند

نژاد به ورزشگاه اصلی شهر آورده  بودند  اطالع دادند که سفر رئيس جمهور به عقب افتاده و آنها بايد چند روز ديگر دوباره در اين مکان جمع 
  .شوند

 کردن آتش به ايجاد راهبندان  مبادرت  اين اقدام با اعتراض مردم روبرو شد و بخشی از مردم ناراضی ضمن حمله به فرمانداری، با روشن
ناميدند و " اخاللگر"خبرگزاريهای دولتی مردم به جان آمده و معترض را .کرده و پس از مدتی درگيری با نيروهای انتظامی اجبارا پراکنده شدند

  .به گزارش رسانه های دولتی تعدادی از تظاهر کنندگان بوسيله نيروهای سرکوبگر رژيم دستگير شدند
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 آنچه در زير ميخوانيد متن سخنرانی رفيق: توضيح
مسئله " در سميناری است که در رابطه با چنگيز قبادی

  . مارس در لندن برگزار گرديد١٨در تاريخ " ملی
  

  !مالحظاتي درباره مسئله ملي
  

با سالم خدمت همه رفقا و دوستان، اجازه بدهيد ازاينکه با 
 را فراهم نموديد، حضورتان امکان برگزاری جلسه امروز

  . از طرف برگزارکنندگان اين جلسه از شما تشکر کنم
  

می " مالحظاتی درباره مسئله ملی"موضوع بحث امروز 
باشد که سعی می کنم ضمن اينکه در جريان اين بحث 
موضع سازمانمان را راجع به مسئله ملی با شما عزيزان 

اره مطرح می کنم، به جوانبی از اين مسئله مهم نيز اش
نموده و در عين حال به يکی دو تا از ايده های رايجی هم 
که در رابطه با مسئله ملی در اين روزها طرح می شود، 
برخورد داشته باشم و نادرستی آنها را در جريان اين بحث 

  .نشان بدهم
  

همانطوريکه می دانيد، اينروزها تقريبًا هيچ نشريه، 
ه طور کلی هيچ روزنامه، سايت و پايگاه اينترنتی و ب

وسيله ارتباط جمعی ای نيست که شما به آن رجوع کنيد و 
 البته با –در آن مطلبی در رابطه با مسئله ملی و ستم ملی 

از بلندگوهای .  پيدا نکنيد–مواضع و ديدگاههای متفاوت 
تبليغاتی وابسته به رژيم ضد مردمی جمهوری اسالمی و يا 

 حق طلبانه ملتهای طبقه حاکم گرفته که هرگونه مبارزه
تحريکات "تحت ستم ما برعليه حکومت را با مارک 

مزين می " ضد وحدت اسالمی"و " ضد انقالب"، "بيگانه
کنند و طبعًا آنها را مذموم می شمارند گرفته، تا مرتجعين و 

، "حفظ تماميت ارضی"سلطنت طلبانی که با فريادهای 
 و باالخره سرکوب وحشيانه جنبشهای ملی را تائيد می کنند

در اپوزيسيون رژيم جمهوری اسالمی که در سطح گسترده 
ای به اين بحث پرداخته اند، در همه جا ما شاهد هستيم که 
اين نيروها بسته به ماهيت طبقاتی، توان و قدرت خودشان 
کوشش می کنند تا با پخش ايده ها و ديدگاههای خودشان 

بگذارند و روی افکار عمومی در مورد مسئله ملی تأثير 
همين واقعيت قبل از . خودشان را ارائه بدهند" راه حلهای"

 اجتماعی بسيار مهمی است –هر چيز نشانگر بار سياسی 
که مسئله ملی در جامعه، و در تحوالت سياسی جاری در 

  . کشور ما پيدا کرده است
  

اگر بخواهيم در چرائی اين امر يعنی بار مهمی که مسئله 
، کنکاش کنيم و دالئل اين مسئله را ملی پيدا کرده است

برشماريم، می توان روی دالئل مختلفی دست گذاشت که 
  .من به سه مورد از مهمترين آنها اشاره می کنم

  
برجسته شدن مسئله به نظر من دليل اول و مهمترين دليل، 

ملی ، در خود واقعيت يعنی نابرابريهای ملی و ستمی است  
ل رژيم حاکم در تمام عرصه  از کاناکه به طور روزمره

های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سياسی به خلقهای 
تحت ستم درايران وارد می شود چرا که همانطور که می 
دانيم ايران يک کشور کثيرالمله می باشد و مليتهای مختلفی 

در ... نظير کردها، ترک ها، عرب ها، بلوچ ها و 
 می کنند که چارچوب حاکميت يک دولت مرکزی زندگی

حافظ و پاسدار نظام ديکتاتوری مطلقه حاکم می باشد و در 
قوانين جاری آن، هويت ملی و خواستهای ملی بطور 
روزمره در زير چرخ دنده های ماشين استبداد لگدمال 
شده، عدم تساوی حقوق خلقها و نابرابريهای اقتصادی و 
نه سياسی و فرهنگی در قوانين ظالمانه اين حکومت نهادي

شده و خالصه نظام حاکم، به زور ضرِب يک ديکتاتوری عنان گسيخته نه تنها مناسبات 
ارتجاعی کنونی را در چهار گوشه کشور بر زندگی ملتهای تشکيل دهنده اين سرزمين 

بزرگی برای ملتهای تحت ستم " زندان"برقرار کرده است، بلکه در حقيقت ايران را به 
تی به طور اولی نشانگر اهميت و شدت مسئله ملی در چنين چنين واقعي. تبديل کرده است
  . کشوری است

  
اعتراضات جنبشهای توده ای گسترده ای که به طور طبيعی ای زير پرچم احقاق دوم، 

حقوق ملی و رفع ستم ملی به طور دائمی بر عليه چنين نظم ضد خلقی و سرکوبگرانه ای 
خواهيم راه زياد دوری برويم، همه ما تجليات واقعيتی که اگر ن.  و طغيان می کندمی جوشد

آن را در همين دوران حاکميت سياه رژيم جمهوری اسالمی به عنوان يکی از مظاهر بارز 
 سال گذشته در کردستان، خوزستان، آذربايجان و بلوچستان ٢٧نقض حقوق ملتها در طول 

ابعاد مبارزات حق طلبانه در برجسته ترين اين موارد يعنی در کردستان، . ديده و می بينيم
ملی بعضًا  حتی تا جائی رشد نمود که جنبش توده های به پا خاسته برای کسب آزادی و 
حقوق پايمال شده اشان به سطح جنبشهای وسيع مسلحانه و قهرآميزی ارتقاء يافت که تا 

اشته و به مدتها با توسل به مبارزه مسلحانه بر عليه رژيم حاکم، برای خود منطقه آزاد شده د
  . اين اعتبار در آن دوره به حق، سنگر انقالب ايران ناميده شد

  
و باالخره سومين دليلی که در رابطه با اهميت مسئله ملی و باری که اين مسئله در جامعه 

ظهور سياستهای جديدی در سطح تحت سلطه ما پيدا کرده است، بايد بدان اشاره نمود، 
" طرح خاورميانه بزرگ"ه در سالهای اخير در چارچوب  کطبقه حاکم در آمريکا ميباشد

ارائه گرديده و طراحان آن برای تأمين منافع دراز مدت اين قدرت امپرياليستی به دولت 
بوش پيشنهاد می کنند که برای پيشبرد بهتر منافع امپرياليسم آمريکا بايد روی مسئله ملی 

 محافل امپرياليستی هوادار اين در چارچوب چنين سياستی هم هست که. انگشت بگذارد
طرحها، آشکارا ضمن سرمايه گذاريهای مادی و معنوی برای برجسته کردن مسئله ملی و 
در حقيقت سوار شدن بر موج نارضايتی های عميق حاصل از ستم وحشتناک ملی بر توده 
ن ها، تالش و کوشش می کنند تا به مسئله ملی در راستای سياستهای ضد انقالبی خودشا

در اين زمينه من مطمئنم که همه رفقا از برگزاری گاه و بيگاه کنفرانسها و . جهت بدهند
آيا ايران مورد ديگری "و يا " کنفرانس آزادی"سمينارهائی که در سالهای اخير تحت عنوان 

در آمريکا سازماندهی شده و برگزارکنندگان اين کنفرانس ها در آن " برای فدراليسم است
جمع کرده و بعد هم قطعنامه هائی در " نمايندگان اقليتهای قومی"ا عنوان افرادی را ب

صادر می کنند، آگاه هستيد و يا شنيده ايد که چگونه پنتاگون " اقليتهای قومی"از " حمايت"
و وزارت امور خارجه آمريکا تحقيقات مختلفی را توسط انديشکده های وابسته به خودشان 

  . سازمان داده و در اين رابطه پول خرج می کننددرايران" مسئله ملتها"حول 
  

موارد فوق گوشه ای از واقعيت ها و بخشی از دالئلی است که واقعيت مسئله ملی و 
ضرورت پرداختن به آن و چگونگی برخورد و حل اين مسئله را در مقابل همه نيروهای 

 نيروهای سياسی با در برخورد با اين واقعيت هم هست که می بينيم.  سياسی قرار ميدهد
پايگاهها و خواستگاههای طبقاتی مختلف موضع گيری کرده و در مواجهه با مسئله ملی به 

  .جهت گيريهای گوناگون و بعضًا کامًال متضاد دست می زنند
  

در اين چارچوب برای مثال می بينيم که بعضی از سازمانهای کرد و يا محافل روشنفکر 
برای حل مسئله ملی و الغاء ستم ملی هستند، و " بارزهم"عرب، بلوچ و ترک که مدعی 

برخًا نيز دارای سوابق مبارزاتی هم می باشند، راه حل آزادی ملتهای اسير را از کانال 
اتکاء به امپرياليسم آمريکا و سياستهای امپرياليستی ديده و تالش می کنند تا در چارچوب 

اين يا آن ملت، در حقيقت " نمايندگی"عنوان سياستهای جديد دولت آمريکا با به يدک کشيدن 
در همين رابطه هم هست که اين طيف از . توسط مجريان اين سياستها به بازی گرفته شوند
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نيروها به آمريکا سفر نموده و در کنفرانس هايی تحت 
که توسط دشمنان شناخته شده " مسئله اقليتها و اقوام"عنوان 

 معرکه گيری پرداخته خلقهای تحت ستم تشکيل می گردد به
و اين توهم را رواج ميدهند که گويا راه رسيدن به آزادی و 
برابری ملتهای تحت ستم ايران از کانال راه حلهای 

در نقطه مقابل اين برخورد و جهت . امپرياليستی می گذرد
گيری، ما شاهد نيروها و ديدگاه های ديگری هستيم که 

خيزشهای عظيم توده برای مثال در همين وقايع مربوط به 
ای در آذربايجان به طور رسمی و غير رسمی با 
استداللهائی نظير اينکه چرا فالن شعار ارتجاعی هم در 
اين اعتراضات داده شده، برعليه حرکت عادالنه مردم به پا 

و اصوًال ستم ملی بر مردم . خاسته، موضع می گيرند
الهای اين مث. آذربايجان و خلق ترک را انکار می کنند

عينی در حالی که از وجود مواضع و راه حلهای مختلف 
در رابطه با مسئله ملی در ايران خبر می دهد در همان 
حال نشانگر ضرورت ارائه يک راه حل دمکراتيک برای 
رفع ستم ملی از طرف نيروهای آزاديخواه و مدافعين 

  .واقعی مسئله ملی است
  

ئه يک راه حل در نتيجه اجازه دهيد که ببينيم که ارا
دمکراتيک در جامعه ما برای پاسخ به مسئله ستم و 
نابرابری ملی بايد بر چه اصول و کدام مبانی فکری 

اما قبل از وارد شدن به اين قسمت اجازه می . استوار باشد
خواهم  دو تا سه دقيقه اشاره مختصر ولی الزمی را به 

 داشته مسئله ملت و زمينه های تاريخی تولد ملت و رشد آن
تا آنجائی که به مسئله ملی و ستم ملی بر می گردد، . باشم

بايد گفت که ملت و مسئله ملی يک واقعيت عينی ای است 
که خارج از ذهن و تراوشات ذهنی ما وجود داشته و 

ملت و مسئله ملی بر خالف . دارای عملکرد می باشد
غير "تحليلهای بيمارگونه برخی نيروها، يک مسئله 

و يا ساخته ذهن و اختراع اين و يا آن مورخ و " ابژکتيو
روشنفکر نيست، بلکه يک واقعيت مادی مستقل از ذهن ما 
بوده که تجليات آن را به طور روزمره در چهارگوشه 

  .کشور خودمان شاهديم
  

اصوًال پيدايش ملت به عنوان مجموعه ای از آحاد انسانها 
زبان که دارای سرزمين، تاريخ، اقتصاد، فرهنگ و 

مشترک هستند، حاصل مرحله ای از تکامل تاريخی جامعه 
بشری است و تا آنجا که به تاريخ پيدايش مقوله ملت بر می 
گردد، همانطور که رفقا مطلع هستند، در تاريخ جامعه 
بشری، پديده پيدايش ملت ها و مسئله ملی با دوره زوال 
فئوداليسم و ظهور سرمايه داری در حال پيشرفت مشخص 

در چنين دورانی است که بقول لنين ما شاهد . می شود
هستيم که از دل " بيداری زندگی ملی و جنبشهای ملی"

نظام ميرنده فئودالی درآمده و اين جنبشهای ملی بر عليه 
تمام ستمها و موانع موجود فئودالی بر سر راه رشد سرمايه 
داری مبارزه کرده و هدف غائی آنها تشکيل دولتهای 

  . ملی در محدوده های جغرافيائی مشخص استمستقل 
  

اما با رشد و انکشاف نظام بورژوازی و تکامل آن به 
امپرياليسم و سلطه جهانی سرمايه مالی ما شاهديم که کيفيت 

به اين معنی که با به زير . مسئله ملی هم به تدريج فرق کرد
سلطه امپرياليسم کشيده شدن جوامع مختلف، مسئله ملی از 

وب صرفًا مرزهای داخلی، خارج شده و مقابله با چهارچ
امپرياليسم و خارج شدن از زير نفوذ اين قدرت، در سطح 

در شرايطی که . جهانی کيفيت جديدی به مسئله ملی داد
بقول لنين در سراسر دنيا ما شاهد سيطره و ظلم و ستم 

هستيم، " مشتی قدرتهای بزرگ بر عليه سلسله خلقها"
رزه برای رفع ستم ملی، ابعادی فرا مرزی مسئله ملی و مبا

پيدا کرده و به بخشی جدائی ناپذير از مبارزه عمومی و بين 
المللی طبقه کارگر و زحمتکش در سراسر دنيا بر عليه 

از همين جاست که می بينيم از جنبشهای ملی و ضد امپرياليستی به . امپرياليسم تبديل شد
نام برده می شود و شعار حق تعيين سرنوشت، " یذخاير انقالب پرولتر"عنوان يکی از 

جايگاه واال و اصولی ای را در برنامه انقالبی طبقه کارگر برای نابودی نظام سرمايه داری 
  . و برقراری سوسياليسم پيدا می کند

  
مسئله پيدايش ملتها و ظهور جنبشهای ملی در ايران هم در چارچوب همين قانون بندی عام 

با بررسی تاريخ معاصر ايران و مطالعه دقيق آن می بينيم که تقريبًا از قبل . قابل فهم است
 دمکراتيک با خصلت ضد امپرياليستی بود، کشور –از انقالب مشروطه که انقالبی بورژوا 

اما در ايران . ما نيز با رشد بورژوازی و در نتيجه پيدايش مسئله ملی روبرو بوده است
 و تکامل خويش به موازات رشد بورژوازی ايران، يک مسئله ملی از لحاظ روند بسط

ويژگی برجسته تاريخی هم دارد که در بررسی کيفيت مسئله ملی بايد به آن پرداخته شود و 
آن مسئله، نقش امپرياليسم و سلطه امپرياليستی و تأثير آن در روند رشد بورژوازی ايران 

ليسم، در حقيقت هيچ تحليل واقع بينانه و بدون در نظر گرفتن اين پارامتر يعنی امپريا. است
بررسی اسناد تاريخی و . درستی در زمينه مسئله ملی در ايران نمی تواند وجود داشته باشد

يک تحليل واقعی نشان می دهد که اصوًال روابط سرمايه داری در ايران با پروسه رشد و 
ی منجر شده است که نفوذ امپرياليسم در کشور ما گره خورده و به تدريج به شرائط

بورژوازی ايران در پيوند تنگاتنگ با حاکميت امپرياليسم بسط و گسترش يافته و سرانجام 
طبيعتًا مسئله ملی هم در اين . به جزئی ارگانيک و وابسته به امپرياليسم تبديل شده است

مجموع اين شرائط باعث گرديد که در پروسه تحکيم و بسط مناسبات . بستر رشد کرد
پرياليستی در ايران شاهد حاکميت يک دولت مرکزی واحد و قوی باشيم که به مثابه ارگان ام

سيادت بورژوازی وابسته به امپرياليسم، طبقه کارگر و توده های محروم را استثمار کرده و 
به وسيله بورکراسی گسترده ای که تا اعماق جامعه نفوذ يافته و با اتکاء به يک ارتش ضد 

به ستون فقرات اين نظام، ديکتاتوری طبقه حاکم را به وحشيانه ترين شکلی خلقی به مثا
  .ِاعمال کرده و هرگونه خواست دمکراتيک و ملی را به طور قهرآميز سرکوب می سازد

  
اگر عميقًا به چنين واقعيتی توجه نمائيم می بينيم که تمامی خلقهای ايران در چنين پروسه ای 

. سته و مناسبات امپرياليستی و خود امپرياليسم قرار دارندزير ستم طبقه بورژوازی واب
هرچند که در اين ميان، تنها خلق فارس از اين مزيت برخوردار است که، زبان اين خلق، 

بر اين اساس خلقهای ما از خلق فارس گرفته تا ديگر . زبان رسمی ايران گشته است
استقالل از امپرياليسم مشترکند و خلقهائی که از ستم مضاعف ملی رنج می برند، در امر 

از يک . اين پيچيدگی مسئله ملی در ايران است. از اين جنبه، مسئله ملی مشترکی دارند
طرف همه خلقهای ايران بدون استثناء در مقابل امپرياليسم مسئله ملی دارند و از طرف 

م ملی روا ، به ديگر خلقهای ايران ست)نه ملت فارس(ديگر حکومت مرکزی و دقت کنيد 
حال بيائيد و به مسئله خواست ملی و ستم ملی دراين چارچوب و برخورد نظام . می دارد

بورژوازی وابسته با آن در ايران نگاه کنيد،؛ بيائيد به ِاعماِل محدوديتهای شديد و وسيع 
فرهنگی بر عليه خلقهای تحت ستم نگاه کنيد، به مسئله قوانين، زبان، آموزش و پرورش 

نيد، و خالصه هر جنبه ای از حيات ملتهای تحت ستم در ايران و رابطه آنها با طبقه نگاه ک
بورژوازی وابسته و ديکتاتوری امپرياليستی حاکم بر جامعه ما را در نظر بگيريد، آن وقت 
در اين تصوير گوشه ای از اوضاع نابسامان حيات خلقهای محروم ايران و سرکوب 

واستهای دمکراتيک و منجمله خواستهای ملی را به شکل سيستماتيک و روزمره تمامی خ
تا جائی که همانطور که قبًال نيز متذکر شدم، ايران تحت سلطه . برجسته ای می شود ديد

  . بورژوازی وابسته به زندان خلقهای تحت ستم تبديل شده است
  

ه رشد مبارزات اگر بخواهم  آنچه که تاکنون گفته شده را جمع بندی کنم، بايد اذعان نمود ک
ملی و در حقيقت جنبش ملی خلقهای تحت ستم در ايران ريشه در چنين اوضاعی داشته و به 

ما معتقديم در ايران مسئله ستم ملی و مبارزه برای حل اين اعتبار همين حقيقت است که 
ستم، به مسئله حل سلطه امپرياليسم و بورژوازی وابسته در ايران گره خورده و به 

مبارزه عمومی برای درهم شکستن اين سلطه اهريمنی و نظام بورژوازی بخشی از 
هرگاه مسئله را . وابسته که مظهر بارز ستمگری ملی در کشور ما ميباشد تبديل شده است

به اين شکِل درست مطرح کنيم، آنوقت بطور طبيعی اين واقعيت جلوی ما قرار خواهد 
شخِص ايران به مسئله درهم شکستن عامل گرفت که اگر حل مسئله ستم ملی در شرايِط م

اصلی اين ستم يعنی بورژوازی وابسته و سلطه امپرياليستی گره خورده و اگر تمامی 
تجارب تاريخی مبارزاتی مردم ما ثابت کرده که درهم شکستن ماشين دولتی حاکم، تنها و 

قالبی به رهبری تنها در جريان يک انقالب ضد امپرياليستی و دمکراتيک و از آن مهمتر ان
طبقه کارگر که پيگيرترين طبقه و نيروی انقالبی مدافع وسيعترين حقوق و آزادی هاست، 
امکان پذير می باشد، در نتيجه مسئله ملی هم تنها در پروسه اين انقالب دمکراتيک و ضد 
امپرياليستی و به شرط رهبری طبقه کارگر و مشارکت توده هاست که می تواند به صورت 

  .  و دمکراتيک حل شودصحيح
  

در نتيجه اگر يکی از ملزومات پيروزی انقالب پيشاروی ما، شرکت هرچه وسيعتر توده ها 
نمی " حق ملل در تعيين سرنوشت خويش"در جريان اين انقالب است، پس ضرورتًا شعار 
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و طبقه کارگر را تواند از برنامه چنين انقالبی حذف گردد 
واهانه يکی از مهمترين از انرژی مبارزاتی و ترقی خ

به اين . متحدين خودش يعنی ملتهای تحت ستم محروم ننمايد
" حق ملل در تعيين سرنوشت"اعتبار است که ما از شعار 

خودشان بدون هيچ قيد و شرطی دفاع می کنيم و آن را در 
 بر پرچم حق جدائیوسيعترين جلوه بروز خودش يعنی 

 رابطه با چگونگی اما بالفاصله در. خودمان حک می کنيم
تحقق اين اصل مبارزاتی بر دو نکته مهم تاکيد می کنيم ، 

بين کمونيستها با که خط قاطعی از يک سو 
ناسيوناليستهای افراطی که به شکلی خواهان حل مسئله 

با حفظ مناسبات امپرياليستی يا با ِاعمال نفوذ ملی 
مرزبندی و از طرف ديگر . امپرياليستها هستند، می کشد

اصولی بين کمونيستها با شوينيسم امپرياليستی و تمامی 
  . طرفداران مرتجع آن ترسيم می کند

  
نکته اول اينکه، به عنوان مدافعين شعار حق ملل در تعيين 
سرنوشت خويش ما صراحتًا تاکيد می کنيم که تأمين حق 
ملتهای تحت ستم تنها در يک شرايِط دمکراتيک يعنی 

در آن خلقهای تحت ستم بتوانند وجود يک محيط آزاد که 
اراده و نظر خودشان را درباره سرنوشت خودشان بيان و 

به اين اعتبار است که . ِاعمال نمايند امکان پذير خواهد بود
ما تاکيد می کنيم مبارزه برای تأمين حق تعيين سرنوشت 
در ايران، به ايجاد فضای دمکراتيک و به برقراری 

تا دمکراسی برقرار نباشد از  دمکراسی گره خورده، يعنی
شرايِط الزم برای حل عادالنه و قطعی مسئله ملی در ايران 

در نتيجه منافع . حتی سخنی هم نمی توان به ميان آورد
عمومی تمامی خلقهای تحت ستم ايران و تمام نيروهای 
مبارز و انقالبی که برای تحقق اين حق مبارزه می کنند اين 

مر انقالب و جنبش انقالبی جاری است که با تمام قوا، ا
برای برافکندن بساط رژيم سرکوبگر جمهوری اسالمی و 

  . نظام ديکتاتوری حاکم را تقويت نمايند
  

نکته دوم اينکه، ما در حالی که شعار حق تعيين سرنوشت 
تا سر حد جدائی را به عنوان يک اصل برنامه ای و 

غ جدائی پرنسيِب کمونيستی می پذيريم، به هيچ وجه مبل
، برعکس ما در )مثال حق طالق. (خلقها از يکديگر نيستيم

تبليغاِت خودمان فوايد الحاق داوطلبانه را برای تمام 
ما معتقديم که منافع و . خلقهای تحت ستم توضيح می دهيم

مصالح تمامی خلقهای تحت ستم و بويژه طبقه کارگر اين 
 و در چارچوب يک ايران آزادملتها در اين است که 

دمکراتيک، در شرايِط حاکميت يک نظام دمکراتيک و يک 
دولت بزرگ واحد، يک اقتصاد غنی و برنامه ريزی شده 

 در اين نظام حکومتی هيچ ملتی، هيچ و در شرايطی که
زبانی، هيچ فرهنگی بر ملت، زبان و فرهنگ ديگری 
برتری حقوقی و غير حقوقی ندارد، در کنار همديگر 

رايِط تضميِن تساوی حقوق در تمام زندگی کنند و در ش
زمينه ها، تمامی استعدادها، نيروها و قابليتهای مادی و 
معنوی آحاد اين ملل برای رشد و آبادانی و شکوفائی 

بنابراين تا آنجا که به ما . اقتصادی اين کشور متمرکز گردد
خواست الحاق آزادانه و داوطلبانه، شعار بر می گردد، 

با اين همه بايد به اين نکته . ميل می کندآزادی جدائی را تک
مهم و اساسی توجه داشت که تصميم نهائی را ما نمی 
گيريم، بلکه خود آن ملتها در يک شرايط آزاد و دمکراتيک 

در واقع يک موضع کمونيستی، ضمن . خواهند گرفت
پذيرفتن حق تعيين سرنوشت در مورد ملل تحت ستم، به 

 ستم در يک شرايط آزاد، حق اين معنی که مردم ملِت تحِت
ِاعماِل اراده بر سرنوشِت خودشان و حق انتخاب در مورد 
باقی ماندن و يا جدائی و تشکيل يک دولت مستقل را دارند، 
هم قاطعانه با خطر ناسيوناليسم افراطی و تنگ نظری ملتی 
که همه چيز را از نقطه نظر منافع تنگ ملی می بيند و 

لتها و تضعيف برادری بين آنهاست خواهان شقه شقه شدن م

و يا " تماميت ارضی"مرزبندی می کند و هم با عظمت طلبی شوينيستهائی که چه زير ناِم 
زير لفافه شعارهای چپ نمايانه می خواهند اراده خود را بر ملتهای تحت ستم ِاعمال کنند و 

يچ راهی برای ما می گوئيم ه. حق تعيين سرنوشت را پايمال کنند، خط فاصل می کشند
تضمين برابری و برادری ملتها در ايران و تقويت همبستگی مبارزاتی آنها در پيکار بر 
عليه دشمن مشترک يعنی نظام ديکتاتوری و رژيم ستمگر حاکم مطمئن تر از اين وجود 

حق ملل در تعيين "ندارد که انقالبيون واقعی همواره در تبليغات خودشان، بر شعار 
  . تاکيد نموده و با شفافيت کمونيستی شرايط تحقق اين حق را مطرح نمايند" سرنوشت خويش

  
در قسمت پايانی صحبتم اگر اجازه بدهيد می خواستم به برخی ايده های رايج در مورد 

  .مسئله ستم ملی و حل آن در شرايِط فعلی، مختصرًا اشاره کرده و بحث ام را به پايان ببرم
  

 در يک دهه اخير، در سطح جهانی اتفاق افتاده و بطور مثال، متأسفانه تحوالتی که بويژه
مساله جنگ در يوگسالوی و تکه پاره شدن اين کشور، به گرايشی در ميان روشنفکران ما 
دامن زده است که مطابق آن گويا پذيرش ستم ملی و پذيرش مسئله ملی و تاکيد بر حق تعيين 

شدن همراه " بالکانيزه" الزامًا با جدائی و سرنوشت خلقها به عنوان دمکراتيک ترين راه،
به توطئه های با تکرار آن در واقع " حق تعيين سرنوشت"و مدافعين شعار . می شود

به اين اعتبار، بخشی از اين نيروها فکر می کنند که با . امکان مانور می دهندامپرياليستی 
توطئه " خود، جلوی حذف شعار کمونيستی حق ملل در تعيين سرنوشت خويش از برنامه

چرا که . اين ايده نادرستی است و بر واقعيت منطبق نيست. را می گيرند" های امپرياليستی
اوًال تحوالت بالکان در دهه نود و به طور اولی جنگهای طوالنی و خونينی که در اين 

 که... منطقه براه افتاد، حاصل اين واقعيت نبود که گويا مردم صرب، کروآت و مسلمان 
اتفاقًا در چارچوب يوگسالوی سابق سابقه درخشان يک جنگ مقاومت ضد فاشيستی بر عليه 

به ناگاه برای حق آلمان هيتلری را داشته و سالها در کنار هم برادرانه زندگی کرده بودند، 
 برخاسته و فجايعی که در آنجا آفريده شد و هنوز ٩٠تعيين سرنوشت خود در اواسط دهه 

برعکس اگر با . نتيجه تالش برای تحقق حق ملل در تعيين سرنوشت بودهم ادامه دارد 
استناد به شواهد و مدارک عينی به اوضاع يوگسالوی سابق بنگريم، خواهيم ديد که آتش 
جنگ خونين بالکان اساسًا بر بستر شديد رقابت بين دولتهای امپرياليستهای اروپايی و 

نطقه نفوذ سرمايه های خودشان بود که آمريکا با هدف گسترش بازارها و توسعه م
يوگسالوی بر بستر جنگ بين سرمايه های امپرياليستی دچار انشقاق شد و . برافروخته شد

برای اثبات اين مدعا کافی است . نه بر بستر مبارزات ملی ملتهای مختلف ساکن اين منطقه
روی و تشديد  که مدت کوتاهی پس از فروپاشی شو-که به زمينه های مادی اين جنگ 

 نگاه کنيم و بعد ببينيم که بر –رقابت قدرتهای امپرياليستی ديگر برای توسعه بازارهايشان 
تحت بستر اين تضاد چگونه امپرياليستها با آفريدن انواع دار و دسته های مزدور و وابسته 

کی  را ، بوسنی، مقدونيه، آلبانی، کاساوا جنايات وحشتنادر کراوسی" مبارزين ملی"عنواِن 
و شبه جزيره بالکان را نهايتًا در بين بر عليه توده های زحمتکش ملل اين منطقه آفريدند 

با توجه به اين واقعيت اگر امروز هم آمريکا در چارچوب نقشه .  کرده اندخود تجديد تقسيم
هائی که برای توسعه حضور نظامی مستقيم خود و افزودن بخشهای بزرگتری از بازارهای 

دست بزند، آيا ... به متعلقات خودش، به تحريک اختالفات ملی در ايران، عراق و جهانی 
نيروهای کمونيست و چپ بايد منکر وجود ستم ملی و از آن بدتر عقب نشينی از شعار حق 
ملل تحت ستم در تعيين آزادانه سرنوشت خويش بشوند و يا اين نيروها بايد به دليل امکان و 

ت ضد انقالبی آمريکا از جنبشهای ملی و انقالبی توده های تحت خطر دخالتها و تحريکا
اتخاذ چنين موضعی در بهترين حالت نشانه سپر انداختن در مقابل ! ستم دفاع ننمايند؟

امپرياليسم در يکی از مهمترين مسائل انقالب پرولتری يعنی ستم ملی و مبارزه برای رفع 
رطرف کردن اين ستم يک واقعيت عينی در اگر ستم ملی و مبارزه برای ب. آن می باشد

جامعه ماست، پس بايد فهميد که اتفاقًا به دليل اهميت اين مسئله، نيروهای طبقات مختلف هم 
بسته به امکانات مادی و قدرت خود تالش می ورزند تا روی اين مسئله مانند هر مسئله و 

انگشت نهاده و بر افکار ) ...جنبش زنان، کارگران، دانشجويان و (جنبش اجتماعی ديگر، 
بنابراين سياست صحيح کمونيستی تالش برای طرح شعارهای . عمومی تأثير گذاری نمايند

صحيح و تأثيرگذاری بر امواج اين مبارزات با هدف بسيج توده ها زير اين شعارهای 
درست بر عليه دشمنانشان است، و نه رها کردن آنان در زير پرچم امپرياليستها و 

  .ينمرتجع
  

ايده نادرست ديگری هم که در رابطه با شعار حق تعيين سرنوشت مطرح می گردد و من 
مايلم به عنوان حسن ختام بحث امروز به آن اشاره کنم اين است که در سطح روشنفکران، 

عده ای مطرح می کنند که پذيرفتن حق ملل در تعيين ما در سالهای اخير شاهديم که 
ذيرفتن دولتهای مستقل ملی و به اين اعتبار اقدامی برای تکه سرنوشت خويش به معنای پ

 و نيروهايی که برای سوسياليسم پاره کردن ملتها و خدشه دار کردن وحدت طبقاتی است
عقب گردی .  دست می زنندعقب گردمبارزه می کنند با پذيرفتن اين شعار در حقيقت به يک 

  .  را ُکند می کندکه پروسه رسيدن به سوسياليسم
  ١٣ادامه در صفحه 
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  !در گراميداشت روز زن
  اشرف دهقانی

  
 همه زنان آزاديخواه ايران     زن بر روز جهانی   

ا           و به خصوص بر زنان کارگر و زحمتکش م
  .مبارک باد

ه      ٨بار ديگر فرا رسيدن      ه ب   مارس، روزی ک
شروان    ارگر و پي ان ک ارزات زن شتوانه مب پ
وان روز زن رسميت  ه عن ان ب ست آن سوسيالي
يافته، فرصتی بوجود آورده است که بتوان در        
دادهای             ه روي وط ب سايل مرب رابطه با برخی م
ال در    زان فع ا عزي ان، ب بش زن اری در جن ج

  . اين جنبش صحبت نمود
  

دن              ار آم دو روی ک يم از ب همانطور که می دان
ه زن   ی ک المی، رژيم وری اس م جمه رژي
شکيل           ستيزی يکی از اجزای وجودی آن را ت

ه             می دهد،    ر علي واره ب ران هم ارز اي ان مب زن
ای      ا و برخورده وئی ه ا، زورگ تم ه س
ود       ی ش ال م ا ِاعم ه آنه ر علي ه ب اعی ک ارتج
ديدًا    ای ش رغم  سياست ه رده و علي ارزه ک مب
ورد   م در م ن رژي اعی اي ار و ارتج شونت ب خ
يد   ه اس سارها، هم ه سنگ رغم هم ان، علي زن
وهين              ر و ت پاشی ها و ضرب و شتم ها و تحقي

ا، ار      ه م جنايتک ن رژي ی اي رايط تحميل ه ش  ب
ال             وق پايم تمکين ننموده و در جهت تحقق حق

داوم و  به. شده خويش از پای ننشسته اند     ُيمن ت
ارزه ای     ين مب زون چن د روزاف ه  رش ت ک اس

وان يک   ه عن ران ب ان در اي بش زن روز جن ام
اری در    ه و ج طح جامع سترده در س بش گ جن

سيل م    ه از پتان شی ک اق آن، جنب ارزاتی اعم ب
ت     ک واقعي ه ي ت، ب وردار اس دی برخ قدرتمن

ه         -عينی تبديل گشته   ادر ب  تا آنجا که هيچکس ق
همين نقطه قوت اما حساسيت     . انکار آن نيست  

ران           ان در اي دشمنان مردم نسبت به مبارزه زن
دتًا     ا عم را برانگيخته و باعث شده است که آنه
ان در   داری از زن ه اصطالح طرف اس ب در لب

رف ت منح ان و جه بش زن سير جن ردن م  ک
ار        ه ک ارزاتی آن دست ب روی مب هرز بردن ني

م جمهوری          . شوند ه رژي دراين ميان بايد ديد ک
تی را در  ه سياس ر چ ال حاض المی در ح اس

؟ بررسی   !قبال اين جنبش در پيش گرفته است      
ه می             ن سياست است ک درست وهوشيارانه اي
ات و      ه واقعي ه کن شتر ب ه بي ا را هرچ د م توان

لی که امروز در رابطه با جنبش زنان در         مساي
  . ايران می گذرد، واقف سازد

  
ال       واقعيت اين است که جمهوری اسالمی درقب
جنبش زنان همان سياستی را دنبال می کند که         
ه           در رابطه با مبارزات ديگر بخش های جامع

اين سياست را بطور    . نيز در پيش گرفته است    
ود    يف نم ور توص وان اينط ی ت ه م : خالص

ارزاتی و در     ای مب ت ه داوم حرک رکوب م س
بش در     ه جن عين حال کنترل آنها به گونه ای ک
ستم سرمايه          ه سي مسيری پيش رود که آسيبی ب
وری      م جمه ران و رژي ر اي اکم ب داری ح

د     ن سياست را از        .  اسالمی  وارد نياي م اي رژي
ه رواج   ضا دادن ب ا ف دتًا ب اتمی عم ان خ زم

ای رفورم ا و حرکت ه شه ه ه اندي ستی ای ک ي
وری  م جمه ذيری رژي الح پ ان اص از امک

ظ  ند ضمن حف ه و می کوش اسالمی سخن گفت
ود اصالحاتی در آن   اس وضع موج ُاس و اس

ت  رده اس يش ب ود، پ رای . داده ش ی اج در پ
ال   ه در س ود  ک تی ب ين سياس م ١٣٨١چن  رژي

زاری       ازه برگ ه اج ر مترقب اهرًا غي ور ظ بط
ی م علن ا آ ٨ مراس ارس را داد و ت يش   م ا پ نج

درکاران  ود دست ان ان خ ی از مي ه حت رفت ک
ی از    المی، حت وری اس االر جمه م مردس رژي

ا ان مرده ر  -مي اجرانی، وزي ون مه سانی چ  ک
اتمی  ابق خ اد س ه اصطالح  -ارش ده دار ب  عه

دند   وق زن ش اع از حق من، از آن . دف در ض
ا          ی در رابطه ب د فعاليت های علن ه بع ان ب زم

  .تری يافته استمسايل زنان نمود هر چه بيش
  

ه و     شار مرف ه اق ق ب ه متعل ران چ ان در اي زن
ارگر و   ود ک ه خ ند و چ ه باش ه جامع ه مرف نيم
سيار   رايط ب ت ش ند، تح وده باش تکش ب زحم

ان       . ظالمانه ای قرار دارند    ر زن به خصوص ب
ائين   ات پ ان طبق تکش و زن ارگر و زحم ک
ات و        ا، اجحاف تم ه ا وس م ه ان ظل ه چن جامع

صادی،  ضات اقت ی تبعي اعی و فرهنگ اجتم
ا              ازگوئی هريک از آن ه ه ب اعمال می شود ک
ی       رايط جهنم اد ش ق و ابع ا  عم ست ت کافي
وحشتناک حاکم بر زندگی  زنان در ايران، بر         

ردد ال گ ه  . م ذهبی ک م م ک رژي لطه ي س
رسومات ارتجاعی زن ستيز متعلق به اعصار      
و قرون گذشته را در قوانين خود رسميت داده         

را گذاش ه اج املی و ب رين ع ته است، اصلی ت
رار             ر ق است که دست و پای زنان را در زنجي
تثمار   رای اس رايط را ب رين ش داده و مناسب ت
ان       ار زن هر چه شديدتر و گسترده تر نيروی ک

ت ود آورده اس تکش بوج ارگر و زحم ر . ک ب
ته               ه در سال های گذش چنين زمينه ای است ک
ات    د از مطالب ه ان ان يافت ان امک ا زن ر ج ه

ه خو امًال ب ای ک د، خواست ه يش سخن بگوين
ت       د؛ خواس وده ان رح نم ی را مط ا و برحق ج
ر،                ار براب ل ک ر در مقاب زد براب ر  م هائی نظي
دد      ت تع ت، ممنوعي ای موق رار داده و ق لغ
ه   ری ب سئوليت کيف ردن سن م اال ب ات، ب زوج

 سال، حق برخورداری از حق طالق، حق        ١٨
ق   ضاوت، ح هادت و ق ضانت"ش و " ح

ت" ور     " والي ه ط دان ب ر فرزن ادر ب در و م پ
ره ساوی و غي ومی  . م وارد عم ه م اه ب ی گ حت

ان،    رای آزادی بي ت ب ون درخواس ی چ مهم
امی    ه نظ يح حمل ا تقب شکل و ي ه ت اد آزادان ايج

ر می خوريم ز ب ران ني ه اي ا ب ن . آمريک ا اي ام
ر        وارد پ ضی م ه بع ود دارد ک م وج ص ه نق
اهميت نظير خواست آزادی پوشش، حق سقط        

ده نمی شود           جنين .   و غيره در اين مطالبات دي
وری   تيز جمه وانين زن س شريح و توضيح ق ت
ه در سال             اسالمی تالش مثبت ديگری است ک
سلمًا در خدمت            های اخير صورت  گرفته و م
شتر       ه بي ر چ شای ه ی و اف اهی جمع د آگ رش
رژيم مذهبی و زن ستيز حاکم بر جامعه ايران        

  . قرار دارد
  

ت   رايطی اس ين ش ی   در چن م در پ ه رژي  ک
ان و    ارزات زن رل مب ت کنت رای سياس اج
ای     وب ه ار چ ردن آن در چه صور ک مح
ساس     ا اح ر ج رف ه ک ط ستی، از ي رفورمي
ان ممکن            می کند که کنترل مبارزات علنی زن

است از دست او خارج شود به  سازمان دادن           
ارز و معترض می        ان مب حمله به تجمعات زن

ان و د   تم آن ا ضرب و ش ردازد و ب تگيری پ س
ن  شروی اي انع از پي ا م د ت عناصری می کوش

ود   ارزات ش ا در   (مب ت را م ن واقعي اي
ه            ٢٢ ه سازمان يافت ته در حمل خرداد سال گدش

ه        نيروهای سرکوبگر همچون پليس های زن ب
دان    ان در مي ع زن اهد   ٧تجم ران ش ر ته  تي

وديم ه آن  ) ب ضا دادن ب ا ف ر ب و از طرف ديگ
ه      بش ک ن جن ان در اي ته از زن افع دس من

 اجتماعی  -طبقاتيشان در حفظ سيستم اقتصادی    
سيار مواظب  ن رو ب ه است و از اي اکم نهفت ح
هستند تا حرکتی بر ضد کليت رژيم جمهوری         
رد،     ورت نگي رنگونی آن ص المی و س اس
ای    وب ه ار چ ان را صرفًا در چه ارزه زن مب
ق         اصالح طلبانه و رفورميستی محدود و مختن

  . سازد
  

غو و تغيير قوانين زن ستيز      اگر مبارزه برای ل   
ا         حاکم يک مبارزه بر حق و درستی است، ام
وری  ا جمه ه گوي وهم ک ن ت ه اي ن زدن ب دام
ود را       تيز خ وانين زن س د ق ی توان المی م اس
ر      ان تغيي ع زن ه نف ا را ب اخته و آن ه ی س ملغ
تمديده  ان س شم زن ه چ يدن ب اک پاش د، خ ده

ه          . ايران می باشد    ه فقط ب جمهوری اسالمی ن
و ی   عن د حت ی توان ذهبی نم م م ک رژي ان ي

ذيرا شود بلکه             برابری حقوقی زن و مرد را پ
رمايه     ستم س دافع سي م م ک رژي وان ي ه عن ب
ن    ه اي رايطی ک ران، در ش سته در اي داری واب
ه               ادر ب ز ق رد ني سيستم در  بحران  به سر می ب

ست   ری ني ين ام ق چن تيزی  . تحق ًا  زن س اتفاق
حفظ  رژيم جمهوری اسالمی درست در جهت       

  و خدمت     سيستم سرمايه داری حاکم بر ايران     
م              ن رژي ه تالش های اي رار دارد و هم به آن ق
ان و رواج فرهنگ            وق زن در پايمال کردن حق
المی   دئولوژی اس ا اي ه آن را ب االرانه ک مردس
شأت    ت ن ين واقعي د از هم ی کن ه م ود توجي خ

ت  ه اس ه زن   . گرفت رايطی ک ابراين در ش بن
ا موجوديت رژي       م جمهوری اسالمی     ستيزی ب

ين              ا وجود چن ه ب تنيده شده است، تصور اين ک
د زن در      ر ض اعی آن ب وانين ارتج ی ق رژيم
کليت خود در ايران تغيير يافته و يا لغو شود،           

١٣ادامه در صفحه         
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 با تشکر از این که این :پيام فدائی

لطفًا خودتان را هر . گفتگو را پذیرفتيد

  .تيد، معرفی کنيدطور که مایل هس

 با سالم ،من نصير تبریزی :پاسخ 

  .هستم 

 قبل از هرچيز بگذارید :پيام فدائی

 و در چه  سئوال کنم که به چه اتهامی

  زمانی  دستگير شدید؟

 به اتهام هواداری و خواندن :پاسخ 

نشریات سازمان چریکهای فدایی خلق 

 ٦٠ودر آبان ماه سال ) اقليت ( ایران 

  .دستگير شدم  

 وقتی دستگير شدید :پيام فدائی

  شما را به کدام بازداشتگاه بردند؟

  . زندان اوین در تهران :پاسخ 

  آیا در زمان دستگيری،:پيام فدائی

شکنجه شدید؟ لطفا نوع شکنجه 

هائی که شما خود شخصًا تجربه کرده 

  .اید را بگوئيد

(  مشخصأ از لحظه دستگيری :پاسخ 

 ، اتوبوس ویا حاال چه در خيابان ، خانه

شکنجه شروع می ..) هرمکان دیگری 

شود با ایجاد رعب و وحشت ، فحاشی 

که تا حدودی بشکل یکسان ...و غيره 

درمورد اکثر دستگير شدگان اعمال 

ميشود ، اما شکنجه سيستماتيک 

بسته به موقعيت سازمانی ، 

تشکيالتی واینکه فرد دستگير شده تا 

ات باشد چه اندازه ميتواند حامل اطالع

، فرق ميکرد ، اما در مورد خودم در آغاز 

 حالت ایستاده و در حالی  و در همان

که چشمهایم را نيز بسته بودند با 

مشت و لگد به جانم افتادند که در 

منظور .  ه چرخشی تبدیل شدادامه ب

از چرخشی زمانی است که بازجوها  

دو ، سه نفری از زاویه های مختلف 

نی و با مشت و لگد می ریختند سرزندا

زندانی را همانند توپ به هم پاس 

 بعد کابل زدن بود که به .ميدادند

تمامی اعضاء بدنم در حالتی که بر روی 

. صندلی نشانده بودند فرود می آوردند

کابل زدن های متوالی به پشت وبویژه 

کف پاها ی بسته به ميله تخت های 

ارتشی وهر از چندی وادار به راه رفتن 

ی جلوگيری از متورم وپاره شدن برا

پوست پاها برای ادامه کابل زدن که 

ت شکنجه معمول بود و در من نيز صور

ز که خود شکلهای قپونه کردن ني. گرفت

مختلف داشت و معموًال به این صورت 

بود که دست ویا پای زندانی را دستبند 

زده و از مکانی یا جایی آویزان می 

 این شکل کردند، در مورد خود من به

دستهایم را از پشت دستبند : بود که

زدند و بر روی شکم دراز ام کردند و بعد 

یک صندلی را طوری رویم قرار دادند که 

تمام هيکلم مابين چهارپایۀ صندلی قرار 

گرفت و پشتی صندلی به سمت سرم 

چيزی شبيه طناب یا سيم برق را . بود

از وسط دستبندم عبور داده بودند و 

ر که روی صندلی نشسته شکنجه گ

بود، با تکيه گاه قرار دادن پشتی 

در این . صندلی طناب را می کشيد

حالت نيم تنه من هماهنگ با کشيده 

شدن دستهای بسته ام به سمت باال 

این شکنجه درد . حرکت داده ميشد

شدیدی روی دستها ایجاد می کند و 

وقتی . آثار آن نيز تا مدتها می ماند

عمل تکرار می گشت برای مدتی این 

دستها از ناحيه شانه ها بيحس شده و 

) سه ، چهارماه (برای مدتی طوالنی 

دستها قدرت خود را موقتا از دست 

ميدادند، حتی قادر به بلند کرد یک 

قاشق غذا به سمت دهان را نبودند و 

حتمأ باید از دو دست استفاده و 

همزمان دهان را برای گرفتن غذا به 

از شکنجه .  آوردیسمت پائين می

های دیگری که بر من اعمال کردند 

ایستاده نگه داشتن و در همان حال 

  .  یکدفعه زیر مشت و لگد گرفتنم بود

 دستگيری شما در سال :پيام فدائی

با موج گسترده   هم زمان بود٦٠

دستگيری های جمهوری اسالمی و 

برخوردهای به غایت جنایتکارانه جالدان 

 ؛ لطفًا تا آنجا که رژیم در زندان ها

امکان دارد در مورد فضای اوين در مقطع 

  .دستگيری صحبت کنيد

 پس از استنشاق آخرین هوای :پاسخ 

 وقتی با چشمهایی بسته  وارد  تازه

راهرو مانندی شدم بوی عرق ، تعفن 

وآه وناله زندانيان  شکنجه شده که 

تمامی راهرو را پر کرده بود، توجهم را 

نين وضعيتی به دليل در چ. جلب کرد

ازدحام دستگير شده ها، چه بسا که 

در حال عبور بعلت اينکه با چشم بند 

هستی و نمی توانی ببينی پایت به 

پاها وبدن شکنجه شده يک زندانی 

ديگر برخورد کند و تو با شنيدن  فرياد 

اين زندانی تازه می فهمی چه اتفاقی 

افتاده است  و اين در حالی است که 

افراد زیر بازجویی هم  لحظه ای فرياد 

وقتيکه وارد اين محيط .  قطع نمی شود

شدم در ابتدا من را مقابل دری کنار 

تا زمانی که دوبا ره . دیوار نشاندند 

بسراغم بيایند، سرم را باال گرفته 

وسعی کردم تا از زیر چشم بند نگاهی 

به اطراف بيندازم که بشدت با مشت و 

 بازجو بود و یا لگد فردی که نمی دانم

چون فرقی نمی (آبدارچی ویا پاسدار 

کرد در آنجا هر مأمور ریز و درشت 

رفتارشدیدًا خشونت آميزی با زندانی 

بر اثرشدت . مواجه شدم) داشت 

در همان . ضربات وارده به زمين افتادم 

یک لحظه قبل از کتک که از زير چشم 

بند محيط را ديدم ،با  انسانهایی مواجه 

گفتگوي پيام فدائي با رفيق
نصير تبريزي از زندانيان 

 !60دهه 
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ه نشسته ویا درازکش از درد شدم ک

ناله و فغان ميکردند ، زنان بيهوش ودر 

چادر پيچيده را دیدم که تنها حرکت 

ناشی از درد شکنجه ، نشان زنده 

در انعکاس به ضرباتی . بودنشان بود 

که خورده بودم  فریاد زدم که چرا 

ميزنی مگر من چکار کردم برای چی 

 ؟  به اين ترتيب  افراد دیگر!ميزنی

. متوجه شدند که  تازه دستگيرشده ام

فضای کلی را که در آن زمان در 

جریانش قرار گرفتم را این طور توضيح 

در آن موقعيت اگر شانس : می دهم

داشتی وزندانی با تجربه و از قبل 

دستگير شده ای که از بند برای 

بازجویی  آورده بودند  بغل دستت قرار 

 می گرفت ، یواشکی سر حرف را باز

ميکرد و سریع هشدارهایی را بهت 

انتقال ميداد و اگر هم بد می آوردی و 

در آن حالت گيجی دستگيری ، 

پاسداری يا فرد بریده ای و یا خود بازجو 

کنار دستت می نشست قاعدتا خيلی 

تازه دستگير شده : یواش می پرسيد

من االن آزاد : ای ؟ و اضافه می کرد

داری ميشوم اگر شماره تلفن یا آدرس 

اگر فرد ! بده تا به آنها اطالع بدهم

مزبور با واکنش منفی زندانی روبرو 

ميشد، آن فرد که از زندانبانان بود  بلند 

شده وبا مشت و لگد زندانی تازه 

دستگير شده را زير ضرب گرفته و با  

منافق و کافر خطاب کردن او ازآنجا دور 

از این لحظه به بعد بود که . ميشد

دوران . وئی شروع می شددوران بازج

توهين ، حقارت ، شکنجه ، تجاوز، 

تحقيرشدن ، خرد شدنها و ایستادگی 

، ایثار ، از خود گذشتگی ، مقاومتها 

وجانباختن  در راه آرمانها واعدام ها 

بسته به موقعيت و فعاليت فرد دستگير 

  .  شده ، آغاز می گشت 

 آیا شما در زمان بازجوئی :پيام فدائی

د شکنجه دیگران بودید؟ اگر خود شاه

  .آری این موارد را توضيح دهيد

 ببينيد در سال شصت به علت :پاسخ 

اينکه رژيم در موقعيت حساسی قرار 

گرفته بود به  وحشيانه  ترين وجه با 

در اوين من به . زندانيان برخورد می کرد

چشم خود ديدم که عمال تمامی 

رئيس ، معاون ، سر ( مسئولين زندان 

جو ، بازجوها ، پاسداران ، زندانبانان باز

از هيج .....) ، آبدارچی ، آشپز و 

امکانی برای اذيت و آزار زندانی دريغ 

آنها  بقدری هار و وحشی . نمی کردند

شده بودند که لحظه ای ازکتک زدن و  

به علت . شکنجه باز نمی ايستادند

دستگيریهای گسترده، شکنجه شدن و 

در زیر یک سقف کابل خوردن چند نفر  

و فرد زير . و در کنار هم کامال رايج بود

بازجوئی از هيا هوی های بسيار مثًال 

از پرسش های شکنجه گران ، کتک 

زدنها و فریاد زدنها، فحش و ناسزا 

گفتنها ، صدای دیوانه وار اهللا اکبر به 

همرا ه صدا ی وزوزه بر خورد کابل ها 

ی ، به کف پا و بدن زندانيان  و پاسخها

نميدانم ها، مرا اشتباهی گرفته ايد  و 

ناله های توأم با گریه ، فریادهای 

ناشی از درد و خشم، بلی از همه 

اینها کامًال متوجه شکنجه ديگران می 

یا زمانی که در راهرو به انتظار . شد

رسيدن نوبت بازجویی نشسته بودی 

،شنيدن  فریاد های ناشی از  درد و 

ين رژیم ، صدا گاه  ناسزا به مسئول

های کوبانده شدن بدنهای زندانيان  به 

با وجودی که . در ودیوار امری عادی بود

چشمانمان بسته بود شکنجه شدن 

فرد یا افرادی را هم زمان  با تمام 

هر . وجودمان احساس ولمس ميکردیم

کس با ديدن وضع خود براحتی می 

توانست بفهمد که چه بر سر ديگران 

    .دارند می آورند

 بر اساس تجربه شخص :پيام فدائی

شما آیا فضای زندان در زمان دستگيری 

در آن زمان فضای مقاومت بود و یا بر 

  عکس؟

 اولين بار که چشم بندم را در :پاسخ 

توالت و بدور ازچشم پاسداران ، باال 

زدم زمانی بود که  پس از اولين کابل 

و توپ فوتبال ) کف پاها ( خوردنها 

ار برای راه رفتن و ادرار شدن به اجب

دیدن پاهای . کردن به توالت برده شدم 

باد کرده ، سروصورت پف کرده و خون 

آلود  یک لحظه تمام وجودم را دچاریاس 

چهره تمامی آنهایی . و نا اميدی کرد 

که در آنجا بودند تا آنجا که می شد ديد 

همه شکسته و تکيده ، ژوليده و لوليده 

 که در نگاه اول در تصویری. می نمودند

چنين شرايطی تداعی ميشد نوعی 

به هر ( سردرگمی ، ترس و واهمه 

مثًال تر س و واهمه از  اینکه . شکلش

آيا تو را ميشناسند ؟ تا چه مقدار 

است که ) درمورد تو ميدانند ؟ وغيره 

تا حدودی عکس  فضای مقاومت را  

اما اين حاصل دل . انعکاس می دهد

. ط زير بازجوئی بودنگرانی های شراي

واقعيت اين است که با باز توصيف 

کردن آن شرایط زمانی و مکانی ، 

  صادقانه ميتوانم پاسخ دهم که فضا،

اما مقاومت به چه . فضای مقاومت بود

مفهومی و در چه شرایطی ودر مقابل 

کدام حد از سرکوب ؟ مقاومت در 

دستگيریهای قبل از دهه شصت ، 

را که بازجو ها و مقاومت تهاجمی بود چ

 خود را ٦٠زندانبانان  هنوز چهره سال 

اما مقاومت بعد از .نشان نداده بودند 

سرکوب سيستماتيک اشکال ديگری 

  .  گرفت

  

در زندان با دو شکل از مقاومت روبرو 

بودی مقاومت تهاجمی  در رده های 

اگر ( باالی سازمانی تشکيالتی 
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و مقاومت کلی ) شناخته شده بودند

 ربين زندانيان خود را در اشکال که د

از قبيل لبخند . مختلفی نشان می داد

زدن به روی هم، ردو بدل کردن خبری ، 

خواندن آواز دلنشينی، انجام بازیهای 

جمعی ، کشيدن اشتراکی یک نخ 

سيگار بدور از چشم زندانبانان در وقت 

کم دستشویی و پائيدن نگهبان توسط 

رعایت دیگرانی که سيگاری نبودند، 

کامل افرادی که شکنجه شده و به 

اطاق بر ميگشتند ، گریه و تأسف از 

اعدام هم اطاقيت که چند ساعت قبل 

از زير هشت اسمش را خوانده بودند ، 

آری ، من تمامی    اینها را دردورانی 

که دوران خون ليسيدن گرگهای سگ 

بود ......) کچوئی ها و الجوردیها و( نما 

ایی بساط شکنجه ، دار و آنها برای برپ

و تيرباران فرزندان خلق، زوزه های 

سر داده بودند، به عينه !!!!  پيروزی

فضای آن ماهها را مقاومت می . ديدم

بينم چرا که کاربرد مقاومت در مقابل 

. دژخيمان بسته به شرایط  فرق ميکرد 

زمانی زندانی در بند  در مقابل فرمان 

دان سر آتش جالدان ، فریاد مرگ بر جال

ميداد و زمانی در بازگشت از بازجویی 

تنها تبسمی در چهارچوب ورودی اطاق 

نشان می داد که معنائی جز پايداری 

اما بویژه از نيمه دوم سال . نداشت

شصت و سياست و برنامه سردمداران 

رژیم جنایتکار در سرکوب عریان مبارزین 

، آزادیخواهان ویا هر جنبنده مخالف در 

رون زندانها و با به همکاری درون و بي

کشاندن تعدادی از رهبران و اعضاء 

 و مذهبی( جریانات سياسی 

در اوین بعد از ) مارکسيستی 

حال زیر شکنجه و یا به ( دستگيریشان 

و خيانت وهمکاری توده ای ) هر دليلی 

 اکثریتی ها در بيرون از زندان با –

دادستانی انقالب و در حالی که 

بی شان  بوسيله سياست ضد انقال

بازداشت شدگانشان نيز کامال در زندان 

انعکاس داشت، شکل و شيوه کلی 

  .مقاومت تغيير کرد

  

 آيا کسانی در زندان به :پيام فدائی

چهره های مقاومت تبدیل شده بودند 

  .اگرمی دانيد نام ببرید

 تمامی رفقا و آزادیخواهانی که :پاسخ 

به هر شکلی زیر شکنجه شهيد شدند 

 يا  به دار کشيده شدند  ویا تيرباران و

شدند چه آنانی که شناخته شده 

هستند و چه آنانی که نا شناخته 

ماندند ، تمامی آنها  اسطوره مقاومت 

دورانی که جالدان . این دوران هستند

رژیم در زندانها جنایتکارانه ترین برخورد 

ها را در حق زندانيان  اعمال می کردند 

هرگزفراموش نخواهند اين مقاومتها . 

شد ،مقاومت دخترانی که نباید باکره 

اعدام ميشدند ،زنانی که با جنين در 

شکم اعدام شدند و مادرانی که 

فرزندانشان را در شرايط شکنجه حاکم 

بر زندانها به دنيا آوردند، مادرانی که 

زمانيکه با  قدمهای ناخواسته بسوی 

قتلگاه می رفتند که لبخند می زدند و 

ین چنين به نگاه کنجکاوانه کودکان ا

خردسال خود پاسخ می دادند، به 

راستی به اینها  بجز اسطوره های 

مقاومت ، چه عنوان دیگری ميتوان 

؟ ، با تمامی اینها دلم ميخواهد از !داد

دو نفر نام ببرم ،زنده یادان داوود مدائن 

( وحسين صدرآملی ) اقليت -سچفخا( 

احترام و که هر دو ) مجاهدین خلق

جایگاه خاص خودرا در ميان زندانيان 

بویژه رفيق داوود مدائن . دیگر داشتند

بعلت سابقه مبارزاتيش و این که در 

دوره شاه نيز زندانی سياسی بود و 

همچنين به خاطر شخصيت مبارزاتيش 

حتی در بين بچه های مجاهدین  

یکی از بچه . (احترام بخصوصی داشت

 ميگفت که ها در مورد رفيق داوود

دریکی از روزها وقتی الجوردی، رئيس 

زندان اوین برای سرکشی به اطاق 

اینها در بند دو می آید، بعداز دیدن وی 

تو : ،ازموضع قدرت و تمسخرمی گوید

رفيق مدائن با صدای ! هم که اینجایی

بلند ميگوید ما که تو را خوب 

ميشناسيم  و حرفهائی می زند که 

 اطاق بيرون الجوردی کنف شده و از

  .) یادشان زنده و گرامی باد. می زند

 بعد از بازجوئی شما را به :پيام فدائی

کدام زندان فرستادند؟ آ یا در اوین بودید 

  يا به زندان ديگری فرستادند؟

 پس از بازجوئيهای اوليه که :پاسخ 

 چهار روزطول کشيد ، به بند دو -سه

زندان اوین انتقالم دادند و چند بار هم 

از همانجا برای بازجوئی صدایم کردند 

  .تا تکميل پرونده و تشکيل دادگاه

 ٢ لطفا در مورد اوضاع بند :پيام فدائی

آيا اين بند . اوين بيشتر توضيح دهيد

عمومی بود يا انفرادی و چند نفر در اين 

     بند بودند؟ تراکم اتاقها چگونه بود؟

که (  کأل بند دو نه عمومی بود :پاسخ 

نه انفرادی ، ) ق ها باز باشد دراطا

سه در شش ( بلکه چندین اطاق تقریبأ

را شامل می شد ) و شش درشش 

ا زمانی باز که تمامی درها بسته و تنه

ميشد که  نوبت دستشوئی و 

هواخوری رفتن و یا برای بازجوئی صدا 

ميکردند ، تا آنجائی که یادم هست 

باالترین تعداد در اطاق یک که اطاقی 

شش –بود سه در شش ، چهل و پنج 

) شش در شش ( نفر و در اطاق سه 

آخرین آمار صد و هشت نفر بودیم با دو 

ویزیون که تخت ارتشی رو هم و یک تل

توليدات داخلی و انتخابی را پخش 

 .ميکرد

 در اين بند چند بار در روز :پيام فدائی

دستشوئی می رفتيد؟ آيا هواخوری 

  داشتيد؟
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 وضع غذا چگونه بود؟ آيا مالقاتی 

داشتيد؟ آيا امکان استفاده از کتاب و 

روزنامه را داشتيد؟ وضع بهداری چگونه 

مار چگونه بود شيوه برخورد با زندانی بي

  بود؟آيا امکان خريد داشتيد؟  

 همانطور که قبأل اشاره کردم :پاسخ 

در بيست و چهار ) سلول ( در اطاق 

ساعت ، سه بار و هربار مابين پانزده 

الی بيست دقيقه برای توالت ، 

ظرفشوئی ، لباسشوئی ودوش سریع 

به خاطر عدم توجه . گرفتن باز ميشد

برای رفتن زندانبانان به در خواست ما 

به دستشوئی، برای مواقع دستشوئی 

اضطراری، بعلت احتياج شدید ) توالت ( 

( افرادی که زیر شکنجه وبازجوئی 

) حالت های روحی ، روانی و جسمی 

بودند، سطل کوچکی را برای استفاده 

در .  در این شرایط اختصاص داده بودیم

مورد هواخوری هم ، هر از چند گاهی 

وز و یا چند روز در ميان ممکن بود هر ر( 

، ده الی پانزده دقيقه داشتيم که ) 

بيشتر به ورزش و راه رفتن خالصه می 

  .گذشت 

درآن مقطع مسأله . وضع غذا و تغذیه

اما غذا به لحاظ . ما کم بودن غذا نبود

نبود پروتئين و ویتامينهای مورد نياز بدن 

یعنی کيفيت غذا . تعریفی نداشت

  . خوب نبود

 مالقات، من قبل از انتقالم به در مورد

قزل حصار، دو بار مالقاتی داشتم و این 

زمانی بود که بازجوئيهایم تقریبأ تمام 

چندین کتاب ازجمله .  شده بود

کتابهائی از مطهری و سروش دراطاق 

. بود که اینها تنها منبع مطالعه بودند

مورد بهداری که پرسيدید ، ببينيد خوب 

ر بود که اطاقها شکل ظاهر کار این طو

ليستی تهيه ميکردند برای رفتن به 

بهداری ، ولی به هر وسيله ای که 

ممکن بود و به هر بهانه ای ، از طرف 

زندانبانان کار شکنی ميشد و در نتيجه 

مداوا و پانسمان زخمها ، دردهای 

ناشی از شتم وضرب و دردهای 

معمولی و سرماخورده گی و غيره 

ل اطاق که بيشتر توسط افراد داخ

) دانشجو ، انترن و دکتر( سررشته ای 

  .از پزشکی داشتند ، انجام ميگرفت 

 چه مدت بعد از :پيام فدائی

دستگيری شما را به دادگاه بردند؟ 

.  چگونگی دادگاه را کمی توضيح دهيد

آیا چشم بسته بودید؟ چه کسانی در 

آنجا حضور داشتند؟ چه حرفهائی زده 

  ید؟  ؟ چقدر محکوم شد..شد و

 سه ، چهار ماه بعد از :پاسخ 

دستگيریم برای دادگاه صدام کردند ، در 

سه دقيقه طول -دادگاه که بيشتر از دو

نکشيد چشم بسته بودم واحتماأل سه 

حاکم شرع که از ( نفر در آنجابود ند

صحبت کردنش معلوم بود آخوند است، 

، )فرد تکميل کننده پرونده و فرد سوم 

موارد (  رابطه با سئواالت بيشتر در

موجود در پرونده واینکه توبه کرده ای یا 

نه ؟ اگر آزاد بشوی دو باره دنبال 

) کارهای گذشته می روی یا نه ؟ 

بودند وپس از آن مرا به بند برگرداندند ، 

و بعدا فهميدم که دوسا ل حکم گرفته 

  .ام 

 يعنی حکم دادگاه را در :پيام فدائی

  ردند؟همان جا به شما ابالغ نک

 نخير، بعد از مدتی که از  :پاسخ

دادگاه گذشته بود داخل بند آمده و 

  .حکم را ابالغ کردند 

 آيا دادگاه يک بار بود يا :پيام فدائی 

  دادگاه تجديد نظر هم داشتيد؟        

 در ارتباط با مورد اتهام :پاسخ 

  .ودستگيریم یکبار به دادگاه برده شدم 

ادگاه و گرفتن  آیا پس از د:پيام فدائی

  حکم محکوميت باز هم شکنجه شدید؟

 شکنجه بمعنی روحی و :پاسخ 

روانی هميشه ودرهمه حال در 

زندانهای جمهوری اسالمی جريان 

داشت و خود داستان دیگری ازقساوت 

مبتنی بر تفکرو سياست بغایت 

آنها به هر حال  .  ارتجاعی رژیم است

سعی می کردند که شخصيت زندانی  

بی خرد کنند که در ادامه بدان را حسا

خواهم پرداخت ، اما به معنی شالق و 

دست بند قپانی زدن و غيره مثل زمان 

با اینحال بد نيست .  بازجوئی نبود

یکبار  " .خاطره ای را برایتان تعریف بکنم

در وقت دستشویی که نوبت ما ساعت 

چهار صبح بود موقع برگشتن به اطاق 

پاسدار بند در ،چون من دیر کرده بودم 

زمانی که من از . اطاق ما را بسته بود

دستشوئی بر گشتم به زندانيان اتاق 

ديگر برخوردم چون پاسدار درب اطاق 

آنها را برای رفتن به دستشوئی بازکرده  

از دیدن آنها بسيار . و رفته بود

خوشحال شدم و پس از احوال پرسی، 

سریع دراتاقمان را باز کرده و داخل 

وقتی پاسدار بر گشته .  دماطاق ش

او با . بود دیده بود دراتاق ما باز است

عصبانيت  به اتاق آمد و پرسيد که به 

بخاطر . چه دليل در اتاق باز بوده است

اینکه مشکلی برای بقيه بچه ها پيش 

نيايد،علت را گفتم و جا ماندنم در 

اما مسأله . دستشویی را توضيح دادم

اسدارتنبيه با گزارش پ. فيصله نيافت

شدم و  آنها مرا مجبور کردند که دو 

ساعت در زیر هشت  با فاصله نيم متر 

از دیوار با پاهای باز ودستها به پشت و 

تکيه سر به دیوار بايستم که کاری آزار 

  .دهنده بود

   

 آیا پس از دادگاه و گرفتن :پيام فدائی

  حکم محل زندانتان تغيير کرد؟

حکم ما را  بله ،پس از گرفتن :پاسخ 

  .به زندان قزل حصار انتقال دادند 

کًال چه مدت در اوین :پيام فدائی

  بودید؟ کمی از تجربيات خود از اوین 
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 ٦٠آیا اعدام های وسيع سال . بگوئيد

  را به عينه دیدید؟

 حدودأ پنج ماه دراسارتگاه اوین :پاسخ 

 در یک کالم ودر کل جز سرکوب  .بودم 

 نماد دیگری بر عریان ، کشتار واعدام ،

سر دراین دکان قصابی نبود ونمونه بارز 

آن کشتار و اعدام وسيع نيمه دوم 

همانطور که اطالع . سال شصت بود 

دارید سال شصت سال آغاز  شنيع 

ترين و جنایتکارانه ترین کشتارهای 

جمهوری اسالمی در زندانها بویژه 

یادم مياد هردو روز در . زندان اوین بود

ند مرحله هر روز ، بساط ميان و در چ

اعدام فرزندان خلق، جگرگوشه های 

مردم شهروروستا، عزيزان مردم  کوچه 

و ) الجوردی ( وبازار توسط جالد اوین 

طی روز، . جانيان همراه وی برقرار بود

زندانی را با تمامی وسائل صدا 

ميکردند و با صدا کردن او لحظه دیدار 

نانی آن که ميرفت و آ. آخر فرا ميرسيد

ماندند همگان  به حادثه در  که می

خود "حال وقوع آگاهی داشتند همانند 

 وقتی حسين  ".آگاهان به مرگ خویش

صدرآملی را برای اعدام صدا زدند تنها 

در آن . وپيراهنی به تن داشت پيژاما

سرمای زمستان در پاسخ به اصرار بچه 

ها که لباس گرم بپوش چون هوا خيلی 

چند ساعت دیگر :  سرد است ، گفت

مرا اعدام ميکنند ، بگذارید آنهایی که 

بعدا دستگير خواهند شد از این لباسها 

و حسين رفت و . استفاده بکنند

داوود مدائن ها ، احمد  روزهای دیگر

و خيلی های  عامری ها، عبداهللا ها

دیگر رفتند و آنهائی که ماندند منتظر 

شنيدن زوزه شب پرستان خون آشام 

فعه صدای خوفناکی می یکد. شدند

آمد مثل اينکه دارند تيرآهن خالی می 

. کنند  سه بار این صدا شنيده می شد

شليک رگبار بود و اين صدا تمامی اوین 

وبعد . را در سکوتی غمبار فرو می برد

تير های ( از آن شمارش تک تيرها 

اشک ،خشم ، ( ا همراه ب) خالص

شروع می ) نفرت ،آه و افسوس

                                                                                                              :گشت

.......ده،بيست،سی......،یک،دو،سه

صدوهفتاد،صد ......صدویک،صدودو

آمار اعداميان ........وهشتاد، صد و نود

باره در روز بعد آن شب بود و این روند دو

طولی نکشيد که ......   تکرار می شد

خورشيد از شرم، رخسار خود را 

برکشيد و غروبی حزن انگيز چهره 

بنمود و سپس تاریکی و سياهی بر 

 صورتها در  .همه جا گسترده گشت

التهاب رخ دادی بود اما نه برای 

بازجوئی ، نه برای مواجه شدن با درد 

ود ،نه نه نه ، شالق وکابل ، نه برای خ

برای عزیزان رفته وبرای آنهائی که تو 

حتی از نزدیک نمی شناختی شان 

  .ولی دلت و وجودت با آنها بود 

 افراد را بر اساس چه :پيام فدائی

معياری برای اين اعدامها انتخاب می 

  کردند؟

 مشخصأ بيشتر اعداميها  :پاسخ

افرادی بودند که در در گيریهای 

ی خرداد شرکت مسلحانه بعد از س

داشته و دستگير شده بودند که بيشتر 

بچه های مجاهدین را شامل ميگشت 

شامل و از نيروهای چپ آنهائی را 

شتر مسئولين ویا رده های ميشد که بي

باالی سازمانی ویا هواداران صادقی 

بودند که از مواضع سازمانی و 

تشکيالتی خود آشکارا دفاع می کردند 

ه ای بودند که ویا رفقای شناخته شد

  ...زمان شاه نيز در زندان بودند

)ادامه دارد(  

  ۶ادامه از صفحه    ...درباره مسئله ملي 

در پاسخ به مدافعين این تفکر هم باید گفت که اوًال در 
تحليلهای آنها، دليل این امر معلوم نيست که از کجا تحقق حق 

ت؟ ملل در تعيين سرنوشت خویش حتمًا به معنای جدائی اس
این درست است که جدائی، یکی از اشکال تجلی حق ملل در 

اما جوهر این اصل تعيين سرنوشت و باالترین شکل آن است 
این است که ملتهای تحت ستم حق دارند در یک شرایط 
دمکراتيک و خارج از هرگونه اعمال فشار و اجبار، 

در نتيجه . خودشان سرنوشت خودشان را تعيين کنند
دیدگاه باید پاسخ بدهند که اگر خودشان را مدافعين این 

سوسياليست می پندارند، اگر ادعای مبارزه برای 
سوسياليسم دارند، به چه دليل چنين حق دمکراتيکی را برای 

آیا در سوسياليسم . خلقهای تحت ستم در ایران قائل نيستند
 آزاد نيستند که هر طور که خودشان صالح دانستند مردمآنها 

 را تعيين کنند؟ سوسياليسم اینها چه نوع سرنوشتشان
(!!) سوسياليسمی است، آیا این سوسياليسم غير دمکراتيک 

  !است؟
از طرف دیگر تا آنجا که به مسئله ستم ملی و مبارزات ملی در 
ایران بر می گردد، این واقعيت روشنی است که مطالعه گرایش 

برجسته تاریخی خلقهای تحت ستم در این سرزمين و مثًال در 

ترین مورد این جنبشها یعنی در کردستان، نشان ميدهد که 
اتفاقًا تا آنجا که به توده های زحمتکش تحت سيطره دیکتاتوری 

و در این زمينه . کنونی برميگردد، آنها خواهان جدائی نيستند
باید بين اراده توده های تحت ستم و تبليغات و خواست 

و باالخره اگر . نيروهای کوچک جدائی طلب فرق گذاشت
مدافعين این نظر، شعار حق ملل در تعيين سرنوشت خویش و 
باصطالح جدائی را در تخالف با روند پيشرفت به سوی 
سوسياليسم می دانند، آنگاه باید پاسخ دهند که اگر واقعًا و نه 
در حرف سوسياليست هستند، مگر نه این است که برای 

د مروج و خواهان رسيدن به سوسياليسم، طبقه کارگربای
وسيعترین تحوالت دمکراتيک و دمکراسی و رشد آن در تمام 
زمينه ها و از جمله در زمينه حق ملل تحت ستم باشد، بنابراین 
از آنها باید پرسيد که شما چه گونه سوسياليستهای دمکراتی 
هستيد که تحت عنوان خطر عقبگرد برای سوسياليسم 

 درتعيين آزادانه حاضرید حق مسلم توده های یک ملت
سرنوشت خودش را در بهترین حالت نادیده گرفته و پایمال 
سازید و در بدترین حالت هم، با زور در مقابل آن بایستيد؟ آیا 
این تفکر به معنای عقب گردی بس وحشتناکتر از سوسياليسم 

  و ضربه به مبارزه برای سوسياليسم نيست؟
 اميدوارم در قسمت یکبار دیگر از حوصله تان تشکر می کنم و

  .بحث آزاد، بتوان نقایص این بحث را با کمک رفقا برطرف کرد
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  اشرف دهقاني
  

  يا تاكتيكي كه تواب ساخت! هاي تاكتيكي تواب
داوم دستگيری٦٠در اواخر سال  ا ت دام  ، ب ا و اع زايش خشونت ه ا اف ا و ب شارها،  ه ا و ف ه

ده ازجوئی  ع ان ب ه در جري دانيان ک ع  ای از زن شده و مواض ناخته ن ا ش رای  ه ان ب ش
اره دست ًا ک ه واقع سانی ک ين ک ود و همچن شده ب دان رو ن درکاران زن وده و صرفًا در  ان ای نب

ر آن               های وحشيانه و بی     جريان بگير و ببند    د، ب اده بودن حساب و کتاب پاسداران به زندان افت
ه    در اي. شدند که خود را موافق رژيم جمهوری اسالمی جلوه دهند     د ک م بودن ن ميان کسانی ه

ائی از مخمصه موجود و حفظ              ه خاطر ره دان، صرفًا ب در شرايط بسيار سخت و دشوار زن
م را داشته                    زندگی داری از رژي شان، دست به ابراز ندامت زده و بدون آن که واقعًا قصد طرف

ه در آن شرايط                    ايی ک ال و رفتاره  در خدمت    و بخواهند به خدمت او در آيند، کوشيدند با اعم
د                      ار تظاهر نماين ن ک ه اي از  . تضعيف جّو مبارزه و مقاومت در زندان قرار داشت، صرفًا ب نم

د                 های سياسی    خواندن، شرکت در مراسم    الی بودن ره، اعم دان و غي م در درون زن ذهبی رژي م
ره                   (که اينان    ه مجاهدين و غي ا  ) چه متعلق به يک نيروی سياسی چپ بودند و چه متعلق ب ب
م می        آنها سعی در موافق جلوه    توسل به    د   دادن خود با رژي سانی       . کردن واردی، ک د در م هرچن

ا،          از طريق پيشه   د ام دان برهانن ستند خود را از زن اهی توان اری در مدت کوت کردن چنان رفت
ارز و بطور                        بريدن و نادم   دانيان سياسی مب م شکستن زن ه در ه م ب ه رژي شدن در شرايطی ک

ارزه و         ّو مب ام                 کلی شکستن ج ی درد سر تم از داشت، آسان و ب دان شديدًا ني مقاومت در زن
شان صرفًا خالصی   کردند و مساله    بودن می   درست است که اينان فقط تظاهر به تواب       . شد  نمی

ودگی هرچه            دان آل ا و مسئولين زن ه بازجوه ان وضعی در شرايطی ک از زندان بود، ولی چن
د    کردند، نمی ها طلب می    بيشتر آنها را به اعمال ضدانقالبی در زندان        ازه  . توانست ثابت بمان ت

ادی     دت زي اری م ين ک ود، چن اکم ب دان ح ه در زن رايطی ک ی و ش وابين واقع ود ت ا وج ب
اکتيکی                             نمی ه و ت و رفت وابين ل ن ت ا توسط اي ا زود آنه ر ي د و دي ه طول انجام ودن    توانست ب ب

ت ی  حرک رمال م ان ب د ش ان را   . ش ای اين ز کاره ی، ري وابين واقع زارش  ت دان گ يس زن ه رئ ب
ی ار،   م ن ک ان اي د و در جري اکتيکی"دادن وابين ت ی " ت رار م رايطی ق ر   در ش ه ديگ د ک گرفتن
اک           بطور کلی، نادم  . بازی کنند " فيلم"توانستند به راحتی      نمی شدن، آغاز يک پروسه خطرن

جات ساخت تا فردی که صرفًا در جستجوی راهی برای ن           بود چرا که زمينه مناسبی فراهم می      
سند و                 ورد پ ال م خود از شرايط مرگبار زندان بود و به همين منظور تن به انجام بعضی اعم

ا             دلخواه بازجوها و زندانبانان می     ن معن داد، در شرايطی به ورطه نابودی کشانده شود؛ به اي
ود، می                  ونی        که شرايط جديد که در آغاز با کمک خود وی ساخته شده ب توانست باعث دگرگ

ش ه شخصيت پي وابی غوط نجالب ت ل در م ور کام شته و وی را بط ازد ين او گ ن . ور س در اي
ادی صرف       دوره گردانندگان زندان   رژی زي ع خود، ان ها، برای استفاده از چنين افرادی به نف

ديل     های گوناگونی را پياده می     نموده و برنامه   نمودند تا نادمين واقعی را به همکاران خود تب
های مستقيم و غيرمستقيم        ها از وارد آوردن فشار      اين برنامه .  بسازند ها تواب   نموده و از آن   

نحط خود در آن دئولوژی م وذ دادن اي ا کوشش در نف ه ت دانی سياسی گرفت ر زن ه  ب ا ب ا و ي ه
ی    امل م ا را ش زی آنه شوی مغ ر شست ان ديگ د زب ه . ش ن برنام ه، اي تای   البت ه در راس ا ک ه

ًا هميش       سازی صورت می     تواب ت، الزام ان        ه موفقيت  گرف واردی اجرای چن ود و در م ز نب آمي
واب            برنامه ه ت ا تظاهر ب د و ي ه آغاز     شدن می   هائی در رابطه با کسانی که نادم بودن د، ب کردن

ه در درون شخص وجود داشت      . پروسه ديگری می انجاميد    اقض   -گاه، تناقضاتی ک ی تن  يعن
سان   ارز  بين ان ا از جنِس دست       مب دن و ي درکاراِن جمهو    مان سان     ان ه ان ری اسالمی شدن و ب

شار   -گشتن  پست و حقيری به نام تواب تبديل       ه آن شخص وارد می              چنان ف ی ب رد    های درون ک
ه حالت              هم  که تعادل روحی وی را به      های   ريخته و نتايج ناگوار و دلخراشی چون دچارشدن ب

امًال    تآورد؛ و بعضی وق های روانی به بار می انگيز و ابتالی او به بيماری  روانی غم  ز ک ها ني
ه ه ديوان ی ب ر م شت شدن وی منج انم پارسی. گ ته ديگری از خ وان  در نوش ور تحت عن " پ

ادم  واب ن ا و ت ا  ه دان  چاپ" (ه اب زن د اول-شده در کت دان  ) جل اکتيکی در زن وابين ت ، وضع ت
د       اکنون می : "زنان، با روشنی هرچه بيشتری مورد تشريح قرار گرفته است          توانم بگويم چن

د سر موضع     بخش قابل مالحظه. ام تواب را در اين زندان ديده    نوع   ای از توابين افرادی بودن
ويم سر موضع منظورم          هنگامی که می   . که با زرنگی تمام در نقش تواب ظاهر شده بودند          گ

د            اين نيست که می   ی بازگشت کنن ا حزب ه فعاليت سازمانی ي دان ب ان زن . خواستند پس از پاي

ن اس       ان       بلکه منظورم اي ا همچن ه آنه ت ک
ا در       تند؛ ام اور داش ود ب ادات خ ه اعتق ب

ل     ه عق ين ب ود   عين حال چن شان رسيده ب
د ازی کنن وابی ب يلم ت ه ف ته دوم ... ک دس

ه از   د ک وانی بودن ران ج وابين، دخت ت
ده    ل و الی غلطي ره در گ ا خرخ شت ت وح

روه موی     . بودند و تواب شده بودند     اين گ
گزارش مرتب  . دماغ گروه اول شده بودند    

ی م     م ست ه روه نخ ه گ د، در نتيج دادن
ی    زارش دادن م ه گ ور ب د مجب ن . ش اي

دند   ه آزاد ش ر از هم وابين زودت ته . ت دس
شکيل می           رادی ت وابين از اف شد    سوم از ت

شته      ود برگ د خ تی از عقاي ه راس ه ب ک
د ی  . بودن ته م روه دو دس ن گ دند اي : ش
ته ی  دس ست م ه را   ی نخ يدند هم کوش

تباه ه اش د ک ه کنن ردهمتوج د  ک ا . ان اينه
اهی    د و گ ی بودن ودات مزاحم موج

ا دسته   . شدند   ترسناک می   راد      ام ی دوم اف
ی ی   ب ه م د ک دان   آزاری بودن يدند زن کوش

ه   د و ب دا بگذرانن ر و ص ی س ود را ب خ
د  ه برگردن ه دام . خان ا ب ين ج ا در هم ام
ی روه دوم م ی  گ ور م د و مجب دند  افتادن ش

  ".همانند آنها مانور بدهند
  

ه       حال، به  در صورت    اين امر بيانديشيم ک
داد  زايش تع اکتيکی"اف وابين ت أثير "ت ، ت

ذکر و وضعيت حاصل       عملکردهای فوق  ال
يط  دانيان و در مح ا، روی ديگر زن از آنه

ی   ه م د چ د  بن ست باش ی از ! توان يک
ئوال  ن س ه اي دانيان سياسی آن دوره ب زن

د  پاسخ می  ی  : ده ه "وقت ه و بطور    رفت رفت
ه ش خودانگيخت ردن و ای نق ازی ک  ب

ک زدن" د، " تاکتي ب ش د غال وی بن ت
ی   سی م ر ک س    ديگرکمت ه ک ست ب توان

گوينده سخنان فوق    ." ديگری اعتماد کند  
ال   ه در س ازمان   ٦٠ک واداران س ا ه  ب

رده     سر ب د ب ک بن ق در ي دين خل مجاه
ا  ه ب ت، در رابط ک زدن"اس و " تاکتي

اکتيکی " واب ت ه   " ت سته ب راد واب شدن اف
ی   دين، م ازمان مجاه ه  س سد ک در : "نوي

به نظر  . ابتدا، مصاحبه کردن دلبخواه بود    
ن         می رسيد که روال هواداران مجاهدين اي

د     ا طولی نکشيد      . بود که مصاحبه نکنن ام
ازمان    داران س ه طرف ًا هم ه تقريب ک
ونی       مجاهدين پذيرفتند که مصاحبه تلويزي
ی   د و حت ضاء کنن ه ام د، انزجارنام بکنن

ود   زاری خ ن بي سينيه اوي وی ح  را از ت
د          " گروهک" د کنن د و تأکي خود اعالم کنن

ی     "که ديگر    د  " فعاليت ضد انقالب نخواهن
ود ١٣٦٠کرد، و اين، اواخر سال       . م." (ب

د     -کزازی، توبه تاکتيکی      کتاب زندان، جل
ا  ). اول ت ب شخص اس ه م انطور ک هم

ی اکتيکی و  فزون وابين ت داد ت افتن تع ي
د،      ام دادن ور انج ن منظ ه اي ه ب الی ک اعم

را ه   ش د ک اد ش دها ايج يطی در بن

  !نتواب، پديده اي نوظهور درزندا
)قسمت سوم(
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ت ی،         دس دانيان سياس ان زن رکوب در مي ضای س اق و ف اد اختن رای ايج دان ب درکاران زن ان
د  تفاده را از آن نمودن شترين اس ته . بي ری، در نوش ی ديگ دانی سياس وان   زن ت عن ای تح

دی   تشکيالت" ا   "بن اب فوق   (ه ذکر  درج شده در کت ان       ) ال ن صورت بي ه اي موضوع فوق را ب
دها         " تاکتيکی"يکی از اولين کسانی که بطور       : "دکن  می ه بع د ک دينی بودن تواب شدند، مجاه
ه می    ." معروف شدند   " بندی  تشکيالت" به   د   و ادام شار و گسترش          : "ده زايش ف پس از اف

د           " ها  بندی  تشکيالت"ها برخی از      اعدام ه کنن تصميم گرفتند که بطور مصلحتی و تاکتيکی توب
د         و به درجات گوناگون با       د و همکاری کنن ال        . مأموران زندان راه بياين ام و کم ذيرش تم از پ

شريه     . رقصی  مقررات گرفته تا خبرچينی و انواع و اقسام خوش         شار ن افق "انت محصول  " من
اپ      يم و چ ه و تنظ دان تهي ل زن ه در داخ ود ک دانبان ب دانی و زن اری زن ين همک شترک هم م

ی شار . شد م دان از انت دگان زن ر هدف گردانن افق"اگ ران و خط " من ه رهب ضعيف و تخطئ ت
دف        واداران، ه شيدن ه ازش ک ه س ستن و ب م شک ود و در ه دين ب شی مجاه واب "م ت

د                    "تاکتيکی شان بردارن ه سوی هدف امی ب ه   ". ها اين بود که با استفاده از اين وسيله گ الزم ب
وع      ٦٠مانده از دهه      تذکر است که اغلب زندانيان سياسی باقی       واب   که در جريان اين ن شدن     ت

اکتيکی  "زندانيان متعلق به سازمان مجاهدين خلق قرار داشتند، از           د    " توبه ت دانيان مجاه زن
ها ياد  ، به عنوان سياست رهبری سازمان مجاهدين در آن مقطع در زندان)هم زن و هم مرد(

ی ق  م د و متف واب   کنن ه ت د ک القولن
ه از خارج            تاکتيکی ود ک شدن رهنمودی ب

ا  دان و از ب رو و   از زن ظ ني رای حف ال ب
ون ا خ ه ب زی مقابل ت ري ا و جناي ای  ه ه

اد        وحشيانه جمهوری اسالمی و جهت ايج
دام  سترش اع ل گ دی در مقاب ه  س ا، ب ه

" اتفاقًا در کتاب    . ها برده شد    درون زندان 
ل ی  قت دانيان سياس ام زن شارات " ع از انت

ال     دين س ه چن ق ک دين خل ازمان مجاه س
ز در ت   ده ني ارش درآم ه نگ يش ب د پ أئي

اکتيکی " ه ت ن    " توب ه اي سته ب راد واب اف
ه شده است؛            سازمان بروشنی سخن گفت
داران   ی از طرف روز برخ د ام هرچن

ين مسئوليتی را نمی             وده و چن د  سازمان مجاهدين خلق سعی در انکار اين امر نم ثًال  . پذيرن م
د     ٣١٤در صفحه    ) ايرج مصداقی  " (نه زيستن و نه مرگ    "نويسنده کتاب    ن    ٢ ، جل اب   اي کت

ی يش م ا پ ا آنج ن رابطه ت وق در اي اب ف ر را از کت ه در حاليکه مطلب زي ذکر  رود ک اب (ال کت
ل  . کند، آن را مورد انتقاد قرار داده و تکذيب می نمايد نقل می) عام زندانيان سياسی  قتل آن نق

ا عده     : "قول چنين است   دانيان شبکه         فريبا همراه ب ه ب             ای ديگر از زن ود ک رده ب اد ک ی ايج ا ي
اط داشتند    ٢٠٩زندانيان بند    م در نظر دارد کسی را       هر وقت متوجه می     .  ارتب ه رژي شدند ک

شان می     هائی به زندانبانان می  اعدام کند، از طريق عناصر تواب گزارش      ه ن د ک راد   دادن داد اف
د     ادی از بچه       . مورد نظر فعاليتی ندارن داد زي ن ترتيب جان تع ه اي د    ب ا را نجات دادن اسم  ". ه

ًا در    . باشد  دختری که در متن فوق به آن اشاره شده، فريبا عمومی می           کامل   های    نوشته اتفاق
رده شده است            ٦٠زندانيان دهه    ثًال در نوشته      .  ، زياد از او اسم ب اکتيکی     "م ه ت دان  (توب زن

ود         : "که در باال به آن اشاره شد، آمده است        )" زنان دختری به نام فريبا عمومی در بندمان ب
واب ... و متين بود که مهربان    د، او را      يک هفته قبل از اينکه اسم ت دگو اعالم کنن ا را از بلن ه

واب      کم.  ماه بعد از او خبری نبود٦به بازجوئی بردند و ديگر تا   ه ت د ک د پيچي وی بن های   کم ت
ود، دستش رو                تاکتيکی لو رفته   ا ب د م وی بن ا ت ا سردسته آنه ه گوي م ک اند و فريبا عمومی ه

یاو. شده است ازجوئی م ه شعبه ب ات ب شتر اوق ه بي ود ک سانی ب م از ک اری   ه ر ک رفت و اگ
اری نداشت                   کرد، در آنجا می     می ا کسی ک کرد، چرا که توی بند دختری متين و ساکت بود و ب

او و تمام گروهش از هواداران مجاهدين بودند        . و چهره منفوری از خود به جا نگذاشته بود        
تند ار دست داش ه ک ه در هم ته ". ...ک دی"در نوش شکيالت بن ا ت وق" ه ع ف ز  از منب ذکر ني ال
اری دست                  : "... مطلب مشابهی قيد شده است     ه هر ک شتر دادستانی، ب اد بي رای جلب اعتم ب

رين   يکی از شاخص . های مغرضانه گرفته تا شرکت در جوخه اعدام         نويسی  از گزارش . زدند ت
ال       ه در س ود ک ومی ب ا عم راد فريب ن اف صاحبه٦٣اي سينيه"ای در   در م ت" ح ن: "گف  اي

ود         ها و کارها در خدمت حفظ افراد و رده          گزارش شکيالت مجاهدين ب ا را   ". های باالتر ت فريب
  .عام زندانيان سياسی اعدام نمودند  در جريان قتل٦٧بعدًا در سال 

ه در سال   ندامتواقعيت اين است که جنبش ايران پيش از اين، از بردن خط            دان ک های    به زن
سيار      )  مرداد ٢٨پس از کودتای     (٣٠ ه ب ود، تجرب ه ب توسط رهبری حزب توده صورت گرفت

دام . تلخی داشت وگيری از اع ه جل ا توجي اهرا ب ز ظ وده ني زی حزب ت ه مرک ظ  کميت ا و حف ه
ود            ه ب ل      . کادرهای حزبی، چنان سياستی را در پيش گرفت ارزه و مقاومت در مقاب ا نفی مب ام

ه       ارتجاع سلطنتی در زندان و تشو      ودن آن سياست         يق به ابراز ندامت، خيلی زود فاجع ز ب آمي
ردن خط      . را به اثبات رسانده و تجربه بسيار تلخی را در تاريخ ايران باقی گذاشت               سياست ب

د از   پس از دستگيری  " کميته مرکزی "ندامت به زندان توسط      رداد، از  ٢٨های گسترده بع  م
ارزاتی در ز    ضای مب ستن ف م شک ث در ه رف باع ک ط ارزين و  ي ه مب ضعيف روحي دان، ت ن

ود     گسترش فضای بی   اعتمادی در ميان زندانيان گشت و از طرف ديگر به رژيم شاه کمک نم
دان     شت را در زن ب و وح ضای رع شان داده و ف درت ن ود را قدرق ا خ ه   ت ل جامع ا و در ک ه

دان، دس   " تاکتيکی"در آن دوره، نادمين البته غير     . مستولی سازد  م در زن ه  حزب توده ه ت ب
شريه شار ن ام  انت ه ن رت"ای ب وروی و    " عب ه ش وده و علي زب ت ه ح ه در آن برعلي د ک زدن

دان در                      . شد   سوسياليسم تبليغ می    وده در زن اگوار سياست حزب ت سيار ن ايج ب ر نت د ب ا تأکي ب
سيار  ۶٠ مرداد، در دهه     ٢٨های پس از      جريان دستگيری   نيز سياست توبه تاکتيکی تجربه ب

سيار وحشيانه    . بار و دردناکی از آن حاصل شد  که نتايج فاجعه  منفی و تلخی بود      در شرايط ب
ن دهه صرفنظر از اينکه              و خون  ار اي واب   "ب اهرًا ت ا   شده   ظ د جهت        " ه ور بودن واره مجب هم
ات  ه شکنجه" صداقت"اثب ود ب ل   خ ر عم ه ه وری اسالمی، دست ب ان جمه ران و دژخيم گ

رين    د، کمت دخلقی بزنن ست و ض ناشاي
ه         نتيجه حاص  ل از آن سياست زشت تجرب

ود      دان ب ارزاتی زن ر فضای مب . شده، تغيي
دانيان سياسی در يکی           در شرايطی که زن

خت عيت از س رين وض رده و  ت سر ب ا ب ه
د،    فشارهای وحشتناکی را تحمل می        کردن

دانيان سياسی          مشاهده افرادی از خود زن
ال               دگی و انفع دامت و بري که پا را از حد ن

ه خ  ته و ب ر گذاش ده فرات م درآم دمت رژي
 که  -"تاکتيکی"هرچند به صورت    (بودند  

ود   شخص نب ران م رای ديگ ه ب ، )البت
ی را روی آن   أثير منف شترين ت ا   بي ا بج ه

ی ت م ان   . گذاش ه چن رايطی ب ازه، در ش ت
  کاری مبادرت شده بود که برای 

رژيم جمهوری اسالمی سرکوب انقالب،         
ه     ستن و ب م شک ق در ه ژه از طري ه وي ب

سليم و تم دانيان  ت تن زن ين واداش ک
دگی را داشت  رگ و زن م م ی، حک . سياس

ر،    ارت ديگ ه عب ل ب ه"توس ه " آگاهان ب
ه "توبه تاکتيکی خدمت      بزرگی  " ناآگاهان

به رژيم دار و شکنجه جمهوری اسالمی       
ود ط   !ب دين در اواس اکتيکی مجاه ه ت  توب

زل       ١٣٦١سال   ن و ق حصار     در زندان اوي
ی آن      سيار منف رات ب ا اث ت، ام و رف  در ل

دان و     ارزاتی در زن ضای مب ستن ف شک
ت  ين نرف أثيرات آن از ب ر ت ين . ديگ در ع

ران،           حال، با رو شدن اين موضوع در ته
ر  ديدتری را ب ه ش شار هرچ وردی ف الج

ود  ال نم د اعم دانيان مجاه دادی از . زن تع
ه    ه ب سانی ک اکتيکی "ک ه ت روی " توب

بًال محکوميت            ه ق دون آن ک آورده بودند ب
ه ب  دام گرفت دام    اع م اع ط رژي ند، توس اش

ن پروسه استحاله        . شدند بعضی نيز در اي
ر آنچه         الی نظي ه اعم ادرت ب ا مب يافته و ب

واب ه ت ی ک ام م ی انج ای واقع ه  ه د، ب دادن
تند ان پيوس رين . صف آن ال، آخ ر ح در ه

ل از   ايج حاص اکتيکی "نت ه ت ز " توب ني
ا   نشان داد که اين به   اصطالح تاکتيک، تنه

ی م   م ه رژي ست ب وده و در  توان ک نم  کم
رد رار گي دانقالب ق دمت ض ه . خ در مقال
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مسئولين  : "که در فوق به آن اشاره شد، در اين زمينه گفته شده است             " ها  تشکيالت بندی "
ه هدف            ه ب ن ک واب              زندان پس از اي ستند فکر ت د و توان شان دست يافتن ه     -شدن را    هاي و ب  ول

اکتيکی   ورت ت د، و    -ص دين ببرن واداران مجاه ان ه ه مي ررات      ب م و مق ب نظ ن ترتي ه اي  ب
شان را تثبيت نمايند، فضای رعب و وحشت             شان را در زندان برقرار کنند، قدرقدرتی        دلخواه

ازند، را  يش س يش از پ رممکن و     ب ان غي ت در برابرش ه مقاوم د ک ا بياندازن ر را ج ن فک  اي
شريه               بی ست، ن افق "فايده است و راهی جز تسليم و کرنش ني د    " من ل کردن ی     را تعطي  و در پ

ا محکوم  " های تاکتيکی   تواب"آن شماری از     شدن   مجاهدين اعدام شدند؛ شماری ديگر نيز ب
ه حبس ه ب اری هم د همک دت و دادن تعه ای درازم واب ه ه ت ه ب دند جانب دل ش ی تب ای واقع . ه

اکتيکی      شان اطمينان خاطر نبود و رژيم می        شماری هم که هنوز نسبت به ماهيت       پنداشت که ت
  ."های گسترده تر وادار کردند ند را به همکاریا تواب شده

  
واب                     " توبه تاکتيکی "با توجه به تجربه      ل خود ت ه مي وابين ب ه ت ه هم ا ک ی از آنج و بطور کل

دان      م در زن ارگزاران رژي من ک د و در ض شده بودن وش     ن ه خ رغم هم ا، علي صی  ه ای  رق ه
واب ه آن    ت ه هم ی، ب ای واقع ال     ه ت، در س ان نداش ا اطمين واب٦٣ه رف    ت ی از ط ين همگ

ا                مسئولين زندان  ه و چک شدند ت رار گرفت ها يکبار ديگر مورد تفتيش عقايد و بازخواست ق
ين آن  اکتيکی در ب واب ت واردی از ت ر م وند  اگ ائی ش ود دارد، شناس ا وج ه  . ه ست ک د دان باي

ه سازمان              سته ب دانيان واب ه بعضی از زن ه توب بعضی از زندانيان سياسی سابق، از تظاهر ب
اه  پيوستن                نيز صحبت می   ٦٤اهدين در سال    مج دان و گ شان    کنند که باعث آزادی آنان از زن

ه                . به سازمان مجاهدين مستقر در عراق شده است         وط ب ه مرب وارد ک ن م ه اي واضح است ک
 ٦١معروف مجاهدين در سال       " توبه تاکتيکی " بوده است، ربطی به      ٦٤شرايط خاص سال    

دارد ال . ن ضی از٦٤در س ی بع ه    حت ر ب ه و ديگ د روزه رفت ه مرخصی چن ی ب وابين واقع  ت
  .زندان برنگشتند

  
ه           ان سال        دراينجا ذکر اين امر نيز الزم است ک م در هم دن بعضی          ٦١رژي وابين نامي د ت ا بن  ب

م       بندهای زندانيان سياسی، سعی می    دان، رق ه مقاومت در زن کرد برای در هم شکستن روحي
جا بزند و در شرايط وجود توابين تاکتيکی تا حدودی هم در آنها را بسيار بيشتر از آنچه بود    

د        . اين کار موفق شد     م باي ن موضوع ه اي
ال    ه در س ود ک د ش تگيری  ٦٢قي ه دس  ک

شی از ن هبخ م  وکران وچکم سان رژي لي
ار جمهوری         ای  يعنی توده  ها، در دستور ک

اسالمی قرار گرفت، رقم توابين رشد قابل       
ه ه    مالحظ ه گون ود ب دا نم ه  ای پي ای ک

ا در  ود آنه ستند از وج ان توان دژخيم
شار           بند رای واردآوردن ف های عمومی، ب

ه          هرچه افزون  دانيان سياسی ک تری به زن
شت   ه وح رغم هم رايط   علي ا و ش ه

دان        طاقت سليم     فرسای موجود در زن ا، ت ه
ا  اهرًا خاموش ام د ظ شده و هرچن م ن رژي
ستادگی  ل آن اي رفرازانه در مقاب س

ی ت  م ا دس د، ب ازتری نمودن ه ب  هرچ
د  تفاده کنن ت   ) ٣.(اس ا گذش من ب در ض

ک    دان از ي شارها در زن داوم ف ان و ت زم
ی و   طرف و ضربه  خوردن نيروهای انقالب
ان        تضعيف چشم  ارزاتی در مي اندازهای مب

ان      ه آرم سانی از       زندانيان وفادار ب های ان
د عده       طرف ديگر، در سال    ز     های بع ای ني

ود را  ی خ دانيان سياس ان زن ه از مي ب
واب         وده و ت اب نم درون صف ارتجاع پرت

  .شوند
...ادامه دارد

 

  ٧ادامه از صفحه   ...در گراميداشت روز زن

تجربـه نـشان داده اسـت كـه تنهـا بـا             . تصور بيهوده اي اسـت    
سرنگوني انقالبي و قهر آميز رژيـم جمهـوري اسـالمي بـا كليـه               

ـ            ك قوانين زن ستيزش امكان تحقق مطالبـات برحـق و دموكراتي
متأسفانه گـاه تجـارب مبـارزاتي بـه طـور           . زنان بوجود مي آيد   

مثالً در حركت جديداً آغاز شده       . دردناكي ناديده گرفته مي شوند    
 ايـن امـر را مـي تـوان          " كمپين يك ميليون امـضاء     "تحت عنوان 

    .مشاهده نمود
  

بـا جمـع آوري   حركت يك ميليون امضاء بـر آن اسـت كـه گويـا      
ــشان دادن ا  ــضاء و ن ــه  ام ــن ك ــوانين  "ي ــر ق ــت تغيي درخواس

تنها خواست گروه كـوچكي از زنـان نيـست، مـي             "آميز تبعيض
ايـن كمپـين گـاه      . توان رژيم را مجبور به تغيير آن قوانين نمود        

براي موجه جلوه دادن حركت و انديشه هاي غير واقعي خـويش            
 در آنجـا    قـانون به تجـارب جـوامعي چـون فرانـسه كـه اتفاقـاً                

 بدون آن كه بروي خود بياورد كـه         -مي كند ستناد  حاكميت دارد ا  
پايبنـد قـانون     ديكتـاتور    به عنوان يـك رژيـم     جمهوري اسالمي   

چنـين  .   ارزشي به رأي و نظر مردم قايـل نيـست            هيچ نبوده  و  
  برخوردي آشكارا به معني توهم پراكني  و هرز 

  

  
 كـه   -بردن نيروي زنان مبارز در كوره راه هاي بي ثمر مي باشد           

ود كـردن اهـداف جنـبش زنـان بـه كوشـش صـرف بـراي                 محد
كـه جنـاحي از      پيوستن به كنوانسيون منع تبعيض عليـه زنـان        

، يكي از آن كـوره راه       درون خود رژيم در آن جهت حركت مي كند        
تنهـا بـا رشـد و گـسترش          آنچه مسلم است اين است كـه         .است  

مبارزات انقالبي در جهت سرنگوني ايـن رژيـم و در جهـت قطـع               
ونه نفوذ امپرياليست ها در ايران است كـه راه بـراي تحقـق        هرگ

  .خواست هاي عادالنه زنان هموار خواهد شد
  

 براي تمامي زنان سـتمديده ايـران كـه در هـر             آرزوي موفقيت با  
شكل و سطحي بر عليه مظالم ناشي از نظام ديكتاتوري حـاكم و             
رژيم وابسته به امپرياليـسم جمهـوري اسـالمي و فرهنـگ مـرد              

  .االرانه زاييده آن مبارزه مي كنندس
  
  

  ٢٠٠٧ مارس ٨ برابر با ١٣٨٥ اسفند ١٧

 
  

 !!مرگ بر امپرياليسم و سگهای زنجيريشمرگ بر امپرياليسم و سگهای زنجيريش
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  بهروز
 ٢٢معاون رئيس جمهور آمريکا روز پنجشنبه شب  " ديک چنی"

 که در صورت احتمال -  به همراه محافظان مسلح خود ٢٠٠٧فوريه 
ز دو روز قبل ا.  وارد سيدنی شد -خطر، حق تيراندازی نيز داشتند 

که مرکز آن در شهر " نيو ساوت ولز"ورود چنی، پارلمان ايالتی 
سيدنی است و حزب کارگر بيش از يک دهه است که در آنجا قدرت را 
در دست دارد، قانون حمل سالح گرم را تغيير داد تا ديک چنی بتواند 
محافظان مسلح خود را با خود بياورد، در غيراينصورت ديدار وی از 

ساعت پنج و نيم عصر، ) پنجشنبه(همانروز . ی گشتسيدنی منتفی م
تاون "در مقابل " ائتالف جنگ را متوقف کنيد"گروههای چپ با نام 

مرکز شهر سيدنی جمع شده و در اعتراض به دولت آمريکا و " هال
  . سفر چينی دست به برپائی تظاهراتی زدند

  
های منتهی تظاهرکنندگان در نظر داشتند تا با عبور از مرکز و خيابان

به کنسولگری آمريکا و جلب توجه مردم عادی خود را به مقابل 
" ديک چنی"کنسولگری رسانده و در آنجا به اعتراض بر عليه سفر 

اما در .  و سياستهای جنگ طلبانه و ضد خلقی دولت آمريکا بپردازند
همان آغاز تظاهر کنندگان در محاصره شديد پليس پياده و سواره 

فتند و پليس اجازه هيچ گونه حرکتی را به معترضين نظام قرار گر
عالوه بر آن مامورين پليس در مقابل اعتراض و اقدام به .   نداد

حرکت تظاهر کنندگان، به زور متوسل شده و حدودأ دوازده نفر را 
دستگير کردند که هشت تن از آنان به اتهام ايجاد بی نظمی به دادگاه 

و رويارويی تظاهر کنندگان و پليس  تا مقابله . فرستاده خواهند شد
ساعت شش و چهل و پنج دقيقه عصر ادامه داشت و بعد از آن پليس 
مجبور شد تا به تظاهرکنندگان اجازه حرکت، به شرط راهپيمائی در 

تظاهر کنندگان با دادن شعارهائی بر عليه . پياده رو خيابانها را بدهد
ردن آتش افروزی دولت سياستهای تجاوزگرانه آمريکا و محکوم ک

در پيشبرد اين سياستها به " ديک چنی"آمريکا در عراق و نقش 
در طول . سوی کنسولگری آمريکا حرکت کرده و در آنجا گرد آمدند

مسير راهپيمايی مردم عادی با ابراز احساسات از حرکت معترضين بر 
باالخره تظاهر . در سيدنی، حمايت ميکردند" ديک چنی"عليه حضور 

ندگان حدود ساعت هشت شب اين همايش اعتراضی را به پايان کن
  .رساندند

  
" چنی را زنجير کنيد"يکی از اصلی ترين شعارهای تظاهر کنندگان 

در کشتار " ديک چنی"در پيامهای ائتالف ضد جنگ به نقش .  بود
  هفتصد هزار نفر در عراق، حمايت آشکار وی از شکنجه هائی نظير 

. اشاره شده بود" ی  در آب تا حد خفه شدنفرو کردن سر زندان"
همچنين تظاهر کنندگان در افشاگری های خود از چنی به مثابه يکی 
ازمؤثر ترين طراحان جنگ و نيز يکی از فاسدترين اعضاء کابينه 

الزم به يادآوری است که ديک چنی قبل از . نام بردند" جورج بوش"
پرياليستی معاونت رياست جمهوری، مدير اول کمپانی ام

بود که با قرارداد های شرم آور ميلياردها دالر به جيب " هاليبارتون"
 ٢٣تظاهرات ضد آمريکائی فوق، در روز بعد  يعنی جمعه . زده است

در اين .  در ساعت هشت صبح دوباره از سر گرفته شد٢٠٠٧فوريه 
" شنگری ال"تاريخ تظاهرکنندگان در مقابل هتل اقامت چنی يعنی هتل 

هرات عليه آمريکا را دنبال کردند و دوباره بدليل اعمال زور تظا
  .توسط پليس چند تن از تظاهر کنندگان دستگير گرديدند

  
در . سفر چنی به استراليا بدون هيچ عنوان ديپلماتيک صورت گرفت

پايان اين سفر وی از نخست وزير استراليا به خاطر حمايت و شرکت 
با اين سفر، احتمال . شکر نمودت" جنگ عليه ترور"اين کشور در 

ديک . "اعزام نيروی بيشتر ارتش استراليا به عراق افزايش يافت
ديک "سفر چهار روزه . صبح يکشنبه سيدنی را ترک کرد" چنی
به استراليا و همزمان احتمال اعزام نيروی بيشتر ارتش اين " چنی

به عراق، در شرايطی است که " جان هاوارد"کشور توسط دولت 
تراضات مردمی عليه جنگ و خواست خروج سربازان استراليا از اع

عراق در ميان مردم اين کشور شدت يافته و حرکت های اعتراضی 
اکثريت مردم مبارز و نيروهای مترقی بر عليه سياست های نظامی و 
اشغالگرانه آمريکا که با مشارکت فعال دولتهای انگليس و استراليا 

ديلی "در روزنامه . رده تر شده استصورت می گيرد، هر چه گست
معترضين سيدنی : "  آمده که٢٠٠٧ فوريه ٢۴مورخ " تلگراف

متهم شده اند که از تاکتيک های تهاجمی و خطرناک استفاده کرده اند 
، در همين گزارش آمده است که دو زن "تا از خطوط پليس بگذرند

ط پليس ، مسير ترافيک را بسوی خ"اسکس"تظاهر کننده در خيابان 
که برای محدود کردن حدود دويست نفر تظاهر کننده بر عليه سفر 

اين دو نفر ساعت نه . تشکيل شده بود، هدايت کرده اند" ديک چنی"
پليس گفته است که که اين اولين . و سی دقيقه صبح دستگير شدند 

تاکتيک های "بار است که در سيدنی تظاهر کننده ای که از 
ه است را مشاهده می کنند، اگر چه اين تاکتيک استفاده کرد" خطرناک

پليس گفته است که . قبأل ديده شده است " ويکتوريا"در ايالت 
. تاکتيک بالقوه خطرناک، هدفش برای شکستن خط پليس بوده است

خطی که بيش از پنجاه پليس بوجود آورده بود تا از رسيدن تظاهر 
  .کنندجلوگيری " چنی"کنندگان به هتل محل سخنرانی 

 ساله به اتهام جعل هويت و استفاده از يونيفرم ٢٧ و٢۴اين دو زن 
پس از دستگيری آنها، تظاهر کنندگان بطرف . پليسی دستگير شده اند

. محل دستگيری رفته و خواستار آزادی آنان در قبال ضمانت شدند
يکی از روزنامه " ديلی تلگراف"الزم به توضيح است که روزنامه 

   .  دست راستی های نظام حاکم در استرالياستهای تبليغاتی

  
  

  

  
  
  
  

 

 

 

 

گزارشی از تظاهرات بر عليه 
 سفر ديک چنی به استراليا

  !تجمع اعتراضي  در دفاع از مبارزات زنان در لندن
 مارس تظاهرات ایستاده ١٠ بعد از ظهر  روز شنبه ٢-١٢ مارس، روز جهانی زن، در ساعت ٨به مناسبت فرا رسيدن  

از مبارزات برحق آنان در لندن و در مقابل ساختمان سابق بانک ملی، ای در اعتراض به سرکوب زنان ایران و در دفاع 
این حرکت اعتراضی توسط فعالين چریکهای فدایی خلق در لندن و سازمان دمکراتيک ضد امپریاليستی . برگزار گردید

 زن در گرو آزادی"و !" مرگ بر رژیم جمهوری اسالمی! مرگ بر امپریاليسم"ایرانيان در انگلستان با شعار محوری 
شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی با در دست داشتن . سازمان یافت " نابودی نظام دیکتاتوری حاکم است

آزار و سرکوب زنان در ایران باید "، "مرگ بر رژیم ضد زن"، "مرگ بر جمهوری اسالمی"پالکاردهایی که در آن شعارهای 
به افشاگری در مورد رژیم ضد ... و"  کارگر و زحمتکش دفاع می کنيماز مبارزات زنان و بویژه زنان"، !"متوقف گردد

همچنين اعالميه هایی که در تشریح وضعيت نابسامان زنان تحت ستم و مبارزات . خلقی جمهوری اسالمی پرداختند
ا  رفقای در جریان این حرکت تعدادی از رهگذران  ب. آنها به زبان انگليسی تهيه شده بود در ميان عابرین پخش شد

شرکت کننده در آکسيون راجع به  وضعيت زنان و جنبش آنان در ایران و همچنين  اوضاع  جاری در ايران به بحث و 
  .گفتگوپرداختند و حمایت خود را از مبارزات زنان ایران اعالم کردند
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  درباره تحوالت نپال) مائوئيست (CPI  سخنگوی حزب کمونيست هند ،"آزاد" با رفيق "مارش خلق"مصاحبه نشريه 
  غالم اميدوار: ترجمه آزاد

نياز به هوشياری در ارتباط با "
  "تاکتيکهای کنونی

) ئوئيستما(حزب کمونيست نپال 
شايد تاکيد زيادی بر سر امکان 
پيشروی جنبش از طريق مجلس 

با تحوالت اخير در . مؤسسان دارد
نپال مارش خلق در تالش بوده که 
واکنش مائوئيستهای هندوستان را 

در زير مصاحبه . در اين باره بداند
ای که بوسيله خبرنگار ما با رفيق 
آزاد سخنگوی کميته مرکزی حزب 

در پايان ) مائوئيست(د کمونيست هن
 انجام گرفته را می ٢٠٠۶ماه جون 

  : از سايت .آوريم
org.singlespark.www   

رخدادهای : PMمارش خلق 
  جاری در نپال را چگونه می بينيد؟

ما در هندوستان تحوالت : آزاد
جاری در نپال را با عالقه فراوان 

تالطمات توده ای . رده ايمدنبال ک
مبارزه جويانه مردم نپال بر عليه 
رژيم خودکامه و ارتجاعی گيناندرا 

Gyanadra در آوريل با پشتوانه 
يک مبارزه مسلحانه قدرتمند، در 

خلق . واقع رويدادی تاريخی بود
نپال با مبارزات قهرمانانه خود که 
سبب گرديد شاه فاشيست از قدرت 

ارد و قدرت مطلقه خود دست برد
را به پارلمان تفويض کند صفحه 
درخشانی در تاريخ کشور خود ثبت 

بويژه بسيج يک ميليونی در . کرد
کاتماندو در ماه جون و بسيج صدها 
هزار نفر در محله ها، نفوذ در حال 
رشد مائوئيست ها در کشور را 

البته دايره نفوذ آنها . نشان ميدهد
مناطق شهری را نيز در بر می 

  .دگير
حزب ما به مبارزه تاريخی خلق 
نپال برای دموکراسی و جامعه بهتر 

به هر حال . درود می فرستد
انقالبيون در هندوستان اميدوار 
هستند که مبارزه در نپال تا 
سرنگونی شاه به همراه به اصطالح 
پارلمان و تصرف قدرت بوسيله 
انقالبيون و نيروهای دمکرات ادامه 

ه مائوئيسم ما اميدواريم ک. يابد
ابتکار عمل خود را در رهبری 
. تحوالت سياسی جاری حفظ کند

اميدواريم که آنها در اتحادشان با 
احزاب هفتگانه که می خواهند با 
شاه سازش کنند و به آرمانهای 
مردم خيانت کنند گوش به زنگ 

  . باقی بمانند
تاکتيهای حزب : مارش خلق

در ) مائوئيست(کمونيست نپال 
 دولت موقت و قول آنها پيوستن به

در وفادار ماندن به رأی مجلس 
  مؤسسان را چگونه می بينيد؟

اوضاع در نپال و جهان : آزاد
پيچيده است، بر اثر ضعف در 
جنبش بين المللی کمونيستی می 
بينيم که بسياری از جنگ خلق ها 
برای دهه ها در مبارزه برای بقا 

در چنين اوضاعی . درجا می زنند
ست حزب و خلق نپال ترديدی ني

اما . پيشرفت تاريخی کسب کرده اند
ما احساس می کنيم درباره 
تاکتيکهای کنونی، نياز به يک 

ما فکر می کنيم . احتياط هست
تشکيل دولت توسط مائوئيستها به 

-کمپرادر- همراه احزاب بورژوا
فئودال مانند حزب ارتجاعی کنگره 

اتحاد (نپال، و حزب کمونيست نپال 
رويزيونيست ) ت لنينيستمارکسيس

و ديگر احزاب طبقات حاکمه به آن 
دليل که نمايندگی طبقات 
متضادالمنافع را بر عهده دارند کار 

در زمينه قدرت . کرد نخواهد داشت
دولتی در نپال درک نادرستی وجود 
دارد که چنين انتظاری را دامن می 
زند که مثل اينکه امکان گذار 

نی به مسالمت آميز از حکومت کنو
جمهوری دمکراتيک خلق وجود 

ممکن است يک نيروی . دارد
سياسی  با اصالحاتی از باال  
بخشهای معينی از توده های محروم 

اما هرگز مشکالت . را راضی کند
به اين . اساسی خلق حل نخواهد شد

خاطر که شما با استفاده از ماشين 
 حال هر آرايشی به آن -دولتی کهنه 

 فئوداليزم را نابود  نمی توانيد-بدهيد
کرده و امپرياليسم را از خاک نپال 

هيچ چيزی کمتر از . بيرون برانيد
يک قيام توده ای انقالبی نمی تواند 

ترديدی . به اهداف فوق نائل آيد
نيست که بسيج توده ای عظيم در 

سراسر کشور و تالش به منظور 
قيام فوری و ناگهانی تدارکات 

قالب می مثبتی برای پيشبرد امر ان
باشند، اما برخی از گفته ها در 
مصاحبه ها اين درک را القا می 
کنند که حزب کمونيست نپال 

تاکيد و پافشاری زيادی ) مائوئيست(
بر امکان پيشروی جنبش از کانال 
مجلس مؤسسان و در اتحاد با 

اين می تواند . احزاب هفتگانه دارد
بويژه . نتايج خطرناکی داشته باشد

ونی حزب کمونيست پافشاری کن
در برخورد ) مائوئيست(نپال 

محتاطانه آنهم  پس از آنکه اين 
 ٢۵حزب هنرمندانه ارتش خلقی با 

هزار عضو و مناطق پايگاهی و 
ارگانهای جديد قدرتشان را بر پا 
ساخته و گفته بودند در فاز 
استراتژی تعرضی جهت کسب 

آنها در پروسه بطور . قدرت هستند
ی پليس و ارتش مؤثر تمام تالشها

ملی شاهنشاهی را درهم کوبيدند و 
ابتکار عمل نظامی و سياسی را 

اما حاال حتی ذکری از . حفظ کردند
استراتژی تعرضی و چگونگی 

البته . پيشبرد آن به ميان نمی آيد
آنها اين را انقالب فوريه محسوب 
می کردند و می گفتند تدارکات بايد 
ما برای انقالب اکتبر به پيش رود ا

ما مطلع نيستيم که اقدامات اخير اين 
حزب آيا در نقشه استراتژی 

  .تعرضی جای می گيرد
درباره انحالل : مارش خلق

ارگانهای انقالبی و ادغام دو ارتش 
  چه می گوييد؟

اين ارگانها محصول جنگ : آزاد
توده ای طوالنی عليه دولت کهنه 
بوده و به مثابه نمونه های درخشان 

راتيک که در سطح ديکتاتوری دمک
محلی هنرمندانه بوسيله حزب 

ساخته ) مائوئيست(کمونيست نپال 
وظيفه . شده اند خودنمائی می کنند

فوری و تاکتيکها بايد در خدمت 
تقويت ارگانها و تبديل آنها به 
ارگانهای قيام مانند شوراها در 
. روسيه انقالبی و چين باشند

هنگامی که اين ارگانهای قدرت را 
 می کنيم ما بايد بطور وسيعی تحکيم

به امر بسيج توده ها جهت قيامهای 
بزرگ و تصرف شهرها در جهت 
کسب نهائی قدرت در لحظه مناسب 

در واقع در شرايط . بپردازيم
کنکرت در نپال امروز، مائوئيستها 
. تنها و واقعًا دو گزينه انقالبی دارند

يا بايد خيزش توده ها را شدت 
انی قدرت بخشند واشکال سازم

سياسی مناسب برای کسب قدرت 
در سطح ملی، در سطح نپال را 
بوجود بياورند و يا اگر اين به علت 
نامساعد بودن توازن قوای طبقاتی 
امکان پذير نيست، مناطق پايگاهی 
موجود بايد تحکيم و تقويت گرديده 
و به منظور کامل کردن تکاليف 
دمکراتيک و پيشروی درجهت 

تی گامهائی وظائف سوسياليس
ممکن است دراين . برداشته شود

پروسه دو نپال سر برآورند، يکی 
ارتجاعی در کاتماندو و چند شهر 
بزرگ و ديگری نپال انقالبی در 

  .سراسر روستاها
در مورد ادغام دو ارتش در يک 
ارتش دولتی باز سازی شده، اين 

مائو . عمل حتی خطرناکتر می باشد
 گفت خلق بدون ارتش خلق هيچ

ارتش يکی از ابزارهای . ندارد
چگونه . اصلی حاکميت طبقاتيست

دو طبقه متضاد می توانند يک 
ارتش داشته باشند؟ با ادغام ارتش 
خلق در ارتش ارتجاعی طبقات 

تا اين لحظه خدمت گذار (حاکمه 
خلق، در شرايط يک ) پادشاه

تعرض نظامی ارتجاعی بوسيله 
ما . دشمن بی دفاع خواهد بود

ند کشور، يعنی جائی که تجارب چ
توده های زحمتکش ضربات 
سنگينی را بر اثر خط غلط حزب 
کمونيست متحمل شدند را در پيش 

در اندونزی ما از قتل . رو داريم
عام بی رحمانه کمونيستها و 
هوادارانشان بوسيله طبقات حاکمه، 
آن هم  بر اثر خط مماشات با 

 کسانی که -طبقات ارتجاعی حاکمه 
به عنوان ناسيوناليست و آنها را 

نيروهای دمکراتيک فرض گرفته 
همچنين مثالهای .  باخبريم-بودند

شيلی، نيکاراگوئه و چند کشور 

اين ترجمه مدتی پيش جهت اطالع خوانندگان پيام فدايی از مواضع حزب کمونيست هندوستان راجع به مذاکرات جاری در نپال  :توضيح پيام فدائی
 با توجه به تحوالتی که در اين فاصله در پيشرفت مذاکرات حزب .برای نشريه  ارسال شده بود که متاسفانه به دليل کمبود جا چاپ آن به عقب افتاد

کمونيست نپال با دولت اين کشور رخ داده و با توجه به حجم بزرگ مطلب فوق  درست تر آن دانستيم که به درج تنها قسمتی از اين مصاحبه اکتفا 
 . موضع حرب کمونيست هندوستان در باره مذاکرات فوق الذکر  قرار دهداميد است که مطالعه همين قسمت، خوانندگان پيام فدائی را در جريان. کنيم
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ما نمی . ديگر را در پيش رو داريم
توانيم چشمانمان را بر امکان کودتا 
به توسط طبقات حاکمه برای 
استقرار مجدد سلطه  خودشان 
وکسب قدرت سياسی در لحظه 

 هنگاميکه نيروهای انقالبی مناسب،
بطور جدی خلع سالح و تضعيف 

اين تجربه چندين . گرديده اند ببنديم
کشور پس از جنگ جهانی دوم و 

اما، . فرانسه و يونان بوده است
البته اگر مائوئيست های نپال  برای 
منافع امپرياليسم و بورژوازی 

کمپرادور خطری -بوروکراتيک
ا داده محسوب نشوند و سهمی به آنه

 شده و در سيستم داخل شوند، در آن
صورت آنها از طرف طبقات حاکم 
. به گرمی پذيرفته خواهند شد

همچنين دعوت از سازمان ملل 
برای نظارت بر آتش بس و نظارت 
بر امرخلع سالح نيروهای ارتش 

سازمان . خلق خطرناک می باشد
ملل اساسًا يک وسيله ای است در 
ه دست  امپرياليسم و بويژ

اين نهاد موظف .  امپرياليسم آمريکا
است در جهت منافع طبقات 
ارتجاعی حاکمه نپال و امپرياليسم 

مجموعًا تصميم حزب . عمل کند
برای ) مائوئيست(کمونيست نپال 

انحالل دولت های انقالبی در 
روستاها و ادغام ارتش خلق در 
ارتش ارتجاعی همان گونه که 
آشکار خواهد شد پروسه ای 

ت ناپذير برای نابودی تمام برگش
دستآوردهای انقالبی تاکنونی خواهد 

  .بود
آيا شما طرفدار : مارش خلق

دمکراسی چند حزبی پس از 
تصرف قدرت هستيد؟ چه تصويری 
از دولت آينده در ذهنتان مجسم می 

  کنيد؟
  درک مارکسيستی لنينيستی :آزاد

مائوئيستی در ارتباط با اشکال 
بهترين دولت مطرح می سازد که 

 شکل مناسب دولت برای پرولتاريا، 
کمون  يا شوراهای انقالبی يعنی 
شوروی می باشند که به بهترين 
وجهی می توانند در خدمت 
پرولتاريا و اکثريت عظيم توده ها 

البته نقش اين ارگانها نه به . باشند
عنوان پرگو خانه و يا صرفًا پيکره 
های قانونگذاری، بلکه به مثابه 

 اجرائيه و قانون گذاری نهادهای
نمايندگان در . بطور توام می باشد

اين نهاد ها انتخابی هستند و مشمول 
به اين معنی که هرآينه که . تعويض

توده ها احساس کنند در خدمت 
منافع آنها عمل نمی کنند اين 
نمايندگان از طرف توده ها تعويض 

اگر به خود پروسه . می گردند
ظر جنگ توده ای دراز مدت ن

بيفکنيم، اين پروسه شامل استقرار 
يک قدرت دمکراتيک در مناطق 
پايگاهی بوده و نيروی آن متشکل 
از تمام نيروهای ضد امپرياليست و 
ضد فئودالی تحت رهبری پرولتاريا 
می باشند که بطريق دمکراتيک در 
شوراهای روستائی از طرف توده 
ها انتخاب گرديده و در هر زمان 

بنابراين . باشندقابل تعويض می 
ساختارهای فوق بطور حقيقی 

اززمانی که . دمکراتيک هستند
قدرت در سراسر هندوستان 
تصرف شود تا زمان دگرگونی به 
مرحله سوسياليستی تمام نيروهای 
اصيل ضد امپرياليستی و ضد 

)   م–در شرايط هندوستان (فئودالی 
جزئی از قدرت نوين خواهند بود، 

ليسم تنها از و گذار به سوی سوسيا
يعنی (طريق مبارزه طبقاتی پيگير 

ميان دمکراسی نوين و سوسياليسم 
)  م–ديوار چين کشيده نشده است 

  تحت ديکتاتوری پرولتاريا امکان 

ديکتاتوری . پذير خواهد بود
 پرولتاريا منکر دمکراسی برای 

توده های عظيم نمی شود بلکه 
همانطوريکه لنين گفت بر ضد 

ا که توليد خرد بورژوازی ست چر
بطور روزمره و هر ساعت يک 
بورژوازی توليد می کند و اين 
عناصر نمايندگان خود را در تمام 
سطوح قدرت دولتی از جمله حزب 

آيا کسی می تواند به . پيدا می کنند
شکل بهتری از دولت و شکل 
بهتری از تمرين دمکراسی به معنی 

آن هم در " واقعی کلمه فکر کند؟ 
 سيستمی که هر چند سال مقايسه با

يکبار در آن تصميم گرفته شود کدام 
يک از اعضای طبقه حاکمه از 
کانال پارلمان توده ها را سرکوب 

 اين است جوهر واقعی –کند 
پارلمانتاريسم بورژوازی نه تنها در 
پارلمانتاريسم مشروطه سلطنتی 
بلکه همچنين در دمکراتيک ترين 

ن اين گفته در يک قر". جمهوريها
از آن زمان . گذشته بيان گرديده

خصوصًا از زمان جنگ جهانی 
دوم، نهادهای بورژوازی هرچه 
بيشتر فاسد و تا مغز استخوان 

يک نمونه خوب که . پوسيده شده اند
قدرت نوين چگونه ساخته می شود 

مفاهيمی که در . کمون پاريس بود
آنجا عملی گرديد بعدا در شوروی و 

يان کمونها در چين و در جر
تجربيات انقالب کبير فرهنگی و 
همچنين در مناطق پايگاهی در 
بخش های مختلف جهان توسط 

رفيق . مائوئيستها اجرا می شوند
لنين همچنين بطور درخشانی 
عملکرد پارلمان در دمکراتيک 

او . ترين جمهوريها را تشريح کرد
با مقايسه عملکرد پارلمان با کمون 

روی شو(کمونها "نشان داد چگونه 
  در روسيه و شوراهای انقالبی در 

 مناسبترين اشکال دولت برای ) چين
پرولتاريا و توده های زحمتکش 

جمهوری پارلمانی . "ميباشند
بورژوازی در زندگی سياسی توده 
ها، شرکت مستقيم آنها در تشکلهای 

 دمکراتيک و در حيات دولت از 
پائين به باال را مانع شده و آن را 

اما عکس اين نمونه،  تقليل می دهد؛ 
مطمئنا راه خروج  .شوروی است

از پارلمانتاريسم، محو نهادهای 
انتخابی و اصل انتخاب نيست، بلکه 
تبديل نهادهای نمايندگی از پرگو 
. خانه ها به پيکره ها فعال می باشد

کمون می بايست مؤسسه پارلمانی 
نبوده بلکه مؤسسه فعال يعنی در 

مجری عين حال قانونگذار و هم 
کمون موسساتی را ". قانون باشد

جايگزين پارلمانتاريسم خود فروش 
و پوسيده جامعه بورژوازی می کند 
که در آن آزادی عقيده و بيان 
بصورت فريب در نمی آيد، زيرا 
پارلمان نشينان بايد خود کار کنند، 
خود فرامين خود را اجرا نمايند، و 
خودشان بازرسی کنند که در عمل 

 حاصل ميشود و خود از آن چه
مستقيمًا در مقابل موکلين خود 

بدون مؤسسات ... جواب بدهند و 
انتخابی، تصور دمکراسی حتی 
دمکراسی پرولتاری هم، برای ما 

و اما بدون . غير ممکن است
پارلمانتاريسم ما می توانيم و بايد 
دمکراسی را عملی سازيم، بشرط 
آنکه انتقاد از جامعه بورژوائی 

سخنان پوچی نباشد؛ به برای ما 
شرط آنکه تالش ما در راه 
برانداختن سيادت بورژوازی 
تالشی جدی و صادقانه باشد، نه 

به " انتخاباتی"آنکه عبارتپردازی 
 منظور بدست آوردن آراء کارگران

  ونظير عبارتپردازی منشويکها
".سوسيال رولوسيونرها

  

   در لندن"مساله ملي"سمينار 
، به ابتکار فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در لندن و سازمان دمکراتيک ضد ٢٠٠٧س  مار١٨روز یکشنبه 

در این سمينار که تعدادی . ، در لندن برگزار شد"مساله ملی"امپریاليستی ایرانيان در انگلستان، سميناری در ارتباط با 
بررسی حرکتهای اعتراضی "تحت عنوان شرکت کرده بودند، در ابتدا بحثی " مساله ملی"از عالقه مندان و فعالين 
ی از فعالين سازمان دمکراتيک و ضد امپریاليستی ایرانيان در انگلستان جدارتوسط حسن " یکسال اخير در آذربایجان

سخنران ضمن یاد آوری مختصر برخی از جنبشهای اعتراضی خلق ترک در ایران و جنایات انجام شده توسط . ارایه شد
ليه خلقهای تحت ستم، در مورد حرکت اعتراضی گسترده مردم آذربایجان و ماهيت حق طلبانه حکومتهای مرکزی برع

آن صحبت کرد و به برخورد انحرافی برخی از سازمانهای چپ و کمونيست به این جنبش و مساله ملی در ایران انتقاد 
در این بحث، سخنران .  ارائه داد"مالحظاتی در باره مساله ملی"سپس رفيق چنگيز قبادی بحثی را تحت عنوان . کرد

موضع چریکهای فدایی خلق در با ، در رابطه "حق تعيين سرنوشت"با نقد برخی از ایده های غلط رایج در مورد شعار 
ناسيوناليستهای "مورد مساله ملی در ایران با حاضران سخن گفت و به ضرورت مرزبندی همزمان کمونيستها با 

بخش بعدی این جلسه به پرسش و پاسخ و .  در مورد مساله ملی اشاره کردگارنگرن" شوینيستهای"و " افراطی
با توجه به شرکت فعال حاضران در قسمت بحث آزاد و تبادل نظر و برخورد با ایده های . بحث آزاد اختصاص داشت

.  افتپاسی از شب ادامه ی مخالف، بحث های گسترده و پر حرارتی راجع به مساله ملی صورت گرفت که تا
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  نگاهي به برخي از اخبار
  

  !كارگران و كاهش واقعي حداقل دستمزد در سال جاري
  

به گزارش خبرگزاری فارس، شورايعالی کار که وظيفه تعيين ساالنه 
حداقل دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم و سبد هزينه خانواده کارگر 

 تومان ١٠٠ار و هز۶را بر عهده دارد حداقل دستمزد کارگران را روزانه 
به اين ترتيب، با توجه به نرخ . هزار تومان تعيين نمود١٨٣يعنی ماهی 

باالی تورم در حقيقت حقوق کارگران در سال جاری کاهش يافته 
آنهم در شرايطی که روند گرانی و افزایش سرسام آور قيمت . است

اساسی ترین مواد مورد نياز توده های تحت ستم همچنان ادامه یافته 
این رقم در حالی به عنوان پایه دستمزد کارگران تعيين شده که . است

 هزار تومان اعالم شده ۴٠٠خط فقر از سوی مراکز دولتی رسما 
به اين ترتيب حداقل دستمزد کارگران حتی به نيم خط فقر هم . است

 البته اگر -نمی رسد و اعالم این مقدار ناچيز به عنوان حقوق کارگران 
 به معنی سقوط هر چه بيشتر سطح زندگی -اخت شودبه آنها پرد

بخور و نمير و معاش ناچيز ميليونها تن از کارگران به زیر خط فقر خواهد 
البته  حداقل دستمزد اعالم شده عمال مربوط به کارگرانی است . بود

که قانون کار فعلی شامل حالشان می شود؛ و لی با تغييراتی که در 
 برعليه کارگران در رابطه با دایره شمول قانون اين سالها از سوی دولت

کار ایجاد شده، بخش بسيار بزرگی از کارگران که درکارگاه های زير ده 
نفر کارگر کار می کنند از شمول قانون کار خارج گشته و بالنتيجه قانون 

همچنين از آنجا که بدليل سياستهای . کار شامل حال آنان نمی گردد
هوری اسالمی بخش بزرگی از کارگران بر اساس ضد کار گری رژیم جم

استخدام می شوند عمال  قانون کار شامل حال " قرار دادهای موقت"
در چنين شرایطی که تعيين .  در صد کارگران نمی شود٨٠بيش از 

 تومان به عنوان حداقل دستمزد حتی اگر این مبلغ ١٨٠٠٠٠مبلغ ناچيز 
دادبسيار کمی از کل طبقه به کارگران پرداخته شود، شامل حال تع

تا آنجا که سيد محمد جهرمی وزير کار جمهوری .کارگر خواهد شد
 در صد از نيروی کار درکشور ١٨"اسالمی رسما اعتراف نمود که تنها  
  ". ما حداقل دستمزد را دريافت می کنند

  
   در تهران"حاشيه نشيني"گسترش 

  
ی ،کودکان خيابانی و کودکان فرار" قاليباف شهردار تهران در حاليکه 

عوارض حاشيه "و از " بزه های اجتماعی "را جزء " کارتن خوابها 
سه و نيم ميليون حاشيه نشين " اعالم کرد اعتراف نمود که " نشينی
وعده داد که به زودی وی سپس با وقاحت تمام  . وجود دارد" در تهران

  .اين معضل را بر طرف نمايد

  
  !يهاي رژيمتظاهرات معلمان و دروغپرداز

 اسفند هزاران تن از معلمان در اعتراض به عدم ١٢در روز شنبه 
رسيدگی به مطالبات صنفی و برحق شان در مقابل مجلس تجمع نموده 

مديريت "و خواستار استعفای وزير آموزش و پرورش و تصويب اليحه 
وسعت حرکت . جهت هماهنگی حقوقی شان شدند" خدمات کشوری

 معلم با توجه به اينکه دست اندرکاران آموزش و اعتراضی  اين تعداد
پرورش از روزهای قبل در مناطق مختلف آموزش و پرورش با گذاشتن 
جلساتی ضمن لغو مرخصی های اين روز اعالم نموده بودند که هيچ 

 اسفند در کالس حضور نيابد، کامًال ١٢معلمی حق ندارد روز شنبه 
تعداد تجمع زاری رژيم مجبور شد خبرگ" ایلنا"تا آنجا که . مشهود بود

معلمين معترض . اعالم نمايد "هزاران نفر" راکنندگان مقابل مجلس 
، "   غافل ز فرهنگيان- دولت، مجلس، نگهبان "شعار می دادند 

 هر سخنی غير از اين - هماهنگی حقوقی خواسته مشروع ماست "
عترضين م. "آفايت، استعفا استعفا  وزير بی "و " بيهوده و نارواست

 ٩هشدار دادند که در صورت عدم رسيگی به خواستهايشان بار ديگر در 
 ارديبهشت يعنی ١٢ارديبهشت از حضور در کالس خودداری کرده و در 

به دنبال اين حرکت اعتراضی . دست به تجمع خواهند زد" روز معلم"
وزير آموزش و پرورش با  تاکيد بر ضرورت افزايش حقوق معلمان اعالم 

  تومان بود که اين ٨۴،٢٨٠ميانگين حقوق معلمان در سال " که نمود
و اين تبليغات در "  هزار تومان افزايش يافت٣٣٨ به ٨۵ميزان در سال 

شرايطی است که يکی از اعتراضات معلمان اين بود که مقامات آموزش 
با اخبار غير واقعی از افزايش حقوق معلمان و پرداخت "و پرورش 

تصويری دروغين از حقوق و "م زده و به اين وسيله د" مطالبات آنان
باال گرفتن اعتراضات  ."دهند  مزايای معلمان به مخاطبان ارائه می 

 فاطمه  معلمين و شعارهای راديکالی که در تجمع آنها سر داده شد
 را بر آن داشت عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هفتمآجرلو  

ان جمهوری اسالمی، آموزگاران که طبق معمول همه دست اندرکار
معترض را  کسانی که در صفوف معلمين نفوذ کرده اند معرفی کند و 

خویش عصبانی باشند  کن است فرهنگيان از دیرکرد حقوقمم: "بگويد
 .شود که چنين شعارهای تندی داده شود اما این موضوع دليل نمی

 فرهنگی تعدادی خود را در ميان معلمان قاطی کردند در صورتی که
خواستند از این فرصت  فرهنگی گذاشته بودند و می نبودند اسم خود را

نامبرده سپس رياکارانه ". دنماین استفاده و آن را مصادره به مطلوب
اندیشی است فکر کنيم این تجمعات با آن شعارهای تند  ساده: "گفت

  ".است بدون دخالت بوده

  !اقحمله نيروهاي بريتانيايي به زندان پليس عر
حمله نيروهای نظامی بريتانيا در بصره به يکی از بازداشتگاه های 
وابسته به سازمان اطالعات پليس عراق  حتی صدای اعتراض نخست 

دفتر نوری . وزير مزدور دولت دست نشانده اين کشور را هم در آورد
اقدام غير قانونی و غير " المالکی با صدور اطالعيه ای اين عمليات را يک

اما سخنگوی نيروهای بريتانيا اين عمليات را بخشی از .ناميد" نه مسئوال
رهبران شناخته "يکی از عمليات نيروهای ضد تروريست برای دستگيری 

 ناميده وجهت خاموش کردن صدای "شده جوخه های مرگ در بصره
معترضين، اعالم کرد نيروهای بريتانيائی   درزمان ورود به اين بازداشتگاه 

 بر بدن " که " زندانی، از جمله يک زن و دو کودک را يافتند حدود سی"
  ".بعضی از آنان نشانه هايی از شکنجه و آزار ديده می شد

  !"تابان"حمله به دفتر روزنامه 
نماينده " محمدعليخاني"که متعلق به قزوين " تابان"هفته نامه دفتر 

 به .قزوين و عضو فراآسيون اقليت مجلس شوراي اسالمي است 
به گفته . وسيله دو موتور سوار با کوکتل مولوتف مورد حمله قرار گرفت

شاهدان، در جريان اين حمله يکی از کوکتل ها مولوتف ها  به سوی 
خود پرتاب کنندگان باز می گردد و باعث می شود که آنها صحنه را زود 

  .ترک کنند

  حمله به زنان در تهران
ر جمهوری اسالمی به تجمع  اسفند نيرو های سرکوبگ١٣روز یکشنبه 

تعدادی از زنان معترض در مقابل  دادگاه انقالب حمله نموده و آنها را  
به دنبال اين اقدام سرکوبگرانه  در اعتراض به اعمال . دستگير نمودند

فشارهای پليس و همچنين بزرگداشت روز جهانی زن تعدادی از زنان 
  با حمله پليس معترض قصد تجمع در مقابل مجلس را داشتند که

  .پراکنده و تعدادزيادی دستگير شدند
  

  !حمله مبارزين مسلح به يك پاسگاه در هند
هاي دستي و  با استفاده از نارنجكتعدادی از کمونيستهای هند 

هاي دورافتاده شرق هند  ك پاسگاه پليس را در جنگليهاي بنزيني  بمب
ز نيروهاي پليس  تن ا٤٩در جريان اين حمله . مورد حمله قرار دادند

يكي از افسران پليس اين پاسگاه اعالم .  نفر مجروح شدند١٢ وآشته
هاي ربوده شده از پاسگاه اطراف  مهاجمان پيش از فرار با سالح": آرد

  ".منطقه را مين گذاري آرده تا از پيگيري پليس در امان بمانند

  !جمهوري اسالمي و سياست تداوم قطع دست
لتی ايران، اللهيار ملکشاهی رئيس به گزارش خبرگزاری دو

) ششم مارس(دادگستری استان کرمانشاه روز سه شنبه پانزدهم اسفند 
می خواهند دستشان ] سارقان[اگر  "گفت که  نشست خبری يکدر

 نامبرده از اجرای قاطعانه ."قطع نشود، بايد دست از دزدی بردارند
ق در مالء خبر داده و اعالم کرد هفته گذشته دست يک سار" حد"

  .عام قطع شده است
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  در فقدان رفيق پوران بازرگان
 سالگي در پاريس 70، در سن )2007مارس  6( اسفند ماه امسال 16 در تاريخ رفيق پوران بازرگانبا كمال تأسف مطلع شديم كه 

 سال از عمر خود را در داخل و خارج 45 بود كه قريب به پوران بازرگان از زمره زنان مبارز و رزمنده اي.  زندگي را بدرود گفته است
از ايران در راه مبارزه با رژيمهاي وابسته به امپرياليسم  پهلوي و جمهوري اسالمي و براي رسيدن  به آزادي و برقراري جامعه اي 

 مجاهدين خلق ايران لحظه اي از  در صفوف سازمان50پوران از زمره زنان انقالبي بود كه در دهه . عاري از ظلم وستم صرف كرد
او بعدها مبارزه خود را در چارچوب سازمان پيكار براي آزادي طبقه كارگر پي . مبارزه بر عليه ديكتاتوري سلطنت پهلوي باز نايستاد

 . گرفت
رس گيري از مبارزات چريكهاي فدائي خلق ضمن تسليت به خانواده و بازماندگان و رفقاي همفكر پوران اميدوارند كه نسل جوان با د

كه تجربه مبارزه با دو رژيم جنايتكار را بر دوش مي كشيد ياد اين زن مبارز و خاطره تالش هاي خستگي ناپذير اش جهت سرنگوني  او
  . رژيم هاي ديكتاتوري و از جمله رژيم ضد مردمي جمهوري اسالمي را همواره پاس دارند

  با ايمان به پيروزي راهمان 
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  آدرس پست الكترونيك
Address: ipfg@hotmail.com    E-mail  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

!!د جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگرد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگربرقرار بابرقرار با   

 براي تماس با

   چريكهاي فدايي خلق ايران
  :با نشاني زير مكاتبه كنيد

BM Box 5051 
London WC1N 3XX 

England 

  شماره تلفن
  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران

0044 – 7946494034 

 بر روی شبکه اينترنت" پيام فدايي"
 از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران

  . در اينترنت ديدن كنيد
 

:  آدرس ما در اينترنت 
http://www.fadaee.org/ 

از صفحه اشرف دهقاني در اينترنت 
  :ديدن کنيد

http://www.ashrafdehghani.com 


