
 

 

  101101        پيام فدايي  پيام فدايي  
  1386       آبان        ازدهمدو   دوره جديد سال    ارگان چريكهاي فدايي خلق ايران                          

  
  سرمقالهسرمقاله    

  ؟از طرف امريكا ؛ چرا تهديد به جنگ 
  

اين  ت امريكا با  سردمداران جمهوري اسالمي، مشكل دولله اساساًأاگر مشكلي تحت عنوان مشكل پروژه هسته اي جمهوري اسالمي مطرح شده، مس

واقعيت . نمي باشد چرا كه اگر چنين بود حل آن بسيار ساده بود ر به هر كرنشي  مي باشند،ض ارباب حا"تضمين امنيتي"موجودات حقيري كه براي كسب 

اي آن مشكل خود با رقباي امپرياليست اش را در رابطه با ايران به غير قابل انكار آنست كه پروژه هسته اي تنها بهانه و پوششي است كه دولت امريكا تحت لو

 نه سردمداران جمهوري اسالمي بلكه قدرتهاي بزرگ جهاني هستند كه تاكنون حاضر نشده اند در تقسيم  عربده هاي جنگي بوش، مخاطبين.پيش مي برد

خاورميانه "ع و مصالح خود را در خاورميانه بر اساس آنچه كه امريكا تحت عنوان حاضر نيستند مناف بازار ايران بر اساس تمايالت  امريكا حركت كنند و

مخالفتها و تنش هاي قدرتهاي بزرگ در لواي آن پيش مي   پروژه هسته اي جمهوري اسالمي پوششي است كه رقابتها،. طرح كرده است تنظيم نمايند"بزرگ

ي بزرگ در رابطه با استثمار نيروي كار و غارت منابع و ثروت هاي ايران به هم دندان نشان مي دهند و به بهانه پروژه هسته اي و تحت لواي آن  قدرتها .رود

  2صفحه                               . ايران و منطقه بدست آورد"كيك" هر يك مي كوشد با روشها و تاكتيك هاي گوناگون حريف را به عقب رانده و سهم بيشتري از
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من هم به همه گفته ام که اگر می خواهند از جنگ جهانی سوم جلوگيری "
به  )رهبران ايران(کنند به نظر می رسد که بايد به جلوگيری از دستيابی آنها 

  ."برخورداری از دانش الزم برای ساخت سالح اتمی عالقه نشان بدهند
است که در يک جلسه مطبوعاتی در  رئيس جمهور امريکا حرفهای بوش،اين سخنان 

.  در حضور خبرنگاران مطرح کرده است٢٠٠٧ اکتبر١٧کاخ سفيد در تاريخ چهارشنبه 
سخنانی که با آشکاری نشان می دهند که به اصطالح مشکل اتمی جمهوری 

 که در رابطه با آن اسالمی از آن چنان اهميتی برای رئيس جمهور امريکا برخوردار است
 امری که بالفاصله با ناخرسندی و. از وقوع جنگ جهانی سوم صحبت به ميان می آورد

اين موضع گيری باعث اين  .واکنشهای عتاب آلود سایر قدرتهای امپریاليستی روبرو شد
سئوال می شود که آيا مشکل امريکا با جمهوری اسالمی در رابطه با پروژه هسته ای 

رتی است که خود ادعا می کند؟ برای فهم اين موضوع بايد ديد که به همان صو
 .مخاطبين جرج بوش در اين ميان چه کسانی هستند

  
بر کسی پوشيده نيست که جمهوری اسالمی مدتهاست که در جهت دستيابی به 
انرژی هسته ای گام برداشته و به ادعای خود سردمداران اين رژيم نيز تا حد راه اندازی 

جمهوری اسالمی در مقابل کشور هائی که . پيش رفته استوژ  يسانتریف  هزار٣
مخالف پروژه هسته ای وی بوده و خواهان تعليق غنی سازی اورانيوم در ايران ميباشند 

کيد می أبا تکيه بر قراردادهای بين المللی برحق خود در استفاده از انرژی هسته ای ت
 هسته ای جمهوری اسالمی از طريق سيساتأاز سوی ديگر می دانيم که ت. کند

بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی مورد بازرسی قرار گرفته و حتی در گزارش اخير 
کيد أت) ٢٠٠٧ نوامبر ١۵ - آبان ماه ٢۴پنج شنبه ( اين نهاد وابسته به سازمان ملل

برنامه های خود " شفاف سازی"گرديده که جمهوری اسالمی گام هائی در جهت 
بنابراين ترديدی وجود ندارد که تا اين لحظه اين رژيم نه تنها به سالح . اشته استبرد

 اين امر اتفاقًا. اتمی دست نيافته بلکه سالها برای رسيدن به اين مرحله زمان الزم دارد
کيد قرار گرفته أنيز مورد ت )CIA(در گزارشات مقامات امنيتی امريکا نظير مسئولين سيا 

ا اعالم کرده اند که اين رژيم تا دستيابی به سالح اتمی راه طوالنی ای است و آنها باره
از سوی ديگر دولت اسرائيل که گزافه گوئی های احمدی نژاد را . در پيش دارد

مستمسکی جهت نشان دادن قصد جمهوری اسالمی در نابودی خود قرار داده نيز 
 سال فاصله وجود ۵اتمی  اعالم کرده که تا رسيدن جمهوری اسالمی به سالح رسمًا
 خطر پروژه هسته ای جمهوری اسالمی در همه اين فاکتها گويای آنست که اوًال. دارد

مرحله کنونی در حدی نيست که امروز رئيس جمهور امريکا آنرا بهانه کوبيدن بر طبل 
در ثانی مگر در همين همسايگی . جنگ و هشدار در مورد جنگ جهانی نموده است

امی پاکستان قرار ندارد که نه تنها به تجهيزات ساخت سالح اتمی دست ايران دولت نظ
 اين دولتی است که به بن الدن و مال اتفاقًا.  آزمايش هم کرده استيافته بلکه آنرا علنًا

عمر و طالبان يعنی به اصطالح  دشمنان خونی امريکا که با ارتش امريکا در حال جنگ 
 يکی از اعتراضات هميشگی حامد کرزای  اساسًاهستند در مرزهای خود پناه داده و

رئيس جمهور دست نشانده افغانستان و يار علنی امريکا در اين سالها اين بوده که 
همکاری الزم را نمی کند و مرزهای خود را به روی  "تروريسم"پاکستان جهت مبارزه با 

. تروريستهای طالبان و القاعده نمی بندد
هر امور در نظر گرفته اگر تنها ظوابنابر این، 

 بايد به  آن هائی که فکر می کنند شود
جمهوری اسالمی اين " فاشيسم اسالمی"

تبديل کرده است " خطر بزرگی"رژيم را به 
گوشزد کرد که بايد به اين امر هم توجه کنند 
که دولت پاکستان در بنياد گرائی اسالمی و 
کمک و ياری به بنياد گرايان اسالمی دست 

جمهوری اسالمی نداشته و کمی از 
آن هيچ چيزی کمتر از " فاشيسم اسالمی"

و پرسيدنی است  .جمهوری اسالمی ندارد
که چرا عليرغم همه اين واقعيات امريکا 
دستيابی جمهوری اسالمی به دانش الزم 
برای ساخت سالح اتمی را بهانه هشدار در 

  ؟!مورد جنگ جهانی سوم نموده است
 

د فراموش نمود که پروژه هيچ وقت نباي: ثالثًا
هسته ای جمهوری اسالمی بدون همکاری 
قدرتهای بزرگ و انحصارات امپریاليستی که 

 امکان در اين زمينه فعاليت می کنند اساسًا
می دانيم که اولين بار . شکل گيری نداشت

اين امريکا بود که ايران را تشويق به حرکت 
 .جهت دستيابی به انرژی هسته ای نمود

 گام ها در اين زمينه در زمان شاه و اولين
 زمانيکه  کسينجر وزير خارجه امريکا بود،

در آن زمان نيروگاه هسته ای  .برداشته شد
بوشهر با تائيد امريکائی ها به وسيله 
شرکت های آلمانی در حال ساخته شدن 

اين درست است که ساخت نيروگاه . بود
بوشهر به علت اوج گيری انقالب مردم ايران 
و تغيير رژيم شاه متوقف شده بود و بعد هم 
در جريان جنگ ايران و عراق هر آنچه که 
ساخته شده بود به وسيله هواپيما های 
عراقی بمباران شد و آلمانی ها با باال 
کشيدن چند ميليارد دالر سرمايه اين مملکت 

اما اين همان پروژه . از اين پروژه خارج شدند
مه يافت و سپس هسته ای بود که بعدها ادا

نوبت به روسيه رسيد تا مسئوليت ساخت 
ده گرفته و ميلياردها دالر اين نيروگاه را بر عه

از بودجه اين مملکت را  باال بکشد ولی سر 
  رئيس جمهور کار را به آنجا برساند که آخر

اش حتی حاضر نشود  در سفر اخيرش به 
پايان بخشيدن و راه اندازی ) ١" (قول"تهران  

البته اشتباه . اين پروژه نيمه تمام را بدهد
نشود اين خوان يغما همان زمان هم که 

بر عهده روسيه  ساخت  نيروگاه بوشهر
 گذاشته شده بود باز بروی امريکائيها و

بارها، همکاری شرکتهای . آلمانيها باز بود
امريکائی و آلمانی در اين پروژه به خصوص در 
مرکز به اصطالح مخفی نطنز، به شکل های 

بنابراين با توجه به . مختلف رو شده است
چنين واقعياتی سئوال پيشين همچنان 
مطرح است که به راستی  چه شده است 
که حاال دستيابی جمهوری اسالمی به 

ی رئيس جمهور دانش ساخت سالح اتم
امریکا را چنان خشمگين می سازد که همه 

نگ جهانی سوم می کند؟ جرا تهديد به 
پروژه ای که از راه اندازی آن ميليارد ها دالر 
به جيب امريکا و ديگر نيروهای امپرياليستی 

  .رفته است
  

 سال ٢٨مگر جمهوری اسالمی در : رابعًا
 مغزگذشته نشان نداده است که رژيمی تا 

 
  ؟مريكا؛ چرااتهديد به جنگ از طرف 
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وابسته به امپرياليسم است که جهت پيشبرد سياستهای اربابان امپرياليست  تخواناس
. اش از هيچ کاری به نفع آنها و از هيچ جنايتی در حق مردم ستمديده ما دريغ نمی ورزد

 سال گذشته شاهد نبوده ايم که اين رژيم در جهت حفظ نظام سرمايه داری ٢٨مگر در 
مين می شود  از هيچ تالشی أسود امپرياليستها در آن توابسته ايران که در درجه اول 

فرو گذاری نکرده است و هر آنچه از دستش بر می آمده جهت حفظ و گسترش اين 
آيا همين رژيم نبود که انقالب ضد امپریاليستی مردم ما در سال . نظام بکار برده است

رژيم، ايران را در جهت  را به خاطر حفظ نظام حاکم، وحشيانه به خون کشيد؟ آيا اين ۵٧
منافع امپرياليستها به صحنه جنگی ناعادالنه و خونين با عراق تبديل نکرد و ده ها هزار 

آيا جمهوری اسالمی  .تن از جوانان ايرانی را قربانی جنگ طلبی انحصارات نظامی ننمود
تا با کوبيدن بر طبل اين جنگ به امريکا و ديگر قدرتهای امپرياليستی امکان نداد 

خاورميانه را به دژی نظامی و مرکز فروش سالح های مرگبار خود تبديل کنند؟ آيا 
 فراموش کرده ايم که آلن کالرک، وزير دفاع بريتانيا در دوران حکومت مارگرت تاچر رسمًا

اسباب "اعتراف کرد که چون جنگ ايران و عراق به  سود انگلستان و غرب بود پس 
 طبل  تداوم اين جنگ می کوبيد؟ ؟ چه کسی بر!" کرديمايجاد و ادامه آن را فراهم

را می داد و " جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم"مگر اين جمهوری اسالمی نبود که شعار 
اگر جهت جلوگيری از طوالنی  هر روز تنور اين جنگ امپرياليستی را گرم تر می کرد؟

" سردار سازندگی"دوران بازسازی " ناصرالدين شاهی"شدن مطلب به قراردادهای 
نپردازيم آيا همکاری های بی شائبه جمهوری اسالمی با امريکا در حمله به افغانستان 

مگر خود امريکائی ها بارها نگفته اند که جمهوری  و جنگ عراق امر پوشيده ای است؟
کشور هر کاری می توانست به نفع امريکا انجام  اسالمی در جريان حمله به اين دو

  )٢(؟داد
 

فاشيسم "کيد کنيم که آن کسانی که امروز از خطر أ بايد تتوجه به این واقعيات اتفاقًابا 
جمهوری اسالمی سخن می گويند بهتر از هر کسی می دانند که اين رژيم " اسالمی

ها نه تنها مسئله رعليرغم همه رجز خوانی هایش در باره برنامه های هسته ای خود با
ل برنامه اتمی اش را نيز به اطالع اربابان خود رسانده تعليق غنی سازی بلکه توقف کام

 تضمين رژيم جمهوری اسالمی را امنيتاست و در مقابل  تنها از آنها خواسته است که 
پس اين سئوال در رابطه با  چنين رژيمی که خود می داند دليل بر سر قدرت . کنند

قصد مطرح است که چه بودنش تضمين اربابانش می باشد و به قول معروف نزده می ر
 چالش برایبزرگترين "شده که چنين نوکر حلقه به گوشی از طرف وزير خارجه امريکا 

  نام گرفته است؟" ملی امريکاامنيت 
 

از آنجا که هر وقت بحث وابستگی انکار ناپذير رژيم جمهوری اسالمی به امپرياليسم 
استقالل " می افتند و يا تز" تئوری توطئه" به ياد" منجمد" مغز های پيش می آيد فورًا

 سال ٢٨کيد کنيم که  رژيمی که در أاين رژيم مزدور را جلو می کشانند بايد ت" سياسی
 وابسته را بر عهده داشته است به گذشته وظيفه حفاظت و حراست از  اقتصادی کامًال

 در شرايطی که. هيچ وجه نمی تواند از استقالل ادعائی چنين کسانی برخوردار باشد
هر روز خبر تازه ای در رابطه با نوکری جمهوری اسالمی نسبت به امريکا و امپرياليستها 

انديشيدن -حتی قدرت توجه کردن  "منجمد"سفانه مغزهای أپخش می شود مت
برای نمونه بيائيد به  اظهار نظر .  به این فاکتها را هم از دست داده اند- پيشکش شان

ر رابطه به گفتگو های پشت پرده جمهوری اسالمی با دو تن از کارشناسان امريکائی د
که در روزنامه انقالب اسالمی شماره " ”ESQUIRE به گزارش نشريه. امريکا توجه کنيم

دو کارشناس امريکائی به نامهای هيالری مان و لورف که در زمان  : درج گرديده۶٨۴
ناس سياست کارش"رياست جمهوری بوش در شورای امنيت ملی امريکا به عنوان 

 اعالم کرده اند که قبل از حمله امريکا به عراق، جمهوری کار می کردند اخيرًا" خاورميانه
نامه ای برای  )که حافظ منافع امريکا در ايران است( اسالمی از طريق سفير سويس

ر است با امريکا بر سر تمامی ضدولت امريکا فرستاده و از آن طريق اطالع داده که حا
بر اساس اظهارات کارشناسان مزبور در اين نامه  .ا بين وارد گفتگو شودمسائل فی م

پايان  قطع حمايت از تروريسم،" جمهوری اسالمی امتياز های بس مهمی چون
متوقف کردن برنامه اتمی و حتی  بخشيدن به حمايت از حماس و جهاد اسالمی،

ها به اين نامه پاسخ نمی نه تن" کاخ سفيد"اما  .را مطرح کرده بود" بازشناسی اسرائيل
 !!سويس در اين امر شکايت می کند دهد بلکه از دولت سويس به خاطر دخالت سفير

آيا روشن تر از اين می شود هم نوکرمنشی جمهوری اسالمی را ديد و هم بی پايه 
امريکائی که منافع خود را با منافع زير . بودن تبليغات امريکا در این زمينه را فهميد

مصلحت های استراتژيک خود را دنبال می کند و در اين راه  گره نمی زند ودستانش 
  . و صدام را زير پا له کند)٣(هيچ واهمه ای هم ندارد که مهره هائی چون طالبان

  
همه اين واقعيات بر اين امر گواهی می دهند که اگر مشکلی تحت عنوان مشکل پروژه 

 مشکل دولت امريکا با  اساسًاله أهسته ای جمهوری اسالمی مطرح شده، مس
" تضمين امنيتی"اين موجودات حقيری که برای کسب  سردمداران جمهوری اسالمی،

نمی باشد چرا که اگر چنين بود حل آن بسيار  ر به هر کرنشی  می باشند،ضارباب حا
اما واقعيت غير قابل انکار آنست که پروژه هسته ای تنها بهانه و پوششی . ساده بود
 دولت امريکا تحت لوای آن مشکل خود با رقبای امپرياليست اش را در رابطه با است که

ایران به پيش می برد و اگر خوب توجه کنيم 
می بينيم که مخاطبين بوش در سخنان فوق 
الذکر نه سردمداران جمهوری اسالمی بلکه 
قدرتهای بزرگ جهانی هستند که تاکنون 

 بر حاضر نشده اند در تقسيم بازار ايران
حاضر  اساس تمايالت  امريکا حرکت کنند و

نيستند منافع و مصالح خود را در خاورميانه 
بر اساس آنچه که امريکا تحت عنوان 

طرح کرده است تنظيم " خاورميانه بزرگ"
به همين دليل هم پروژه هسته ای . نمايند

جمهوری اسالمی پوششی است که 
گ مخالفتها و تنش های قدرتهای بزر رقابتها،

به بهانه پروژه  .در لوای آن پيش می رود
هسته ای و تحت لوای آن  قدرتهای بزرگ در 
رابطه با استثمار نيروی کار و غارت منابع و 
ثروت های ايران به هم دندان نشان می 
دهند و هر يک می کوشد با روشها و تاکتيک 
های گوناگون حريف را به عقب رانده و سهم 

و منطقه بدست ايران " کيک" بيشتری از
  .آورد

  
اگر شرايط جهانی را به لحاظ نظمی که 
قدرت های امپرياليستی در آن برقرار نموده 
اند مورد بررسی قرار دهيم خواهيم ديد که 
پس از جنگ جهانی دوم جنگی که 
امپرياليسم آلمان و متحدينش برای تقسيم 
مجدد بازارهای جهان براه انداخته بودند تا 

تان و فرانسه را خاتمه نقش فائقه انگلس
بخشند، با شکست آلمان و متحدینش 

بدنبال این شکست،  شرايطی . خاتمه یافت
در جهان شکل گرفت که در آن امريکا به 
مثابه فاتح جنگ توانست سلطه اقتصادی و 
سياسی خود را بر کشورهای فرسوده شده 

البته پس از جنگ . از جنگ اعمال نمايد
 هم  ابعاد جهانی دوم  قدرت  شوروی

بيسابقه ای يافت و توانست آنچه که بعدها 
ناميده " اردوگاه سوسياليسم" به اصطالح

این اوضاع کمابيش  .می شد را شکل دهد

 "استراتژی امنيت ملی امريکا"سند 
اجازه نخواهد امریکا کند که می کيد أت

. داد هيچ حريفی جای شوروی را بگيرد
 شاهد  سپتامبر به اين طرف جهان١١از 

تالش شدیدتر آمریکا به منظور پيشبرد 
. استراتژی فوق الذکر  بوده است

همانطور که می دانيم امروز امريکا در 
رابطه با خاورميانه می کوشد نظم 

" خاورميانه بزرگ"جديدی را تحت عنوان  
به گونه ای که منافع و امکاناتش اجازه 

در اين استراتژی . می دهد، شکل دهد
و تکيه بر نيروی نظامی حضور نظامی 

برای تسهيل دست اندازی به منابع و 
بازارهای منطقه و تنشهای آينده نقش 

در اجرای چنين استراتژی  .اساسی دارد
ای بود که افغانستان آماج شديدترين 
بمبارانها قرار گرفت و دارو دسته طالبان 
که دست ساخت خود امريکا بود، از 
 قدرت ساقط شد و جای آنرا حضور
گسترده نيروهای نظامی اشغالگر  به 

سپس  عليرغم . رهبری آمریکا گرفت
مخالفت های برخی از قدرتهای بزرگ 
عراق وحشيانه اشغال شد و سيستم 

رديد گنظامی و سياسی آن بالکل نابود 
امريکا بتواند دوباره آن را همانطورکه  تا

جهانييش ضروری " الگوی جديد"برای 
 .می شمارد شکل دهد
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در تحوالت کنونی، مسئله اين است که آيا  دارو دسته جمهوری اسالمی امروز 
چون حيات جمهوری . در نظم جهانی مورد نظر امريکا می توانند بکار آيند يا نه

فرسودگی ارتش "اسالمی نه به رجز خوانی های احمدی نژاد در رابطه با 
رژيم  بلکه به مصالح استراتژی امريکا " موشکهای دور برد"و يا قدرت " دشمن

 از جمله جهان و در کشاکشی که برای تقسيم مجدد بازارهای. وابسته است
خاورميانه در بين آمریکا با سایر دول امپریاليستی در جریان است اگر منافع 

 جديد نوکران بی تجربه شود نيازی به امريکا با حضور جمهوری اسالمی بر آورده
چرا بايد نوکری را که چک تضمين شده نوکری اش را دو دستی . نخواهد بود

 اما  اگر همچون افغانستان و عراق قرار بر حضور. تقديم ارباب کرده تغيير داد
برای برنامه های آينده ) حال به هر شکلی که صورت بگيرد(مستقيم  نظامی 

آنگاه ديگر سقوط جمهوری اسالمی حتمی خواهد شد همانطور الزام آور باشد 
که طالبان و صدام عليرغم همه خوش رقصی های شان تاريخ مصرف خود را از 

بنابراين  پروژه اتمی جمهوری اسالمی بيشتر به درد آماده سازی  .دست دادند
ز افکار عمومی برای تسهيل پيشبرد مقاصد امريکا می خورد  وگرنه با وجود مر

طوالنی ايران با افغانستان و  عراق که در هر دو کشور ارتش امريکا در حال 
  . جنگ است دستاويز جنگ را هر لحظه می توان مهيا نمود

تا آن زمان در قطب  کشور .  ادامه یافت٩٠و سالهای دهه " جنگ سرد"در طول دوران 
رياليستها با های غربی حرف آخر را امريکا می زد و بازارها روی خط توافق امپ

اما با فروپاشی شوروی صحنه . سرکردگی آمريکا در بازارجهانی تقسيم می شد
پس از آن، دوران گذاری . سياسی جهان تغيير کرد و حالت دو قطبی خود را از دست داد

در اين پروسه هر . جهت رسيدن به نظمی جديد در صحنه سياسی جهان شکل گرفت
 که می تواند در اردوگاهی که فرو ريخته بود نفوذ قدرت امپرياليستی کوشيد تا جائی

خود را گسترش داده و با شکل دادن به اتحادهای جديد، خود را برای ورود به نظم جديد 
س قطب برنده قرار داشت و أدر این معادله، امريکا در ر. و  تقسيمات بعدی آماده سازد

توانسته بودند با حريف قدرتمند با تکيه بر قدرت نظامی او  امپرياليستهای اروپائی نيز
اما آمریکا ديگر نمی خواست اجازه دهد که حريفان قدرتمند اش به . خود مقابله کنند

در چنين وضعيتی امريکا . ال ببرندؤجائی صعود کنند که نقش سرکردگی او را زير س
کوشيد که پيروزيهای خود را به وسيله ای جهت جلوگيری از قدرت گيری حريفان جديد 

به خصوص که می ديد بحرانهای درونی اش هر روز اوج تازه ای می گيرد و . تبدیل سازد
. سرعت رشد تکنولوژيکی و اقتصادی حريفان رقابت های آينده را سخت تر می سازد

چنين وضعيتی به حد کافی انگيزه برای امريکا فراهم نمود تا برای تقسيم بازارها و 
کيد کند که اجازه أت "استراتژی امنيت ملی امريکا"د مناطق نفوذ خيز برداشته و در سن

 مواضع سياسی و سندی که رسمًا. نخواهد داد هيچ حريفی جای شوروی را بگيرد
جهت گيریهای  آمریکا در ارتباط با رقبای جهانی اش در یک قرن آینده را ترسيم کرده و 

ن توضيح يکايک  اگر بخواهيم بدو. راهنمای عمل دولت بوش قرار گرفته استرسمًا
کيد کنيم أفاکتهای موجود در اين زمينه،خالصه وار روی نتايج حاصل از آن پروسه ت

 سپتامبر به اين طرف جهان شاهد تالش شدیدتر آمریکا به منظور ١١خواهيم ديد که از 
همانطور که می دانيم امروز امريکا در رابطه با . پيشبرد استراتژی فوق الذکر  بوده است

به گونه ای که " خاورميانه بزرگ"ه می کوشد نظم جديدی را تحت عنوان  خاورميان
در اين استراتژی حضور نظامی و تکيه بر . منافع و امکاناتش اجازه می دهد، شکل دهد

نيروی نظامی برای تسهيل دست اندازی به منابع و بازارهای منطقه و تنشهای آينده 
ای بود که افغانستان آماج شديدترين در اجرای چنين استراتژی  .نقش اساسی دارد

بمبارانها قرار گرفت و دارو دسته طالبان که دست ساخت خود امريکا بود، از قدرت 
. ساقط شد و جای آنرا حضور گسترده نيروهای نظامی اشغالگر  به رهبری آمریکا گرفت

سپس  عليرغم مخالفت های برخی از قدرتهای بزرگ عراق وحشيانه اشغال شد و 
امريکا بتواند دوباره آن را همانطورکه  رديد تاگتم نظامی و سياسی آن بالکل نابود سيس
بنابراين بحث امريکا با  .جهانييش ضروری می شمارد شکل دهد" الگوی جديد"برای 

رقبای امپرياليست خود روشن است او ديگر حاضر نيست بر مبنای توافقات 
شکل دادن به منطقه  براساس مصالح امپرياليستی قبلی حرکت نمايد بلکه خواهان 

کنونی و استراتژيک خود است و به خصوص در مساله تقسيم منابع و ثروتهای طبيعی و 
از آنجا که در سياست . حاصل استثمار و غارت توده ها خواهان سهم شير می باشد

همه چيز را نيرو تعيين ميکند ترديدی نيست که امريکا خواهد کوشيد در جهت نيل به 
  .  به جلو برودتاجائی که تيغ اش ببردهداف خود ا

 در رابطه با پرونده )۴( در چنين چهارچوبی است که تهديد به جنگ جهانی سومدقيقًا
 را بايد هسته ای جمهوری اسالمی که در سخنان رئيس جمهور امريکا ديده می شود

 خود می باشد و خطاب جرج بوش در اين سخنان رقبای امپرياليست. مورد توجه قرار داد
ش به خصوص با تامريکا با تهديد رقبای امپرياليس. نه رژيم وابسته جمهوری اسالمی

تکيه بر قدرت نظامی خود به آنان هشدار می دهد که در صورت تن ندادن به نظم 
 تا جائی نبنابراي. جهانی سوم نيز ابائی ندارد جهانی مورد قبول امريکا از بر پائی جنگ 

ژه هسته ای در ارتباط با رژيم جمهوری اسالمی مطرح است امريکا بهتر از که لفافه پرو
هر کسی می داند که جمهوری اسالمی عليرغم همه عربده های ضد امپرياليستی 

 سال ٢٨اش، عليرغم آتش زدن پرچم امريکا و يا اشغال سفارت اين کشور همواره در 

گذشته يار و ياور او بوده است و امروز نيز 
 .ست همچنان در اين جهت گام برداردحاضر ا

در تحوالت کنونی، مسئله اين است که آيا  
دارو دسته جمهوری اسالمی امروز در نظم 
جهانی مورد نظر امريکا می توانند بکار آيند يا 

چون حيات جمهوری اسالمی نه به رجز . نه
خوانی های احمدی نژاد در رابطه با 

و يا قدرت " فرسودگی ارتش دشمن"
رژيم  بلکه به مصالح " وشکهای دور بردم"

در . استراتژی امريکا وابسته است
 کشاکشی که برای تقسيم مجدد بازارهای

 در بين آمریکا با  خاورميانهاز جملهجهان و 
سایر دول امپریاليستی در جریان است اگر 
منافع امريکا با حضور جمهوری اسالمی بر 

ديد  جنوکران بی تجربهآورده شود نيازی به 
چرا بايد نوکری را که چک . نخواهد بود

تضمين شده نوکری اش را دو دستی تقديم 
اما  اگر همچون . ارباب کرده تغيير داد

مستقيم   افغانستان و عراق قرار بر حضور
) حال به هر شکلی که صورت بگيرد(نظامی 

برای برنامه های آينده الزام آور باشد آنگاه 
تمی ديگر سقوط جمهوری اسالمی ح

خواهد شد همانطور که طالبان و صدام 
عليرغم همه خوش رقصی های شان تاريخ 

بنابراين  پروژه . مصرف خود را از دست دادند
اتمی جمهوری اسالمی بيشتر به درد آماده 
سازی افکار عمومی برای تسهيل پيشبرد 
مقاصد امريکا می خورد  وگرنه با وجود مرز 

عراق که در هر طوالنی ايران با افغانستان و  
دو کشور ارتش امريکا در حال جنگ است 
دستاويز جنگ را هر لحظه می توان مهيا 

  . نمود
  

با توجه به آنچه که گفته شد روشن است 
که جمهوری اسالمی رژیمی تا مغز 
استخوان وابسته به امپریاليسم  و فاقد هر 

از سوی دیگر . گونه وجهه ملی ست
 در جهت پيشبرد امپریاليسم آمریکا نيز دقيقًا

اهداف استراتژیک خود در خاورميانه و 
گسترش سلطه ضد مردمی اش  است که 
دارد با کارت جمهوری اسالمی و پروژه 
هسته ای این رژیم بازی می کند و بر طبل 

اگر بنابراین در این چارچوب . جنگ می کوبد
 این جنگ با توجه به جنگی صورت پذیرد

 ن آن فاقدماهيت و منافع بر پا کنندگا
 به ضرر کوچکترین مشروعيتی بوده و تمامًا

  .توده های ستمکش ماست
  

در چنين موقعيتی وظيفه نيروهای انقالبی 
این است که ماهيت امپریاليستی این جنگ 
و اهداف ارتجاعی آن را برای مردم توضيح 

ازه ندهند که توده های ستمدیده جداده و ا
خلقی فریفته تبليغات و قربانی مطامع ضد 

هيچ یک از طرفين این جنگ شوند؛ برعکس 
باید کوشيد تا اعتراض بر حق بر عليه چنين 
جنگی را سازمان داد و آتش انقالب بر عليه 

در هر شکل و (سلطه امپرياليستی 
را شعله )  شمايلی که خود را نمايش دهد

  . ور ساخت
  :زیرنویس ها

 وقتيکه در جريان سفر پوتين به تهران )١(
 ان از او خواستند که بگويد باالخرهخبرنگار

  8ادامه در صفحه 
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شركت چريكهاي فدائي خلق 

در انتخابات مجلس هشتم را 

 !تكذيب مي كنيم

  
  

  )توطئه جديد وزارت اطالعات جمهوري اسالمي بر عليه چريكهاي فدائي خلق ايران (
  

جمهوری اسالمی با از سايتهای خبری وابسته به رژيم ضد مردمی " عصر ايران"اخيرا سايت 
گروهک چريکهای فدائی در انتخابات مجلس " مبنی بر اينکه  موهوم و جعلی،خبریک انتشار 

نمونه ديگری از سم پاشی ها، شايعه پراکنی ها و لجن پراکنی های " هشتم شرکت می کنند
  .وزارت اطالعات جمهوری اسالمی بر عليه چريکهای فدائی خلق ايران را به نمايش گذاشت

  
خواننده با ديدن اين تيتر تعجب برانگيز وقتي که به مطالعه متن خبر می پردازد فورا متوجه می 
شود که بحث نه بر سر شرکت چريکهای فدائی خلق در انتخابات دور هشتم مجلس شورای 

با ) اکثريت(اسالمی بلکه بر سر نامه نگاری فرخ نگهدار از مسئولين سازمان فدائيان خلق ايران 
 که البته توضيح چگونگی آن نامه نگاريها به عهده –از دست اندرکاران حکومتی می باشد بعضی 

به دنبال درج اين خبر دروغين در سايت فوق الذکر، رسانه های ديگری نيز با  .خود او است 
اشاعه خبر فوق بر طبل اين شايعه پراکنی بر عليه چريکهای فدائی خلق کوبيدند و حتی روزنامه 

  : خبر را اين چنين منتشر نمود١٣٨۶ مهر ماه     ٢٢اپ داخل کشور به تاريخ يکشنبه ايران چ
   

  هاى فدايى براى شرآت در انتخابات مجلس درخواست گروهك چريك"
 

ها و اهميت  خبرديگر اين آه انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراى اسالمى و ويژگى
ر آرده، به طورى آه برخى از آنان به نشين نظام را نيز به تكاپو وادا آن مخالفان خارج

هايى را براى تأثير گذاشتن در روند برگزارى  آنند آه بايد اقدام طور رسمى اعالم مى
هاى فدايى خلق آه  يكى از اعضاى گروهك موسوم به چريك. انتخابات داشته باشند 
ه تا اى به مسئوالن عالى قضايى از آنان خواست برد در نامه در فرانسه به سر مى

وى در يك سخنرانى در . اجازه دهند به آشور بازگردد تا بتواند در انتخابات شرآت آند
خارج از آشور اعالم آرده آه براى تأثيرگذارى در روند برگزارى انتخابات مجلس هشتم 

اى  آه سعى آنيم اعضاى خود را به گونه هايى را انجام دهيم، نخست اين بايد اقدام
هاى فدايى خلق دومين راه را حمايت از  ن عضو گروهك چريكاي. وارد آشور آنيم
  ."نژاد عنوان آرده است ها و افراد مخالف احمدى احزاب، تشكل

 
از آنجا که در روز های اخير فعالين سازمان ما با سواالتی در اين زمينه مواجه شده اند، توضيحات 

  :زير را در پاسخ به سواالت طرح شده ضروری می بينيم
١  
ا توجه به اين امرکه نه بر دستگاه امنيتی جمهوری اسالمی و نه بر هيچ کس ديگری پوشيده  ب-

نمی نامند و " چريک فدائی"نيست که فرخ نگهدار و سازمانی که وی به آن وابسته است خود را 
فعاليت می کنند، واضح است که ) اکثريت(سالهاست که تحت نام سازمان فدائيان خلق ايران 

نيتی جمهوری اسالمی می کوشد تا با تکيه بر تشابهات موجود در نام سازمانهای دستگاه ام
. سياسی، مرزهای شناخته شده بين جريانات سياسی موجود در اپوزيسيون را مخدوش سازد

اما اين اقدام خود به وجود شرايط ووضعيت خاصی در جامعه تحت سلطه ايران داللت می کند در 
شته ننگين فدائيان اکثريت و استفاده از آن در جهت سم پاشی و لجن واقع،  تکيه بر نام و گذ

پراکنی بر عليه چريکهای فدائی خلق از شرايط مبارزاتی جديدی در ايران خبر می دهد که رژيم 
  .ضد خلقی جمهوری اسالمی را به عکس العمل های اينچنينی مجبور ساخته است

وری اسالمی را ديده و يا دنبال کرده اند می کسانی که تاريخ تحوالت سياسی در دوره جمه-٢
دانند که  دارو دسته فرخ نگهدار پس از قيام بهمن با در پيش گرفتن سياست دفاع از جمهوری 
اسالمی، عمال خود را خارج از صف مردم و جنبش انقالبی آنها قرار داد و با توجه به تقابل انديشه 

ع  و عملکردانقالبی سازمان پر افتخار چريکهای ها،مواضع و سياستهايشان با آرمانها ،مواض
فدائی خلق ايران آنها باالخره مجبور شدند از آن نام دست کشيده و تحت نام سازمان فدائيان 

دارودسته فوق، در چارچوب اين فعاليتها که همکاری با رژيم . فعاليت کنند)اکثريت(خلق ايران
زات مردم وجه مشخصه آن بود خيلی زود و جنايتکارجمهوری اسالمی و شرکت در سرکوب مبار

اين واقعيت . به حق از سوی مردم طرد گشته و به عنوان تشکيالتی ضد مردمی شناخته شدند
يعنی رسوائی مواضع ضد انقالبی آنها در تاريخ آن سالها تا آنجا در سطح جامعه گسترش يافت 

.  مترادف گشتخيانت ما با اساسا در فرهنگ سياسی جنبش انقالبی مردم" اکثريت"که نام  
حال دستگاه دروغ پراکنی جمهوری اسالمی که خود می داند اعالم شرکت اکثريت در انتخابات با 
توجه به گذشته و مواضع ضد مردمی اين جريان کمکی به فريب مردم جهت شرکت در انتخابات 

ی فدائی خلق و کذائی و گرم کردن تنوراين شعبده بازی نمی کند ازخبر فوق بر ضد چريکها
  .شايعه پراکنی بر عليه آنها استفاده می کند

 در شرايط بعد از قيام بهمن ادامه دهندگان -٣
واقعی  آرمانها و سنتهای سازمان چريکهای فدائی 
خلق ايران در مقابل کسانی از جمله فرخ نگهدار که 
بدون کمترين اعتقاد به نظرات ،آرمانها و اهداف 

ود را در راس سازمانی به چريکهای فدائی خلق ،خ
همان نام قرار داده بودند، ايستاده و با آگاهی از 
مواضع سازشکارانه وخائنانه آنها بر عليه انقالب 
مردم ستمديده ايران از همان ماههای پس از قيام 

 صف خود را از اين جريان جدا ١٣۵٧بهمن سال 
نموده و فعاليت های انقالبی خود را تحت نام 

. دنبال نمودند" دائی خلق ايرانچريکهای ف"
تشکيالت چريکهای فدائی خلق از همان آغاز 
ماهيت ضد انقالبی جمهوری اسالمی و 
سياستهای سرکوبگرانه اش بر عليه مردم ايران را 
افشاء و نسبت به عاقبت سياستهای سازشکارانه 
. رهبران آن زمان سازمان فدائی هشدار داده بود

 سال از موجوديت ٢۵حال عليرغم گذشت بيش از 
سازمان منحط اکثريت  دستگاه های امنيتی 
جمهوری اسالمی که وظيفه قتل و شکنجه و 
سرکوب آزاديخواهان را بر عهده دارند، باز هم هر 
کجا که قرار است بر عليه چريکهای فدائی خلق 
لجن پراکنی کنند می کوشند با مخدوش نمودن 

چريکهای مرزهای غير قابل عبور اين سازمان با 
فدائی، مواضع ضد انقالبی اکثريت را به حساب 
چريکهای فدائی خلق ایران گذاشته و به خيال خود 
به اين ترتيب وجهه و نام چريک فدائی را آلوده و 

  .مردم را نسبت به آنها بدبين نمايند
  
 چريکهای فدائی خلق ايران با تکيه بر اين واقعيت -۴

کم بر ايران و که در چارچوب سلطه ديکتاتوری حا
حق "انتخابات معنا نداشته و "ولی فقيه"قدر قدرتی

مردم همواره  پايمال سرکوبگری قداره بندان "رای
 سال گذشته از شرکت در ٢٨حاکم می شود، در 

. خيمه شب بازی های حکومت خودداری کرده اند
مردم در اين " رای"ما همواره تاکيد نموده ايم که 

و اين صرفا حضور آنها در رژيم فاقد ارزش می باشد 
صحنه است که مورد نظر بر پا کنندگان اين مضحکه 

واقعيت اين است که  . های انتخاباتی می باشد
آنچه در ايران نمايش داده می شود نه انتخابات، 
بلکه انتصاباتی از پيش مشخص شده است که 

در .  آن نداردنتيجهحضور مردم در آن هيچ تاثيری در 
ه رای و نظر مردم به وقيحانه  چنين شرايطی ک

ترين شکلی پايمال و سرکوب می شود خبر از 
شرکت چريکهای فدائی در انتخابات تنها نشانگر حد 
بی شرمی و رسوائی سازندگان چنين دروغی 

  . است
  
 واقعيت اين است که هر چه مواضع چريکهای -۵

فدائی در سطح گسترده تری در اعماق جامعه 
 ماشين تبليغاتی جمهوری پژواک داده می شود،

اسالمی و پادو های رنگارنگش نيز بيشتر بر عليه 
چريکهای فدائی خلق و نظرات آنها به بهانه های 

خبر . مختلف و اشکال گوناگون سم پاشی می کنند
  .جعلی فوق نيز يکی از مواردآن می باشد

  
با توجه به آنچه که گفته شد ضمن تکذيب دروغ 

، از همه "عصرايران "بيشرمانه سايت حکومتی 
سايتها و نشرياتی که در اين فاصله به تکرار 
واشاعه اين خبر دروغ پرداختند می خواهيم برای 
نشان دادن عدم همسوئی خود با منبع شايعه 
رسوای فوق، اين تکذيب نامه را نيز در سايت و 

  . نشريه خود درج نمايند
  
  
  
  ا ايمان به پيروزی راهمانب

  ق ايرانچريکهای فدائی خل
  ٢٠٠٧اکتبر ٢۴   - ١٣٨۶ آبان ٢
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  جنبش دانشجوئي 

  ! ندارد"چهره سازي"نيازي به 

 سارا نيكو

در شرايط عدم وجود تشکالت توده ای در ايران ، در حالی که جنبش های اجتماعی 

گوناگون عليرغم وجود اختناق و ديکتاتوری عريان هر روز رشد تازه ای می يابند 

 ، و در زمان فقدان يک تشکيالت و رهبری کمونيستی و انقالبی قدرتمند در جامعه

، ما امروز شاهد رشد گرايشات رفرميستی در اشکال گوناگون در جامعه خود می 

در چنين .  می باشد" چهره سازی"باشيم که يکی از جلوه های  آن پديده خطرناک 

  شرايطی در حاليکه فعالين راديکال و انقالبی زير شديد ترين پيگردها و سرکوب ها 

ر چهارچوب اختالفات داخلی رژيم دستگير قرار دارند ، شاهديم که  کسانی که يا د

شده بودند و يا بنا بر ماهيت بغايت رفرميستی شان همواره تالشی جز به سازش 

کشاندن و کند کردن و يا منحرف کردن مسير انقالبی اين جنبش ها  نداشته اند 

های اپوزيسيون تبديل می شوند و در اين فاصله اذهان را " چهره"به برای مدتی 

اين امرخطرناک در شرايط سرکوب وعدم امکان .  خود می سازندمتوجه

 قابل فهم باشد، می تواند تا حدیافشاگريهای وسيع نيروهای انقالبی در داخل کشور

های از " چهره"اما متاسفانه در خارج از کشور نيز ما شاهد ميدان دادن به چنين 

  .پيش شناخته شده هستيم

   

طه با امر فوق می توان ذکر کرد ، نمونه ای در از جمله نمونه ای که در راب

می باشد که جهت گراميداشت خاطره قتل عام زندانيان سياسی در " کلن"گردهمائی 

در بخش سخنرانی جوانان ، فعالين نشريه .  اگوست امسال بر پا شده بود

نشريه ای که در خارج از کشور منتشر ميشود ، دامنه اين " بذر"دانشجويی  

، از او به " ناصر زرافشان"را تا به آن جا رساندند که با پخش فيلمی از توهمات 

جالب است که .  عنوان يکی از چهره های مطرح در جنبش دانشجويی نام بردند

آنها در حاليکه نام ناصر زرافشان  را بر پرچم خود می نوشتند در همان حال از 

 آن ها در حاليکه در ! هم سخن می گفتند" انقالب تنها راه حل هست"شعار 

يکی از دالئلی که جنبش دانشجويی در اين "...سخنرانی خود تاکيد داشتند که  
دوره دچار ضربات سنگين شد توهمی بود که در ميان اکثريت فعالين دانشجويی 

خود به اشاعه توهم پراکنی در مورد ، )  ١ ("نسبت به رژيم وجود داشت

 دادن ناصرزرافشان به عنوان يکی از چهره آيا جلوه!   رفرميستها می پردازند

های مورد قبول جنبش دانشجويی ، خود نشان دهنده نفوذ چهره سازی های داخل 

کشور در ميان چنين افرادی نيست؟  و آيا صحبت های فوق الذکر آنان خود نمونه 

کامل  برخورد دو گانه درحرف و درعمل نيست؟  چگونه ميشود از يک طرف در 

را مطرح کرد و در مدح  " انقالب تنها راه حل هست"نی  شعار يک  سخنرا

و از ضررهای رفرميسم سخن گفت واز طرف ديگر  در اول سخنرانی ، " انقالب"

خط فکری   ناصر زرافشان را به عنوان چهره مطرح شده برای انقالب تبليغ  کرد؟ 

رمايه داری و زرافشان هرگز تغييرات بنيادين جهت از بين بردن نظام ظالمانه س

زرافشان هرگز .  سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی و در يک کالم انقالب نمی باشد

نه تنها چنين امری را ترويج نکرده بلکه فعاليت هايش همواره در چهار چوب 

بهترين " بذر" اين شيوه کار از طرف نشريه  .موجوديت اين نظام پيش رفته است

 درعمل است که اين بار برای عقب نماندن نمود در تناقض و دو گانگی درحرف و

سازان و به خاطر همرنگ جماعت شدن به اين شکل خود را "چهره"از غافله 

  .نشان داد

ناصر زرافشان به عنوان وکيل مدافع قربانيان قتل های زنجيره ای مدتها زندان 

 اما ضمن ذکر اين امر بايد.  کشيده و در دفاع از حقوق بشر فعاليت نموده است

!   دفاع ميکرد" رفراندم"توجه داشت که او در همان زندان از خط رفرميستی 

را می دهيم اين " انقالب تنها راه حل هست "بنابراين  نمی توان در حالی که شعار

بحث در .  توهم که  او چهره خط دهنده جنبش دانشجوئی است را بوجود بياوريم

راد را در جايگاهی قرار ميدهيد که اينجا اين است که چرا و با چه انگيزه ای اف

اساسا مغايرت کامل با هستی اجتماعی آنان دارد؟   آيا ميشود پنداشت که علت اين 

گونه برخورد ها در عدم آگاهی شما از سابقه زرافشان است؟   دوستان آيا 

فراموش کرده ايد که زرافشان برای جلب نظر و شراکت دادن فرخ نگهدار خائن در 

که مدت زمانی برخی از افراد را به خود مشغول " رفراندم"ميستی طرح پروژه رفر

  :کرده بود در نامه ای که از زندان  به او نوشت گفت 

 درود ديوارها اين پس از و دور راه  از-نگهدار   فرخ ام،ديرينه همرزم و دوست"

 ندومرفرا طرح که خوشحالم .خواندم دقت به را اتسرگشاده نامه .بپذير مرا گرم

 نو از را آنها حل راه يافتن برای کوشش و جامعه جاری مسائل پيرامون گفتگو باب

 و است زده دامن کشور خارج و داخل نيروهای ميان بحث به بويژه و گشوده
 در شده مطرح مهم موضوعات جوهر" خودت بقول که سپاسگزارم تو از شخصا

 .گذاری ميان در ياران ديگر و من با را آنها تا ایکشيده بيرون را "هانظرگوئی اين

  ".برآوردی مرا نياورده زبان به اما قلبی خواهش

  )٢.)  (تاکيد ازمن است( 

چگونه ميشود اين مشارکت نا مقدس را توجيه کرد ؟  چگونه ميشود  ادعای دفاع  

از حقوق مردم ستمديده  را داشت و به عنصر خود فروخته ای چون نگهدار درود 

او را همرزم خود خواند؟  به خانواده های زندانيان سياسی که گرم فرستاد و 

با )  همچون نگهدار(عزيزانشان را  به خاطر خيانت و همکاری خائنين اکثريتی 

دژخيمان رژيم جمهوری اسالمی از دست دادند چه بايد گفت؟  به مبارزينی که 

ند و سالها توسط کادر های اکثريت ، شناخته شده و به رژيم تحويل داده ميشد

  شکنجه های قرون وسطا يی را متحمل شدند چه خواهيد گفت ؟  

برای آشنايی بيشتر با شيوه تفکر زرافشان و درک او از شرايط سرکوب در 

ديکتاتوری حاکم ميشود به مصاحبه ابراهيم نبوی ، اين همکار رژيم و اصالح طلب 

 هلند جهت راه اندازی  فعلی که  به برکت بودجه سخاوتمندانه وزارت امور خارجه

در مشغول است با وی که اخيرا " طنزپردازی"در اين راديو به "  زمانه"راديو 

در جواب نبوی که می پرسد چه .    نگاهی بيندازيمخارج از کشورانجام داده

  : پيشنهادی برای بچه های ايران داريد ، زرافشان ميگويد

 رفتن به  طور کلی اين وسوسه بهام که  های داخل کشورگفته من همواره به بچه"
هايی که  حتی در موقعيت. اگر داليل ديگری ندارند، از سر به در کنند بيرون را،

به نظر من اگر . روست هايی روبه آنجا با مخاطرات و با هزينه بهرحال ماندن در
 زندان رفتن را تحمل چهار روز  سهفصل کرد و اگر  بتوان يکجوری آن را حل و

ست  اين حرفی. بمانی در داخل ايران، بهتر است ايی بيرون، به قيمت اينکهکنی و بي

 

 !ت دانشجوياناهر چه پر توان تر باد مبارز
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تاکيد ( ..." ام و هميشه نظرم نيز اين بوده  کرده های داخل هميشه تاکيد که به بچه

  )٣ ( .)ازمن است

  

دراينجا بدون اين که الزم باشد به نظر او در مورد رفتن جوانان به خارج از کشور 

أکيد روی قسمت ديگر سخنان او بايد پرسيد که آيا زرافشان برخورد شود ، با ت

آنچنان دچار فراموشی شده که يادش رفته که پاسخ وزارت اطالعات جمهوری 

 زندان بلکه چهار روز  سهنه " واليت فقيه"اسالمی به دانشجويان معترض 

او وحشيانه ترين سرکوب هاست؟   آيا وی نمی داند که  درست در همين زمانی که 

اين چنين غير مسئوالنه هزينه دادن های سنگين دانشجويان و جوانان مبارز را در  

 زندان رفتن آنان خالصه ميکند صدها تن از فرزندان مردم در سياه چهار روز  سه

چالهای اين رژيم  تحت بدترين شرايط اسيرند و از پايه ای ترين حقوق يک زندانی 

ن را بايد به حساب  کم بها دادن ايشان  به درجه  سياسی محروم ميباشند؟   آيا  اي

پليدی و رذالت جمهوری اسالمی بگذاريم  و يا آن که اين هم شيوه جديدی برای 

تطهير چهره واقعی و درنده خوی اين رژيم حامی منافع بورژوازی کمپرادور حاکم 

  بر ايران است؟ 

ی چون اکبر گنجی زرافشان برای توجيه دوستی و همکاری اش با  جنايتکاران

" .کردن با همديگر نداريم  آنقدر دشمن ما داريم که نيازی به دشمنی: "ميگويد که 

 اما مگر امثال گنجی ها و حجاريان ها و فرخ نگهدارها بخشی از )  ۴(همانجا 

دشمنان مردم ما نيستند که هنوز هم به شيوه خود با مردم و با مبارزات راديکال 

  رفرميستها می کوشند دستان به خون آغشته آنان را تميز آنها دشمنی می کنند؟

کنند ولی واقعيت اين است که آنها يک لحظه نيز از دشمنی با مردم دست نکشيده 

زرافشان دشمن مردم ما کيست؟   آنچه مسلم است ايشان  براستی از نظر.   اند

  : نگهدار ، نبوی و گنجی را دشمن نمی داند و ميگويد

هايی با او مخالف بودم  حال که نبوی را دوست دارم، اگر در زمينه  عينمن در"......
وجه به اين  هيچ استدالل کردم، و با او صحبت کردم، با عقايدش درافتادم، اين به و

من گنجی را دوست دارم، خودش هم . ام نيست که با شخص نبوی درافتاده معنا
  )۵( همانجا ... "  داند و می

، نبوی ها ؛ گنجی ها ، حجاريان ها  و نگاه امثال  آقای زرافشاناما بر خالف باور 

همه وهمه دشمنان قسم خورده کارگران و زحمتکشان ... ، بهنود ها، سازگاراها

جامعه ما هستند و روزی بايد در مقابل اعمالی  که در خدمت به حفظ اين نظام 

نه زرافشان و نه هيچ . انجام داده و می دهند در دادگاه های مردمی پاسخگو باشند

اگر هدف مبارزات . شخصيت ديگری نيز قادر به تطهير اين جانيان نخواهد بود

مردم ما رسيدن به آزادی و تحقق دمکراسی و سوسياليسم می باشد و اين مطالبات 

جز با سرنگونی جمهوری اسالمی و نظام سرمايه داری حاکم به رهبری طبقه 

سانی که در مقابل آن می ايستند را نمی توان کارگر امکان پذير نمی باشد ، ک

برعکس مردم ما بايد دشمنان رنگارنگ خود را شناخته . دوست توده ها جلوه داد

و اجازه ندهند که رفرميستها با خاک پاشيدن به چشمان آنان دشمنانشان را جای 

  .دوست جا بزنند

ياليستها و امروز در شرايطی که به دليل رقابتها وزياده خواهی های امپر

سياستهای ضد خلقی جمهوری اسالمی  سايه وقوع جنگ بر روی مردم ما سنگينی 

ميکند وظيفه نيروهای انقالبی است که با محکوم کردن جنگ و هر گونه دخالت 

خارجی مردم را برای سرنگونی  اين نظام حافظ منافع امپرياليست ها سازمان 

 همه دشمنان مردم را تحت نظر داشته بايد با چشمانی باز رفتار و حرکات.  دهند

باشيم و بر خالف  آنچه زرافشان ميگويد االن زمانی نيست که ما طبق گفته او 

ببيند او مردم ما را به چه چيزی .   چشمانمان را بر روی جنايات اين رژيم ببنديم

  :دعوت می کند

 وجود ست که کنم مهمترين موضوع در حال حاضر اين جنگ روانی ا من فکر می"
تر از حفظ استقالل و تالش در اين  ی حاضر حساس هيچ چيز در لحظه دارد و اينکه
داخل چيزی به اسم ايران برايشان مطرح است، موضوعی که  مردم در. جهت نيست

کنند از  اين مدت تاکيد کردم، و اين را تفکيک می به دوستان خارج از کشور نيز در
ها از  سال عمر دارد، اما ايران هزاره سی اماين نظ. نظام سياسی حاکم بر ايران

اين دو موضوع را مردم عادی  ی مهم حفظ آن است و مسئله. گذرد عمرش می
کنم  گمان می. کنند شان را از هم تفکيک توانند از هم تفکيک کنند و سرنوشت می

است و ايجاب  بيش از همه آن استقالل، آن هويت، آن تماميت، در خطر قرار گرفته
آن خطر   و مقابله با  و صميمانه در جهت مبارزهشان را ببندند همه چشمکند که  می

  )۶( همانجا ".حرکت کنند

اتفاقا اگر مردم ما در چنين شرايطی  چشمشان را ببندند بايد مطمئن بود که وقتيکه 

آنها دو باره چشم باز می کنند يک جمهوری اسالمی قوی تر و يا رژيمی هم سان 

  .سرشان خواهند ديدآن را باالی 

 پرونده سياسی زرافشان چيزی جزء  حمايت از خالصهحال با توجه به اين امر که  

پروژه ورشکسته رفراندم ، دادن دست دوستی با نگهدار، حمايت از کمپين 

، دوستی با امثال گنجی و نبوی نبوده که جز ) ٧( رفرميستی يک ميليون امضا

 معنا نمی دهد ، بايد از منتشر کنندگان نشريه سازش و غلطيدن به رفرم و رفرميسم

بذر پرسيد که  به چه دليلی  او را به عنوان چهره جنبش دانشجوئی مطرح می 

کنند؟   واقعيت اين است که نه جنبش دانشجويی و نه هيچ جنبش دمکراتيک 

ديگری هرگز نمی تواند با اتکا به چنين افرادی که چنين ديد سطحی از مبارزه 

 و از آن فراتر منافع طبقاتی شان در تضاد با انقالب قهر آميز خلق های در دارند 

  .بند ما می باشد ، مبارزات خود را به پيش ببرد

 

انقالبی جنبش کنونی دانشجويی ، که با وجود –اوج گيری و جهت يابی راديکال 

ها سرکوب عريان حاکم بر جامعه ، با پرداختن هزينه های بسيار سنگين دراين سال

و از جمله در چند ماه گذشته ، در مقابل استبداد حاکم همچنان شجاعانه مقاومت و 

مقابله ميکند ، سبب بوجود آمدن هراس از رشد جو مبارزاتی اين جنبش در بين 

نيروهای سازشکار و مرتجع شده است تا آنجا که آنها از وحشت ظهور دوباره 

طرح اين نوع از مسائل ازسوی .  نددر دانشگاهها قلم فرسائی می کن" شبح لنين"

دشمنان مردم و چاپلوسان رژيم امر جديد و دور از انتظاری نيست و اگر جز اين 

در همين راستا  اخيرا توده ای های منفور از رشد .شد  ميبود سوال بر انگيز می

آنهائی .  گرايش به قهر در محيط های دانشگاهی فريادشان به آسمان بلند شده است

واره يک وظيفه بيشتر نداشته اند و آن هم ايستادن در مقابل هر آنچه بوی که هم

تعرض به سرمايه داری و قهر و انقالب ميدهد ، اما  اين شيوه از نگرش به 

مبارزات رشد يابنده در بطن جامعه ، فقط مختص به حزب توده و اکثريتی  های 

ی شناخت از عملکرد  نمی شود ، از اين رو برای  فعالين جنبش دانشجويرسمی

کسانی که در عمل همواره در مقاطع بسيار حساس تاريخی و در گره گاه های 

 اکثريتی را پيشه گرفته اند و هرگز –مبارزاتی همان تفکر و عملکرد توده ای 

نتوانسته اند به علت هايی که ريشه در تفکراتشان دارد  مواضع اصولی و درستی 

می می باشد که عدم شناخت از آن ميتواند باز هم را  اتخاذ کنند  امر بسيار مه

  تاثيری منفی بر روند مبارزات فعلی باقی بگذارد زيرا تنها با شناخت و درک درست
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  !زنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي ست

بايد بر اين  .ی انقالبی را به نفع جنبش کارگران و زحمتکشان هدايت نموداز ماهيت نيرو های واقعی درون صف مبارزات تودهاست که ميتوان توازن قوای نيروها

اصل درست پافشاری کرد که از ريشه بر کندن رژيم جمهوری اسالمی و دگرگون کردن روابط استثمارگرانه سرمايه داری در ايران ، تنها از طريق مبارزات خود توده 

يعنی به دست کارگران ،دهقانان، دانشجويان ، زنان ، معلمان ، پرستاران ، نويسنده گان ،  روشنفکران . پذير استها ی ستمديده جامعه و به دست خود آنها امکان 

در طول مسير اين مبارزه هست که صادقترين انقالبيون در بطن .  و تنها در بستر مبارزات آنهاست که رهبران واقعی مردم ، رهبران انقالبی آنها  بوجود می آيند... و

ود مبارزه صيقل خورده ، به باال کشيده می شوند و همان ها هستند که در جريان سازمان دادن به صفوف خود وآگاه کردن  کارگران حقانيت به جلو بردن انقالب را خ

 .ناميد" سياستمدار زبان باز"و " سياسی حرفه ای"، " سياسيون"نيزبر دوش می کشند،  نه اينانی که تنها بايد آنها را 

  

در رابطه با برخورد نشريه بذر نسبت به زرافشان و موارد مشابه ديگر، شايد عدم ايمان به قدرت واقعی زحمتکشان است  که  موجب ميشود بعضی از افراد و 

ه اين ترتيب باز هم چند صباحی بر دست دراز کنند و مدتی زير علم و کتل او سينه به زنند وب" ناجی"سازمان ها هر از چند وقتی به دامن هر کس و نا کسی به عنوان 

  !در حاليکه بايد کوشيد تا مردم به پا خيزند. عمر اين رژيم جنايتکار بيفزايند

  :و شاملو چه زيبا گفت

  زند اين ساز؟ بر كدام جنازه زار مي
  گريد ي پنهان مي بر جنازه ي كدام مرده

  زمان؟ اين ساز ِ بي
  در كدام غار

  ي نادان؟ يم و پنجهمويد اين س بر كدام تاريخ مي
  لبخند بگذار برخيزد مردم بي

  !بگذار برخيزد
  

  :توضيحات

   پاسخ دکتر زرافشان به فرخ نگهدار) ١(

http://jomhouri.com/a/03art/002835.php  

   سرکوبها و ضرورت پيوند تجارب دو نسل: جنبش دانشجويی) ٢(

www.bazr1384.com/prog/main.php?fn=../nshrmaghalat/jonbesh.htm&idno=182 

  گفتگوی ابراهيم نبوی با ناصر زرافشان) ٦ ، ٥ ، ٤ ، ٣(

html.30_post/2007/10/nabavi/info.radiozamaneh.www://http    

       

  ...يک پاسخ به چند سوال) ٧(

  16ادامه از صفحه                ....  پاسخ يكي از هواداران
  

اعتبار از همه بيشتر به نفع چریکهای فدایی خلق می باشد، نـشریه             

  . از آن منجالب را مطرح ساخته استپيام فدایی خواست خروج آنان

  

بــه راســتی ادعــای ..."حــذف هویــت سياســی"اگــر نویــسنده مطلــب 

ایــستادن بــر موضــع دفــاع از ارزشــها و پرنــسيب هــای کمونيــستی و  

پاسداری از هویت سياسی جانفـشانان را دارد، آنگـاه بهتـر اسـت تـا                

نخست به جای اسير شدن در جو ساخته شـده بـرای اتهـام پراکنـی                

  نشریه پيـام فـدایی و دفـاع از اعمـال ناشایـست سـازمان فـدایيان                 به

 را در " شهرزاد نيـوز  "، سواالت مطرح شده در فوق در رابطه با          )اقليت(

مقابل رهبران این جریان قرار داده و از آنهـا پاسـخی صـریح و قـاطع را                  

خواستار شود؛ پاسخ صریحی که منطبق بر آرمانهـا و جوابگـوی خـون              

ن اشرف بهکيش ها و منصور اسکندری ها باشد که در           انقالبيونی چو 

نبرد با دشمنان کارگران و زحمتکشان و همه تـوده هـای تحـت سـتم                

چرا که با دفـاع از طـرح امپریاليـستی شـهرزاد نيـوز              . ایران جان باختند  

ایـن تنهـا راه     . نمی توان آرمان های آن جانباختگـان را پاسـداری نمـود           

  .تنجات حقيقت از سالخی شدن اس

  4 ادامه از صفحه        ..........تهديد به جنگ 

  

وی ، نيروگاه بوشهر راه اندازی می شودکی 
من فقط وقتی بچه بودم به مادرم قول می :"گفت
  "!دادم

  

 سوزان ملونی  که تا چندی پيش پژوهشگر امر)٢(
ايران در وزارت خارجه امريکا بوده است در مصاحبه با

ه در آن ما شاهدفرصتی ک:"بی بی سی می گويد
همکاريهای خوب ايران و امريکا بوديم، گفتگو های دو

 بر سر افغانستان٢٠٠٣ تا ٢٠٠١کشور بين سالهای 
اين نشست. رايان کراکر درگير اين مذاکرات بود. بود

ها نتايج خوبی در زمينه ايجاد يک حکومت با ثبات در
 ."افغانستان پس از طالبان به بار آورد

  

ير بوتو که در زمان شکل گيری طالبان   بی نظ)٣(
نخست وزير پاکستان بود در رابطه با چگونگی 

فکر روی کار آوردن :"شکل گيری طالبان می گويد
طالبان از انگليسی ها، مديريت آن را امريکائی ها 

خرج آن را سعودی ها پرداختند و من اسباب . کردند
اجرای آن را فراهم آوردم و طرح را اجرا 

  )٢٠٠١ سپتامبر ٣٠نشريه لوموند "(کردم

  

 سخنان بوش درست روز بعد از سفر پوتين )٤(
  . شدایران ایرادرئيس جمهور روسيه به 
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ي كنيد بخش دوم مصاحبه پيام فدائي با رفيق محمود خليلي از بازماندگان قتل آنچه در زير مشاهده م: "پيام فدائي"توضيح 
  . به نظر خوانندگان رسيده است،بخش نخست اين مصاحبه در شماره قبلي نشريه.   مي باشد67عام زندانيان سياسي در سال 

  پيام فدائي با رفيق محمود خليلي،مصاحبه 
  .67ر سال تل عام زندانيان سياسي داز بازماندگان ق

 وهنگام تحويل سال 61شب عيد سال :  اجباري شد كه عيد پرخاطره اي بود61 بعد از عيد سال " خميني اي امام"سرود. زندانيان مبارز چپ هيچوقت زير بار سرود خواني تحميلي رژيم نرقتند
در يك لحظه ابتدا صداي ضربات مشتي كه به ديوارها مي خورد از همه طرف بلند شد . يم سال تحويل شد از دستشوئي كه برگشتيم  ووارد اتاق شد. نو از بد شانسي  نوبت دستشوئي  اتاق ما بود

 ...مده بودوتمامي ديوارها به لرزه در آ، .از هر طرف بلند شد به جرئت مي توانم بگويم همه سالنهاي آموزشگاه  يك صدا اين سرود را با هم مي خواندند» بهاران خجسته باد«و بال فاصله سرود 

 خود رژیم ٦٠  در سال :پيام فدائی

اعدام می اعتراف کرد که زندانيانی را 

کند که حتی نام واقعی خود را به آنها 

این خود جلوه بارزی از . نگفتند

آیا . مقاومت زندانيان سياسی بود

موارد مشخصی را در این رابطه می 

  شناختيد؟ 

این واقعه تاثير خود را بر دیگر "  دقيقا:پاسخ

در آن مقطع زمانی من .زندانيان هم داشت 

) زندان اوین از بندهای قدیم (در بند سه 

 باال بودم وهرگز فراموش نخواهم کرد ٢اتاق 

روزهائی را که پاسداری درب اتاق را باز می 

یک بار " مثال. کرد و اسامی را می خواند

 نفری که از اتاق ما را برای اعدام می ٦از

بردند سه نفر آنها را تنها با اسم کوچک 

 بار من ٢صدا زدند واین حالت را حداقل 

شاهد بودیم وشورانگيزترین لحظه، ودیگران 

لحظه وداع با آنها بود که هرکدام با خواندن 

دراین . شعر وسرودی ما را ترک می نمودند

یکی ازارکان این مراسم »رود «ميان سرود 

ها بود وعزیزی را که من نمی دانم به چه 

ونامش )به اهتمال فراوان مجاهد بود(اتهام 

را به »ایه دایه د«بود، سرود زیبای »یاسر«

عنوان آخرین یادگارش برای ما خواند، 

گرازاین کویر وحشت «: شعر زیبای»اژدر«و

به سالمتی گذشتی به شکوفه ها به باران 

را »به تمام خلق ایران برسان سالم ما را 

به «البته قسمت . کلمه نمودبه زیبائی د

را خودش به شعر دکتر »تمام خلق ایران 

البته این . بودشفيعی کدکنی اضافه کرده 

 نفر در آن ١٠٧را تنها من ناظر وشاهد نبودم 

اتاق بودیم که از افراد سرشناسی که هنوز 

زنده اند  جدای از تفکرات گذشته 

وکنونيشان شاهدین این موضوع بودند می 

توانم از دکتر محمد ملکی رئيس سابق 

دانشگاه تهران، احسان نراقی وفریدون 

می دانم امثال نراقی ها اگر حافظه اشان کپک نزده باشد منافعشان اجازه نمی گيالنی نام ببرم واین را 

  .دهد این مقاومت ها را بياد بياورند

این اسامی ای که ذکر کردید فقط  نمونه هائی هستند که روحيه مبارزاتی خيلی : پيام فدائی

ونه ها، در عين همين نم. از مبارزین دلير را در زندان های جمهوری اسالمی نشان می دهند

حال بيانگر دروغين بودن تبليغاتی هستند که متأسفانه در رابطه با زندانيان سياسی در زندان 

این دليران فرزندان همه خلقهای رنجدیده ایران . های جمهوری اسالمی مطرح شده است

تباط با آیا می دانيد که اژدر دالور در ار. هستند و به همه مردم تحت سلطه ایران تعلق دارند

  . چه سازمانی دستگير شده بود؟ اگر آری این را ذکر کنيد

همانطورکه بعدها در قسمت کامل خاطراتم خواهد آمد من در مدت کوتاهی که در ابتدای ورود به : پاسخ

 بودم با رفيق عزیز منصور اسکندری بهمراه رفيق دیگری بنام اژدر که هردو از سازمان ٢٠٩اوین در 

 باال بود از رفقای ٢خلق اقليت بودند هم سلول بودم ولی این اژدر که در بند سه اتاق چریکهای فدائی 

  .پيکاری بود

. بردند" دادگاه"چه مدت پس از دستگيری شما را به . بر گردیم به شرایط خودتان: پيام فدائی

 آیا چشم بسته. در ضمن آنچه را که جمهوری اسالمی دادگاه می ناميد را کمی تشریح کنيد

  کًال چه گذشت؟ ...بودید؟ چه کسانی در آنجا حضور داشتند؟ چه حرفهائی زده شد و

ماه پس از بازجوئی های اوليه پرونده من راکد مانده بود وطی این مدت به هيچ عنوان دیگر ١٦ تا :پاسخ

مک  انجام گرفت وبقول معرف توی آب ن٦٠بازجوئی نرفتم یعنی آخرین بازجوئی وشکنجه من در اوئل آذر

 دوباره بازجوئی وشکنجه  آغاز شد که از نظر خودم جالبترین بخش کتک ٦٢اواخر فروردین .خوابانده شدم 

خوردن من در این قسمت بود چرا که وقتی از من قرار خواستند فهميدم اینها بجز مسائل گذشته هيچ 

می گفتم هرجا »ح اهللا رو«دستيار »مهدی «چيز جدیدی ندارند از این رو وقتی در زیر ضربات کابل به 

دوست داری می توانی بری وبه ایستی فکر می کرد او را دست انداخته ام و بر شدت ضرباتش می 

مثل اینکه به او گفت که مدتها از دستگيری من می گذرد از این رو فقط ميزد وفحش » روح اهللا «افزود تا 

که خوردی وخوابيدی حاال باید سزای ساله ٢که ای کمونيست کثيف ....) فحش خواهر مادر و(می داد 

  .واین شيرین ترین لحظه عمرم در زندان بود . کارهايت را بکشی 

 در حالی که فکر می کردم دوباره بازجوئی ٦٢روز طول کشيد ودر اواسط اردیبهشت ٤این مرحله بازجوئی 

. ستانی منتقل شدماینو ببرید دادستانی  وسپس به ساختمان داد: بردند ویکی گفت٨است مرا به زیر 

پس از مدتی که پشت درب اتاقی انتظار می کشيدم کسی بازویم را گرفت وبه داخل اتاق وروی صندلی 

من نه چيزی می دیدم ونه می دانستم اینجا کجاست ، ولی احساس می کردم یکنفر . هدایت کرد 

  جلویم نشسته است 

کند اسم ومشحصات واتهامم را پرسيد پس از چند دقيقه صدائی که سعی می کرد با مالطفت صحبت 

اینجا دادگاه انقالب اسالمی است من کيفر خواستت را می خوانم وشروع به خواندن کرد : سپس گفت 

چند پاراگراف وگفت این ورقه را امضاء کن گفتم من که نمی بينم گفت فقط مقداری که بتوانی پای " تقریبا

من مقداری چشم بندم را بال زدم وبا یک نگاه آخوند فربه ای را ورقه را امضاء کنی چشم بندت را باال بزن 

که روبرویم پشت ميز نشسته بود دیدم وورقه را امضا کردم گفت چشم بندت رابزن پائين  وپرسيد 

مصاحبه می کنی گفتم نه گفت می خواهی فدای اقليت شوی گفتم نه گفت پس چرا مصاحبه نمی 

ه کنم گفت پس می خواهی قهرمان بشی وفدای مردم بشی گفتم کنی گفتم کاره ای نبودم که مصاحب
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 من هيچوقت عشق قهرمان شدن !نه

نداشتم با عصبانيت وداد گفت پس چرا 

مصاحبه نمی کنی گفتم بخاطر خانواده ام 

مادر قحبه پدر سگ حاال خانواده : که گفت 

گفتم حاکم شرع که اینطور ! دوست شدی

وقع فحاشی بکنه نباید از پاسداراش ت

هنوز حرفم تمام نشده بود . بيشتری داشت

که شروع کردچپ وراست  سيلی زدن توی 

گوشم ودر حالی که می گفت فقط حکم 

اعدام برایت صادر می کنم از اتاق بيرونم 

  .  کرد

اتهام و محکوميتی که به : پيام فدائی

  شما دادند چه بود؟

 بر اساس آن چيزی که حاکم شرع :پاسخ

ه با خدا ورسول خدا ، خوانده بود محارب

براساس دست نوشته (اهانت به رهبریت 

ها واشعار وگزارشی که از جيبم وداخل 

ودفاع از )قوطی کبریت بيرون آورده بودند

سازمان چریکهای فدائی خلق ایران اقليت 

که این هم بر اساس وصيت نامه ای که 

هنگام اعدام مصنوعی نوشته بودم وحال 

ن اتهام مطرح کيفر خواستم بودبه عنوا

شده بود وبر اساس گفته حاکم شرع به 

البته متن کتبی صدور . اعدام محکوم شدم

 و در دادگاه ٦٧حکم اعدام را نيری در سال 

دوم  همان سال نشانم داد و در آنجا 

 ٦٢فهميدم که اسم حاکم شرع سال 

  . بوده است» بيد مشکی«آخوندی بنام 

به نظر می رسد که :  پيام فدائی

آيا این . اه شما دو مرحله ای بودهدادگ

  طور بوده؟

اما خود من علت اصلی آن "   دقيقا:پاسخ

را نمی دانم شاید شکستن احکام در 

 یکی از علت های آن بوده ٦٢اواسط سال 

باشد در ضمن اینکه ازمن بجز مدارکی که 

همراهم داشتم هيچ مدرک جدیدی 

از ابتدا تا . نداشتند ومن تک پرونده بودم

ن آزادی پرونده ام تنها به خودم محدود زما

  .می شد

از شکسته شدن احکام در : پيام فدائی

در  صحبت می کنيد، ٦٢اواسط سال 

 چه تغييری در ٦٢اواسط سال 

  سياستهای رژيم پيش آمد؟  

بعد از مرحله اول سرکوب و قلع و  :پاسخ

قمع  وسيع سازمانهای سياسی در بيرون 

 های مختلف و احساس تثبت رژیم در عرصه

امنيتی، دیدگاههای مختلف در خصوص 

سرکوب وشدت آن دوباره مطرح گردید چرا که اختالفات جناحی در رابطه با چگونگی چپاول وحفظ منافع 

الیه های مختلف نمی توانست تا ابد تداوم داشته باشد و هرکسی تالش داشت سهم بيشتری از این 

ا بقاء رژیم تمامی ارکان نظام که از الیه های متفاوت سرمایه واال در رابطه ب( خوان نعمت داشته باشد

داری تشکيل شده بود نسبت به سرکوب وحدت نظر کامل داشتند وتمامی اختالف سليقه ها را کنار می 

عده ای اعتقاد داشتند که " مثال. گذاشتند اگر هم اختالفی وجود داشت در خصوص چگونگی سرکوب بود

 طریق رسانه های جمعی همچنان باید ادامه داشته باشد وعده دیگر معتقد پخش اسامی اعداميها از

بودند فضای جامعه به اندازه کافی اسير رعب و وحشت است و دیگر نيازی به استفاده از این شيوه وجود 

). ایند شاید استدالل آنها بر این بود که هر زمان اراده کنند می توانند دوباره از این اهرم استفاده نم( ندارد

...... بظا هر اعزام هيئتی جهت رسيدگی به وضعيت زندانها متشکل از هادی خامنه ای ، دکتر هادی و

در کنار آن  ما شاهد چند پارگی در خصوص نحوه سرکوب بودیم .گام اوليه ای بود برای شروع این عمل 

 بين اینها هم اختالف بين در. همانطور که در زمان شاه این اختالف بين ساواک و شهربانی وجود داشت

سپاه و کميته ودادستانی نمود عينی داشت بطوری که در خيلی از موارد از تحویل دادن زندانی به یکدیگر 

خودداری می نمودند و یا زندانی ای که نزد یکی از این ارگانها بازجوئی شده بود دوباره توسط ارگان دیگر 

منظر دیگر رژیم تالش داشت تثبيت خود را به رخ کارگران از . به زیر بازجوئی وشکنجه کشيده می شد

" ظاهرا. ملت ایران در داخل و نمایندگيهای امپریاليسم در ابعاد جهانی برساند" وزحمتکشان و کال

درجنگ ضد . نيروهای سياسی متالشی شده بودند و از این جهت خطر بالفعلی رژیم را تهدید نمی کرد

پيشرفت هائی کرده بودند و برای پيشبرد مقاصدشان در جامعه به آرامش  ) ایران وعراق(مردمی دو رژیم 

از این رو است که ما شاهد .  نياز داشتند و خانواده زندانی بخشی از این جامعه را تشکيل می داد

 یا ٦٠هستيم بطور مثال اگر من در سال ٦٢تغييراتی در خصوص احکام در سطح زندانها  از نيمه دوم سال 

گاه می رفتم بطور قطع حکم اعدام در مورد من به اجرا گذاشته می شد واگر هم بجای نيمه اول  داد٦١

حکمی خيلی سبکتر دریافت "  به دادگاه می رفتم مطمئنا٦٣ ویا اوائل سال ٦٢ در انتها ی سال ٦٢سال 

  . بودیم به بعد شاهد ٦٣می کردم چرا که نمونه های فراوانی از صدور این احکام را طی سال های 

  

وقتی در دادگاه اول شما را به اعدام محکوم کردند، آیا شما را از بقيه زندانيان : پيام فدائی

  جدا کردند؟

 نه در آن سالها هيچ کدام از بچه هائی که به اعدام محکوم می شدند را از دیگر زندانيان جدا :پاسخ

  .به اتاق خود برگشتم " ومن مجددا.نمی کردند

ید پاسخ به این سئوال چندان آسان  نباشد ولی اگر ممکن است کمی از شا: پيام فدائی

  .احساس و تفکرات خودتان در زمانی که در زیر اعدام بودید صحبت کنيد

  قصد غلو ندارم چرا که در زندگی معلمين خوبی داشته ام  که برایشان مرگ امری حل شده بود :پاسخ

يق جانفشان اژدر ، رفيق جانفشان وازگن منصوریان از جمله رفيق جانفشان منصور اسکندری ، رف

که نظر هر کدام ونگاهشان را به مرگ می دیدم در عين اینکه ....ومجاهد جانفشان منصور ربيعی و

بی تفاوتی . عاشق ترین عاشقان برای زندگی بودند مرگ در راه آرمانهایشان را به زیبائی پذیرفته بودند

.  اینجا ناشی می شد که برای من مسئله مرگ وزندگی حل شده بودمن نسبت به این مسئله شاید از

 اعدام مصنوعی شده بودم ودر اطرافم هم تير خالص شليک شده بود واز نظر خودم ٦٠من یکبار در سال 

اعدام شدن خيلی (مزه مردن را یکبار چشيده بودم واز این رو با فضائی که آن هنگام بر زندانها حاکم بود 

 هم سلولی های من که ٦٠ امری عادی به نظرم می رسيد و حتی قبل از دادگاه  و در سال )از عزیزان 

خوشبختانه تعداد زیادی از آنها هنوز هستند وگواه این قضيه می توانند باشند که هر زمان از من شرایطم 

تاق مطرح کردم ولی بعد از دادگاه زمانی که با بعضی از رفقا داخل ا. را پرسيدند گفتم اعدامم می کنند

مطرح ) از رفقای پيکار(به شدت با نحوه برخورد من در خصوص مصاحبه اعتراض کردند وحتی یکی از آنها 

البته چون من آمادگی کامل داشتم این سخنان . می کرد تو می پذیرفتی ولی پای عمل نمی رفتی

ت بودم واین کار مرا سهل تر تاثيری در من نداشت وهيچ مشکل ویژه ای نداشتم بویژه که ممنوع المالقا

  .کرده بود

  در دادگاه دوم چقدر حکم گرفتيد؟: پيام فدائی

من وهم اتاقی ها فکر می کردیم اجرای احکام است از .  دادگاه دوم درست در اواخر تير ماه بود:پاسخ

ادگاه و پيش این رو با همه آنها دیده بوسی کردم ووسائل نداشته ام را هم تقسيم کردم ولی دوباره مرا د

 مرداد ١٠در . همان شخص بردند ودوباره عين سناریو قبلی تکرار شد وبا چک ولگد از دادگاه بيرونم کردند
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وقتی دوباره به بيرون صدایم کردند فقط به 

اعدام شدن فکر می کردم ولی به اجرای 

احکام رفتم وبدون احتساب ایام بازداشت 

در انجا . سال زندان محکوم شدم١٢به 

ی که مامور ابالغ بود وقتی گفت پریدی کس

گفتم از کجا؟ کشيده ای توی صورتم 

زمانی که به اتاق . خواباند وگفت از اعدام 

برگشتم وحکمم را گفتم تمام بچه ها روی 

در . ( کردند" مليم"سرم ریختند وبقولی 

زندان برای يک سری کارها اصطالحاتی باب 

برای برای نمونه وقتيکه چند نفر .شده بود 

شوخی می ريختند سر يک زندانی ديگر و 

او را مشت و ما ل می دادند می گفتند 

ملی اش کرديم و يا اگر غذا اضافه می آمد 

می گفتند غذا ی ملی کی می خواهد ویا 

البته این ..... در خصوص لباس وغيره 

اصطالح در بين زندانيان مقاوم بيشتر کار 

های برد داشت واال در بين توابين وصغری

 می دانم عده ای تالش داشتند ٦سالن 

را » حجتی«همان اصطالح الجوردی یعنی 

ولی این در بين آنها هم جا . به کار برند

نيفتاد وبيشتر شکل مسخره کردن را 

 جالب بود وقتی توده .)داشت تا کاربردی

ایها واکثریتی ها فهميدند این همه شور 

سال حکم است از تعجب ١٢وهيجان بخاطر 

  . وت شده بودندمبه

در تمام این مدت شما در : پيام فدائی

  کدام زندان بودید؟

 ، بند ٢٠٩ در تمام این مدت در :پاسخ

  باال وآموزشگاه اوین بودم ٢اتاق ٣

  

هنگامی که اعدام های : پيام فدائی

  در اوین بر پا بود آیا ٦٠وسيع سال 

زندانيان غير اعدامی را هم را به آن 

   صحنه ها می بردند؟

  دیدن اعدام دارای شرایط و ویژه :پاسخ

چرا که هرکسی را . گی خاص خود بود

برای دیدن نمی بردند مگر بریده بودند یا 

کسانی که می خواستند آزمایش بریدن 

تنها موردی را . وتواب شدن را پس بدهند

که من در زندان شنيدم زندانيان را برای 

حبيب «دیدن اعدامی بردند به دارکشيدن 

بود و دیدن جنازه موسی »  اسالمی اهللا

 ٢ اتاق ٣اما من در بند . خيابانی ویارانش 

باال وقتی هم اتاقيهایم را بردند به گوش 

خود صدای به رگبار بستن آنها وسپس تير 

خالص راشنيدم که چند نفر باهم تعداد تير 

  .خالص را شمردیم  تير ٨٥تير خالص حتی یکبار تا ٣٠باالی " غالبا.خالص ها را می شمردیم 

در خاطرات زندانيان سياسی تا آن حد که در مورد همتای الجوردی در قزل حصار : پيام فدائی

با توجه به این که شما تقریبًا  . یعنی داود رحمانی  سخن رفته ، از خود وی گفته نشده است

ن اوین، سال در اوین به سر برده اید،کمی از برخوردهای شخص الجوردی، رئيس وقت زندا٢

مثًال می توانيد مورد  و یا موارد برجسته ای از برخوردها و یا .  با زندانيان در بندها بگوئيد

  .کارهای او را توضيح دهيد

 الجوردی برخالف حاج داود رحمانی در انظار تالش داشت چهره آرامی از خود نشان دهد و :پاسخ

ولی . شخصيت بد دهن و فحاشی بود. ه می کردیم هميشه پيامد بر خورد با او را مدتی بعد باید مالحظ

زمانی که بدون چشم بند با او برخورد می کردی هميشه سعی داشت کنترل خود را حفظ نماید و در 

ولی پی آمد هر برخوردی با او . دست به خشونت نزند " عين اینکه از موضع باال برخورد می کند شخصا

 هنگامی که برای بردن حميدی سبزواری ٦٠ور مثال در اواخر آذر بط. در جمع مصادف بود با تنبيه آن جمع

به درب اتاق ما مراجعه نمود احسان نراقی از برخورد بد نگهبانها، کمبود غذا و ) شاعر نان به نرخ روز خور(

شما اینجا ميهمانی نيامده اید ونباید : مورد اول گفت ٢مدت کوتاه دستشوئی به او شکایت کرد او هم در 

ع برخورد بهتری داشته باشيد برادر های ما در چهارچوب اسالم با اسرا برخورد می کنند و در خصوص توق

غذا گفت این هم از سر شما زیاد است رزمندگان ما در جبهه ها می جنگند وآن وقت شما توقع دارید 

ما غذا می ما به شما غذا نمی دهيم که سير شوید ما به ش. سهميه غذائی آنها را به شما بدهيم 

  .دهيم که نميرید تا خودمان اعدامتان کنيم 

پيامد این صحبت هجوم شبانه پاسداران با کابل وچوب وشلنگ به کل اتاق بود فقط پيرمردها رابه یک 

ساعت بشين و پاشو دادند که خود من تا یک ٢گوشه فرستادند وبقيه را با زور کابل وشلنگ نزدیک به 

  . ی بنشينم ویا بلند شومهفته نمی توانستم به تنهائ

عالوه بر چنين مواردی، در آن دوره رژیم برای سرکوب زندانيان سياسی چه : پيام فدائی

مثًال تحميل . سياست هائی را سعی می کرد از طریق زندانبانانش به زندانيان تحميل کند

  . خواندن سرود و غيره

بعد " خمينی ای امام" سرود. ميلی رژیم نرقتند زندانيان مبارز چپ هيچوقت زیر بار سرود خوانی تح:پاسخ

 وهنگام تحویل سال نو از بد ٦١شب عيد سال :  اجباری شد که عيد پرخاطره ای بود٦١از عيد سال 

. از دستشوئی که برگشتيم  ووارد اتاق شدیم سال تحویل شد . شانسی  نوبت دستشوئی  اتاق ما بود

 دیوارها می خورد از همه طرف بلند شد و بال فاصله سرود در یک لحظه ابتدا صدای ضربات مشتی که به

از هر طرف بلند شد به جرئت می توانم بگویم همه سالنهای آموزشگاه  یک صدا » بهاران خجسته باد«

صغری ها پا  به ) سالنی که ما در آن بودیم ٤که باالی سالن  (٦از سالن . این سرود را با هم می خواندند

که نشانه روحيه باال ومقاومت (بعد از این ماجرا .تمامی دیوارها به لرزه در آمده بودزمين می کوبيدند و

  . را اجباری کردند"خمينی ای امام "، در اواخر فروردین بود که سرود )زندانيان بود

سه تا . را هميشه صبحها به هوا خوری می بردند)  دقيقه ٢٠به نوبت هر اتاق  (٤کل اتاق های سالن 

که )بود٦بعد ازظهرها هر سه حياط مختص سالن ( وجود داشت ٦،و٢،٤ی هواخوری سالن حياط برا

اولين .  رابه یکی از این حياط ها می بردند ودرب ارتباطی حياط ها هميشه بسته بود٤هراتاق سالن 

معرف به بوف (قبل از ورود به حياط  پاسدار مسئول هواخوری . روزی که سرود خوانی را اجباری کردند 

به هر کس . رویش نوشته شده بود» سرود خمينی ای امام « یک تکه کاغذ دستش گرفته بود که) کور 

هيچ کس حاضر نشد آن را بگيرد بجز یک . می رسيد می گفت این رابگير تا بتوانی سرود را بخوانی

د همه جمع اعالم کر)بوف کور(بعد که وارد حياط شدیم پاسدار . اکثریتی که به او رضا سياه می گفتند

ابتدا کسی توجه نکرد، ولی او اعالم کرد هر کس سرود را نخواند تنبيه می . شوند وسرود را بخوانند

هر ( شدند ٤بالفاصله اکثریتی ها و توده ای ها وسه نفر از بچه هائی که اتهام نداشتند به خط . شود

 قرار داد که آنها سرود را بریده بریده ابتدا کنار دیوار» بوف کور«نفر بقيه اتاق را ١٧) نفر در یک ردیف ٤

به قول قدیميها کور .  دور دور حياط را بدوید٣٠بعد اعالم کرد شما حق هواخوری ندارید و باید . خواندند

بوف «ما در یک صف شروع به دویدن کردیم وجالب این بود که دورزدن ما را . چی می خواد دوتا چشم بينا

.  تا شنا بروید ٢٠ما را وادار به بشين و پا شو کرد و سپس گفت نفری بعد همه . شمارش می کرد » کور

جالب این بود که شمارش او تمام می شد وما همچنان به شنا رفتن یا بشين وپا شو ادامه می دادیم 

نفری هم که با توده ٤از روز بعد . آن روز ما یک ورزش کامل انجام دادیم ) البته همراه با خنده وشوخی (
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ثریتی ها رفته بودند به ما ملحق ای اک

این برنامه حدود یک هفته به همين . شدند 

این کار هر روز ما بود . شکل ادامه داشت 

که خودمان با اشتياق آن را انجام می دادیم 

.  

بعد از یک هفته در سياست سرکوبشان 

نفر را زیر ٢١در ابتدا همه . تغيير دادند

گاه  هشت بردند در آن زمان مسئول آموزش

او یکی از ( بود»ملک «شخص جوانی  بنام 

بود که در اواخر » وحدت «اعضاء تيم فوتبال 

درجبهه  کشته شد "  ظاهرا٦١اردیبهشت 

» حسين زاده «وجایش را شحصی به نام 

نيم ساعتی برای " تقریبا »ملک «.) گرفت 

ما از اجباری بودن این سرود وتنبيه های 

اتاق سپس ما را به . آتی صحبت کرد 

هر روز " از آن روز به  بعد تقریبا. فرستادند

تعدادی از ما را به زیر هشت می بردند و 

بعداز چندی که بحث به . کتک می زدند

ِ  زدن  شعبه بردن بچه ها و گزارش

پيش آمد، تعدادی از .....تشکيالت در اتاق و

با این حال .  بچه ها تغيير رویه دادند

 برچيده شدن عليرغم تمام فشارها، تا زمان

بساط سرود کشاکش بين بچه ها و 

مسئولين زندان ادامه داشت و آنها 

هيچوقت نتوانستند همه ما را وادار به 

خواندن این سرود کنند و آنطور که دوست 

  .داشتند آن را پياده کنند

  

از وجود اکثریتی ها و توده : پيام فدائی

.  اوین  صحبت کردید٤ای ها در سالن 

ان مبارز با زندانيان وابسته روابط زنداني

  به اکثريت و حزب توده چگونه بود؟

  

از همان ابتدای دستگيری های  :پاسخ

 ، کشمکشهای فراوانی ٦٠گسترده سال 

بين زندانيان سياسی مبارز واکثریتی و توده 

در بعضی ازسلولهای . ایها وجود داشت

زندان و اتاقها ی آموزشگاه بصورتی خفيف 

ت آنها یعنی تعدادشان که بستگی به کمي(

ودر بعضی از اتاقها بصورت شدید ) داشت 

برای . این درگيریها خودش را نشان می داد

 ٦١نمونه می توان از فروردین ماه سال 

سالن ٤٢نمونه ای از عمل کرد آنها در اتاق 

  .  آموزشکاه را ذکر کرد٤

 نفر بودیم که بخاطر درگيری با اکثریتی ٥ما 

 فروردین تنبيه ومورد باز جوئی قرار ٢٣گزارش یکی از آنها بنام علی دانشگری در روز ها و توده ایها و 

مدتی بود . من این روز را فراموش نکرده ونخواهم کرد. گرفتيم، چرا که به اسب خمينی گفته بودیم یابو

 واین فرصتی بود که تعادل اتاق از نظر ترکيب آن تا حدودی تغيير کرده بود و ما دیگر اکثریت کامل نداشتيم

آنها این دو مسئوليت را .   اکثریتی ها به فکر تغيير مسئول اتا ق ومسئول روزنامه بيفتند-که توده ای 

در رابطه با مسئول اتاق برخوردهای ما را نمی پسندیدند و در رابطه با روزنامه . خيلی مهم می دانستند

این یکی، .  که پخش شود با صدای بلند بودهم، مسأله بر سرخواندن تيتر های روزنامه قبل از این

درگيری ها راخيلی تشدید کرده بود چرا که مسئول روزنامه که از طرف ما بود از بکار بردن القابی مثل 

خود داری می کرد وفقط به اسم بردن از آنها اکتفا می » .....امام ، رهبر، آیت اهللا ،حجت السالم ،آقا و«

تالش آنها برای تغيير این مسئوليتها . نجانی ، مير حسين موسوی وغيرهخمينی گفت ، رفس"مثال. کرد

 اکثریتی ها یعنی رضا سيا ، - از این رو سران توده ای. بعد از یک هفته جلسه روزانه بی نتيجه مانده بود

، علی دانشگری که جوانی پررو وبد دهن .....و» و«عزت اهللا وثوقی و هرایر خاالتيان ، محمد ق وهاشم 

 فروردین وقتی که غروب پاسدار روزنامه کيهان را داخل اتاق ٢٣. ود را جلو انداختند تا درگيری بوجود آورندب

هنوز صفحه . روزنامه را با صدای بلند خواند) از بچه های پيکار ومسئول روزنامه (داد طبق معمول سعيد 

وقتی پاسدار . رب اتاق رفت ودر زداول به پایان نرسيده بود که علی دانشگری با داد وبيداد به سمت د

 دقيقه ٢٠او بعد از . درب اتاق را باز کرد، او زیر گوشش چيزی گفت وپس از لحظه ای از اتاق بيرون رفت 

منظور سازمان اکثریت ( در حالی که لبخند برلبانش بود وارد اتاق شد وگفت من به رهنمود سازمان

در مقابل این ) مهرداد خ(یکی از بچه ها . اک می مالم عمل می کنم و پوزه ضد انقالب را به خ) است

دراین هنگام یکی دیگر از بچه ها . اونی که سازمان شما می مالد چيز دیگری است: برخورد گفت 

هنوزچند دقيقه ای نگذشته . به طرف او یورش برد که با وساطت بقيه مانع زدو خورد شدیم) سعيد گ(

علی ب ، سعيد مسئول روزنامه ، مهرداد خ ، زنده یاد .  نفر را خواندند ٥بود که درب اتاق باز شد و اسم 

عالوه بر اتهامات دیگر، . ابتدا ما را به راهرو برده و برگ باز جوئی جلویمان گذاشتند. نادر حسينی و من

 بردند ما را زیر هشت.  ادعا می کردند که ما در داخل اتاق تشکيالت زده ایم که ما آن را به سخره گرفتيم

البته . وپس از چک ولگد زدن در کنار دیوار نگه داشتند ولی بعد از یکی دو ساعت ما را به اتاق برگرداندند

و ) سهندی ویکی از بچه های چریکها ١پيکاری ١ اقليتی ٢( حدس ما این بود که بخاطر تنوع اتهامات

فردا صبح ما را به . به اتاق برگرداندند اشتباهی که علی دانشگر کرده بود وهمه را اقليتی گفته بود ما را 

 دقيقه هوا خوری ٢٠یکی از حياط های هواخوری که درآخرین قسمت، در انتها قرار داشت بردند و بجای 

. وقتی برگشتيم تمام اتاق را زیرو روکرده بودند .  ساعت در آنجا نگاه داشتند٣معمولی، حدود 

یادم نمی رود . علی دانشگر مرتب گزارش رد می کرد. ار شد بار در یک هفته تکر٣) گشتن اتاق (اینکار

که (او تا به پاسدار . آخرین باری که او جلو در رفت وقتی بود که ما را می خواستند به حسينيه ببرند

گفت برادر می خواستم یه چيزی به شما بگم ،پاسدار کشيده ای به او زد ) همان پاسدار قبلی بود

  . خود شيرینی کنی وگفت خفه شو الزم نکرده

ولی رژیم .  است٦٠به نظر می رسد این موضوع مربوط به سال های اول دهه : پيام فدائی

راستی چه کسانی از آنها در زندان . که دراین سال ها کاری به دستگيری اکثریتی ها نداشت

  بودند؟ به چه جرمی دستگير شده بودند؟  

  

رای دستگيری نيروهای انقالبی یاد کنم چرا که اکثریتی ها من قصد ندارم از تهييج هواداران ب: پاسخ

آستان بوسی را تا جائی رسانده بودند که برای  دستگيری عناصر سابق خودشان مثل منصور غبرائی از 

البته با صحبت های اخير فرخ نگهدار نيازی به بحث بر سر چگونگی  .هيچ گونه همکاری فروگذاری نکردند

واهد آمد چرا که در این مصاحبه ها وصحبت ها نگهدار به صراحت اشاره می کند این همکاری بوجود نخ

البته شما به  موضوع . چگونه او را دودستی تقدیم دادستانی می کنند» غبرائی«که با وجود نارضایتی 

اال دقيقی اشاره کردید براستی چرا اکثریتی ها در آن مقطع  در زندان بودند ؟ شاید با اشاره ای که در ب

کردم اصل پاسخ را داده باشم ولی اگر نگاهی به قبل از سی خرداد داشته باشيم امسال کریمی 

 نمايندگی زندانيان  اکثريتی را  ٥٩او يک اکثريتی بود که در سال . حصاری را هم در بين زندانيان می بينيم

برخورد زندانبانان با زندانيان در زندان بر عهده داشت و حتی در همان زمان با نشريه کار در مورد اينکه 

خيلی خوب است و مثال شکنجه وجود ندارد و پاسدارن نگهبانهای ما نيستند و برادران ما هستند ، 

  !جاودان باد خاطره تمامي شهداي به خون خفته خلق
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البته این جدای از .  مصاحبه کرده بود

کسانی است که قبل از انشعاب دستگير 

مثل جليل هوشيار ، خليل . شده بودند

 ا ازبا اینکه اینه. شهبازی وعلی لنگرودی

نظر دیدگاهی تفکرات اکثریت را پذیرفته 

رژیم را ضد امپریاليستی می (بودند

از طرف سران اکثریت " وظاهر) دانستند

تائيد شده بودند ولی هم چنان در زندان 

من فراموش نمی کنم . نگهداری می شدند

قزل حصار (خود جليل هوشيار در مقطعی 

منظور نگهدار،فتاح (می گفت اینها ) ٦٤سال

ما را تائيد نکردند چرا که خود ....) ور وپ

الجوردی به او گفته بود فرخ نگهدار نسبت 

به اکثریتی بودن تو شک دارد و حاضر نشده 

در عين اینکه . تمام وکمال تو را تائيد کند

خانواده او مدعی بودند نگهدار گفته است 

من به الجوردی گفته ام ودیگر کاری از 

افرادی را که نام این . دست من بر نمی آید

بردم در رابطه با جابجائی سالح و یا حفظ 

ونگهداری سالح دستگير شده بودند 

تعدادی دیگر از هواداران اکثریت در رابطه با .

به نحوی گروگان (حمالتی که به ميز های کتاب و یا در رابطه با افراد دیگر خانواده دستگير شده بودند 

یا چپ بود ویا مجاهد بودند اینها نه اینکه نخواهند بلکه نمی دانستند برای عنصر فراری آن خانواده که 

و یا در حال فروش ) برادر یا خواهر یا آن عضو خانواده شان کجاست واال او را به راحتی تحویل می دادند 

شاید گفته شود عمل کرد کميته ها ودادستانی . نشریه دستگير شده و به اوین منتقل شده بودند

زندانهای جمهوری اسالمی مثل قيف می : يقه ای بود و بارها خود مسئولين زندان گفته بودند بيشتر سل

ولی واقعيت امر . ماند که جمعيت از سر گشاد آن وارد می شوند و باید از سوراخ باریک آن خارج شوند

زب توده واکثریت هوشياری ضد انقالبی رژیم وتدارک برنامه دراز مدت برای از ميان بردن وفادارانی مثل ح

با این حال در رابطه با دستگيری های بعد از سی خرداد رژیم به شدت از این واهمه داشت که . هم بود

نيروهای چپ وقتی دستگير شوند بعنوان اکثریتی خود را معرفی کنند و رژیم مجبور گردد آنها را آزاد 

با عنوان ..... تا اگر از نيرو های اقليت ، پيکارواز این رو فيلتر شدیدی برای این افراد قرار داه بود . سازد

هواداری از اکثریت بخواهند از زندان آزاد شوند این کار را نتوانند انجام دهند ونياز به زمان و تحقيق باشد 

برای اینکه از همکاری سران . که طی این مدت احتمال شناسائی شدن آنها توسط توابين فراوان بود

 .   بيشتر مطلع شوید، نمونه زیر را برایتان  مثال می زنماکثریت با دادستانی

ای شدم که  در آنجا شاهد صحنه.   زندانی بودم٤٢ زندان اوین اتاق ٤ در سالن ١٣٦١من در بهار سال 

چرا ما را آزاد ها از الجوردی سئوال کردند که  این را شاهد بودم که اکثریتی. کنم هيچوقت فراموش نمی

برای من جالب بود . مطرح نمود(!) اهللا وثوقی، یک اکثریتی خالص ئوال را مشخصًا عزتکنيد؟ این س نمی

دیروز فرخ و : الجوردی گفت! که دیدم که الجوردی با چه روشنی و گویائی به این سئوال پاسخ داد

ر هفته من با ه. کنيم شان را داریم و آزاد می پور اینجا بودند و تمام کسانی را که تائيد کردند ما ليست فتاح

تان بگوئيد تا با آنها تماس  بودن خود مطمئن هستيد به خانواده آنها جلسه دارم شما هم اگر به اکثریتی

  )ادامه دارد(     .کنيم خواهيم و آزادتان می خور اضافی نمی مطمئنا ما نان. بگيرند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  !هراس كروبي از ماركسيستها

 مهدی کروبی در نامه ، سرکوب دراويش بروجردبه دنبال

جنابعالی و :" ای خطاب به وزير کشور نوشت

ای وزیر  والمسلمين جناب آقای محسنی اژه االسالم حجت

استاندار محترم را به یك نكته متذآر  محترم اطالعات و

مورد  شوم و آن این است آه با همه توضيحاتی آه در می

ور و شهيدداده بروجرد عرض خيز و اندیشمندپر شهر عالم

از مردم فهيم این شهرستان  آردم و جا دارد بيش از این

لكن در دوران خفقان حكومت پهلوی آه در گفته شود، 

بودیم اآثر زندانيان بروجردی در آن زندان از نيروهای  زندان

دهنده فعاليت گسترده  نشان مارآسيستی بودند و این

ی بروجرد بود لذا در این گروه در شهر مذهبی و فرهنگ

آه به همراه ریاست مجلس وقت جناب آقای  ٥٨ اسفند

به  رفسنجانی و نمایندگان مجلس شهرهای لرستان

استان عزیمت آردیم، تنها شهری آه در آن مشكل 

 هنگام ورود به شهر بروجرد  .بوجود آمد شهر بروجرد بود

 هایی ایجاد آرده و شعارهای مختلفی این گروه مزاحمت

هایی  دادند و در خالل سخنرانی ایشان نيز مزاحمت می

ناآرده دست پنهان   لذا نگرانم آه خدای.ایجاد آردند

چنين افرادی در پشت حوادث اخير باشد تا بدست افراد 

اندیش با جلوه دادن ناامنی در آشور  ساده مخلص و

مردم  بخواهند انتقام خویش را از جمهوری اسالمی و

 "شهيدپرور بگيرند

  ها جنگ، عامل رونق اقتصاد امپرياليست
  

به گزارش کنگره امريکا لشکر کشی امريکا به عراق و افغانستان باعث رونق 
ده گذشته با فروش حدود هف مريكا سالا.بازار تسليحات گشته است

 ميلياردالر اسلحه به کشورهای مختلف،نقش  اول را در قراردادهاي
این رقم نسبت به سال . تسليحاتی  جهان به خود اختصاص داده است 

بر اين اساس امريکا .  ميليارددالری را نشان می دهد٣٫٥ افزایشی ٢٠٠٥
جهان را به خود اختصاص داده   درصد بازار فروش سالح در سطح٤٢معادل 
 ميليارددالری ١٫٢ به گزارش خبرگزاريها روسيه نيز در سال گذشته .است

 ٨٫٧قبل افزايش داده و  با مجموع  مبادالت تسليحاتي خود را نسبت به سال
را به خود   درصد بازار اسلحه، مقام دوم٢١٫٦ميليارد دالر و در اختيار گرفتن 

 .استاختصاص داده

  تصحيح و پوزش
 تعدادی اشتباه چاپی رخ داده است که پيام فدائی ١٠٠در نشريه  شماره 

  .آنها را تصحيح می کندبرخی از ضمن پوزش از خوانندگان به اين وسيله 

  

 برای افشاء و "بايد به "  برای افشاء"عبارت  اول        ستون۴صفحه 

  .تبديل شود" .نشان دادن اين دست ها پرداختند

وداع "   بايد به" وداعای تلخ"عبارت   ٣٧    ستون اول   سطر ٢۴صفحه 

  .تبديل گردد" های تلخ 

جا افتاده " ادامه دارد" عبارت ،     سطر آخر در انتهای مصاحبه٢۴صفحه 

  .است

اشتباها در ابتدای "  ) ؟..!مرگ صمد" راز(" مطلب توضيح       ۴١حه  صف

  .گزارش استراليا  درج شده است
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  !پاسخ يكي از هواداران چريكهاي فدائي خلق به يك اتهام
  فريدون محمدي

ــصاحبه    ــاپ مـ ــدنبال چـ ــام "بـ پيـ

فـدایی  ، ارگـان چریکهـای    "فدایی

خلـــق ایـــران بـــا رفيـــق محمـــود 

 سال  خليلی از بازماندگان کشتار   

، اخيــرا مطلبــی تحــت عنــوان  ۶٧

حـــذف هویـــت سياســـی جـــان "

فــشانان قهرمــان کمونيــست، بــا 

بــا !" کـدام توجيـه و کــدام منطـق   

امضای احمد موسوی در سـایت       

درج ) اقليـــت(ســـازمان فـــدائيان 

شده، که در آن کوشش گردیـده       

 بی پایه ولی تا موجی از اتهامات   

مغرضانه به این نـشریه منتـسب      

ظــاهرا انتقــاد اصــلی ایــن  . گــردد

اســـت کـــه نویـــسنده هنگـــام    

یکـصدمين  " سرتيترهای"مطالعه  

شــماره پيــام فــدایی و رجــوع بــه 

مصاحبه فوق الذکر متوجه شـده      

که در جریان ایـن مـصاحبه تعلـق         

ــده و  ــصاحبه کننــ ــازمانی مــ  ســ

" هویـــت سياســـی "همچنـــين 

انباختـــــه برخـــــی از رفقـــــای ج

سـازمان چریکهــای فـدائی خلــق   

مطرح نـشده و بـه      ) اقليت( ايران

این ترتيب از نظر او گویا مـصاحبه        

شونده و مصاحبه کننـده، در یـک        

، "نفـرت انگيـز   "و  " هولناک"اقدام  

بـرای پرهيـز    "با یکـدیگر    " همگام"

از عنــــوان ســــازمان چریکهــــای 

در کنـار نـام     ) اقليت(فدایی خلق   

ــه در  " ــای جانباختـــ ــن رفقـــ ایـــ

 پيـشبرد سياسـت   "مصاحبه، بـه    

ــان   ــذف هویـــت سياســـی جـ حـ

ــست  ــشانان کمونيـ ــه "و " فـ کينـ

ــداوت"و " ورزی ــازمان " عـ ــا سـ بـ

... پرداختـه انـد و    ) اقليت( فدائيان

ــعيتی    ــين وض ــا درســت در چن ام

نویسنده در حالی که تحت لوای      

انتقاد بـه محمـود خليلـی و پيـام          

فــدایی آشــکارا موضــع دفــاع از    

ــدائيان  ــازمان فــ را ) ليــــتاق(ســ

گرفتـــه، تمامـــا کوشـــيده اســـت 

همــــين واقعيــــت را از خواننــــده 

ــا . مطلـــبش پنهـــان ســـازد اتفاقـ

درست به همين دليل است کـه       

ــته   ــای نوشــ نویــــسنده در انتهــ

خویش برای محکم کـاری مطـرح       

اسـت کـه    " اميـدوار "می کند که    

داالن هــای بحــث  "او در " بحــث"

های انتزاعی خـارج کـشوری بـه        

 ایـن سـازمان    بهانه رد یـا دفـاع از      

یا بهمان تشکيالت سياسـی بـه       

چرا که تنهـا    ". مسلخ برده نشود  

ــه بحــث او   ــاع از ارزش "دغدغ دف

و " ها و پرنـسيبهای کمونيـستی     

پاســـداری از هویـــت سياســـی "

" جانفــشانان مبــارز و کمونيــست

  .است

  

مسلما تا آنجا کـه اتهـام پراکنـی         

های مغرضـانه نویـسنده مطلـب       

ــی را هــدف    ــود خليل ــوق، محم ف

ــه   ــت کـ ــی سـ ــرار داده، طبيعـ قـ

پاسخگوئی در این مورد بـه خـود        

اما از آنجا که . او مربوط می شود

ــس  ــارات نویـ ــب در اظهـ نده مطلـ

ــرای     ــالش آشــکار ب ــک ت ــوق، ی ف

ــه ای    ــازمان دادن حملــــــ ســــــ

ــانه بـــه  ــدایی"مغرضـ ــام فـ و " پيـ

ــی    ــق را م ــدائی خل ــای ف چریکه

تــوان مــشاهده نمــود، بــه عنــوان 

یکی از هواداران چریکهای فدایی 

خلق ايران الزم مـی دانـم کـه بـا           

توضـــيح واقعيــــت بـــرای افکــــار   

عمومی جنـبش انقالبـی، ضـمن       

ت نادرسـت،   پاسخ به ایـن اتهامـا   

 چنـين   دالیل واقعـی و اصـلی     

  .حمله ای را آشکار سازم

نخستين نکتـه ای کـه در مطلـب     

ــامبرده یعنـــی  حـــذف هویـــت "نـ

جلب نظر مـی کنـد      ..." سياسی

" منتقـد "عبارت از این اسـت کـه        

در طول این نوشته سـعی کـرده        

در پوشـــش انتقـــاد بـــه محمـــود 

هویت "خليلی مبنی بر عدم ذکر      

گـــام خـــویش بـــه هن" سياســـی

ــتگيری و  ــشانان "دســـــ جانفـــــ

و بـه بهانـه درج یـک        " کمونيست

زیــر نــویس یــک ســطری از طــرف  

کـه  (در آن مصاحبه    " پيام فدایی "

ــه   ــت کـ ــيح داده اسـ ــرفًا توضـ صـ

نــام ســازمانی رفيــق   " اشــرف"

، پيـام   )گرانقدر زهرا بهکـيش بـود     

فــدائی را بــه بــاد حملــه بگيــرد و  

خـــود در نقـــش قهرمـــان مـــدافع 

عدم ذکـر   ، این   "هویت سياسی "

ــت سياســی را   سياســتی "هوی

جـا  ... و  " نفرت انگيز "و  " هولناک

اما اگر چنين اتهاماتی را به      . بزند

ادعـا   گونه ای که نویسنده مزبور     

ــرده اســت ناشــی از بينــ   شی ک

اهانه هویت  بدانيم که با حذف آگ    

ــودش   ــول خـ ــه قـ ــشکيالتی بـ  تـ

، زخمی بر حنجـره او مـی گـذارد        

چگونه است کـه ایـن مـدافع        

ــر  در " هویــت سياســی"پيگي

همـــــان نوشـــــته مملـــــو از 

 اتهــــــامش بــــــه ديگــــــران،

کوچکترین تمایلی بـرای ذکـر      

خــویش " هویــت سياســی "

 آیــا یــک  نــشان نمــی دهــد؟  

خواننده بی طرف محق است تـا       

" منطــق"و " شــيوه"بــه همــان  

ــاد حملـــه   نویـــسنده، او را بـــه بـ

ــل او را     ــيوه عم ــن ش ــه و اي گرفت

ــز " ــرت انگي ــد؟ و از ... و " نف بخوان

 ديگر آيا نبايد کتمـان هویـت        طرف

تشکيالتی خویش در این نوشته     

ــب او ــه     - از جان ــرای ب ــم ب آن ه

عهـــده گـــرفتن نقـــش وکالـــت    

، را )اقليـــت(ســـازمان فـــدایيان  

ــسنده در   ــا نوی ــد؟ آی محکــوم نمای

ــای   ــابق معيارهـ ــورد مطـ ــن مـ ایـ

مـــدعی پایبنـــدی خـــویش بـــه        

ــا، ــت" آنه ــا " حقيق ــی از "و ی نيم

  ان نکرده است؟را کتم" حقيقت

  

جالـــب اســـت توجـــه کنـــيم کـــه 

ــسنده  ــًا، نوي ــت "اتفاق حــذف هوي

ــری  ..."سياســی ــب دیگ  در مطل

ــام   ــا نـ ــه بـ ــشتار  " کـ ــادواره کـ یـ

بــــه " ۶٧زنــــدانيان در تابــــستان 

ن مناسبت هجدهمين سالگرد ای   

 نوشـــته ٢٠٠۶فاجعـــه در ســـال 

ــده  ــسخه ای از آن در (شـــ و نـــ

) اقليـت ( سایت سازمان فـدایيان   

ــود اســــت ــدادی از از) موجــ  تعــ

جانباختگـــان آن جنایـــت رذیالنـــه 

جمهوری اسالمی نام برده و بـه       

شخــصيت مبــارزاتی آنهــا اشــاره  

می کند، اما او در این نوشته بـه         

ــده    ــزم ندی هــيچ وجــه خــود را مل

ــت سياســی آن    ــه هوی اســت ک

مبارزین را ذکر نماید؛ و این کار را        

بنــابراین، اگــر قــرار . نکــرده اســت

ــا   ــه شــيوه خــودش ب  آن باشــد ب

کـسی   نوشته برخورد شـود هـر      

حــذف : مــی توانــد از او بپرســد  
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هویت سياسی جان فـشانان بـا       

 و ؟!کــدام توجيــه و کــدام منطــق 

می باید همـه اتهامـاتی کـه وی         

" پيام فدائی "به آن بهانه در مورد      

ردیف کـرده اسـت را بـه خـودش          

ــد ــته وی از . برگردانــ در آن نوشــ

مبارزین دلير چندی نـام مـی بـرد        

ــدون آن  ــرح بــ ــه طــ هویــــت "کــ

آن عزیــزان، دغدغــه  " سياســی

" زخـم "اش باشد و بـدون آن کـه         

حـــــذف هویـــــت سياســـــی آن 

ــر  ــشانان را ب ــره" جانف اش " حنج

آیـا همـين     ! حتی احـساس کنـد    

مورد خود نشان نمی دهد که آن    

ــای  ــره"ادع زخــم شــده را  " حنج

نبایــد جــدی گرفــت؟ و آیــا ایــن     

ــوائی   ــام و دو هـ ــورد یـــک بـ برخـ

ن موضـوع   نشان نمی دهد که ایـ     

ــدف     ــشبرد ه ــرای پي ــه ای ب بهان

 بياد داشته باشيم دیگری است؟

ــان   ــه در همـ ــدائی "کـ ــام فـ " پيـ

 سـواالت مشخـصی     ١٠٠شماره  

شـده  ) اقليت(از سازمان فدائيان    

 که آن سازمان از پاسخ بـه   است

ــد     ــی رود و احمـ ــره مـ ــا طفـ آنهـ

. موسوی هم آنها را دیـده اسـت       

ولــی تعمــق روی آن ســواالت و   

زمان خود بـرای    ملزم دانستن سا  

ــا هــيچ    ــه آنهــا گوی پاســخگوئی ب

زخمی بر حنجره نویسنده مطلب 

نمی ...." ياسیحذف هویت س  "

یـک مرتبـه بـا      بر عکس ما    . گذارد

ــام   ــن  اته ــرف ویای ــه از ط  مواج

نشریه پيـام   "می شویم که گویا     

فدائی ، ارگان چریک های فدائی 

به رویکرد سياست کينـه     ...خلق  

يان ورزی کــور بــا ســازمان فــدائ    

 !!در غلتيــــده اســــت)" اقليــــت(

پرســـيدنی ســـت کـــه ؟ !!عجبـــا

ــافع،   ــاز و منـ ــدام نيـ ــتی کـ براسـ

نویـــسنده مطلـــب فـــوق را وادار  

ــرح     ــاد ط ــه ی ــه یکمرتب ســاخته ک

ــا  چنــين اتهــامی بيافتــد؟ ایــن  آی

گونه برخورد کردن در واقع  پاسخ    

شــــيوه ســــازمان فــــدائيان  بــــه

 آن سـواالت نيـست؟      بـه ) اقليت(

 گـل آلـود     نـه  ایـن گو   باید دید که  

بــــــرای گریــــــز از کــــــردن آب 

پاســخگوئی بــه چــه ســواالتی    

انحــــراف اذهــــان از اســــت و 

 به چـه نيـازی از       موضوع اصلی 

 در   آن سازمان پاسخ می دهـد؟     

ادامه در این مورد بيـشتر توضـيح        

امـا در مـورد موضـوع       . خواهم داد 

اخيــر یعنـــی عـــدم ذکـــر هویـــت  

سياســی جانفــشانانی از طــرف 

در بـاال  نویسنده مطلب فـوق کـه    

به آن اشاره شد، بگـویم کـه اگـر      

ــا  " منطــــق"مــــی خواســــتم بــ

ــسنده  ــذف هویــــــت "نویــــ حــــ

 پيش بروم باید مـی      ..."سياسی

ــتم کــه او بــا    حــذف هویــت  "گف

ــان، " سياســــــی آن جانباختگــــ

ــار ســالخی    ــا ب ــت را ده ه حقيق

 رویکرد سياسـت    "و  ! کرده است 

را در پيش گرفته    " کينه ورزی کور  

ارزشــها و پرنــسيبهای   "اســت،  

ــا گذاشــته  " کمونيــستی ــر پ را زی

ــرهاســت ــات   . و غي ــی اتهام  یعن

" پيام فـدائی  "  خودش نسبت به  

را در مـــورد خـــودش تکـــرار مـــی 

 اما در این مورد مـن هـيچ          .کردم

.  اتهــامی بــه او وارد نمــی کــنم   

شاید فراموش کرده باشد، شاید     

چون روی موضوع خاصـی تمرکـز       

داشــته متوجــه نبــوده اســت کــه 

 آن عزیزان را    باید هویت سياسی  

  . ذکر کند و دالیل مختلف دیگر

  

واقعيت این است که تا آنجا کـه        

ــش   ــت و نقـ ــه سياسـ ــام "بـ پيـ

ــا محمــود " فــدایی در مــصاحبه ب

خليلـــی بـــاز مـــی گـــردد، ایـــن  

مــصاحبه نــه اولــين و نــه آخــرین 

بــــا " پيــــام فــــدائی"گفتگــــوی 

ــدگان قتــل عــام ســال    ۶٧بازمان

توسط رژیم سـرکوبگر جمهـوری      

هــــر . اســــتاســــالمی بــــوده 

خواننده بی طرفی می تواند به       

پرونده این گفتگوهـا نگـاه کنـد و         

ببيند که هنگامی که مساله بـر       

سر بزرگداشت یـاد جانباختگـان      

ــدر انقــالب رهــایی بخــش    گرانق

کارگران و خلقهـای تحـت سـتم        

ایــــــران و افــــــشای جنایــــــات 

دهشتناک رژیم مزدور جمهـوری     

اســــالمی و انتقــــال تجربيــــات 

ــدانيان سياســی  ــبش  زن ــه جن  ب

ــدایی"انقالبــی اســت،  ــام ف " پي

کوچکترین مالحظه تنـگ نظرانـه      

ــت    ــر هویـ ــا ذکـ ــاط بـ ای در ارتبـ

سياسی مـصاحبه شـونده و یـا        

ــی   ــت سياســــ ــام و هویــــ نــــ

جانباختگان، صرف نظر از مواضع     

ــن    ــه ایـ ــانی کـ ــازمان و جریـ سـ

شهدای گرانقدر در صـفوف آنـان       

مبــارزه مــی کردنــد نداشــته و     

ــائی چــــون . نــــدارد نمونــــه هــ

ــص ــا  م ــا رفق ــدائی ب ــام ف  احبه پي

اصفهانی و نـصير تبریـزی       محمد

که تعلـق تـشکيالتی هـر دو بـه          

ــازمان   ــتگيری ســ ــام دســ هنگــ

 اقليــت -چریکهــای فــدائی خلــق

بود و این موضوع نيز بـا صـراحت         

در آن مصاحبه ها قيـد و در پيـام          

فــدائی درج  شــده، از آن جملــه 

رجوع کنيـد بـه پيـام فـدائی         ( اند

ــاه ۵۶شــماره  ــامو  ٨٢ دی م  پي

). ٨۵ اسـفند  ٩۴ فدائی شـماره  

ــه بخواهــد    ــا هــر کــسی ک اتفاق

ــشداوریهای    ــرض و پيـ ــدون غـ بـ

ــام    ــصاحبه پيـ ــه مـ ــت دار بـ جهـ

ــز    ــی ني ــود خليل ــا محم ــدائی ب ف

بنگرد خواهـد دیـد کـه نخـستين         

سوال پيـام فـدایی از او بـه ایـن           

  :گونه است که

با تشکر از این که    : پيام فدائی  "

 لطفــاً . ایــن گفتگــو را پذیرفتيــد  

 کنيد و قبـل از      معرفیخودتان را   

ــه    ــه در چـ ــد کـ ــز بگوئيـ ــر چيـ هـ

 چــــه اتهــــامیتــــاریخی و بــــه 

تاکيــد هــا از " (دســتگير شــدید؟

 آیا خـود ایـن سـوال     ).است من

هيچ شکی را در ایـن امـر بـاقی       

می گذارد کـه اصـوال بـرای پيـام          

فـــدایی در ایـــن مـــصاحبه تنهـــا 

چيــزی کــه اهميــت نــدارد تعلــق 

ال ســـازمانی گذشـــته و یـــا حـــ

مــصاحبه شــونده و از آن مهمتــر 

نظـــــرات و گرایـــــشات فکـــــری 

مـسلم اسـت کـه هـر         اوست؟  

چه مصاحبه شونده مطـرح مـی       

ــام   کــرد هماننــد مــوارد دیگــر، پي

فـــدائی همـــان را بـــدون کـــم و  

کاستی درج می نمود؛ و همـان       

  . طور نيز عمل کرده است

  

تا همين جا کافی ست تـا گفتـه         

شود که با توجه به ایـن واقعيـات         

ــر یــک شــيوه       ــر بحــث بــر س اگ

ــرافتمندانه و   ــورد شـــــــ برخـــــــ

کمونيستی بود، بـرای نویـسنده      

مطلب فوق کافی بود تا پـيش از        

" پيام فدایی "حمالت خصمانه به    

ــاد"در پوشــش  ــه محمــود " انتق ب

خليلی، با حداقل برخوردی جدی   

و مسئوالنه زحمت کشيده و یک      

نگــاه بــه ســایت و آثــار چریکهــای 

نشریه پيام  از  (فدایی خلق ایران    

فــدایی گرفتــه تــا آثــار و کتابهــای 

بـــــذرهای "مشخـــــصی نظيـــــر 

ــدگار ــا   در"و " مانــــ ــدال بــــ جــــ

نوشته رفيـق اشـرف      "خاموشی

که در ارتباط با مـسایل      ) دهقانی

زندان در دو رژیم ضد خلقی شاه       

ــشر    ــالمی منتـ ــوری اسـ و جمهـ

شده اند؛ بياندازد؛ تا نام و تعلـق        

ــسهای    ــی عکـ ــازمانی و حتـ سـ
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اختگـــان عزیـــز  بـــسياری از جانب

مـــردم مـــا صـــرف نظـــر از تعلـــق 

ــاه    ــد و آنگ ــا را ببين ســازمانی آنه

قضاوت کند که چگونـه بـر خـالف         

تمــامی تنــگ نظــری هــای خــرده 

 بورژوایی حاکم در ميان نيروها در     

این زمينه، چریکهای فدائی خلق     

 ارج گذاری بـر     سياستبا تعقيب   

مقاومــــت و مبــــارزه بــــر عليــــه 

دشــمن، هيچگــاه ایــن سياســت 

ــو ــای  اصـ ــگ نظریهـ ــه تنـ لی را بـ

ــد   ــساخته ان ــشته ن . گروهــی آغ

ــات     ــر در بررســی اتهام ــا اگ اتفاق

ــد     ــلی احمـ ــه اصـ ــوق، دغدغـ فـ

موسوی جستجوی حقيقت مـی     

ــود      ــه خ ــی شــد ب ــاه م ــود، آنگ ب

مصاحبه مورد بحـث رجـوع کنـد و         

ببيند که یکـی از مـسایل اصـلی         

آیــا "پيــام فــدایی در طــرح ســوال 

کسانی را مـی شناسـيد کـه در         

ــه  ــدان ب چهــره هــای مقاومــت  زن

تبدیل شدند؟ اگـر آری لطفـا نـام         

، دادن فرصــت بــه "آنهــا را بگویيــد

ــا    ــت تــ ــده ای اســ ــاهد زنــ شــ

مــشاهدات عينــی خــود در زمــان 

ــوری   ــال جمهــ ــارت در چنگــ اســ

اسالمی را، در زمينه مقاومتهای     

قهرمانانه جانباختگـان اسـير،  در       

هر حدی که می توانـد در اختيـار         

 کـه   بدیهی ست . خواننده بگذارد 

همانطور که از خود سوال بر می       

ــه، مــــساله   آیــــد در ایــــن زمينــ

اساســی، نــه تجزیــه و تحليــل    

ــان،   ــازمانی جانباختگـ ــق سـ تعلـ

بلکه بازگو کردن حقایق مربوط به      

مقاومتهای حماسی آن مبـارزین     

و انقالبيون از هر گروه و سـازمان        

آنهــم در . مبــارز و انقالبــی اســت

شرایطی که سالهاست دشـمن     

ــی   ــد خلق ــر ض ــا س دادن  آوای  ب

شوم خویش و با استفاده از قلم       

مرتجعين و فرصت طلبان رنگارنگ 

ــروران"و  ــواب پ در صــدد حقنــه " ت

ــردم     ــه مــ ــزرگ بــ ــن دروغ بــ ایــ

ســتمدیده ایــران اســت کــه گویــا 

ــان و   ــيچ یـــــک از جانباختگـــ هـــ

بازمانـــدگان قتـــل عـــام زنـــدانيان 

فـــــارغ از تعلـــــق   ( سياســـــی 

سازمانی و تـشکيالتی شـان در       

، نتوانــــسته انــــد در  )۶٠دهــــه 

مقابــل دیکتــاتوری خــون آشــام    

در ضــمن، . حــاکم مقاومــت کننــد

ــی از      ــه برخ ــز ک ــت ني ــن واقعي ای

سازمانهای فوق، امـروز یـا عمـال        

ــدامن    ــا ب ــت نداشــته و ی موجودی

 نظير  یدشمن پناه برده و یا برخ     

در پـيچ   ) اقليـت (سازمان فدایيان   

و تاب مبارزه طبقـاتی حتـی تـاب         

مان بـــدوش کـــشيدن نـــام ســـاز

ــران    –چریکهــای فــدائی خلــق ای

ــری در   ــد، تغييـ ــت را نياوردنـ اقليـ

ــن    ــار ایـ ــارزاتی کـ ــهای مبـ ارزشـ

جانباختگان دلير، انسانهای آزاده    

ــود را در راه  ــان خـــ ای کـــــه جـــ

پيشرفت تاریخ و تعالی تـوده هـا        

  .  فدا کردند، نداده و نخواهد داد

  

ــر ســر     ــساله اصــلی ب ــا م ام

  چيست؟ 

  

ــه در مطلـــب   ــه کـ ــذف "آن چـ حـ

ــشانان   هو ــت سياســی جــان ف ی

ــا کـــدام   قهرمـــان کمونيـــست، بـ

در ورای !" توجيــه و کــدام منطــق

انتقاد از محمـود خليلـی و اتهـام         

زنی های بی پایه به نشریه پيام  

فدایی دیده مـی شـود، انعکـاس     

 خشم بی مورد سازمان فـدایيان     

از طرح سـواالتی اسـت      ) اقليت(

جنــــبش کــــه همــــه نيروهــــای 

طـرح  ا   در رابطـه بـ     انقالبی ایران 

 "شهرزاد نيـوز  "امپریاليستی  

پيـــام " از ایـــن ســـازمان دارنـــد و

آن سواالت را در صـدمين      " فدائی

ــه   ــخ بــ ــود در پاســ ــماره خــ شــ

موضــوعی در مقابــل آن ســازمان 

ــرار داده اســت  ــه  . ق ســواالتی ک

) اقليـت ( رهبران سازمان فدائيان  

در مقابل آنها سکوت نموده و بـه        

این ترتيب دفاع شرمگينانه ای را      

ــه  از  ــرح امپریاليــــستی بــ آن طــ

   .القاء می کنندجنبش انقالبی 

  

ــی و    ــالين سياســ ــامی فعــ تمــ

حـذف  "منجمله نویسنده مطلـب     

که بحث هـای مربـوط      ..."  هویت

کــه بــا " (شــهرزاد نيــوز"بــه طــرح 

ــراه     ــد ب ــسم هلن ــه امپریالي بودج

و شــرکت یکــی از ) افتــاده اســت

) اقليـت ( اعضای سازمان فدایيان  

 کرده اند،   در طرح مزبور را تعقيب    

بخــوبی آگاهنــد کــه در نــشریه    

مطلبی   پيام فدایی،  ١٠٠شماره  

در ! پاسخ به یک سوال   "با عنوان   

ــاره ســازمان فــدایيان  )" اقليــت( ب

ــود دارد ــب  بــه   . وج در ایــن مطل

ــان برگــزاری   حــوادثی کــه در جری

مراسم مـشترک یـادبود قربانيـان       

 در ســيدنی ۶٧قتــل عــام ســال  

ــتراليا اتفــاق افتــاد،    ر منظــو(اس

سـازمان فـدایيان     شرکت نماینده 

ــت( ــا  ) اقلي در حرکــت مــشترک ب

ــق    ــدایی خل ــای ف ــالين چریکه فع

ايران در استراليا و سپس اعـالم       

کناره گيری وی از این حرکـت بـه         

علت فشار رهبری ایـن سـازمان       

اشـاره شـده  و      ) به او می باشد   

سپس در پاسخ  به سواالتی که   

ــا  ــاط ب چریکهــای " موضــع"در ارتب

ق در زمينـه برخـورد بـا        فدایی خل 

مطـرح  ) اقليـت ( سازمان فـدایيان  

شده، ضمن توضيح ماهيت طـرح      

کـه  " شهرزاد نيـوز  "امپریاليستی  

ــور   یکــی از اعــضای ســازمان مزب

ــده دارد،    ــه عه ســردبيری آن را ب

شــهرزاد "... چنــين آمــده اســت  

نيوز تنها یکی از ایـن پـروژه هـای        

رنگارنـــگ اســـت کـــه مخلـــوق    

بوده و  سياستهای امپریاليستی   

ــز در   ــود را نيـ ــا حرکـــت خـ طبيعتـ

چـــــارچوب سياســـــتهای ضـــــد 

انقالبــی تــامين کننــدگان بودجــه  

بــه واقــع . ...اش قــرار داده اســت

آنچه اقليـت مـی بايـست پاسـخ         

دهد و هنوز هم ملـزم بـه پاسـخ          

گوئی به آن مـی باشـد ايـن بـود           

که آيا پـروژه شـهرزاد نيـوز را یـک           

پروژه امپرياليـستی مـی دانـد يـا         

ا شـرکت فعـال یکـی از    و آيـ  نـه؟ 

اعضای خود در چنين پروژه آلـوده       

ای را اصولی می داند يا نه ؟ اگر         

پاسخ به اين سواالت آری اسـت       

پس چـرا قاطعانـه در مقابـل ايـن          

در " اقـــدام موضـــع نمـــی گيـــرد؟

ادامه این مطلب  اضافه شده که       

ــورد   "  ــان برخ ــان خواه ــا همچن م

اصــولی اقليــت بــا ايــن مــسئله و 

 گونه شرکت در    محکوم کردن هر  

و هنوز هم ...  .اين پروژه هستيم

معتقديم که شيوه برخورد اقليت     

با اين مـسئله بـه هـيچ وجـه بـه            

نفـــع ايـــن ســـازمان و جنـــبش    

  ...".  انقالبی مردم ما نيست

  

در خاتمه باید تاکيد کـنم  کـه بـه           

نظر من در جریان مـصاحبه مـورد        

،  بـرخالف    "پيام فـدایی  " بحث در 

یـسنده هـيچ    پندارهای واهـی نو   

نسبت به  " کينه و عداوتی  "گونه  

سازمان فدایيان اقليت نمی توان     

بـرعکس، از آنجـا     . مشاهده نمود 

که نجات اقليـت از منجالبـی کـه         

رهبری این سازمان در برخورد بـا       

طرح امپریاليـستی شـهرزاد نيـوز       

خـــود را در آن افکنـــده، بـــه نفـــع 

ــامی   جنـــــبش انقالبـــــی ، تمـــ

   این جانباختگان این جنبش و به

8در صفحه   
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بررسي مصاحبه اشرف "اخيرا در يكي از سايت هاي اينترنتي به مطلبي برخوردم تحت عنوان 
،با ديدن اين تيتر كنجكاو شدم كه ببينم نويسنده مطلب مزبور "دهقاني و حسن شريعتمداري
ا هر بر چه اساسي و با تكيه بر چه معياري  اين دو تن ر) هاراي(يعني آقاي  منوچهر عزيزي

چند هر دو آذربايجاني هستند ولي ديدگاههاو مواضع شان صد در صد در تقابل هم قرار دارد 
 مخالف جمهوري " مذهبي-ملي"شريعتمداري از چهره هاي . را در كنار هم گذاشته است

 شناخته كمونيستاسالمي مي باشد در حاليكه اشرف دهقاني به عنوان يك شخصيت انقالبي، 
بارزات اش بر عليه رژيم سلطنت و جمهوري اسالمي به حق به وي جايگاه شده اي است كه م

بر اساس . ويژه اي در ميان خلقهاي ايران به خصوص خلق قهرمان ترك آذربايجان داده است
 تنهااين كنجكاوي به مطالعه مطلب فوق پرداختم اما  به سختي مي توانستم باور كنم كه 

ن اين دو پيدا كند اين امر است كه هيچكدام در حال تشابهي كه نويسنده توانسته است بي
ممكن است تعجب كنيد اما واقعيت دارد همه تشابهي ! حاضر در آذربايجان زندگي نمي كنند

من نمي دانم كه خود نويسنده اين مطلب در ! كه  نويسنده پيدا كرده است همين است و بس
علت سياستهاي سركوبگرانه جمهوري حال حاضردر كجا زندگي مي كند اما اميد وارم كه به 

 " دوه چي" يا "ماراالن"اسالمي مجبور به خروج از كشور نشده باشد و اين سخنان را از 
چون روشن است كه در صورتيكه خود ايشان !يعني از قديمي ترين محالت تبريز زده باشد
ميدان "ود از  ده باشند آنگاه چگونه در حاليكههم به هر دليلي مجبور به خروج از كشور ش

 دارند براي مردم  آذربايجان نسخه دور دستي بر آتشدور هستند و از "جريانات و كاروزار
بگذريم از اين كه بودن در خارج از كشور به خودي خود نمي تواند دليلي بر ! مي پيچند

  .  درست نبودن اين يا آن نظرباشد
  

وجود ندارد اما هر دو در رابطه با البته اگر در واقعيت امرهيچ تشابهي بين اين دو نفر 
 رخ داد و رژيم ضد مردمي جمهوري 85مبارزات قهرمانانه مردم آذربايجان كه در خرداد 

 "اسالمي را شديدا به وحشت انداخت،  موضع گيري كرده وبقول نويسنده مطلب مزبور
 "ه اند موضوع را با معيارهاي ديدگاههاي ايدئولوژي خاص خودشان مورد كنكاش قرار داد

بطور طبيعي  دره عميقي كه بين ديدگاه ها و مواضع شان "كنكاش"و روشن است كه اين 
وجود دارد را نيز آشكار ساخته و اتفاقا نوشته آقاي منوچهر عزيزي نيزقصد برخورد  با 

  .اظهار نظرات آنها در اين رابطه  را دارد
  

و كنكاش در مورد مطالبات و بدون شك برخورد با نظرات صاحب نظران مسائل آذربايجان 
اعتراضات مردم آذربايجان امر الزم و مثبتي است كه به مردم ستمديده آذربايجان كمك مي 

اما متاسفانه هر كس كه نوشته مزبور را مي خواند زود . كند سره را از نا سره تشخيص دهند
رف متوجه مي شود كه نويسنده مطلب مزبور تالشي جدي جهت درك نظرات رفيق اش

دهقاني نكرده است و حتي حرفهاي روشن او را بر عكس فهميده و برعكس هم منعكس نموده 
  .  است

  
 آنها "سم پاشي"براي نمونه در جائيكه رفيق اشرف از تالش مذبوحانه دشمنان خلق ترك و 

مردم آذربايجان  صحبت مي كند و براي افشاي اين دشمنان نظر "بر عليه مبارزات اخير"
جلب مي كند،  آقاي ) انگلستان(بايجان را به تبليغات مغرضانه راديو بي بي سي مردم آذر

منوچهر عزيزي اين حرف روشن را تغييرداده و  چنين جلوه مي دهند  كه رفيق اشرف 
در حاليكه هر كس ! " تلويحا با سياست راديو بي بي سي هم سوئي پيدا مي كند"دهقاني 

حتي متوجه مي شود كه اتفاقا رفيق اشرف دهقاني براي مصاحبه مزبور را خوانده باشد برا
 هاي بي بي سي پرداخته "سم پاشي"دفاع از مبارزات مردم آذربايجان به افشاي تبليغات و 

  " مي كوشيد مانع از" ترفند هاي مختلفي"او بي بي سي را به خاطر اين كه با . است
بشود، افشا مي كند  "بپا خاسته آذربايجانهاي  هاي ايران از مبارزات توده پشتيباني ديگر توده

 اين اعتراضات ماهيتي ارتجاعي و ريشه "و اين سخنان بي بي سي در آن زمان  كه مي گفت
رفيق اشرف در . را مغرضانه دانسته و بر عليه آن سخن مي گويد"در ناسيوناليسم قومي دارد

بار و وحشيانه تاعمال خشون  اين متن بدون آنكه "متن پخش شده ازبي بي سي مي گويدمورد 
هاي رنجديده آذربايجان را مورد تأكيد قرار  رژيم جنايتكار جمهوري اسالمي برعليه توده

وقايع تبريز نشاندهنده خشونتي است كه در جامعه وجود داردو "كند كه دهد، مطرح مي
 به داران وابسته خواهد ببيند كه عامل اصلي چنين وضعي همانارژيم مدافع سرمايه نمي

  ".امپرياليسم جمهوري اسالمي است
  

نكته ديگري كه نويسنده متاسفانه به آن توجه نكرده است اين واقعيت است كه وقتيكه رفيق 
اشرف در دفاع از مبارزات دمكراتيك مردم آذربايجان تاكيد مي كند كه اين نيروهاي ضد 

با هدف جهت ضد "خلقي وابسته به دولت هاي تركيه و جمهوري آذربايجان بودند كه 
انقالبي دادن به جنبش توده ها سعي در طرح و تبليغ شعارهاي پان تركيستي در اين جنبش 

 اين ادعاي بدون سند و مدرك را شايسته منطق " آقاي عزيزي مي نويسند كه "نموده اند
اين واقعا حقيقتي است كه رفيق اشرف همواره سعي كرده است سخنان . "ايشان نمي دانم

. به صورت زنده و با شاهد و مدرك ارائه كند كه اتفاقا شامل همين مورد هم مي شودخود را 
تنها نگاهي به تبليغات طبقه حاكم در دو كشور مزبور و دستگاه هاي تبليغاتي آنان در همان 

اگر آقاي عزيزي به آن تبليغات . زمان خيزش مردم آذربايجان اين موضوع را ثابت مي كند
ا حتي  اگرچند ساعتي به راديو هاي آنها گوش كرده بودند ديگر نيازي توجه مي نمود و ي

به خصوص كه اين مورد از مواردي است كه براي فهميدنش .  نبود"سند"به درخواست 
  .نيازي به اينكه حتما دريكي از محالت تبريز يا هر نقطه اي از آذربايجان  زندگي كني نيست 

  
ا در نظر گرفتن توضيحات باال و با  رجوع دوباره به اميدوارم كه نويسنده مطلب مزبور ب

يح آن گام بردارد و فراموش نكند كه كمونيستها تنها نيروئي حنوشته خود در جهت تص
 آنها  "حق جدائي"خلقها و "تحق تعيين سرنوش"هستند كه تاكنون صادقانه و صميمانه از 

 اراده آزاد توده ها ي ستمديده، دفاع كرده و براي تحقق اين امر كه وابسته است به بروز 
به باور كمونيستها تنها در يك شرايط دمكراتيك است كه اراده توده هاي . جنگيده اند

ملتهاي تحت ستم امكان تجلي يافته و به همين دليل رفيق اشرف دهقاني و كمونيستهاي هم 
ه گام بر فكرش همه نيرو هاي دمكراتيك كه براي آزادي مردم ستمديده مي رزمند را ب

داشتن در چنين راهي دعوت كرده و بر اين امر تاكيد دارند كه تنها در بستر اتحاد همه 
خلقهاي ستمديده ايران است كه امكان سرنگوني جمهوري اسالمي و رسيدن به دمكراسي كه 

   . مردم ستمديده است مهيا مي گردد"حق تعيين سرنوشت"شرط تحقق 
  
   86 آبان 17   2007 نوامبر8 

  
com.yahoo@ideennabdel  
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بر عليه سركوب 

 فعاالن كارگري

  !بپاخيزيم
  
  
  

اسالمی در تداوم سياستهای سرکوبگرانه رژيم جنايتکار جمهوری 
اش بر عليه جنبش کارگری و فعاالن پيگير اين جنبش، اخيرا جهت 

 مبادرت به ترور و ،رشد اعتراضات کارگریه ب مقابله با موج رو
دستگيری کارگران فعال و پيشرو نموده و به اين وسيله می 

اب در ميان کوشد با از صحنه خارج کردن فعالين کارگری و ایجاد ارع
کارگران مبارز، جنبش کارگری را تضعيف و دامنه اعتراضات کارگری 

  .را هر چه بيشتر محدود سازد
 

در همين چارچوب به دنبال سوءقصد به جان مجيد حميدی يکی از 
فعالين کارگری شناخته شده سنندج که بدليل اصابت گلوله به 

 به تهران گردنش  و وخامت حالش، پزشکان مجبور به انتقال وی
شدند ، حال خبر می رسد که يکی از فعاالن اعتراضات اخير 

از قرار معلوم ماموران . کارگران شکر هفت تپه ناپديد شده است
امنيتی رژيم با دستگيری وی و انتقالش به مکانی نامعلوم قصد 
دارند انتقام تو دهنی بزرگی که از اعتصاب بزرگ کارگران هفت تپه 

مثال او بگيرند و کارگران را مرعوب و منکوب خورده اند را از ا
در چنين شرايطی وظيفه همه نيرو های انقالبی است که .نمایند

ضمن محکوم نمودن سياستهای سرکوبگرانه جمهوری اسالمی و 
 که در فرياد ،دريغ ازحق تشکل مستقل کارگران حمايت بي

زادی  در جهت آ،کارگران مبارز هفت تپه نيز بار ديگر پژواک يافت
  . فوری همه کارگران دستگير شده بکوشند

 
مبارزات بی وقفه کارگران برای دستيابی به مطالبات بر حق شان 
 ،در سه دهه اخير بروشنی نشان داده است که رهائی کارگران

وابسته به سرنگونی رژيم سرکوبگر جمهوری اسالمی و نظام 
و دار و  رورسرمايه داری حاکم می باشد که اين رژيم با توسل به ت
بر اين مبنا . شکنجه وظيفه حفاظت از آن را بر عهده گرفته است

بايد کوشيد تا اعتراضات و مبارزات طبقه کارگر جهت دستيابی به 
خواستهای روزمره و فوری را هر چه بيشتر گسترش داده و اين 
مبارزات را در جهت نابودی جمهوری اسالمی اين رژيم دار و 

  .دشکنجه کاناليزه نمو
  

  !مرگ بر رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالمي

  !هر چه پر توان تر باد مبارزات طبقه كارگر

   با ايمان به پيروزی راهمان

  ٢٠٠٧اکتبر -  ١٣٨۶ اول آبان –چريکهای فدائی خلق ايران 

  

  

            

 سركوب بيرحمانه

   به وسيله  دراويش

  نيرو هاي بسيج

 ! در شهر بروجرد

  

 بسيجيان مسجد النبی بروجرد که در ، آبان ماه١٩ نبهعصر روز ش
از خيابان بحرالعلوم اين شهر قرار دارد با جمع آوری تعداد زيادی 

که در کوچه نزديک گنابادی  به حسينيه دراويش مزدوران رژیم،
 این محل ،و  با پرتاب کوکتل مولوتف مسجدواقع شده حمله کرده

حمله به . خاک يکسان نمودندرا به آتش کشيده وسپس با لودر با 
آنها  و به دنبال   حسينيه دراويش به دنبال باال گرفتن اذيت و آزار

 این حمله ودر جريان . تحريکات امام جماعت مسجد النبی رخ داد 
 صبح روز بعد ادامه داشت ۴ که تا ساعت  های متعاقب آندرگيری

  .  چند صد نفر از طرفين مجروح شدند
  

انهای ويژه جهت سرکوب مردم از قم به گگيری يبه دنبال اين در
بروجردگسيل گشته و همه راه های ورودی شهر بوسيله نيرو 

 نيرو ،به گفته اهالی. های انتظامی تحت کنترل قرار گرفته است
 داشته باشد به ظن درويش سبيلهای انتظامی هر کس را که 

د  روز يکشنبه در مقابل مسجهمچنين.  بودن دستگير می کنند
مزبور اعالميه ای به ديوار زده شده بود که خبر از مجروح شدن 

جدا از تعداد زياد مجروحين اين حادثه تعداد .  نفر می داد١٠٠
دست  زيادی نيز دستگير شده اند که از سرنوشت آنها خبری در

اين رويداد به دنبال تخريب حسينيه دراويش گنابادی در .  نيست
تبعيضات و   رخ داد بار ديگر از٨۴شهر قم که در تاريخ بهمن 

سرکوبگريهای استبداد حاکم بر عليه اقليت های مذهبی پرده 
ن جمهوری اسالمی ابرداشته و نشان می دهد که سردمدار

ناتوان از پاسخ گوئی به کوچکترين خواست و مطالبه بر حق مردم 
و ناتوان از تحمل هر ندای مخالفی می کوشند با دامن زدن به 

جامعه را از مصائب و مشکالت عمومی در  اذهان ،عیمسائل فر
اين رژيم که همه جنايات خود را با توسل به . اصلی منحرف نمايند

مذهب توجيه می کند اين بار نيز با حمله به دراويش در بروجرد و 
براه انداختن جنگ مذهبی در اين جهت می کوشد تاامکان 

غارت  چپاول وبيشتری جهت تداوم سلطه ننگين خود و ادامه 
سلطه ای که مدافع نظام سرمايه داری . مردم کسب نمايند

وابسته در ايران می باشد و تماما بر عليه منافع و مصالح مردم 
ه دست سلطه ای که بدون  نابودی آن ب. ستمديده ايران قرار دارد
 امکان رسيدن به آزادی وجود نخواهد کارگران و ستمديدگان

  .داشت
 

  !بسته به امپرياليسم جمهوري اسالميمرگ بر رژيم وا

  با ايمان به پيروزی راهمان

  ٢٠٠٧ نوامبر ١٢  -  ٨۶ آبان ٢١ -چريکهای فدائی خلق ايران

  

 

      

  

  !د بين نيروهاي انقالبي و تمامي خلقهاي تحت ستم ايراناتحابرقرار باد 

www.siahkal.com 
ipfg@hotmail.com 
www.ashrafdehghani.com 
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 در سيدني 2007شروع ماه سپتامبر 
همراه با افزايش سختگيري هاي پليس و 

اقدامات امنيتي ضد "ارتش تحت پوشش 
از  و ايجاد جو ترس و وحشت "تروريستي

.  بود"تروريسم"دشمني ساختگي به نام 
دولت استراليا اعالم كرد كه هدف اين 

 21 حفظ امنيت سران "اقدامات امنيتي"
كشور شركت كننده در اجالس همكاري 
هاي اقتصادي كشورهاي آسيايي حاشيه 

 Asia Pacific( آرام ساقيانو
Economic Cooperation (

(APEC)رئيس جمهور .  مي باشد
شركت كنندگان در اين نيز يكي از امريكا 

اقدامات امنيتي ضد "ابعاد. ودكنفرانس ب
 پليس با  به گونه اي بود كه "تروريستي

مانند مظنونين به همه مردم سيدني 
. برخورد مي كرد "تروريستي"اقدامات 

گشتهاي مكرر در خيابانها و اماكن 
عمومي واقع در مركز شهر سيدني، 

جواناني كه بخصوص (متوقف كردن مردم 
شلوار جين به تن داشته و كوله پشتي 
) حمل ميكردند و يا با عجله راه ميرفتند

در ايستگاه هاي مترو و بازرسي بدني 
تشديد بازرسي بدني در فرودگاه و . آنان

درنتيجه ايجاد تأخيرهاي بسيار طوالني 
در پروازهاي داخلي و خارجي، بازرسي 

 از اين بدني در ادارات دولتي، نمونه هايي
اقدام "مسخره ترين .  اقدامات بود

 پليس اين بود "امنيتي ضد تروريستي
كه به رستورانها و كافه ها دستور داده بود 
كه از گذاشتن چاقو و چنگال بر روي 

و در ميزهايي كه در خارج از رستوران 
شوند جلوگيري  چيده ميپياده رو ها 

 و به كارمندان اداراتي كه در !كنند
هاي بلند واقع شده اند نيز ساختمان

دستور داده شده بود كه از نگاه كردن به 
هلي كوپترهاي پليس كه به طور مداوم در 
آسمان سيدني مي چرخيدند خودداري 

 روي پشت بام هتلها و برخي !كنند
ساختمانهاي بلند در مركز شهر نيز 
مسلسل و تك تيرانداز قرار داده شده 

 نيروهاي مجموعه بسيار بزرگي ازبود و 
مردم را بطور دائم زير نظر سركوبگر،
  . داشتند

  
 و وحشت افكني هاي بي اين آزار و اذيتها

خشم مردم سيدني را طبيعتا پليس مورد
 6به شدت برانگيخته بود، تا اينكه در روز 

 يك گروه كمدين كانال 2007سپتامبر 
 با نمايش مبتكرانه اي ABCتلويزيوني 

ردم نشان داد در خيابانهاي سيدني به م

كه خشم و نفرتشان از پليس كامأل بجا 
 ،"خطر تروريسم"بوده و اين به اصطالح 

نمايش  و .  بيش نيستادعائي دروغين

نه   "اقدامات امنيتي ضد تروريستي"
 عمال بوده بلكه فاقد كارائي الزم تنها 

نمايش . اهداف ديگري را دنبال مي كند
 خياباني كمدينها، به شكل خنده داري
دولت و پليس استراليا را به مسخره 
گرفته و بي لياقتي و ادعاهاي پوچ آنان 

اقدامات امنيتي ضد "در مورد به اصطالح 
 را افشاء كرد و موجب شد "تروريستي

كه مردم نيز مخالفتهاي خود عليه 
 بلند هرچهاقدامات اغراق آميز پليس را 

  . تر كنند
 سپتامبر، هنرپيشه هاي برنامه 6در روز 
 "جنگ چيسر عليه همه چيز "كمدي 

(The Chaser’s war on 
Everything ( سوار بر سه اتومبيل

سياه رنگ با شيشه هاي دودي در 
خياباني كه مسير حركت اتومبيلهاي 
اعضاي دولتهاي شركت كننده در 

APEC بود به سمت محل برگزاري  
اين اتومبيلها كه . اجالس به راه افتادند
ه به اتومبيلهاي ظاهرشان كامأل شبي

سفارتخانه ها بود با پرچم دولت كانادا و 
 تزئين شده APECبرچسبهاي رسمي 

اما روي اين برچسبها نوشته شده . بودند
جنگ چيسر عليه "اين اتومبيل به ": بود

 تعلق داردو اين فرد هم عاشق "همه چيز
درخت و گل و شعر و بعضي از انواع 

   چندين ".گياهان گوشتخوار است
مدين نيز با كت و شلوارهاي سياه و ك

عينكهاي تيره در طرفين اين اتومبيلها 
مي دويدند و وانمود ميكردند كه مأمورين 
اداره امنيت و تيم حفاظتي سياستمداران 

اما روي كارتهاي . كانادايي هستند
شناسايي كه اين افراد به يقه كت هاي 

جنگ ": خود زده بودند، نوشته شده بود
مسلمأ اين كارت . همه چيزچيسر عليه 

  ".شناسايي واقعي نيست
بعد از اينكه اتومبيلهاي كمدينها بدون 
هيچ مشكلي وارد منطقه حفاظت شده 

APEC شدند، در نزديكي هتل محل 
اقامت بوش توقف كردند و كمدين مشهور 

 Chas) "چيس ليسياردلو"استراليايي 
Licciardello) در حاليكه گريم كرده 
 بود و لباسهايي شبيه به و ريش گذاشته

لباسهاي  بن الدن پوشيده بود  از يكي از 
آن اتومبيلها خارج شد و رو به پليس 
هايي كه در دقايق اول تصور كرده بودند 
كه با بن الدن مواجه شده اند، فرياد 

من هم يكي از رهبران مهم جهان ":زد
هستم، چرا من را به اين كنفرانس دعوت 

س از شنيدن اين تنها پ "نكرده اند؟
جمله بود كه افراد پليس متوجه شدند كه 
.  با يك بن الدن تقلبي طرف هستند

ظاهرأ اين كمدينها انتظار داشتند كه در 
اولين ايستگاه هاي بازرسي كه در طول 
مسير حركت ديپلماتها مستقر شده بود، 

اما آنها در مسير . دستگير شوند
 حركتشان به سوي محل كنفرانس نه تنها

توسط پليس متوقف نشدند بلكه پليس 
ها برايشان دست تكان داده و با لبخند و 
سالم نظامي و يا با از سر برداشتن كاله 

  . هايشان به آنها عرض احترام مي كردند
  

پس از پخش فيلمهايي از اين واقعه، 
پليس استراليا از شدت شرم و يا به دليل 
افشاي بي كفايتي و بي لياقتي اش در 

امنيت ادعائي و در واقع به دليل حفظ 
خطر "افشاي پوچ بودن ادعاي 

 و اغراق و تندروي بي دليل در "تروريسم
، "اقدامات ضدتروريستي"به اصطالح 

بسيار خشمگين شد و عالوه بر تمام 
اعضاي گروه كمدي كه در همان محل 
اجراي نمايش دستگير شده بودند، چنين 

تهديد  را نيز ABCنفر از كاركنان كانال 
اما مردم استراليا پس از . به بازداشت كرد

مطلع شدن از واقعه عالوه بر تمسخر 
دولت و پليس، به طرفداري از كمدينها 
برنامه مزبور برخاستند و با بيان نظرات و 
مخالفتهايشان با دولت و پليس در 
سايتهاي خبري اينترنتي و روزنامه ها و 
كانالهاي تلويزيوني خواهان آزادي 

اين . دينها ي دستگير شده ،شدندكم
 اقدامي براي نمايش مبتكرانه در واقع به

افشاي ماهيت سياستها و اعمال ضد 
  . مردمي دولت و پليس استراليا منجر شد

دولت استراليا خود اقرار كرده است كه 
 پليس در زمان "اقدامات امنيتي"مخارج 

 330 بيش از APECبرگزاري كنفرانس 
 سرباز و 5000ه و ميليون دالر بود

اگر  اما .پليس در آن شركت داشته اند
خطر تروريسم چنان جدي است كه 
چنين مخارج هنگفتي صرف مقابله با 
آن شود، نمايش خياباني كمدينها به 
وضوح نشان داد كه پليس و ارتش 
استراليا قادر به حفظ امنيت ادعائي 
نبوده و فقط ميليونها دالر از ماليات 

 كشور را به هدر داده شهروندان اين
  . است

بعد از اين نمايش، مردم استراليا به 
رفتاري كه پليس با مردم داشته، كه مثل 

. ، اعتراض كردندبودرفتار با جنايتكاران 
اما پاسخهاي مضحك اعضاي دولت و 
فرماندهان پليس و ارتش استراليا، به اين 
اعتراضات هر چه يشتر حماقت سران 

 را براي عوامفريبي و تالش آنان دولتي
به عنوان مثال وزير امور . نشان داد

خارجه استراليا در يك كنفرانس 
دستگير شدن ":مطبوعاتي اعالم كرد كه

آنها ثابت مي كند كه عمليات حفاظتي ما 
  ".مثمر ثمر بوده است

  
 نه نمايش خياباني كمدينهاي استراليايي

تنها سطح آگاهي مردم اين كشور را به 
به روشني نشان داد ، بلكه نمايش گذارد

هيچ خطر در جريان كنفرانس كه 
 بدانگونه كه دستگاه – اي"تروريستي"

بوش و يا  -هاي تبليغاتي جلوه مي دهند
سياستمداران ديگر را تهديد نمي كرده و 
پليس هم به خوبي به اين امر واقف بوده 

و دليل همه مزاحمت ها و . است
دخالتهاي پليس در زندگي خصوصي 

 "تروريسم"دم نه به دليل وجود خطر مر
بلكه با هدف ايجاد جو ترس و وحشت از 
يك دشمن خيالي و منحرف كردن توجه 

اجتماعي - مردم از مشكالت اقتصادي 
جامعه و همچنين جنايات امپرياليستها 

 جناياتي .در عراق و افغانستان مي باشد
و  دفاع آنها دولت استراليا بيشرمانه از كه

اين نمايش . مي كندركت در آنها مشا
و برخورد دستگاه سركوب كمدي خياباني 

يكبار ديگر نشان داد كه تبليغات با آن 
  راجع به ضرورتپليس و ارتش 

 هاي "تروريست"نه  "اقدامات امنيتي"
واقعي بلكه توده هاي معترض به نظام ضد 
خلقي سرمايه داري را آماج قرار داده 

  .است

ابتكار كمدين استراليايي در افشاي اقدامات 

  ! پليس و ارتش"ضد تروريستي"مضحك 
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از . شود پيمانهای آن در عراق هر روز با افتضاح جديدی همراه می ريکا و هم متحده آمجنگ اياالت 

 مورد عراق خواهد داشت در در" تونی بلر"ت از ، که گفته است سياستی متفاو"گوردون براون"سويی 
 که بر اساس تحليل های خود نشريات اين کشور باور خيلی ها بر اين است انگلستان به قدرت رسيده و

نيروهای انگليسی از عراق را صادر اگر نه همه حداقل بخش بزرگی از  خروج هر چه سريعتر او دستور
افشاگريهايی ومتجاوز   کند و از سويی ديگر هر روز با شکستهايی تازه در عرصه نظامی برای نيروهای

 درباره تازه در مورد واقعيت جنگ در عراق و آمارهايی جديد در مورد نظر مردم اياالت متحده آمريکا
 جورج بوش و متحدانش در عرصه سياسی که همگی بيانگر شکست هر چه بيشتر . جنگ مواجه هستيم

  .است
  

يک اشتباه را  جنگ عراق مردم اين کشور درصد ۶٢ در امريکا به موجب گزارش يک آمارگيری رسمی 
 درصد از ٢٩تنها شوند و  از آنجا خارج بايد نيروهای آمريکايی عنوان کرده و معتقدند که بزرگ 

اين . رساند جمهور آنها در عراق وظيفه خود را به خوبی به انجام می که رئيسبر اين باور اند آمريکائيها 
گرايی که بخصوص در دوران   آمريکائيها از جهان پيرامون، با وجود ملـی محدودآمار با توجه به شناخت

 وسايلـی که (د تسلطی که وسايل ارتباطات جمعی و با وجو می گرددشديدتجنگ در اياالت متحده آمريکا 
مريکا و اميال امپرياليستی آن در خالل جنگ در عراق تقريبًا کامًال در خدمت دولت اياالت متحده آ

بايد به ياد داشته باشيم که . آفرين است برانگيز و شادی  دارند به راستی تعجبمردم امريکابر ) اند بوده
. ايم با چنين ارقامی مواجه نبودهبوده اند که نيروهای آمريکايی درگير جنگی هيچگاه پيش از اين زمانی 

  .اين حد نبوده استدر مخالفت مردم امريکا با جنگ ويتنام هم در ابتدا حتی 
  

 ديگر نارضايتی از جنگ مختص دمکراتها نيست وحتی برخی از  در صحنه سياسی امريکا نيز 
نه تنها هواداران دمکراتها، بلکه بسياری از . اند  را آغاز کرده خودمخالفتجمهوريخواهان نيز زمزمه 

ای به جورج  جمهوری به هر دليل و بهانه که در جريان دو دوره انتخابات اخير رياسترای دهنده هائی 
با ال گرفتن نارضايتی بخش بزرگی از مردم . بيان می کنندبوش رای دادند، نيز عدم حمايت خود را از او 

چندين تن از . اين کشور نيز نشان می دهدسياستمداران های جورج بوش خود را در اظهار نظر از سياست
جمهور  رئيس"نمايندگان برجسته جمهوريخواه در مجالس نمايندگان و سنای اين کشور به حمايت از 

 هر  ساله آن٨ سکاندارکاخ سفيد و . اند خود پايان داده و به صف دمکراتهای مخالف پيوسته" محبوب
شود، تنهاتر و منفورتر جلوه  جمهوری و مجالس اين کشور نزديکتر می چه که انتخابات بعدی رياست

  . دننماي می
  

  
 در اين گزارش بوش و يارانش از به دنبال انتشار گزارش دولت بوش در مورد جنگ عراق با اينکه  

ن بار به شکل مشخصی از  برای نخستي اماکنند هدايت مستحکم کشتی جنگ به سوی پيروزی ياد می
 تا کمکی به سياست  بودشود و از اينرو گزارشی که ساخته و پرداخته شده مشکالت و شکستها ياد می

از سوی ديگر اکثريت مجلس نمايندگان آمريکا در يک .  وی در آمددولت بوش باشد در عمل به ضرر
 تا نيروهای مسلح اياالت ندواست از دولت اين کشور خ برای سومين بارآشکارا ضد بوش ری گي صميمت

  .يدمتحده آمريکا را از عراق خارج نما
  

  
 در داده می شود و ادعا می شود که ن در گزارش فريبکارانه فوق الذکر از پيروزيها زياد  داد سخ 

 در عراق و خشونت رااند جلوی رشد قهر پيمانان آنها توانسته ايی و همماههای اخير نيروهای آمريک
را پايين ) از جمله بمبهای انتحاری(شدگان در اثر اين عمليات  تعداد عمليات نظامی و کشتهگرفته و 
 عمليات بر عليه  نيرو اند بر اين واقعيات که ميزان اما حتی نويسندگان اين گزارش نتوانسته. بياورند

را اعالم کرد جنگ " خاتمه عملـی" در عراق بسيار باالتر از زمانی است که جورج بوش های اشغال گر
.  اوضاع موجود نمايشگر شکست سياسی اياالت متحده آمريکا در عراق است چشم ببندندمهمتر آنکه و

در اين گزارش از جمله آمده که اميد به پياده کردن راه حلـی سياسی برای اوضاع موجود افزايش نيافته، 

پيمانان   هدف که اياالت متحده آمريکا، هم١٨از 
نشانده عراق به روی کاغذ  لت دستتجاوزگر آن و دو

 مورد حاصل گشته، ٨اند، پيشرفتهايی تنها در  آورده
ها و کردها  تالش برای بهبود رابطه بين شيعيان، سنی

زدايی جامعه با شکست مواجه  متوقف مانده، بعثی
شده و پروسه تصويب قانون اساسی تازه هنوز به 

در اين نکته جالب توجه ديگر آنکه . ثمر نرسيده است
آن (انداز پيروزی  گزارش برای نخستين بار نه از چشم

بلکه از سناريوی آنچه که خروج ) هم در اسرع وقت
پيمانانش  و هم لـی نيروهای اياالت متحده آمريکااحتما
گفته می تواند برای عراق در بر داشته باشد سخن  می
ای احتمالـی سخن  نويسندگان گزارش از آينده! شود
، خالء به "القاعده"ه جريانات وابسته به گويند ک می

را " آزاديبخش"وجود آمده پس از خروج نيروهای 
نيروهای نظامی و پليس دولت عراق در هم کنند و پر 

عيار کشور را فرا  ريخته و يک جنگ داخلـی تمام
در اين گزارش اضافه شده که در چنين شرايطی . گيرد

از (عراق رود که کشورهای پيرامون  احتمال آن می
به صحنه اين ) جمله جمهوری اسالمی، سوريه و ترکيه

جنگ وارد شده و در چنين صورتی بحران خاورميانه 
بسيار شديدتر از آن خواهد شد که در شرايط امروز 

آری، دولتی که با دروغهای . توان تصور آنرا کرد یم
گر جنگی ناعادالنه و نابرابر و  فراوان خود توجيه

 سناريوهای ارائه خواهد با  ، امروز میشدامپرياليستی 
های مردم را از عواقب پايان دادن به  خيالـی ، توده

شد ترسانده و بدينگونه  جنگی که هرگز نبايد آغاز می
   .توجيه کندجنگ را تداوم  و  عراقاشغال

  
بدون شک اقرارهای ضمنی موجود در گزارش رسمی  

وش نيز  دارد که ديگر حتی بدولت بوش داللت بر آن
 ادعا که با ياری قادر نيست با اراجيفی همچون اين

با سهولت در اين جنگ پيروز " خداوند متعال خود"
های عراق هديه  شده و آزادی و دمکراسی را به توده

  ! مردم را فريب دهدخواهد کرد
  

  
 مجلس نمايندگان اياالت متحده همانطور که در باال آمده، 

ت خروج سربازان آمريکا برای سومين بار خواس
آمريکايی را به تصويب رسانده است اما همزمان بديهی 
است که اگر مجلس سنا نيز مانند بار گذشته اين 
خواسته را به تصويب خود برساند، جورج بوش با 
استفاده از حق وتوی خود سد راه به اجرا درآمدن اين 
خواسته خواهد شد و به موجب قانون اساسی آمريکا تا 

 بيش از دو سوم نمايندگان مجلس بر عليه زمانی که
جمهور قيام ننمايند، اين خواست  وتوی رئيس

. جمهور است که قانونيت پيدا خواهد کرد رئيس
ساالر  آمريکايی حتی در تئوری نيز مردم" دمکراسی"

  !نيست
  

  
واقعيت اين است که  جنگ اياالت متحده آمريکا و  

دستگاه ی را که  آسانپيمانانش در عراق، آن پيروزی هم
 آن را در تبليغ می کردند و تیامپرياليسهای تبليغاتی 

. ، به همراه نداشته استفرياد می زدندهر کوی و برزن 
اين ديالکتيک وجودی هر پديده است که ضد خود آن 

های اقتصادی، سياسی  خواسته. پديده را به همراه دارد
جنگها و ها،  و استراتژيک امپرياليسم اين بار نيز تهاجم

هايی را به همراه داشته که مانند بارهای گذشته  اشغال
گامی ديگر در راه ) ويتنام و کوبا دو شاهد آن هستند(

ها خواهد  داری و پيروزی توده شکست نهايی سرمايه
  .بود

  

  

   نادر ثاني       و معضل خروج از عراقآمريكا
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طبق گفته وکيل مدافع یک سرباز آمریکائی که متهم به ایجاد صحنه سازی در قتل یک 
 است ، تک تيراندازان مخفی ارتش آمریکا که در تعقيب و شکار عراقی غير نظامی شده

 مشکوک از قبيل ياءشورشی ها به سر ميبرند ، دستور گرفته بودند که با گذاشتن اش
" طعمه"سيم مواد منفجره بر سر کوچه ها و چهار راه ها ، برای شکار عراقی ها 

ز راه دور از طریق دوربين های آنگاه این سربازان از باالی بام خانه ها و ا.  بگذارند
تلسکوپی قوی که بر تفنگ های مخصوص سوار است هر کسی که آن بسته ها را 

  .  بردارد مورد هدف گلوله خود قرار ميدهند
  
" اطاعت از اوامر"اظهار داشت که موکل او " اوان وال" گروهبان  ، وکيل مدافع"گری مایرز"

ما معتقد هستيم که : "برگزاران اظهار داشت در مصاحبه تلفنی با خمایرز .کرده است
 آن چه سرپرستان ارتشی او به او تعليم داده بودند انجام نداده زموکل ما چيزی بيشتر ا

  ."است
  

در ایالت آیداهو ، هر یک " آیداهو فالز"ساکن شهر " کورتيس کارناهان"، " وال" و پدر مایرز
قسم " بازجوئی ها و شهادت های در مصاحبه های جداگانه ای اظهار داشتند که از

 مخفی دیگر ، این چنين بر آمده است که زدر مورد دو متهم تفنگدار تک تيراندا" خورده
ارتش دارای برنامه محرمانه ای است که در آن طعمه گذاری برای شکار افراد مظنون 

  .  را بردارد باید کشته شود" طعمه"تشویق شده است ، و بعد هر کسی که 
 

 ، ارتش آمریکا وجود چنين برنامه ٢٠٠٧، دوشنبه بيست و چهارم سپتامبر دیروز 
به منظور : "سخنگوی ارتش اظهار داشت" پاول بویس" .محرمانه ای را انکار کرد

جلوگيری از آگاهی دشمن از تاکتيک ها ، تکنيک ها و  پروسه های تمرینی مان ، ما در 
  ."ن دشمن صحبتی نمی کنيمباره روش های مخصوص هدف قرار دادن جنگ جویا

  
در ارتش هيچگونه برنامه محرمانه ای وجود ندارد که "بویس همچنان اظهار داشت که 

آن ها " انداختن اسلحه بر سر راه"در آن مقامات باال کشتن افراد غير نظامی را توسط 
اری مجاز دانسته باشند تا آن قتل ها از لحاظ قانونی موجه به نظر بيایند ، این همان ک

  ." مخفی دیگر به آن متهم شده اندزو آن دو تفنگدار تک تيراندا" وال"است که 
  
  

 مخفی که زدر کپی متن بازپرسی دادگاهی دو نفر از این سه نفر متهم تک تيراندا
به آسوشيتد پرس تحویل داده شده بود ، چندین بار به وجود برنامه " وال"توسط پدر 

شود ولی از جزیيات چگونگی کارکرد این برنامه خبری اشاره مي" طعمه گذاری”محرمانه 
با رجوع " طعمه گذاری"برای اولين بار از وجود برنامه " واشنگتن پست"روزنامه  .نيست

 زفرمانده گردان تفنگداران تک تيراندا" ماتيو پی دیدیر"به بيانات قسم خورده سرهنگ 
  .مخفی ، خبر داده بود

  
ه گذاری یعنی گذاشتن شيئی که ميدانيم آن ها طعم"دیدیر در بيانات خود گفت 

در واقع ما یک قطعه شيئ در "، " استفاده ميکنند بر سر راهی به منظور نابودی دشمن
اگر کسی آن قطعه را پيدا کرد و آن .  یک جائی ميگذاریم و آن را از راه دور تماشا ميکنيم

ميشویم برای " درگير"شخص را بردارد و قصد بردن آن شيئ را داشته باشد ، ما با آن 
اینکه من این را اینطور ميبينم که آن ها ميخواهند از آن شيئ بر ضد نيروهای آمریکائی 

توسط یک گروه " طعمه گذاری"نوشت که برنامه " واشنگتن پست" ."استفاده کنند
جدید جنگاوری بی قرینه در ارتش ، اختراع شده است که با مشاورت با فرماندهان 

آن ها طرق مختلف بيشتر موثر ارتش به 
بودن در جنگ های غير متداول از قبيل 

 ای را تعليم "بمب های کنار جاده"مبارزه با 
   .ميدهد

واشنگتن "بر طبق خبر منتشر شده در 
، تنها با گذشت چند ماه از شروع " پست

، سه تن از تک تير " طعمه گذاری"برنامه 
قتل متهم به " دیدیر"اندازان گردان سرهنگ 

در کيفر خواست بر عليه آن ها .  عمد شدند
گفته شده بوده که آن ها از آن اشياء و چيز 
های از آن قبيل برای مشروع نشان دادن و 
توجيه تير اندازی به غير نظاميان استفاده 

  . کرده بودند
  
نوشت اگر چه به نظر " واشنگتن پست"

نمی آید که این سه تير اندازی اقامه شده 
صوصی از یک برنامه محرمانه بخش به خ

بودند ، ولی وکالی مدافع متهمين ادعا 
کردند که شاید تعليمات این برنامه ، آن 
متهمين را به تيره و نامشخص کردن خطوط 
قانونی در یک محيط پيچيده جنگی ، تشویق 

  )١ (.نموده بود
  

محاکمه نظامی یکی از سربازان متهم ، 
 در تاریخ قرار است" حرحه ساندوال جونيور"

 ٢٠٠٧چهارشنبه بيست و ششم سپتامبر 
و " وال"هم چنين .  در بغداد انجام گيرد

هر دو به اتهام به " مایکل هنزلی"گروهبان 
روبرو " قتل عمد با برنامه ریزی قبلی"

آن ها به گروهان مرکزی ، گردان . هستند
 ، تيپ هوائی ۵٠١یکم پياده ، هنگ نظامی 

ته نظامی واقع چهارم ، بيست و پنجمين دس
ایالت آالسکا تعلق " فرت ریچاردسون"در 
  .دارند

  
ارتجاع داخلی کشور ها و ارتش )  ١(

های امپریاليستی بخصوص ارتش 
جنایتکار آمریکا تصور ميکنند که با دفن 
کشته شده گان و قربانيان از بين رفته ، 
پرونده جنایت های شان نيز برای هميشه 

الی که به خاک سپرده ميشود ، در ح
حکایت این کشتار های خونين اگر مکتوب 
نمی شوند ، سينه به سينه حفظ و دهان 
به دهان نقل خواهند شد تا روزی بانيان 
اصلی این جنایات در دادگاه های مردمی 

  .  محاکمه شوند
  

دامنه جنایات ضد انسانی امپریاليست 
های اشغال گر در افغانستان و عراق بر 

با این وجود .  هيچ کسی پوشيده نيست
هستند ایرانيانی که به خاطر نداشتن 
دیدگاه درست و انقالبی ، به جای تکيه بر 
بازوی پر توان کارگران و زحمتکشان 
جامعه در جهت سرنگونی قهر آميز دولت 
وابسته به امپریاليزم جمهوری اسالمی ، 
دل به حمله نظامی ارتش امپریاليستی 

ال ایران ، آمریکا خوش کرده اند که با اشغ
باعث سقوط رژیم جمهوری اسالمی 

آیا اوضاع مردم در افغانستان زیر .  شود
حکومت دست نشانده کرزای و وضعيت 
مردم عراق زیر حکومت دست نشانده 
ملکی خود گواه کافی در رد این نظریه 
بغایت ارتجاعی نيست که آمریکا خواهان 
آوردن دموکراسی برای کشور های 

    )مترجم(خاورميانه است؟ 

  "طعمه گذاري"  تك تيراندازان مخفي آمريكائي و

  محسن نوربخش: بر گردان   براي كشتار عراقي ها 
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اداره جرايم و مواد مخدر "طبق گزارش 
 كه در (UNODC) "سازمان ملل متحد

 در رابطه با توليد 2007ماه آگوست 
در ... ": ترياك در افغانستان منتشر شد

 هكتار 193000 در افغانستان 2007سال 
. زمين زير كشت ترياك  بوده است

 17ترياك بدست آمده از اين زمينها  
 محصول سال گذشته مي درصد بيش از

مجموع مساحت زمينهايي كه در سال . باشد
 براي كشت ترياك در افغانستان 2007

مورد استفاده قرار گرفته اند از مجموع 
همه زمينهايي كه در كشورهاي كلمبيا و 
پرو و بوليوي زير كشت كاكائو هستند، 

 2007 هواي مناسب در سال …بيشتر است
ره برداري موجب افزايش ميزان نرخ به

محصول در هر هكتار شده واگر در سال 
 كيلوگرم ترياك 37گذشته از هر هكتار 

اين مقدار به 2007برداشت شده در سال 
 كيلوگرم در هكتار افزايش يافته 42,5
 ميزان توليد 2007درنتيجه در سال . است

ترياك خالص در افغانستان به ميزان بي 
 تن رسيده و درنتيجه اين 8200سابقه 

كشور را به توليد كننده بي رقيب ترياك 
در حال . در جهان تبديل كرده است
 درصد از 93حاضرترياك توليد افغانستان  

 و …كل بازار جهان را تامين مي كند
توليد اين مقدار ترياك در طول تاريخ بي 

به غير از چين در قرن نوزدهم، . سابقه است
 برابر 15كه در آن زمان جمعيتي معادل 

يت كنوني افغانستان را داشته، هيچ جمع
  كشوري تا كنون به توليد اين ماده مخدر

 بسيار خطرناك در اين حد و ميزان اقدام 
  ".نكرده است

گزارش فوق در حالي كه بروشني از ابعاد 
بي سابقه كشت ترياك در افغانستان و 
طبيعتا سودهاي نجومي آن براي 
 سازماندندگان اصلي قاچاق مواد مخدر در
جهان خبر مي دهد، در همان حال ابعاد 
بازار وسيع بي سابقه اي كه نيروهاي 
اشغالگر امپرياليستي در اين كشور ايجاد 
  .   كرده اند، را به معرض نمايش مي گذارد

تحقيق و بررسي در واقعيت اين است كه 
رابطه با توليد ترياك در افغانستان، آنهم 
ل از جانب سازمان ملل كه خود از اشغا

افغانستان پشتيباني كرده، به هيچ وجه به 
دليل دلسوزي اين نهاد بين المللي نظام 
. سرمايه داري براي مردم افغانستان نيست

با اينكه اين گزارش فقط از سوي ديگر 
نشان دهنده تصوير كوچكي از نتايج اشغال 
افغانستان به وسيله قدرتهاي امپرياليستي 

 به همه است، و با اينكه در اين گزارش
آسيبهاي اقتصادي ،سياسي ،فرهنگي ، 
انساني و رواني ناشي از كشت ترياك و از 
بين رفتن زمينها و محصوالت مفيد 

هر (كشاورزي اشاره نشده، اما تصويري 
از نتايجي كه اشغال ) چند جزئي و ناقص

افغانستان روي زندگي مردم اين كشور 
  .داشته را نشان مي دهد

  
زارش با زيركي تالش تهيه كنندگان اين گ

كرده اند كه رابطه مستقيم ميان افزايش 
توليد ترياك و فقر و گرسنگي در 
افغانستان را كتمان كنند و يا وارونه نشان 

به عنوان مثال از اين مسئله كه ميزان . دهند
توليد ترياك در فقيرترين استانهاي 
افغانستان كمتر از استانهاي ثروتمندتر آن 

 گيري گمراه كننده را است، اين نتيجه
گرفته اند كه گويا توليد ترياك موجب 

   !كاهش فقر شده است
  

 كه در اين گزارش نيز يطبق برآوردهاي
به آنها اشاره شده است، درآمد ناشي از 
توليد ترياك براي كشاورزان خيلي كمتر 

در نتيجه كشاورزان . از توليد گندم است

تمايل بيشتري به كشت گندم و محصوالت 
كشاورزان فقير . ديگر نشان مي دهند

افغانستان به دليل عدم دريافت سوبسيدهاي 
دولتي براي تهيه بذر و توليد گندم و ديگر 
محصوالت غذايي، و گاه نيز به دليل ترس 
از نيروهاي مسلح محلي، مجبور به كشت 
ترياك و تحويل آن به نيروهاي مسلح 

با توجه به اين واقعيت كه . محلي هستند
روهاي مسلح محلي كساني جز دارو دسته ني

هاي مرتجعي نمي باشند كه به خدمتگزاري 
و تامين منافع سرمايه داران زالو صفت و 
اين يا آن قدرت امپرياليستي مشغولند، آن 
گاه بازهم روشن مي گردد كه از توسعه 
كشت مواد مخدر در افغانستان كدام نيروها 

  .بيشترين سود را مي برند
  

 توليد ترياك كشاورزان را بنابراين
بلكه ثروتي كه از .ثروتمند نكرده است

ترياك حاصل مي شود، فقط در اثر فروش 
آن به قيمت گزاف در كشورهاي اروپا و 

به جيب مستقيما  و حاصل شده امريكا 
يعني كارتلها و تاجران عمده مواد مخدر 

تراستهاي امپرياليستي و قدرتهاي دولتي 
و از آنجا كه .  شودريخته ميحامي آنها 

قاچاقچيان عمده ترياك در فغانستان وابسته 
به دولت دست نشانده افغانستان هستند و از 
آنجا كه با اشغالگران همكاري مي كنند، 
درنتيجه مسئوليت عمده افزايش فقر 
كشاورزان در اثر افزايش كشت ترياك به 
عهده امپرياليستها و دولت دست نشانده 

      .   آنها مي باشد
  

يكي از نكات مهم ديگري كه در اين 
گزارش به آن اشاره شده اين است كه 
بيشترين ترياك افغانستان در استان 

 2002از سال .  توليد ميشود"لمنديه"
 درصد ترياك افغانستان 50تاكنون بيش از 

مقدار توليد . در اين منطقه توليد شده است
 2007ترياك اين استان به تنهايي در سال 

 افغانستان 2005ش از كل توليد سال بي
در اين گزارش آمده كه كنترل . بوده است

صنعت توليد اين ماده مخدر، كشت و 
 طالبان  نيروهاي فروش آن تحت كنترل

چرا . اما اين دروغي بيش نيست .بوده است
منطقه ذكر شده تحت كنترل ارتش كه 

 سرباز 5000انگليس قرار دارد و بيش از 
 ميليون نفره 2,5ن استان انگليسي در اي
و قاچاقچيان عمده ترياك . مستقر هستند

در اين استان، يعني گروه هاي مسلح محلي 
جزء متحدين اشغالگران محسوب شده و از 
نظر نظامي نيروهاي انگليس را در مبارزه 

و ارتش . عليه طالبان ياري مي دهند
انگليس مستقر در منطقه نيز در كار قاچاق 

ين گروه ها دخالتي نمي ترياك توسط ا
بنابراين امپرياليستهاي اشغالگر و .  كنند

دولت دست نشانده افغانستان و گروه هاي 
مسلح محلي كه از حمايت آنها 

بوجود آوردن و برخوردارند، نقششان در 
  كشت وكارحفظ شرايط براي توسعه 

  .  قاچاق ترياك كمتر از طالبان نيست
  

 از ادعاي در گزارش ذكر شده با استفاده
دروغين و وارونه نشان دادن واقعيات، اين 
نتيجه گيري غلط حاصل شده است كه 
گويا افزايش نيروهاي اشغالگر در افغانستان 
و افزايش عمليات نظامي امپرياليستها در 
اين كشور به تدريج منجر به متوقف شدن 
صدور ترياك و همچنين كاهش فقر 

در حاليكه تجربه اشغال . خواهد شد
افغانستان و حضور هزاران هزار نيروي 
اشغالگر امپرياليستي در اين كشور از زمان 
سقوط طالبان نشان داده كه اتفاقا كشت 
مواد مخدر وبازار آن در شرايط حضور 
روزافزون ارتشهاي اشغالگر گسترش هر 

  . چه بيشتري يافته است
  

گزارش وحشتناك اخير سازمان ملل در 
خدر در افغانستان ارتباط  با كشت مواد م

سند ديگري ست كه نشان مي دهد چگونه 
 بجز اشغال افغانستان توسط امپرياليستها

سركوب و كشتار مردم ستمديده افغانستان 
و در  افزايش توليد ترياك در اين كشور به

نتيجه تسريع نابودي حيات و هستي ميليونها 
تن از مصرف كنندگان اين مواد مرگبار 

   .ز منجر شده استدر سراسر جهان ني
  

  

عوامل افزايش 

كشت ترياك در 

  !افغانستان
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تواب، پديده اي نوظهور در 
  !زندان

  )قسمت نهم(
  اشرف دهقاني

  
 قسمت از بخشی از کتاب جديد رفيق نهمين ،نوشته زير: پيام فدائی

تحليلی از زندانهای رژيم "(ال با خاموشیجددر "اشرف دهقانی با نام 
 ٧٣٠اخيرا در  اين اثر ارزشمند. است) ۶٠جمهوری اسالمی در دهه 

می توانند آن را از طريق تماس با رسيده و عالقه مندان  چاپ بهصفحه  
 .آدرس زير تهيه نمايند

  
darjedalbakhamooshi@yahoo.com 

داشتن يكي از اعمال وحشيانه برعليه زندانيان سياسي بود كه  سرپا نگاه
در ( حصار رواج داشت در مقطع مورد بحث بخصوص در زندان قزل

 در). واقع بيشترين گزارشات در اين زمينه از اين زندان در دست است
شونت كه با خاطرات زندانيان به موارد متعددي از بكارگيري اين نوع خ

 زنداني ياد "تنبيه"آمد و از آن به عنوان  ها بوجود مي گزارش تواب
از " :كند كه گوينده مطالب فوق اضافه مي از جمله، .خوريم شد، برمي مي
تقريباً  هاي مفصلي آورد و توان نمونه تنبيه زندانيان مي خوردن و كتك

دانم از  م ميولي من الز. گرفت تمام آنها با گزارش توابين صورت مي
خوردن نام ببرم  كتك رفتن، سرپا ايستادن و"زير هشت"ركورد داران 

  .كنم  ميءكه به ذكر اسامي اين عزيزان اكتفا
  . ساعت يكسره سرپا ايستادن108 محمود گ با بيش از - 1
  . ساعت96  همايون آزادي با- 2
  . ساعت74ط با   مسعود- 3
  . ساعت74علي ب با  -4

 ساعت سرپا 74، "تنبيه"اي كه آنها را به عنوان  سيتعداد زندانيان سيا
زير " ساعت در هر 48سرپا ايستادن به مدت . اند، زياد است نگاه داشته

 نفر با هم 15 تا 10 رفتن، امري معمول بود كه گاهاً اين تنبيه را به "8
كساني را كه نام بردم بانضمام رفيق عزيزي كه هم . كردند اعمال مي

زير "پاي ثابت  كند، تقريباً، از كشورهاي غربي زندگي مياكنون در يكي 
  )همان منبع(".خوردن بودند كتك  رفتن و"8
  

دهي از زندانيان، گاه حتي زنداني سياسي  ها در گزارش عمل كثيف تواب
اين زمينه كه  به يك مورد در. فرستاد مبارز و مقاوم را به كام مرگ مي

يكي از رفقا به نام " :كنم اشاره ميباشد،  مربوط به زندان اصفهان مي
 بود، 1364سال . گوارا كرد، عكس چه جعفر، داشت يك عكس نقاشي مي

گوارا را  عكس چه. كشيد ها پنهاني توي تختش عكس مي بهمن ماه، شب
يه توابي ديده بودش، لوش داد، آمدند سراغش يك شب ساعت . كشيد مي

 كه توي ديوار سوراخ نقاشي را از جائي.  از تخت كشيدندش پائين1
بعد از يك هفته بردندش . يك هفته انفرادي بود. كرده بود، در آوردند

نگاه كنيد به . نقل از محمد( ".حكم اعدامش را صادر كردند. دادگاه
، "67مصاحبه با يكي از بازماندگان كشتار زندانيان سياسي در سال "

 محمد، در ).58، 57، 56هاي  ، شماره"پيام فدايي"مندرج در نشريه 
ها براي ارتجاع جمهوري اسالمي  رقصي تواب الذكر، خوش مصاحبه فوق

هاي پيكار به هم ريخت ولي  وضع بچه... ": دهد را با گويائي نشان مي
هاي  بچه... ولي تشكيالتشان به هم ريخت. هاي سهند تواب نشدن مثل بچه

 نفر بقيه 9-10سهند، اونها تشكيالتشان يعني اكثريت باالتفاقشون منهاي 
دعاي كميل داشتن بدون ... همه تواب شدن و تواب خطرناك هم شدن

 5 و 4گذاشتن تا ساعت  دعاي كميل مي. اينكه پاسدارا ازشون بخوان
اگه . خواستن قرآن مي خوندن در حالي كه پاسدارا ازشون نمي. صبح

. كردن، من اينو قبول ندارم كسي ادعا كنه كه پاسدارا مجبورشون مي
. دمپائي اونجوري كه نبود. هاشون رو هم جدا كرده بودن تي دم پائيح

هر كسي هم كه به . هر چيز پاره پوره اي رو همه مي پوشيدن
هاي  بچه. گفت براش دمپائي بيارن، در واقع براي همه بود اش مي خونواده

چرا؟ چون يه . ها رو بايد اسم بنويسيد روش سهند آمدن گفتن كه دمپائي
ها دسته دوم  نماز خوان. خواندن خواندن و يه سري نمي  ميسري نماز

اين قدر سر اين قضيه شلوغ شد كه پاسدارا گفتن . دونستن رو نجس مي
بعد يك جنگ بسيار !! خوايم پاسدارا گفتن ما نمي! بله. خوايم ما نمي

رهبر تواباي . اي بين تواباي سهند و تواباي مجاهد بود بيرحمانه
ضياالدين بود كه از طرف دادستاني تهران   قرهمجاهدين يعني علي

ها جو بند را خشن  تواب ...اآلن هم جزو وزارت اطالعاته. شد حمايت مي
  ".كردند كردند و مقاومت زندانيان را كم مي مي

  
به اين ليست از . هاست هائي از عمكردهاي توابين در بند اينها تنها نمونه

ها  "تخت"اي كه   پسران در دوره"تقيام"توان برخورد آنها در  جمله مي
توابين كه در اينجا به كار . اضافه كرد حصار برقرار بود را در زندان قزل

ها  "تخت"رحمي تمام زندانيان نشسته در آن  نگهباني مشغول بودند با بي
  .دادند را مورد ضرب و شتم قرار مي

  
تري را ها همواره تعداد كم هر چند مطابق گزارشات منتشر شده، تواب

دادند ولي واقعيت اين است كه  نسبت به زندانيان سياسي تشكيل مي
هاي سركوبگرانه رژيم در زندان،  ها به مثابه مجريان سياست آن

از قدرت  حافظين نظم ضدخلقي موجود و به مثابه پليس سياسي،
حال، اگر در . عمل ناشي از قدرت سركوب رژيم حاكم برخوردار بودند

 ساعته با ديگر 24ه چنين موجوداتي بطور دائم و نظر گرفته شود ك
توان تصور كرد كه اين امر  بردند، مي زندانيان در يك محل به سر مي

براي زندانيان سياسي مقاوم و يا حتي براي كساني كه با هر ضعفي و با 
هر افت و خيزي، در هر حال در صف مقابل نيروهاي مزدور رژيم قرار 

بر . بل تحمل و وحشتناكي را فراهم آورده بودداشتند، چه شرايط غيرقا
اين مبنا بود كه مبارزه براي جداكردن بند توابين از زندانيان ديگر، يكي 

 هاي مهم و موضوع مبارزه زندانيان سياسي كمونيست و از خواست
در بخش آخر اين كتاب به اين ( مترقي بطور مشخص در تهران گرديد

  ).موضوع برخواهم گشت

  !زنداني سياسي آزاد بايد گردد
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د منکرات شهر در ستابدنبال انعکاس وسيع خبر کشف جسد دختر جوانی  به نام زهرا بنی يعقوب 

به خبرگزاري ايسنا )مهدي الماسي(استان همدان  دادگستري همدان معاون تحقيقات و آموزش 

جرم مشهود در يكي از  علت ارتكاب   ساله به٢٧بيستم مهرماه سال جاري، اين دانشجوي :"گفت 

يلي روز مرآز انتقال داده شد و به علت تعط معروف به اين اماآن عمومي، توسط ضابطان امر به 

طبقه دوم مرآز امر به  اين دختر در راهروي .برد  ساعت در بازداشت به سر٤٨جمعه و عيد فطر  

آشتن خود با استفاده از پارچه پالآارد  آرده اقدام به  معروف، از فرصت به دست آمده استفاده

 وي مواجه جسد به طوري آه ماموران هنگام حضور در صحنه با . آرد راهرو تبليغاتي موجود در 

   ".شدند

  

تالش مسئولين جمهوری اسالمی جهت اينکه علت مرگ اين دانشجوی جوان را خود کشی جلوه 

دهند از اين واقعيت سر چشمه می گيرد که دالئل غير قابل انکاری موجود است که نشان می دهد 

.  رسانده اندپاسداران جنايتکار جمهوری اسالمی پس از تجاوز به اين دختر جوان وی را به قتل 

دانشجويان دانشگاه ابوعلی سينای همدان در اعتراض به اين پرونده دست به تجمع زدند و با صدور  

برادر زهرا ضمن رد امکان خودکشی . اطالعيه ای خواهان روشن شدن علت اين جنايت شدند

اش و به لحاظ روحي نيز وضعيت  خواهرم به هيچ وجه مشکل خانوادگي نداشت:" خواهرش گفت

با او تلفني صحبت کردم و حتي نيم ساعت  ساعت قبل از حادثه سه بار من چند . بود کامًال عادي 

گفتم پدرمان در راه همدان است و به زودي  وي  به  قبل از حادثه با هم حرف زديم و در آخرين تماس

نمي  د و به نظر طبيعي بو زهرا هنگام صحبت با من کامًال . کند به آنجا مي رسد و مشکل را حل مي

 ". دقايقي بعد جان باختداشته باشد و نمي دانم چطور رسيد مشکل روحي خاصي

  
  ديد مزدوران جت جناي

   جمهوري اسالمي

  !در همدان

  

  
  
  
  

  بر روي شبكه اينترنت"پيام فدايي"

 از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران

  . در اينترنت ديدن كنيد
 

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

از صفحه اشرف دهقاني در 
  :اينترنت ديدن كنيد

http://www.ashrafdehghani.com 
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