
 

 

  110303        پيام فدايي  پيام فدايي  
  1386       دي        ازدهمدو   دوره جديد سال    ارگان چريكهاي فدايي خلق ايران                          

  
  سرمقالهسرمقاله    

  !نگاهي به جنبشهاي خودبخودي و نقد يك ديدگاه
اي تحت ستم امروز در بين بعضي از روشنفكران و بويژه در بين فقدان يك رهبري متشكل انقالبي در رأس جنبشهاي توده اي و اعتراضات خودبخودي  توده ه

روشنفكران خارج كشور به مستمسكي تبديل شده است كه با تكيه بر آن با بي مسئوليتي تمام جنبش ها و اعتراضات تود ه اي جاري در جامعه را بي فايده و بي ثمر 

 توده اي "بدون سر" نظر اين دسته از روشنفكران از آنجا  كه جنبشهاي بدون رهبري و يا بقول آنان به. جلوه مي دهند و در مواردي حتي آنها را تقبيح مي كنند

. در جامعه تحت سلطه ما، منجر به ايجاد تغييرات بنيادي نگشته و قادر  به پيشروي تا حد سرنگوني رژيم حاكم نشده اند، بنابراين گويا عقيم و فاقد ارزش مي باشند

 اين واقعيت كه جنبش ها و اعتراضات خودبخودي توده ها در سالهاي اخير برغم وسعت و ابعاد گسترده و چشمگير خويش سرانجام در مقابله با آنها با رجوع به

وجود در دستگاه تا بن دندان مسلح جمهوري اسالمي به شديدترين وجه سركوب شده اند، مطرح مي كنند كه آن جنبش ها به جائي نمي رسند و سرانجام انرژي م
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شدت گيري جنبشهاي وسيع اعتراضي توده هاي تحت 
 اجتماعي حاكم يكي از - ستم برعليه نظم اقتصادي

 معضالت بزرگ رژيم جمهوري اسالمي بويژه در
با تكيه بر اين  . سالهاي اخير را تشكيل داده است

واقعيت هنگامي كه به بررسي تاريخ معاصر جامعه 
تحت سلطه مان مي پردازيم به كمتر دوره اي برمي 
خوريم كه ديكتاتوري حاكم پس از سالها سركوب بي 
وقفه و وحشيانه تشكلهاي توده اي و سازمانهاي 

ر چنين ابعاد و وسعتي انقالبي و مبارز پيشرو، باز هم د
با بروز شورشهاي قهر آميز و مبارزات گسترده توده 
. ها و بويژه طبقه كارگر و  زحمتكشان روبرو باشد

روزي نيست كه ما اخباري حاكي از وقوع ده ها 
اعتراض و خيزش توده اي خودبخودي در گوشه و 

از آن جمله مي توان اعتصابات و . كنار جامعه نشنويم
ارگري براي كسب حد اقل حقوق خيزش هاي ك

صنفي را نام برد كه در بسيار ي از موارد به درگيري 
كارگران خشمگين با ارگانهاي سركوب حكومت نيز 

اين امر در كنار شورشهاي شديد و قهر . مي انجامد
آميز دهقانان و روستائيان زحمتكشي كه زمين و 
زندگي و دار وندارشان به طور دائم در معرض چپاول 

 تعديات گوناگون استثمارگران حاكم و دستگاه هاي و
سركوب دولتي قرار مي گيرد، اعتراضات و تجمعات 
و درگيريهاي بي وقفه زنان در تقابل با اعمال و قوانين 
سركوبگرانه و ارتجاعي جمهوري اسالمي، اعتراضات 

همه و ... وسيع دانشجويان مبارز بر عليه حكومت و
رژيم سركوبگر .   باشندهمه گوياي اين واقعيت مي

جمهوري اسالمي برغم تمامي وحشيگري ها و 
سركوبهايي كه از نخستين روز حاكميت بر عليه مردم 
مبارز ما اعمال نموده به هيچ وجه نتوانسته آتش 
مبارزات دالورانه توده هاي رنج ديده ما را خاموش و 

اين امر به . فرياد انقالبي آنها را در گلو خفه سازد
 خود از يك سو بيانگر شدت تضادهاي طبقاتي نوبه

بورژوازي (بين توده هاي ستمديده با طبقه حاكم 
مي باشد و از سوي ديگر بيانگر ) وابسته به امپرياليسم

پتانسيل عظيم مبارزاتي نهفته در اعماق جامعه تحت 
سلطه ما بوده و از وجود زمينه و منبع نيرو دهنده 

خبر ميدهد كه هر بار جنبش هاي خود بخودي تود ها 

درست است كه . به شكلي در جامعه جريان مي يابند
متأسفانه اين جنبشها از فقدان وجود يك رهبري 
متشكل و انقالبي رنج برده اند، اما دقيقاً به دليل وجود 

 كه "خطري"همين جنبشهاي خودبخودي توده ها و 
سران جمهوري اسالمي از آنها براي نظام خود احساس 

ند است كه آنان با هشياري ضد انقالبي براي مي كن
مقابله با مبارزات مردم اقدام نموده و در اينجا و آنجا 

بمب "از جنبشهاي خودبخودي توده ها به عنوان 
 اي نام "تهديدهاي امنيتي" براي نظام و يا "ساعتي

مي برند كه در صورت عدم كنترل، زمين را در زير 
  .پاي طبقه حاكم خواهند لرزاند

  
فقدان يك رهبري متشكل انقالبي در رأس جنبشهاي 
توده اي و اعتراضات خودبخودي  توده هاي تحت 
ستم امروز در بين بعضي از روشنفكران و بويژه در 
بين روشنفكران خارج كشور به مستمسكي تبديل شده 
است كه با تكيه بر آن با بي مسئوليتي تمام جنبش ها 

 جامعه را بي فايده و و اعتراضات تود ه اي جاري در
بي ثمر جلوه مي دهند و در مواردي حتي آنها را 

به نظر اين دسته از روشنفكران از . تقبيح مي كنند
آنجا  كه جنبشهاي بدون رهبري و يا بقول آنان 

 توده اي در جامعه تحت سلطه ما، منجر "بدون سر"
به ايجاد تغييرات بنيادي نگشته و قادر  به پيشروي تا 

نگوني رژيم حاكم نشده اند، بنابراين گويا حد سر
آنها با رجوع به اين . عقيم و فاقد ارزش مي باشند

واقعيت كه جنبش ها و اعتراضات خودبخودي توده 
ها در سالهاي اخير برغم وسعت و ابعاد گسترده و 
چشمگير خويش سرانجام در مقابله با دستگاه تا بن 

ن وجه دندان مسلح جمهوري اسالمي به شديدتري
سركوب شده اند، مطرح مي كنند كه آن جنبش ها به 
جائي نمي رسند و سرانجام انرژي موجود در جناح 

  . بنديهاي طبقه حاكم مضمحل خواهد شد
  

مروجان ايده باطل فوق الذكر صرف نظر از تنوع 
استدالل و لهجه اي كه در ترويج تفكر خود به كار 

 گوشه اي مي گيرند، مي كوشند تا با برجسته كردن
يعني عدم امكان سرنگوني رژيم جمهوري (از واقعيت 

اسالمي از طريق صرف جنبشهاي توده اي كه فاقد 
،حقيقت برجسته بزرگتري )رهبري انقالبي مي باشند

يعني اهميت و ارزش مبارزاتي اين جنبش ها در (
آماده كردن زمينه براي سرنگوني رژيم و تاثيرات 

ا در مسير  رسيدن به دراز مدت تاريخي اين جنبشه
و به اين ترتيب پاسيفيسم  . را پنهان نمايند) سوسياليسم

خود را توجيه نموده و بي وظيفه گي روشنفكران در 
از آنجا كه . مقابل مبارزات توده ها مشروعيت بخشند

نظر فوق از لحاظ تئوريك و تاريخي بي پايه و از نظر 
يفيسم عملي نيز حاوي يكي از مخرب ترين انواع پاس

در امر مبارزه مي باشد، الزم است تا از برخي زوايا 
  .نادرستي ايده فوق مورد بررسي قرار گيرد

  

  نگاهي به جنبشهاي خودبخودي 
  

!و نقد يك ديدگاه

اصوال بر مبنای تجارب تاریخی، امروز      
این دیگر حقيقـت انکـار ناپـذیری مـی          

وموتيـو  لوک"باشد که مبارزه طبقاتی     
در واقعيت امر تـاریخ را      . است" تاریخ

انـــرژی حاصـــل از مبـــارزه طبقـــات    
استثمار شده بر عليـه طبقـات حـاکم         
به جلو سـوق داده و بـه پـيش رانـده            

این جمعبنـدی مبـارزاتی بـا در        . است
نظر گرفتن این واقعيت حاصـل شـده        
که در طول تاریخ جنبشهای گسترده      
 توده ای بر عليه نظم ارتجاعی حـاکم     
جریان داشته است کـه بـرغم آن کـه          

یا به عبارت دقيقتـر فاقـد       " سر"فاقد  
یک رهبـری متـشکل و انقالبـی بـوده          
اند و اساسا به همين دليل شکـست    
خــورده انــد امــا منبــع بــزرگ آمــوزش  
های انقالبی بـرای تـوده هـای تحـت          
ستم جهت تداوم مبارزه شان بـوده و      
بــه پلــه ای بــرای رشــد و صــعود ایــن 

ــ  ــارزات ب ــدیل  مب ــاالتر  تب ه ســطحی ب
 .شده اند



  صفحه               103شماره                                      پيام فدايي 
 

 

3 

اصوال بر مبناي تجارب تاريخي، امروز اين ديگر 
حقيقت انكار ناپذيري مي باشد كه مبارزه طبقاتي 

در واقعيت امر تاريخ را .  است"لوكوموتيو تاريخ"
 استثمار شده بر عليه انرژي حاصل از مبارزه طبقات

. طبقات حاكم به جلو سوق داده و به پيش رانده است
اين جمعبندي مبارزاتي با در نظر گرفتن اين واقعيت 
حاصل شده كه در طول تاريخ جنبشهاي گسترده توده 
اي بر عليه نظم ارتجاعي حاكم جريان داشته است كه 

 يا به عبارت دقيقتر فاقد يك "سر"برغم آن كه فاقد 
رهبري متشكل و انقالبي بوده اند و اساسا به همين 
دليل شكست خورده اند اما منبع بزرگ آموزش هاي 
انقالبي براي توده هاي تحت ستم جهت تداوم مبارزه 
شان بوده و به پله اي براي رشد و صعود اين مبارزات 

براي درك اين . به سطحي باالتر  تبديل شده اند
طور مثال به تجربه هزاران واقعيت تاريخي مي توان به 

قيام بزرگ و كوچك دهقاني توجه نمود كه در طول 
. دوران فئوداليسم به وقوع پيوسته و شكست خوردند

آن جنبش ها امكان پيروزي 
نداشتند، چرا كه هنوز طبقه 
پيشروئي كه مي بايست همه آن ها 
را تحت رهبري خود متشكل نمايد 
 . يعني بورژوازي بوجود نيامده بود

بنابراين آن جنبشها به دليل عدم 
در آن دوره (وجود طبقه انقالبي 

در جامعه نمي ) بورژوازي
اما ايا . توانستند به پيروزي برسند

اين واقعيت كه اساسا حاصل عدم 
رشد شرايط عيني در آن لحظه معين تاريخي بود، 
هيچگاه باعث شده كه جنبشهاي دهقاني و مبارزات 

ليه فئوداليسم بي ارزش قلمداد دالورانه دهقانان بر ع
  گردند؟ 

در واقعيت امر آن جنبش ها در روند تاريخ بيهوده و 
برعكس همين .  بي تأثير و يا بي ارزش نبودند

 "بي سر"جنبشهاي دهقاني شكست خورده و 
بودندكه به منبع گرانبهايي از تجارب انقالبي براي 
توده هاي شركت كننده در آن و نسلهاي بعد تبديل 
شده و در حالي كه بي آيندگي نظام فئودالي را به 
تصوير مي كشيدند زمينه عيني را براي پيشروي تاريخ 
و به صدا در آوردن ناقوس مرگ آن نظام ارتجاعي 

بي دليل نيست كه شاعران و . مهيا مي ساختند
نويسندگان خلق در ستايش از آن مبارزات به سرايش 

الوريها و از خود حماسه ها پرداخته اند و ماجراي د
گذشتگيهاي دهقانان زحمتكش و قهرمانان شان در آن 
نبردها به صورت شعر و داستان سينه به سينه نقل شده 
. و در هر دوره اي به منبع كسب تجربه تبديل شده اند

همه اين نوع ادبيات كه بر مبناي واقعيت عيني بوجود 
ين آمده اند هنوز هم الهام بخش توده هاي مبارز و آذ

بخش تاريخ درخشان و طوالني پيكار برعليه ظلم و 
  .ستم  مي باشند

  
 حال اگر مطالب فوق را مورد تعمق قرار دهيم، مي 
توانيم با تكيه بر آنها از  متخصصين انتقاد از 

 بپرسيم كه تأثير آن جنبش هاي "جنبشهاي بي سر"
بي سر در روند تاريخ چه بوده است؟ آيا امكان 

سم بدون وجود آن جنبش هاي دهقاني نابودي فئودالي
كه در بسياري موارد نيز به خاك و خون كشيده مي 
شدند، اساساً وجود داشت؟ و اگر نه آيا اين اندرز ر 

 و فاقد "بي سر"به توده ها كه چون جنبش شما 

رهبري ست داريد آب درهاون مي كوبيد و به جايي 
نمي رسيد، اندرزي درست و منطبق بر واقعيت مي 

اشد و يا اظهار فضل روشنفكراني است كه نا اميد از ب
  رسيدن به پيروزي پاسيفيسم را تبليغ مي كنند؟    

  
مورد برجسته ديگر تاريخي در اين زمينه مربوط به 
تجارب كمون پاريس و قيام قهرمانانه توده هاي 

ماركس در حالي . كارگر و زحمتكش فرانسوي ست
ام به دليل آماده كه به روشني مي دانست كه اين قي

نبودن شرايط عيني و ذهني از لحاظ تاريخي محكوم 
 "مدرن"به شكست است، اما برخالف متخصصين 

 در كشور ما، به جاي "جنبشهاي بي سر"امروزي 
رواج پاسيفيسم  بدون هيچ شك و شبهه اي رهنمود 

ماركس . شركت و تقويت اين جنبش انقالبي را داد

يا بخوبي مي دانست كه اين انديشمند كبير پرولتار
اما برغم .  نخواهد شد"پيروز" "كمون پاريس"

اذعان به اين واقعيت با قاطعيت از شركت در آن و 
با تاسيس اولين . گسترش و تقويت آن دفاع كرد

حكومت كارگري، و برغم آن كه در پايان مرتجعين و 
استثمارگران از كشته، پشته ساخته و  رودي از خون 

رمان جاري ساختند، كمون، تجارب كموناردهاي قه
مبارزاتي بسيار بزرگي براي پرولتاريا و تمامي طبقات 

پيام . استثمار شونده در سراسر جهان بر جاي گذارد
دالوريهاي كموناردها در سراسر گيتي طنين انداخت 
و امروز بيش از يك قرن بعد هنوز تجارب و 
آرمانهاي كمون عليرغم شكشت آن همچنان محرك و 

وشني بخش راه كارگران و توده هاي زحمتكش در ر
  . نبرد با امپرياليسم و ارتجاع است

  
همانطور كه روشن است همه تجارب ذكر شده در باال 
خط بطالن بر نظر كساني مي كشد كه به تحقير جنبش 
ها و اعتراضات تود ه اي جاري در جامعه  

 بودن آن "بي سر"ايران  پرداخته و 
سيله اي براي رواج جنبش ها را به و

اين . پاسيفيسم و نا اميدي تبديل كرده اند
مروجين را به تجارب نه چندان دور 
مبارزات توده اي در زمان حكومت 
جمهوري اسالمي بويژه در دوره اخير نيز 

مثالً مي توان موج . مي توان رجوع داد
گسترده شورشها و خيزشهاي توده اي در 

مشهر و شهرهاي مشهد، قزوين، اراك،اسال
ده ها شهر ديگر  را ذكر نمود كه در دوره رفسنجاني 
جنايتكار كه به فاصله كوتاهي پس از قتل عام 
وحشتناك هزاران تن از كمونيستها و مبارزين در سال 

واقعيت اين است كه اين جنبش هاي .   اتفاق افتاد67
خود بخودي، ديكتاتوري حاكم را وادار ساخت كه در 

ه ها رنگ عوض كرده و  براي وحشت از جنبش تود
 "پروژه اصالحات"حفظ نظام از ضربات توده ها با 

درست است كه اين پروژه نيز هدف . به صحنه ايد
سركوب مبارزات توده ها را تعقيب مي نمود ولي به 
هر حال اين توده ها بودند كه رژيم را وادار به اجراي 
ي سياستي ديگر نموده و از اين طريق تجارب مبارزات

ديگري را آزمودند كه مسلماً در پيشبرد تاريخ موثر 
  . مي باشند
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!!مهوري اسالميمهوري اسالميججنابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم    
  

در همين رابطه مي توان سئوال كرد كه مگر همين 
 و بدون رهبري نبودند كه "سر"جنبشهاي فاقد 

  هيات حاكمه  "اعتدال"كوس رسوايي ادعاهاي  
وقت را به صدا در آورده و چهره آنها را در جامعه ما 

ه طور مثال مگر جنبش گسترده افشا كردند؟ آيا ب
 داراي يك رهبري 78مردمي تيرماه -دانشجويي

 داشت؟ اما آيا مگر "سر"انقالبي بود و به اين مفهوم 
عير از اين است كه درست همين جنبش دالورانه 

مردمي كه بشدت سركوب شد، تير اصلي -دانشجوئي
را به قلب ديكتاتوري حاكم و پروژه كالن اصالحات 

 دروغين بودن آن فريبكاري را اثبات نمود آن وارد و
واي بروزي كه مسلح "و با سردادن شعار هايي نظير 

 و شعار هاي راديكال ديگر نقش بزرگي در "شويم
ارتقاي آگاهي و تجربه مبارزاتي مردم ما ايفا نمود؟ 
آيا مگر غير از اين است كه جنبش خودبخودي تير 

اين اعتبار چهره ماه چهره مكار خاتمي جنايتكار  و به 
تمامي مرتجعين و سازشكاراني كه در پشت او به صف 
شده بودند را افشا كرد؟ و همچنين چهره كساني را 

 "خشونت" دوره "پايان"آشكار ساخت كه با اعالم 
 با استثمارگران تا "ديالوگ" و "تعامل"از مزاياي 

! بن دندان مسلح و رژيم جمهوري اسالمي دم مي زدند
 تير عيلرغم بي 18يب مي بينيم كه جنبش به اين ترت

سر بودن خدمت بزرگي به تاريخ مبارزاتي توده ها بر 
  . عليه رژيم جمهوري اسالمي نمود

  
اگر بايد به عنوان يك واقعيت پذيرفت كه جنبشهاي 
فاقد رهبري انقالبي نمي توانند بالفاصله اهداف نهايي 

تثمار توده هاي تحت ستم يعني رهايي آنان از قيد اس
گران را جامه عمل بپوشانند و مثالً در ايران به خودي 
خود قادر به سرنگون ساختن دستگاه حكومتي 
جمهوري اسالمي نيستند، اما پذيرفتن اين واقعيت، 
هيچكس و از جمله روشنفكران و از جمله روشنفكران 

برعكس، . مقيم خارج از كشور را بي وظيفه نمي كند
 متشكل در راس مبارزات غيبت يك سازمان انقالبي

خودبخودي توده ها، بالفاصله يك وظيفه دشوار 
مبارزاتي را بر دوش روشنفكران انقالبي و تمامي 
آناني مي گذارد كه دل در گرو آرمانهاي توده هاي 

تحت ستم دارند؛ به اين مفهوم كه با ديدن اين واقعيت 
دردناك بايد با هر آنچه كه در توان دارند در اين 

ها شركت كرده و آنها را تقويت نموده و با جنبش
تالش براي تاثير گذاري بر آنها و براي رفع نقايص 
اين جنبشها در جهت ايجاد اين رهبري انقالبي گام 

اما تجربه نشان داده آنهايي كه حاضرند با . بردارند
 و يا "بي فايده"تبختر روشنفكرانه ساعتها در مورد 

 توده ها "ودبخوديجنبشهاي خ"بي سرانجام بودن 
سخن گفته و قلم فرسايي كنند، به هيچ رو حاضر 
نيستند كه وظايف عملي اي كه شناخت اين واقعيت بر 
دوش روشنفكران انقالبي مي گذارد را درك نموده و 
كوچكترين گامي براي رفع موانع پيشاروي پيشروي 

اتفاقا اگر دقت كنيم در . و تعميق اين جنبشها بردارند
 افرادي وجود دارند كه هرگاه مبارزات اين گروه

توده اي اندكي افت مي كند ناله سر مي دهند كه پس 
همين ها اكنون در ! اين مردم چرا بپا نمي خيزند

شرايطي كه با وجود حاكميت يك ديكتاتوري خون 
آشام در جامعه تحت سلطه ما روزي نيست كه ماشاهد 

ستم جنبشهاي وسيع اعتراضي كارگران و مردم تحت 
نباشيم، با آهنگي ديگر به ميدان آمده و اين بار 

 "بي سرانجام" بودن و بالنتيجه گويا "بي سر"براي
بودن تمامي فداكاريهاي كنوني توده هاي به پاخاسته 

  .اشك تمساح مي ريزند
  

كساني كه امروز با سنگر گرفتن در پشت برخي 
واقعيات دردناك نظير عدم حضور يك سازمان و يا 

نقالبي قوي در راس مبارزات توده ها از تشكل ا
شكست محتوم  و بي فايدگي  جنبشهاي توده اي دم 
مي زنند و برخا به سياق آخوندها براي آن روضه مي 
خوانند، در واقع با پنهان ساختن تاثيرات اجتماعي و 
مبارزاتي درازمدت جنبشهاي خودبخودي توده ها بر 

 مبارز را در عليه نظام حاكم سعي دارند روشنفكران
مقابل اين جنبش ها بي وظيفه جلوه داده و يا اهميت 
دفاع و حمايت مبارزين از آن جنبش ها را كمرنگ 

منطق و پيام مستقيم چنين ديدگاه و نظري . سازند
فارغ از آن كه حاملين اين ايده به كار خود آگاه 

در شرايط كنوني مبارزات و : باشند يانه، چنين است

 اي مثمر ثمر نبوده و در نتيجه مردم اعتراضات توده
بيهوده به خيابانها ريخته و ماشين سركوب رژيم جالد 

رهبري "چرا كه .  حاكم را به مصاف مي طلبند
 و بدليل فقدان يك رهبري "انقالبي وجود ندارد

انقالبي در راس مبارزات توده ها، اين مبارزات 
 سرانجام سركوب شده و حد اكثر در فضاي في مابين
جناح بنديهاي طبقات استثمارگر مستحيل گشته و 

نتيجه نهايي اين تفكرات . شكست خواهند خورد 
باطل همانطور كه گفته شد جز تحقير مبارزات توده 
ها، جز توجيه پاسيفيسم و  پراكندن بذر ياس و تسليم 

  . طلبي در جنبش نمي باشد
  

جنبشهاي بي "مدافعان تز پاسيفيستي بي فايده بودن 
 اگر چشمي براي ديدن و گوشي براي شنيدن "سر 

داشتند و مهمتر از آن اگر داراي يك ديد تاريخي 
بودند آنگاه درك مي كردند كه در هر دوره، فوران 
جنبشهاي خودبخودي توده اي، آگاهي و تجربه 
. مبارزاتي جنبشهاي قبلي را در خود منعكس مي سازد

اي عادالنه اتفاقاً درست بر بستر همين خيزشهاي توده 
است كه يك نسل انقالبي از توده ها و جوانان با 
كسب تجارب مبارزاتي در صحنه عمل تربيت شده و 
پرورش مي يايند و از درون همين جنبش هاست كه 
بخشا ضرورت و امكان ايجاد  نطفه هاي يك سازمان 

  . انقالبي حرفه اي پديدار مي گردد
  

داري مادام در اين شكي نيست كه در جوامع سرمايه 
كه مبارزات و جنبشهاي توده هاي تحت ستم و در 
راس آنها مبارزات طبقه كارگر، تحت هدايت يك 
رهبري و برنامه انقالبي قرار نگيرند، قادر به سرنگوني 

اما . نظم كهنه و ايجاد يك جامعه نوين انقالبي نيستند
كمونيستها از اين حقيقت به هيچ وجه به نفي و تقبيح 

 به مثابه انعكاس مبارزه - و جنبشهاي توده ايمبارزات 
في مابين طبقات استثمار و سركوب شده از يك سو با  

حاكم  نمي رسند بلكه بر ) يا طبقات استثمارگر(طبقه 
ضرورت تشديد مبارزه جهت شكل دادن به سازمان  
رهبري كننده مبارزات كارگران و توده هاي 

  .ستمديده  پاي مي فشارند
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م خود و عنوان سازمانی تان را بنویسيد و مختصری از بيوگرافی تان را شرح لطفا نا

سازمان خود را بطور خالصه معرفی کنيد و آخرین تغيير و تحوالت درون آن را . دهيد

  .عنوان کنيد

 

 با تشکر از هيات تحریریه مسئول روابط عمومی چریکهای فدایی خلق ایرانمن، ایرج کابلی 

ر سواالتی که طرح کردید،  به این وسيله پاسخ های چریکهای فدایی خلق نشریه شهروند بخاط

  .به این سواالت را در اختيارتان می گذارم

  

همانطور که می دانيد، چریکهای فدایی خلق ایران در تداوم خط انقالبی بنيان گذاران سازمان 

متوجه شدند که آن چریکهای فدایی خلق ایران در دوره شاه، پس از قيام بهمن و هنگامی که 

سازمان راه سازش با جمهوری اسالمی در پيش گرفته و از پاسخ گویی به مسئوليتی که شرایط 

تاریخی آن زمان بر دوش اش گذاشته بود، شانه خالی کرد، صف خود را از آنها جدا کرده و به 

 جمهوری اسالمی این جریان بالفاصله پس از روی کار آمدن. همين نام فعاليت خود را ادامه دادند

ماهيت ضد مردمی آن را آشکار و افشا نمودو در تداوم این خط با اعتقاد به ضرورت سرنگونی 

جمهوری اسالمی جهت رسيدن به آزادی و دمکراسی و بقيه مطالبات اساسی مردم ایران بر 

  . عليه استبداد حاکم مبارزه کرد

  

 ايران سايه افکنده و آن موضع حزب شما در قبال خطری که امروزه بر سر: سئوال

  حمله امريکا به ايران است،چيست؟

  

خطری که به آن اشاره کرديد يعنی احتمال حمله امريکا به ايران متاسفانه امری است که : پاسخ

در بستر باال گرفتن تبليغات جهت دار دولت امريکا و سياستهای ضد ملی و ضد مردمی جمهوری 

ما همانطور که . انی های مردم ما را فزونی می بخشداسالمی هر روز که می گذرد دل نگر

مخالف سر سخت حاکميت ضد مردمی حاکم بر ايران بوده و هستيم و جهت سرنگونی و نابودی 

قدرتهای خارجی به و دخالت  همچنين مخالف قاطع هر گونه تعرض ،فطعی آن مبارزه می کنيم

  .کشورمان می باشيم

ی خونين اما استوارلحظه ای از تالش برای سرنگونی  سال گذشته که مردم ما با تن٢٨در

جمهوری اسالمی باز نايستاده اند ما همواره تاکيد داشته ايم که با توجه به تجربه سقوط رژيم 

وابسته به امپرياليسم شاه، سرنگونی جمهوری اسالمی تنها زمانی به تحقق خواستها و 

 تغيير شکل حکومتی صرف محدود نگشته و تا مطالبات مردم ما می انجامد که سقوط اين رژيم به

چنين . اقتصادی اجتماعی حاکم و قطع قطعی سلطه امپرياليزم پيش رودظالمانه نابودی نظام 

امری از عهده هيچ قدرت خارجی ساخته نيست بلکه اين کار تنها بدست مردم ايران  و تحت 

  .  رهبری طبقه کارگر آگاه و سازمان يافته ميسر است

 اينکه ابعاد واقعی خطری که در سئوال خود به آن اشاره کرديد را دريابيم و ببينيم که اين برای

خطر تا چه حد جدی است بايد به اين واقعيت توجه کنيم که رژيم جمهوری اسالمی، به گواه 

 ساله اش تا مغز استخوان به امپرياليستها وابسته است و اساسا در جريان توافق ٢٨عملکرد 

رتها در کنفراس گوادالوپ جهت سرکوب همين قد

انقالب مردم ما و حفظ سلطه امپرياليسم در ايران  

به قدرت رسيده و اگر حمايت و ياری اين قدرتها 

نبود به هيچ وجه قادر نبود که اين همه سال خون 

در شرایطی که  امروز . مردم ما را در شيشه کند

برای " پرونده هسته ای"در جریان   این رژیم

خود به هر خفتی تن می " تضمين امنيت"سب ک

چه شده است که  امريکائی که دهد، بايد ديد  

گزينه "ها با وقاحت ويژه خودشان می گويند که 

  .قرار دارد" ميز"همچنان روی " نظامی

 

يا احتمال حمله نظامی به " گزينه نظامی"اين 

 سپتامبر ١١اين دليل روی ميز قرار دارد که از 

قلدری دولت امريکا با صراحت و   سو به اين٢٠٠١

جنگی که پايانی بر " و " جنگ بی پايان"کامل از 

سخن گفته و بر طبل جنگ "آن متصور نيست

واقعيت اين است که امريکا در . کوبيده است

رقابت با قدرتهای بزرگ امپرياليستی می کوشد 

وبه  با کوبيدن بر طبل جنگ و تهديد به اعمال زور

بازارها و مناطق " يک جانبه نگری"قول رقبايش با 

نفوذ خود را گسترش داده و به اين وسيله پايه 

های سروری خود بر جهان سرمايه داری را 

امريکا با توجه به بحرانهای اقتصادی . تحکيم نمايد

روز افزون اش که باعث تضعيف قدرت اوشده و 

نقش سروری اش را تهديد می کند می کوشد با 

سم به مقابله بر خاسته و تکيه بر ميليتاري

بازارهای جهان را به شکلی که منافع  اش حکم 

نمونه عراق مقابل چشم . می کند شکل دهد

   چرا امريکا به عراق حمله کرد؟؛ ماست

 

 سال پس از اشغال عراق بر هيچ کس ۴امروز 

پوشيده نيست که ادعا های اوليه امريکا همه 

سالح در عراق اشغال شده نه . دروغ بوده اند

کشتار جمعی پيدا شد و نه دمکراسی جای 

ديکتاتوری نشست و حقوق بشر نيز به آشکاری 

. صدها باروحشيانه تر از قبل نقض و لگد مال شد

  مصاحبه نشريه شهروند با

  چريك هاي فدايي خلق ايران     
  .الت نشريه شهروند چاپ كانادا مي باشد زير پاسخ هاي مسئول روابط عمومي چريكهاي فدائي خلق ايران به سئوانوشته

  .مبادرت مي نماييمآن به چاپ  در نشريه شهروند درج گرديده و ما براي اطالع خوانندگان پيام فدائي 2007متن اين مصاحبه  در دسامبر 
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همه اينها آشکارا بيانگر آن است که امريکا نه به خاطر اهداف اعالم شده ادعائيش بلکه جهت 

الت وحشيانه ارتش متجاوز اش قرار گسترش سلطه امپرياليستی خود خاک عراق را آماج حم

 عراق ، با حضور مستقيم نظامی در اين کشور دولت امریکاهدف اين بود و هست که. داده است 

فراموش نکنيم که ما در عصر امپرياليسم و جنگهای .   را به منطقه نفوذ خود تبديل سازد

ت تقسيم مجدد مناطق  سال گذشته جه١٠٠امپرياليستی زندگی می کنيم و امپرياليستها در 

  . دو جنگ بزرگ جهانی و صدها جنگ کوچک راه انداخته اند،نفوذ و بازارهای جهان

 

را باالی سر جمهوری اسالمی " گزينه نظامی"امروز هم به همين دالئل است که امريکا 

ا نگهداشته است تا در رقابت ها و تنش های خود با قدرتهای بزرگ امپرياليستی اگر مسئله با آنه

اگر مسئله امريکا آنطور که در . از طريق مذاکره حل نشد آن را با توسل به زور نظامی حل کند

ظاهر مطرح است اختالف با خود جمهوری اسالمی باشد  اين رژيم نگفته هر کاری که برای 

 با ؛امپرياليستها و از جمله امپرياليسم امريکا الزم باشد انجام می دهدپيشبرد سياست های 

ما بر اين باوريم که همه ادعا های .   رژيمی چه نيازی به جنگ و تهديد به جنگ وجود دارد چنين

امريکا دروغ محض است و صرفا به اين دليل برجسته می شوند که دستاويزی شوند جهت 

پروژه هسته ای جمهوری . پيشبرد سياستهای امريکا در رقابت با بقيه قدرتهای امپرياليستی

ی ضد ملی و بر عليه منافع مردم ماست اما همين پروژه بدون ياری انحصارات اسالمی  پروژه ا

امپرياليستی امکان شکل گيری نداشت و هم اکنون هم از آن درجه خطری که امريکا ادعا می 

کند برخوردار نيست که به خاطرآن آتشی بر پا شود که قربانيان اصلی آن مردم ستمديده ايران 

  .خواهند بود

 

 ما ضمن مبارزه برای سرنگونی رژيم دار و شکنجه جمهوری . موضع ما روشن استبنابراين

 ايران می  و هر گونه دخالت قدرتهای امپریاليستی دراسالمی مخالف هر گونه حمله نظامی

باشيم چرا که بر اين باوريم که چنين جنگی حتی اگر به تعويض جمهوری اسالمی منجر شود به 

چنين جنگی کامال بر عليه منافع مردم ايران و .کراسی نمی انجامد آزادی مردم ما و تحقق دم

کارگران و زحمتکشان می باشد از اين رو وظيفه انقالبی حکم می کند که اعتراضات مردم بر 

  .عليه آن را به بستری جهت نابودی سلطه امپرياليسم و رسيدن به آزادی تبديل نمائيم

اری مشخص بيان کنيم شعار اصلی ما برای چنين اگر اين وظيفه را بطور خالصه و در شع

مرگ بر جنگ امپرياليستی،نابود باد جمهوری اسالمی ، زنده باد : شرايطی چنين است

  !انقالب

  

رابطه ی حزب شما با ساير گروه ها و احزاب اپوزيسيون خارج کشور چگونه : سئوال

 نشست؟است؟ آيا با همه آنها بر سر ميز مذاکره و تبادل نظر خواهيد 

 

ما خود را در جبهه انقالب مردم ايران بر عليه امپرياليسم و نظام سرمايه داری حاکم می : پاسخ

بينيم و به همين دليل هم با همه نيرو هائی که در اين صف قرار دارند نه تنها حاضر به تبادل نظر 

ا همواره مورد تاکيد و مذاکره هستيم بلکه ضرورت سازمان دادن اتحاد عمل های مبارزاتی با آنها ر

ازآنجا که هدف اين جبهه سرنگونی جمهوری اسالمی و بر قراری قدرت مردم  .قرار داده ايم

از جمله . ستمديده ايران است روشن است که نيروهای ضد انقالبی جائی در آن نخواهند داشت

حرکت چشم به کمک های امپرياليستها بسته و ،  که جهت سرنگونی رژيم حاکمآن نيروهایی

دفاع "خود را بر مبنای سياست های امريکا تنظيم می کنند و يا کسانی که اين روز ها  به بهانه 

 .  خود را پشت رژيم جمهوری اسالمی قرار می دهند،"از ميهن

  

  آيا برای نظام ايدئولوژيک در ايران آينده ای می بينيد؟: سئوال

 

ال روشن نيست چون در واقعيت امر هيچ در اين سئو"نظام ايدئولوژيک"منظور شما از : پاسخ

" ايدئولوژی"از   تاکنون در جهان وجود نداشته است که دولت آن نظام،ایسياسی -نظام اقتصادی

 است که عملکردهای خود را با مذهبیجمهوری اسالمی يک رژيم .مشخصی پيروی نکند

ايدئولوژی اسالمی توجيه می کند ولی رژيم های 

 يا امريکا و اهمين کانادغير مذهبی هم مثال در 

غيره از ايدئولوژی بورژوائی پيروی می کنند و با آن 

تحت عناوين مختلف همه اعمال ، ايدئولوژی

استثمارگرانه و يا جنگهای ارتجاعی خود را توجيه 

اگر مبارزه کارگران و مردم رنجديده . می نمايند

جهان بتواند طبقات و جامعه طبقاتی را بر افکند 

ئن باشيد که دوران جوالن ايدئولوژی آنگاه مطم

های توجيه گر ستمگری طبقاتی نيز بسرخواهد 

اين ،آن آينده تابناکی است که بشريت در . آمد

  . جهان از جمله در ايران آن را انتظار می کشد

  

چه موضوعاتی برای حزب يا : سئوال

  سازمان شما در الويت قرار دارد؟

 

تی ما از بدون شک اولویت های مبارزا: پاسخ

خواستها و مطالبات اساسی توده های تحت 

ستم ما یعنی کارگران و زحمتکشان، زنان، 

دانشجویان و خلقهای تحت ستم جدایی ناپذیر 

افشای جنايات و نيست، به این اعتبار، 

فريبکاريهای رژيم ددمنش جمهوری اسالمی و 

 و تالش در جهت سرنگونی اين ديکتاتوری وابسته

 باالترين م مردمی و دمکراتيک،برقراری یک نظا

مدافع توده ها اولويت مبارزاتی هر نيروی انقالبی 

در شرايط همچنين . در ايران را تشکيل می دهد

کنونی که امپرياليسم امريکا بر طبل جنگ بر عليه 

ايران می کوبد توضيح داليل اقتصادی و سياسی 

جنگ طلبی کنونی امريکا در جهت روشنگری 

کوشش در شناخت و افشای اذهان مردم و 

عملکرد نيرو هائی که در چنين اوضاعی حرکت 

خود را در راستای منافع  امريکا يا جمهوری 

  .اسالمی تنظيم می کنند مورد تاکيد ماست

  

تقريبا اکثر احزاب سياسی : سئوال

اپوزيسيون مخالف بر پائی زندان و اعدام و 

فرض کنيم شما به قدرت . شکنجه هستند

نتان چه رفتاری خواهيد ا مخالفرسيديد،با

  داشت؟

 

چريکهای فدائی خلق به مثابه يک : پاسخ

تشکيالت کمونيستی برای بر پائی جامعه ای 

مبارزه می کنند که در آن از استثمار و ستم 

طبقاتی و به اين اعتبار از زندان و شکنجه و اعدام 

به باور ما تنها در بستر يک انقالب . خبری نباشد

 است که شرايط برای امحاء سوسياليستی

طبقات و پژمرده شدن دولت مهيا شده و می 

توان شاهد شکل گيری جامعه ای بود که در آن 
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!!هرچه برافراشته تر باد پرچم خونين چريكهاي فدايي خلق ايرانهرچه برافراشته تر باد پرچم خونين چريكهاي فدايي خلق ايران   
  

اساسا علت اين که کمونيستها همواره بر امر . نيازی به زندان و شکنجه و اعدام نخواهد بود

وان از قدرت ساقط کرد  انقالب تاکيد دارند تنها اين نيست  که طبقات حاکم را بدون انقالب نمی ت

بلکه در اثر يک انقالب اجتماعی پيروزمند امکان برپائی دنيای نوينی بوجود می آيد که انسان های 

نوين گردانده آن بوده و نظم اجتماعی ای مغاير با آنچه ما امروز در جوامع طبقاتی شاهد آن 

  . هستيم بر پا خواهند کرد

  

، حزب شما ...)ترک،کرد،عرب،لر،بلوچ و( ايراندر رابطه با مسئله مليت های: سئوال

  چه راه حلی را مناسب می بيند؟

 

از آنجا که ايران کشوری چند مليتی است که زير سلطه امپرياليسم و سرمايه داری : پاسخ

وابسته قرار دارد و از آنجا که هيچ ملتی نمی تواند آزاد باشد اگر به ملت ديگری ستم روا کند،  

ای فدائی خلق ايران ضمن مبارزه با هرگونه ستم ملی و رد  ارجحيت ملتی بر ملت بنابراين چريکه

آنها دفاع کرده و معتقد اند که تنها در بستر "حق جدائی"خلقها و "حق تعيين سرنوشت "ديگر، از 

ملتها تنها در . تجلی آزاد اراده ملتهاست که امکان تعيين سرنوشت خلقها مهيا می شود

 برای سرنوشت خود تصميم بگيرند که شرايط آزاد و دمکراتيک وجود داشته شرايطی می توانند

باشد که اين نيز تنها با سرنگونی رژيم حاکم و قطع هر گونه نفوذ امپرياليسم در ايران به دست 

ملتهای تحت ستم اما از وحدت و يکپارچگی و اتحاد آنها " حق جدائی" ما ضمن دفاع از. می آيد

ک دفاع کرده و معتقديم که تنها در چنين شرايطی است که امکان الحاق بر عليه دشمن مشتر

ما طرفدار ايرانی دمکراتيک هستيم . داوطلبانه و زندگی توام با دوستی  بين ملتها مهيا می شود

  .که همه ملتهای تشکيل دهنده اين سرزمين در آن آزادانه در کنار هم  زندگی کنند

  

گونه بر خورد می کنيد و چه حقوقی برايش در نظر با مسئله زبان مادری چ: سئوال

  می گيريد؟

 

 ارجحيت ندارد و  در هيچ زمينه ایبه باور ما در ايران آزاد  آينده، هيچ ملتی بر ملت ديگر: پاسخ

همه ملتها از تساوی کامل حقوقی بر خوردار خوهند بود به همين دليل زبان همه ملتها بايد به 

دارس و مکاتبات اداری در مناطقی که زندگی می کنند  بکار گرفته رسميت شناخته شده و در م

  .شود 

  

فکر می کنيد در داخل ايران و بويژه برای نسل جوان چقدر شناخته شده : سئوال

  هستيد و چقدر مردم به رهنمود های شما توجه و عمل می کنند؟

 

متذکر شد که اصوال ارزیابی برای دادن یک پاسخ واقعی و دقيق به این سوال باید مقدمتا : پاسخ

از حد نفوذ جریانات و سازمانهای سياسی و درجه شناخت مردم در داخل کشور از آنها تابعی 

در جامعه ای که دیکتاتوری . مستقيم از شرایط سياسی حاکم بر جامعه تحت سلطه ماست

ود و عریان و خشن روبنای اساسی نظام را تشکيل می دهد و طبقه و رژیم حاکم تحمل وج

حضور علنی و مخفی کوچکترین تشکل انقالبی را ندارد و تمام هم و غم آن سرکوب و نابود 

ساختن موجودیت تشکيالتی و افکار انقالبی این تشکالت می باشد، در شرايطی که سرکوب 

طوالنی آنهم سرکوبی که علنا می گويد زبان می بريم و معترضين آشکارا زير تيغ چاقوی 

مثله می شوند؛ در شرايطی که خفقان بيداد می کند و امکان ابراز "  امام زمانماموران گمنان"

نظر آزادانه مردم وجود ندارد اگر نخواهيم در دام خود فریبی و یا مصالح حقير سياسی بيفتيم، آن 

 نفوذ جريانات سياسی در ميان ميزان دقيقگاه باید پذیرفت که در چنين شرایطی  نمی توان از 

با اين حال به باور ما، گرچه  سالها سرکوب و اعمال وحشيانه ترين . ن سخن گفتمردم ايرا

جنايات بر عليه جنبش انقالبی مردم ايران و در واقع يک نسل کشی دهشتناک گسست های 

غير قابل انکاری را بين مردم و سازمانهای 

سياسی  سبب شده است اما با وجود این، 

شيب هائی که مردم ايران عليرغم همه فراز و ن

جنبش انقالبی در طول اين سالها با آنها مواجه 

شده است خطوط سياسی و تاريخ هر خط و 

آنها همان طور که . تفکری را فراموش نکرده اند 

نمی توانند فراموش کنند که جرياناتی مثل حزب 

توده و اکثريت با حمايت از جمهوری اسالمی چه 

 زدند خط ضربات جبران ناپذيری به انقالب آنها

فکری چريکهای فدائی خلق يعنی همان خطی 

که از همان آغاز روی کار آمدن جمهوری اسالمی 

ماهيت ضد مردمی آنرا برای مردم توضيح داده و 

هيچگاه اسير تبليغات دروغين فريبکاران حاکم 

نشده و در جهت افشاء و نابودی آن مبارزه کرده 

به . است را نيز هرگز نمی توانند فراموش کنند

همين دليل هم هست که در تمام سالهای 

 اين سخن از سوی مردم به ،وحشت و سرکوب

کرات شنيده شده و می شود که در رابطه با 

جمهوری مواضع سازمانهای سياسی نسبت به 

اعتقاد  اسالمی و مسایل و رویدادهای جامعه

 چريکهای فدائی خلق درست می داشته اند که

يات باید گفت که با توجه به اعتباراین واقع. گفتند

به همه محدودیتهای ناشی از دیکتاتوری و 

خفقان، چریکهای فدایی خلق ایران و ایده ها و 

تفکرات آن برای مردم ایران و نسل جوان شناخته 

 در  مادی ای این واقعيت،شده بوده و نمود های

اینجا و آنجا در حرکتهای اعتراضی آنها بروز پيدا 

  . می کند

  

 ما خطوط اصلی در جنبش انقالبی از هوا به باور

زاده نشده و بر شرايط مادی استوار بوده و دارای 

به اين اعتبار تا . پشتوانه اجتماعی می باشند

زمانی که کارگران و زحمتکشان در زير ستم 

امپرياليستها و سرمايه داران زالو صفت جان می 

کنند آرمانها و مطالبات چريکهای فدائی هر روز در 

سطح جامعه به اشکال و در سطوح گوناگون فرياد 

زده می شود به همين دليل هم هست که وزارت 

اطالعات جمهوری اسالمی هر روز به شکلی بر 

 به ؛عليه اين خط و اين تشکيالت توطئه می کند

عنوان یک نمونه حتما شنيده ايد که همين چند 

هفته پيش روزنامه های رژيم خبر جعلی مبنی بر 

چريکهای فدائی در انتخابات مجلس پخش شرکت 

  .کردند که البته سازمان ما فورا آن را تکذيب کرد
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مسلمًا بر کسی پوشيده نيست که شرايطی که رژيم 

 استقرار يافته جمهوری اسالمی در  تازه

های خود برقرار نمود از   در زندان۶٠های سال

 ٥٠های رژيم شاه در دهه  وضعيت جاری در زندان

اما در پاسخ به اين سئوال ) ١.(بارتر بود خشونت

که چرا چنين بود نظر واحدی وجود ندارد و با 

. شود تفسيرهای گوناگونی به آن جواب داده می

رايج ترين پاسخ که البته با سطحی نگری کامل 

همراه است، اين پرسش را با تکيه بر اعتقادات 

. دهد ايدئولوژيک گردانندگان رژيم حاکم توضيح می

طابق اين نظر گويا دست اندرکاران رژيم م

  ها، از الجوردی جمهوری اسالمی در امور زندان

ها  داوودها، موسوی ها ،حاج گرفته تا کجوئی

ها،  ، خلخالی)موسوی تبريزی و موسوی اردبيلی(

های ريز و درشت آنان با  ها و ديگر همپالگی گيالنی

گری در حق  ارتکاب به آنهمه جنايت و وحشی

ان در بند ما، در آن زمان مشغول اجرای عزيز

در زمين و انجام فرايض دينی " آسمانی"فرامين 

البته اين همان برخوردی است که در . خود بودند

مورد کل سردمداران و گردانندگان رژيم جمهوری 

شود و مثًال بدون توجه به شرايط  اسالمی ابراز می

ن  اجتماعی حاکم بر جامعه ايران و بدو-اقتصادی

ديدن نياز و الزامات خاص طبقات استثمارگر برای 

، ادعای آنان را ٦٠حفظ منافع خود در مقطع دهه 

دهند و براين اساس  مالک برخورد خود قرار می

اسالم ناب " کنند که گويا پياده کردن  مطرح می

ای  دليل همه جنايتها و اعمال ظالـمانه" محمدی

 ما است که رژيم جمهوری اسالمی درحق مردم

در اين برخورد به واقع . برد بکار برده و می

شوند و به  واقعيات به طور وارونه جلوه داده می

پوشش جای اينکه اسالم به عنوان يک 

داری   برای حفظ سيستم سرمايهايدئولوژيکی

وابسته به امپرياليسم در ايران به حساب آيد که 

داران و مرتجعين برای تأمين منافع خود از  سرمايه

شود که  ن استفاده نمودند، خود هدفی تلقی میآ

گويا همه کارها به خاطر آن صورت گرفته و 

اما واقعيت اين است که چنين برخوردی از . گيرد می

تجزيه و تحليل علمی شرايط مادی جامعه نشأت 

نگرفته و در مورد برخی روشنفکران که موضوع 

کنند اين برخورد در  را به اين شکل مطرح می

ن حالت، حاصل نفرت آنان از رژيم جمهوری بهتري

اسالمی و به تبع از آن نفرت برحق از هر رژيم 

مذهبی ديگر و يا به طور کلی از مذهب و مشخصًا 

  .باشد از اسالم می

دراينجا بايد به اين امر توجه داشت که خيلی از 

نيروهای روشنفکر ما  اگر چه به درستی ماهيت 

ذهبی را تبلور جهل و دين را شناخته و هر گونه م

دانند، اما در همين جا توقف نموده و  نادانی بشر می

شود که  توانند تشخيص دهند که وقتی گفته می نمی

دين ابزاری در دست طبقات استثمارگر برای تسهيل 

هاست، در رابطه با بحث فوق اين  استثمار توده

حکم، بايد مارا به شناخت واقعيت آن نيروی 

رگر در جامعه ايران رهنمون سازد اجتماعی استثما

ای جهت برقراری نظمی ضد  که اسالم را به وسيله

خلقی در جامعه ما قرار داده، نظمی که درست 

ها به نفع آن نيروی اجتماعی  جهت استثمار توده

با مد نظر داشتن چنين واقعيتی . بوجود آمده است

دين افيون "توان احکامی چون  است که می

نيز به طور هر چه عميق تری را " هاست توده

بر اين اساس در رابطه با سوالی ) ٢.(درک نمود

که در فوق مطرح شد کافی است اندکی با ديدی 

ديدی غير مذهبی که عينيت، و نه مسائل (مادی 

) ذهنی برای آن در درجه اول اهميت، قرار دارد

همه فاکتورهای موجود در شرايط جامعه پس از 

در . جه و بررسی قرار دهيمقيام بهمن را مورد تو

اين صورت معلوم خواهد شد که صرفنظر از اينکه 

انگيزه سردمداران و مبلغين و دست اندر کاران 

ها در رژيم جمهوری اسالمی از اعمال همه  زندان

ها اخذ ثواب آخرت برای  ها و جنايت آن رذالت

ها جنايات  يعنی، اين که آن(خودشان بود يا نبود 

زان ما را انجام فرايض دينی خود خود در حق عزي

نمودند يا  شان تلقی می نسبت به خدای آسماني

، عملکردهای آنان در واقعيت امر )نمودند نمی

انديشيدند و  خارج از اينکه خود چگونه می(

ناشی از الزامات مبارزه ) شان چه بود انگيزه

طبقاتی در مقطع خاصی بوده و در خدمت يک امر 

دی منافع طبقه خاصی را در کامًال زمينی و ما

اين حقيقت را به زبانی ديگر . نمود جامعه تامين می

، تنها يک "اسالم"توان بيان کرد که  اينگونه می

 ايدئولوژيکی برای آن عملکردهای خونبار  پوشش

عملکردهائی که هدفش ايجاد و حفظ  نظمی در . بود

داران  سرمايه(جامعه به نفع يک طبقه استثمارگر 

در واقع نظم . بود) ها ه به امپرياليستوابست

ارتجاعی جديدی که در قالب مذهب و در پوشش 

اعتقاد به اسالم و پياده کردن قوانين اسالم در 

جامعه ايران عرضه شد بدون آن عملکردها امکان 

از نظر دور داشتن اين واقعيت و وارونه . پذير نبود

 در بحث ما يعنی اينکه در بوجود آمدن(کردن آن 

 صرفًا نقش ۶٠واقعيتهای خونبار دهه 

) ايدئولوژيکی اسالم را ديدن و آن را اصل شمردن

آليسم بوده و باعث گمراهی    به معنی غلطيدن به ايده

در شناخت عامل اصلـی پديده مورد نظر و پرده 

کشيدن بر چهره دشمنان طبقاتی و اصلـی کارگران 

اين موضوع . و همه خلقهای ايران خواهد شد

  
  ! و توجيه جنايت"ايدئولوژي"

 )اشرف دهقاني(

  
  
  

در " بخـش پايـاني كتـاب         از  تئوريك   ، مبحثي آنچه در زير مالحظه مي كنيد     : پيام فدايي 
ه  ب مي باشد كه    ) 60 دهه   تحليلي از زندانهاي رژيم جمهوري اسالمي در      ("جدال با خاموشي  

 دامن  زدن  هر چه بيشتر به مبارزه تئوريك بر عليه ايده هاي انحرافي در اين زمينه ،                    جهت
  .مبادرت به چاپ آن كرده ايم

 



  صفحه               103شماره                                      پيام فدايي 
 

 

9 

سيار مهمی است که بخصوص مارکسيستها که ب

باشند، بايد  مبين و معرف ديد مادی و علمی می

اساسا کسی که . نهايت توجه را به آن مبذول دارند

باشد و کمتر از آن کسی که  معتقد به مارکسيسم می

های  فقط دارای ديد ماترياليستی است، پديده

اجتماعی را با صرف تکيه بر عوامل ذهنی و 

بايد بدانيم که اشتباه در . دهد ايی توضيح نمیروبن

جابجائی عامل عينی و ذهنی در قضاوت در مورد 

های  علت به وجود آمدن چنان واقعيت

ای و اصل شمردن عامل ذهنی برای  جنايتکارانه

ها  توضيح چرائی برقراری شرايط آنچنانی در زندان

نقش اسالم به عنوان يک عامل ذهنی را در درجه (

، در عمل و در جريان زندگی )هميت قرار دادناول ا

نخواهی اين نتيجه را در بر دارد که  واقعی، خواهی 

داران وابسته به عنوان  ها و سرمايه امپرياليست

عاملين واقعی همه آن جنايتها که از طريق دستگاه 

دولتی خود يعنی رژيم جمهوری اسالمی بر جامعه 

 شده و از رانند، به پس صحنه ُبرده ما حکم می

در همين . ها در امان بمانند آماج کينه و نفرت توده

ها  رابطه، هستند کسانی که بدليل توضيح پديده

صرفا با تکيه بر يک عامل روبنايی و در اين بحث 

، بجای آن که قادر به "اسالم"مشخص صرفا با 

توضيح  اين امر باشند که رژيم جمهوری اسالمی 

" نظم"ايه ريزی عملکردهای خود را در جهت پ

دلخواهش در جامعه، با ايدئولوژی اسالمی توجيه 

را در يک قالب اسالمی شکل " نظم"نمود و آن 

دهند که گويا در  داد، به نادرست اينطور جلوه می

 مسئله بر سر به اصطالح مسلمان کردن ٦٠دهه 

فرد فرد جامعه و نفوذ در درون آدمها بود تا همه 

ه اين را هم به عنوان تاز. به اسالم روی آورند

بودن " دولت ايدئولوژيک"فاکتی مبنی بر 

کنند که  جمهوری اسالمی ذکر نموده و مطرح می

گويا گردانندگان جمهوری اسالمی به دليل اعتقاد 

خواستند و  می" فکر يکسان"شديدشان به اسالم، 

شان نيز  منظور از همه عملکردهای جنايت کارانه

ادار کنند که درست به گويا آن بود که مردم را و

های  همانگونه بيانديشند که تازه به قدرت رسيده

البته و همانطور !! انديشيدند جمهوری اسالمی می

که روشن است، اين بحث را نبايد با کوشش اين 

رژيم درحاکم کردن ايدئولوژی خود در جامعه که در 

 بحث .ها صادق است، اشتباه گرفت مورد همه رژيم

 اصلی عملکردهای جنايت علتص در اينجا تشخي

 ٦٠کارانه رژيم جمهوری اسالمی مشخصًا در دهه 

صرفًا با تکيه باشد که ديد و نگرش فوق آن را  می

ها   و اولويت قايل شدن برای آنبر ايده و فکر

به همين خاطر نيز دقيقًا  مبين  ديد . دهد توضيح می

و نگرشی غير مادی و مذهبی نسبت به واقعيت 

آليسم نشأت گرفته شده  که خود از ايدهباشد  می

ها  آليست دانند که برای ايده اين را همه می. است

ايده و فکر و به طور کلی ذهنيات در درجه اول 

ها بر  اهميت قرار دارد، در حالی که ماترياليست

عکس قبل از هر چيز بر واقعيات عينی تکيه نموده 

  .شمارند و آن را اصل می

ح دولت ايدئولوژيک در رابطه با اصطال

که در فوق از آن نام برده شد و  اين که برخی 

برای توضيح چرائی جنايات جمهوری اسالمی به 

شوند، هرچند بحث کامل در مورد آن  آن متوسل می

گنجد، اما از آنجا که اندکی تأمل  در اين کتاب نمی

تواند به شفاف کردن هر چه  روی اين اصطالح می

ها در رژيم   شرايط زندانبيشتر تجزيه و تحليل

جمهوری اسالمی کمک نمايد، لذا در اينجا بطور 

  .پردازم مختصر به آن می

ها که برای ايدئولوژی در شکل گيری  برخی تحليل

نقش ها   اين يا آن شرايط اجتماعی و سير رويداد

 قائلند، از جمهوری اسالمی به عنوان درجه اول

 صاحبان .برند نام می" دولت ايدئولوژيک"يک 

دهند  هائی در حالی که اين طور جلوه می چنان تحليل

تواند وجود داشته باشد که از  که گويا دولتی هم می

ای پيروی نکند، با بکار گيری اين  هيچ ايدئولوژی

اصطالح در واقع نه پايگاه طبقاتی رژيم جمهوری 

اسالمی يعنی غارتگران واستثمارگران خارجی و 

گردانندگان  لوژی اسالمیداخلی بلکه صرف ايدئو

. کنند اين رژيم را عامل ادبار مردم ما معرفی می

را تنها " دولت ايدئولوژيک"ها اصطالح  البته آن

برند بلکه هر رژيم  های مذهبی بکار نمی برای دولت

ديگری را هم که رسما بر ايدئولوژی مشخصی 

بر اين . دهند تأکيد نمايد در اين مقوله جای می

های مذهبی نظير رژيم   هم دولتها، اساس آن

های  مذهبی جمهوری اسالمی در ايران و هم دولت

ها   صرفنظر از اين که کمونيسم آن–کمونيستی 

" دولتهای ايدئولوژيک "- واقعی باشد و يا قالبی

" دولت ايدئولوژيک"ها،  به زعم آن. خوانند می

دولتی است که اعمال و کردار خود را رسمًا و علنًا 

. برد شده به پيش می  به يک ايدئولوژی اعالمبا اتکا

ها بين رژيم جمهوری  با چنين تعريفی است که آن

اسالمی و يک رژيم کمونيستی شباهتی برقرار 

دولت "کوشند با اطالق نام  نموده و می

به رژيم مرتجع و ضد کارگری " ايدئولوژيک

جمهوری اسالمی، آنرا با يک دولت واقعًا 

نماينده و مدافع واقعی کارگران، کمونيستی به مثابه 

در واقعيت امر نيز . رديف و همسان جلوه دهند هم 

هر چند که همه تکرار کنندگان اين عبارت الزامًا 

ضد کمونيست نيستند اما ابداع کنندگان و مروجين 

اصلی عبارت فوق متعلق به نيروهای ضد 

باشند و مصرف اصلی اين عبارت  کمونيست می

ه با جامعه ما برای آنان نيز قبل از پردازی در رابط

ترين  هر چيز همانا کوبيدن کمونيسم، اين سرسخت

دشمن هر گونه استثمار انسان از انسان با تکيه بر 

نفرت به حق مردم ما از رژيم جمهوری اسالمی 

ها با ياد کردن از دولتهای کمونيستی به  آن. باشد می

دولتهای "همراه دولتهای مذهبی به عنوان 

آرمان "و با ادعای رد هر گونه " يدئولوژيکا

در (!!) و برخورد ايدئولوژيکی با مسايل" گرائی

و به همين دليل ) ٣(کنند واقع کمونيسم زدائی می

ها که بـرای ايـدئولوژی در         برخی تحليل 
شکل گيری این یا آن شرایط اجتمـاعی       

 نقـــش درجـــه اولهـــا   و ســـير رویـــداد
قائلند، از جمهوری اسـالمی بـه عنـوان         

. برنـد   نـام مـی   " دولـت ایـدئولوژیک   "یک  
هائی در حالی کـه       صاحبان چنان تحليل  

دهند که گویا دولتـی       این طور جلوه می   
ند وجود داشته باشـد کـه از        توا  هم می 

ای پيروی نکنـد، بـا بکـار          هيچ ايدئولوژی 
گيــری ایــن اصــطالح در واقــع نــه پایگــاه 
طبقاتی رژیم جمهوری اسـالمی یعنـی       
غـــارتگران واســـتثمارگران خـــارجی و   

 داخلی بلکه صرف ايدئولوژی اسـالمی 
گردانندگان این رژیم راعامل ادبار مردم      

  .کنند ما معرفی می
ها بـه ایـدئولوژیک و        دولتتقسيم بندی   

غير ایدئولوژیک، در درک پديـده دولـت و         
رابطه ايـدئولوژی بـا آن نيـز خلـط بحـث            

. سـازد   ايجاد کرده و آن را مخدوش مـی       
از آنجــا کــه هــر دولتــی متکــی بــه یــک  
ایدئولوژی است، بنـابراین اگـر اصـطالح        

، اصـطالح درسـتی     "دولت ايـدئولوژيک  "
لتهـا بـه    باشد، آنرا بايد در مورد همه دو      

کار برد، چـه آن دولـت ايـدئولوژی مـورد         
قبــول خــود را رســمًا و بــه طــور آشــکار 

ــد   ــد و چــه نکن ــالم بکن ــای  . اع ــا دولته آي
در کــشورهای ) غيرمــذهبی(ســکوالر 

ــاهرًا    ــه ظـــ ــل کـــ ــای "متروپـــ دولتهـــ
شـوند،    جلـوه داده مـی    " غيرايدئولوژيک

ــرمايه   ــلطه سـ ــيم سـ ــرای تحکـ داری  بـ
انحــــصاری در کــــشورهای خــــود و در 

طح جهــان پيــرو ايــدئولوژی خاصــی  ســ
نبوده و در پوشش آن، امـورات خـويش         

 برند؟ را پيش نمی
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را عامل بدترين " دولت ايدئولوژيک"نيز 

خوانند که مثال بارزشان نيز همانا  ها می شکنجه

 اما در واقعيت. باشد خود رژيم جمهوری اسالمی می

ها را با نام واقعی شان بخوانيم و  امر، اگر پديده

اگرجمهوری اسالمی همانطور که در واقعيت مطرح 

است يک رژيم مذهبی ناميده شود، در اين صورت 

هايی که مذهب را به عنوان  درمورد دولت

توانيم بگوئيم که  دهند می ايدئولوژی خود قرار می

و (اند  تا آنجا که تجارب تاريخی نشان داده

های مذهبی متکی به کليسا در کشورهای  حکومت

اروپائی در قرون وسطی نيز شاهد و مؤيد برجسته 

ها، يعنی  آن) باشند آن تجارب تاريخی می

حکومتهای مذهبی يکی از بدترين نوع حکومتها 

. در تحميل زجر، عذاب و شکنجه به مردم هستند

واقعيتی که ما امروز آن را در جامعه خود، در 

ن در وجود رژيم مذهبی جمهوری اسالمی ايرا

      . کنيم تجربه می

دولت "در واقع در مقابل " دولت ايدئولوژيک"

شود که در اين  مطرح می" غير ايدئولوژيک

نگرش هر دو مفاهيم ساخته ذهن بوده و هيچيک 

در واقعيت امر ما به ازای عينی نداشته و 

است ای  اين امر ثابت شده. توانند داشته باشند نمی

ارگان "اساسًا چيزی جز ) هر دولتی(که دولت 

ای که با  ارگان طبقه. باشد نمی" سيادت طبقاتی

توجه به قدرت اقتصادی خويش و برای حفظ آن، 

را در جامعه سازمان داده و همه تالش " نظمی"

ساختن آن نظم " قانونی و استوار"خود را برای 

اکمه به واقع، دولت يعنی طبقه ح. گيرد به کار می

شده که برای سرکوب طبقات ديگر در جهت  متشکل

های خاص  دسته"تامين منافع خود نه فقط نيازمند 

که " ارتش دائمی و پليس"يعنی " افراد مسلح

باشد  می" ها و غيره را در اختيار خود دارند زندان"

بلکه برای پيشبرد اهداف و مقاصد خود و توجيه 

وشش رفتار و عملکردهايش، نيازمند يک پ

بدون يک پوشش . باشد ايدئولوژيکی نيز می

ايدئولوژيکی که در هر ُبرهه، مناسب و مقتضی 

 دهنده  گر و توضيح مصالح آن دولت بوده و توجيه

اعمال آن برای عموم باشد، هيچ دولتی قادر به 

دلخواه خود در جامعه نخواهد بود " نظم"حفظ 

 شکی نيست که کارگران نيزبه دولت يعنی به قول(

مارکس و انگلس در مانيفست کمونيست، به 

پرولتاريائی که به صورت طبقه حاکمه متشکل "

و به قول لنين، .....نيازمندند" شده است

زحمتکشان دولت را فقط برای درهم شکستن 

بينيم که  می. ٭..."مقاومت استثمارگران الزم دارند

ها به ايدئولوژيک و غير  تقسيم بندی دولت

درک پديده دولت و رابطه ايدئولوژيک، در 

ايدئولوژی با آن نيز خلط بحث ايجاد کرده و آن را 

از آنجا که هر دولتی متکی به . سازد مخدوش می

دولت "يک ايدئولوژی است، بنابراين اگر اصطالح 

، اصطالح درستی باشد، آنرا بايد در "ايدئولوژيک

مورد همه دولتها به کار برد، چه آن دولت 

قبول خود را رسمًا و به طور ايدئولوژی مورد 

آيا دولتهای سکوالر . آشکار اعالم بکند و چه نکند

در کشورهای متروپل که ظاهرًا ) غيرمذهبی(

شوند،  جلوه داده می" دولتهای غيرايدئولوژيک"

داری انحصاری در  برای تحکيم سلطه سرمايه

کشورهای خود و در سطح جهان پيرو ايدئولوژی 

 آن، امورات خويش را خاصی نبوده و در پوشش

برند؟ ايدئولوژی حاکم بر جهان  پيش نمی

داری که اساسش بر پايه احترام به مالکيت  سرمايه

خصوصی و مقدس دانستن آن قرار دارد، امروز 

دفاع از "توسط دولتهای مزبور اغلب تحت عنوان 
. شود  و گسترش آن به کار گرفته می"دمکراسی

ی مثًال دولت به اين همان پوشش ايدئولوژيکی برا

ظاهر غير ايدئولوژيک بوش در آمريکا است که 

تحت پوشش و در لوای آن، اشغال افغانستان و 

 کشتارها و جنايات  و عراق توجيه شده و همه کشت 

جاری در اين کشورها توسط نيروهای نظامی 

توضيح " معقول"آمريکا و مويدينشان به طور 

ًا ايدئولوژی بايد توجه کرد که اساس. شود داده می

ای که  طبقات حاکم و به عبارت ديگر ايدئولوژی

شان در جامعه "نظم"دولت آن طبقات برای حفظ 

نمايند بسته به شرايط و اوضاع و  از آن پيروی می

های تاريخی متفاوت، در هر  احوال خاص و زمينه

تواند اشکال و عناوين مختلفی به  نقطه از جهان می

تواند خود را در  ی میاين ايدئولوژ. خود بگيرد

شکل دمکراسی بورژوائی و پيروی از سکوالريسم 

تواند خود را در قالب  در شرايطی، می. نشان دهد

تواند با  می. فاشيسم بورژوائی عرضه کند

های جالل و جبروت يک رژيم شاهنشاهی  مداحی

تواند در ردای يک  می. درآميخته و ظاهر شود

يک حکومت های  امپراطوری، در قالب فرمان

                                                 
  ۵٢۵، لنين فصل دوم، صفحه "دولت و انقالب"  ٭

نظامی و غيره خود نمائی کند؛ و يا در ناسيوناليسم 

آميخته به مذهب ديکتاتوری روسای جمهور 

جمهور و  تناقض در لفظ، هم رئيس!! (الـعمر مادام

تواند در  می. ، خود را نشان دهد!)العمر هم مادام

های حاکم در کشورهائی چون  هيبت اسالم رژيم

به اين اعتبار . يابدعربستان سعودی و ايران تجلـی 

در هيچ جای دنيا و در " دولت غيرايدئولوژيک"

 .هيچ زمان و عصر تاريخی وجود نداشته و ندارد

توان بر حسب اينکه دولتی پيروی  در نتيجه نمی

خود از يک ايدئولوژی خاص را رسمًا در جامعه 

اعالم بکند يا نکند، آن دولت را ايدئولوژيک و يا 

  )ادامه دارد(  . غيرايدئولوژيک ناميد

  

  نگاهي به برخي اخبار كوتاه
 برخـورد   در هفتم دی مـاه بـه دنبـال        ●

  مــــزدوران ســــرکوبگرقــــايق گــــشت
حراست دريا در بندر ترکمن بـا يکـی از          

حــسام  بــه نــام مــاهيگيران زحمــتکش
 و کشته شدن ايـن جـوان        الدین خدیور 

مــاهيگير اهــالی در بنــدر تــرکمن بــه     
ــده و   ــشم آم ــامی   خ ــه پاســگاه انتظ ب

ــدر   ــداری بن ــاقلی و فرمان روســتای چاپ
مـردم خـشمگين   . ترکمن هجـوم بردنـد   

ــا  ــه سـ ــوال بـ ــداری و امـ  ختمان فرمانـ
ــر  ــی نظيـ ــا و دولتـ ــای  خودروهـ  قایقهـ

 آسـيب جـدی     نيروهای سرکوبگر رژیـم   
ــت   . وارد ســاختند ــن حرک ــال اي ــه دنب ب

اعتراضی رژيـم مبـادرت بـه دسـتگيری         
تعداد زيادی از جوانـان شـهر نمـود کـه           
ــد   ــه بلوچــستان تبعي ــا ب ــدادی از آنه  تع

ــدند ــدادی از. شـــ از  سرنوشـــــت تعـــ
هـيچ اطالعـی در     نيـز   دستگير شـدگان    

  .دست نيست
  
  

در دوازدهــم دی مــاه دختــر جــوانی  ●
که مسلح به نارنجـک و مسلـسل بـود          
وارد محوطه پادگان سپاه پاسداران در      
ماکو شده و پس از حملـه بـه تعـدادی           
ــم و کــشته و مجــروح   از پاســداران رژي
کردن تعدادی از آنهـا بـا شـليک آخـرين         

خبرگزاريهــای . گلولـه خودکـشی نمـود   
 اسـالمی ايـن عمليـات را بـه          جمهوری

  .نسبت دادند" پژاک"گروه 
  
  

دادگــــستری اســــتان سيــــستان و ●
 دی ماه اعالم کرد که      ١۶بلوچستان در   

پنج نفر که متهم به درگيری مـسلحانه        
در اين استان بوده اند محکوم به قطـع         
دســت راســت و پــای چــپ شــده انــد و 

ــام  ــن احک ــام اي ــال ع ــت   "  در م ــا رعاي ب
ــی و  ــشريفات دادرسـ ــضور و  تـ ــا حـ  بـ

نظارت کامـل تـيم پزشـکی بـه مرحلـه           
  ". اجرا در آمده است
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اي از آقــاي مــسعود    مقالــه1386مــاه   دي22روز 
ــره ــوان    نق ــت عن ــار تح ــايعه و  "ك ــا، ش ديكتاتوره

.  در خبرنامه گويا به چاپ رسيد      "خودكشي قهرمان 
اي    در مقالـه   1383از آنجا كه ايشان در شـهريورماه        

 اشاره كرده بودند، با     "شايعه قتل صمد بهرنگي   "به  
نوشته ايشان را مطالعه كرده و ديـدم        دقت بسيار اين    

آقـاي  . زيربناي سخن همان زيربناي آن زمـان اسـت        
ــار خــود پــس از  كــار در مقالــه ايــن مــسعود نقــره  ب

 و علــل شــيوع آن در "شــايعه"اي در مــورد  مقدمــه
جوامع ديكتاتوري به شايعات موجود در مورد چنـد         
مــرگ در دوران شاهنــشاهي پهلــوي و جمهــوري    

كرده و پس از آن به دو مورد در اين          اسالمي اشاره   
ــان  مــرگ مــشكوك غالمرضــا تختــي و مــرگ  (مي

پرداخته و با ذكر مـسائلـي      ) مشكوك صمد بهرنگي  
كننده  در اين دو مورد، بدون آنكه بتواند دليلـي قانع    

براي سخنان خود بـه ميـان آورد، واقعيـت را همـان             
ــوه مــي دهــد كــه شــخص وي    ــسعود (چيــزي جل م

ســت آن را تبليــغ مــي كنــد و نظــر سالها) كــار نقــره
ديگران مبني بر مشكوك بودن مرگ آن  دو تـن را    
شايعه اي نادرست مي خواند كه گويا بر پايه مبارزه          

  .بر عليه ديكتاتوري موجود به وجود آمده است
   
دانم كـه نقـد نظـرات         هر چند با تجربه از گذشته مي       

ــره  ــاي نق ــودن     آق ــي ب ــشان دادن غيرواقع ــار و ن ك
زني از جانب ايـشان       تواند با خطر اتهام     يش مي ادعاها

خواهم در زير بـه نكـاتي         همراه باشد، با اين حال مي     
براي اين كـه  . چند در مورد نوشته اخير وي بپردازم      

خواننده متوجه سابقه برخورد اتهام زني آقاي نقـره         
كار بشود، الزم است بگويم كـه زمـاني كـه مـن در              

از آقـاي نقـره كـار        به نقد نوشته اي      1383شهريور  
پرداخته و تالش كردم كه نادرستي ادعاي او را كـه           

فردي كه به (اي از حمزه فراهتي  تنها بر مبناي نوشته
مـرگ  ) هنگام مرگ مشكوك صمد به همراه او بود       

صمد بهرنگي را غيرمشكوك مي خواند ، نشان دهم         
اي تحـت عنـوان       كـار در نوشـته      ، واكنش آقاي نقره   

ه مقاله آقاي نادر ثـاني، روشـنفكر   چند كلمه دربار  "
 چنان بود  كه بيش از       "كيست؟ روشنگري چيست؟  

ايــشان در ايــن . هــر چيــز حيــرت مــن را برانگيخــت
نوشته به جاي پاسخ دادن به نكاتي كه من بـا دليـل و     
اســتدالل و ارائــه مــدرك ذكــر كــرده بــودم بــدون 

فراواننـد همچـون    ": كمترين توضـيحي نوشـت كـه      
ر پژوهـشگري خـالف نظرشـان را        نادر ثاني كـه اگـ     

اش را لغو و باطل اعـالم         ارائه دهد جواز پژوهشگري   

قضاوت در اين حد كه ":  و سپس اضافه نموده بود كه      ".بيني و خودخواهي تازگي ندارد      ماندگي، خودحق   اين عقب . كنند
سـازي غيرمـسئوالنه و        زني و جـرم    ي اتهام    حتي با نوع شرمگينانه    -ي عادالنه قاتل اعالم شود        كسي بدون بررسي و محاكمه    

اما واقعيت آن بود كه من جواز پژوهشگري كسي را باطل نكرده بودم، كسي را هـم قاتـل اعـالم نكـرده                       . ".ست  غيرانساني
خواند خواسته بودم كه پژوهشگرانه رفتار كرده و تمـامي جوانـب آنچـه                بلكه تنها از فردي كه خود را پژوهشگر مي        . بودم

 بـه طـور كلـي       1)رجوع كنيد به مقاله روشنفكر كيست؟ روشنگري چيـست؟        ! (آورد را در نظر بگيرد       مي كه بر روي كاغذ   
 سال اقدام به بازنويسي مقاله تـان كـرده ايـد مـي              12وقتي شما پس از     "حرف من در خطاب به آقاي نقره كار اين بود كه            

برخورد شما نوشته شده اند را مورد ارزيابي        بايست همه مطالبي را كه در اين مدت درخصوص موضوع مورد بحث و مورد               
شـما بـه خواننـده    . ....نوشته اشـرف دهقـاني را   "...مرگ صمد"راز"قرار مي داديد، از جمله كتاب اسد بهرنگي و كتاب 

توضيح نمي دهيد كه در قبال مسائلي كه در آن كتاب ها مطرح شده اند، پاسختان چيست و با آن هـا چگونـه برخـورد مـي                     
  .فعالً از بحث بيشتر در مورد اين موضوع مي گذرم. 2)  نسنجيده"پژوهشي"از مقاله گامي در بررسي  ( "! كنيد

  
جالب اينجاست . كار در نوشته تازه خود در ابتدا نگاهي به پديده شايعه نموده و سعي كرده است كه آنرا بشكافد                 آقاي نقره  

 "برخـي "امـا بـه راسـتي ايـن     .  اسـت   خوانده"ديده رايج اجتماعيترين پ مهم" را از قول برخي    "شايعه"كه در اينجا وي     
كـار در اينجـا بـراي نـشان دادن        اي كـه آقـاي نقـره        اند؟ اصوالً شـيوه     كدامانند و از چه رو به شايعه چنين ارزش بااليي داده          

نام در اين مـورد      انام و بي  برند رجوع دادن به آنچه كه برخي و يا گروهي و يا متكلماني ب               تعريف و جايگاه شايعه به كار مي      
باشد و خود جمعبنـدي مشخـصي از آن گفتـه هـا               مي) برهم و بدون داشتن چهارچوبي جامع       و  آنهم به شكلـي درهم   (اند    گفته

شـويم كـه آيـا يـك          به همين دليل دست آخـر حتـي متوجـه نمـي           . ارائه نداده و به نوبه خود اين پديده را تعريف نمي كند           
شـويم كـه آيـا       متوجـه نمـي   ! باشـد   تواند حامل حقيقت بوده و يا همواره فاقد آن مـي            مي) افته است آنچه شيوع ي   ("شايعه"
  ؟!هاست  باشد و يا آنكه همواره بيان نادرستي"حقيقتي پنهان"تواند حامل   مي"شايعه"

   
ي نوشـته اش نـشود، بـه        نويسد ولي تالش دارد كه خواننده متوجه منظور اصـل           داند چرا مي    كار، كه به خوبي مي       آقاي نقره   

 پرداخته و پس از آنكـه سـري بـه       "شايعه قتل "تواند بر سر زبانها بيفتد به         يك باره از تمامي شايعاتي كه در يك جامعه مي         
كار  جالب اينجاست كه آقاي نقره. پردازد  مي كليات مي زند به آنچه كه در جامعه ما در مورد دو مرگ مشكوك گفته شده

هاي اين جوامع دارد توضيح مي دهـد          امل به دمكراسي موجود در جوامع اروپايي و آمريكايي و رسانه          كه گويا اعتمادي ك   
افتـد    برد، چرا كه خبرها و آنچه كه اتفـاق مـي            هاي پيدائي و گسترش شايعه را تضعيف و از بين مي            دموكراسي زمينه ": كه

در جوامع اروپـايي و امريكـا و كانـادا و برخـي جوامـع      به همين دليل . شود بطور واقعي و سانسورنشده در جامعه مطرح مي       
واقعيـت امـا    . "كند، و چنانچه بروز كند گسترش و تـداوم آن عمـر درازي نخواهـد داشـت                  ديگر، شايعه به ندرت بروز مي     

و در تجربـه بـه      ) در سـوئد  (كـنم     من سالهاست كه در يكي از اين جوامع زندگي مـي          . خالف چنين ادعائي را حكم مي كند      
هاي آن اعتمادي چندان داشته باشم و به خـوبي            توانم به دمكراسي موجود در اين جامعه و به رسانه           بي دريافته ام كه نمي    خو
نيز در اينجا موجـود بـوده و عمـري    ) و ماهيت قاتل(دانم كه نه تنها شايعه به طور كلي، بلكه حتي مورد معين شايعه قتل        مي

كند، در موارد بسياري خود قدرتمندان ايـن جوامـع شـايعات              كار از آنها ياد مي      نقرهدر جوامعي كه آقاي     . هم پردوام دارد  
كنند كه اتفاقاً در مورد يكـي از برجـسته تـرين              ها پخش مي    در ميان توده  ) ها  و در بسياري از موارد با كمك رسانه       (بسياري  

مرگ مشكوك  
بهرنگي و 

تختي، شايعه 
يا واقعيتي 
 پنهان!؟

 نادر ثاني
nader.sani@gmail.com 
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آنهـا همگــان مــي داننــد، يعنــي آنچــه كــه در مــورد  
عمل القاعده شايعه   هاي مخرب عراق و وسعت        سالح

  .كرده و بر سر زبانها انداختند
   
تا جـائي كـه بـه مـردم در رابطـه بـا مـسايل سياسـي                 

مربوط اسـت تجربـه نـشان مـي دهـد كـه برخـي از                
هـم در   ( به معني آنچـه شـيوع يافتـه انـد            "شايعات"

حامـل واقعيتـي پنهـان      ) اينجا و هم در آنجاهاي دگر     
 از بـه اثبـات      يعنـي واقعيـاتي كـه تـا پـيش         . اند  بوده

رســيدن، حقيقــت نهفتــه در آنهــا بــه مثابــه شــايعاتي 
) و بـه خـصوص حكومتهـا      (نادرست از جانب برخي     

 بـه قتـل     "شـايعه "از آن جمله است     . شدند  اعالم مي 
در (رزمـان مبـارز او    رسيدن رفيق بيژن جزنـي و هـم    

 ارائه داده شده از جانـب سـاواك         "واقعيت"مقابل  
 "شـايعه "و  ) ام فـرار  يعني كشته شدن آنهـا در هنگـ       

، 1959،  1958گوارا در سالهاي      زنده بودن رفيق چه   
 كشته شدن او    "واقعيت"در مقابل    (1966 و   1965

نخست به وسيله بلندگوهاي تبليغـاتي   كه در دو سال
بـه وسـيله بلنـدگوهاي     و در دو سـال بعـدي   باتيـستا 

  ).شد آي اي در اينجا و آنجا پخش مي تبليغاتي سي
   
كار بار ديگر در      اظهار نظري كه آقاي نقره    اكنون به    

مورد مـرگ مـشكوك صـمد بهرنگـي كـرده اسـت             
ــردازم ــسد او مــي. بپ ــالها ســكوت،  ": نوي پــس از س

سرانجام تنها شاهد مرگ صمد اعالم كرد كه صـمد          
ايـن  . به دليل ناآشنايي با فن شـنا در ارس غـرق شـد            

شهادت اين نظر و باور را تقويـت كـرده اسـت كـه              
. "هرنگي يك قتل سياسي نبـوده اسـت       مرگ صمد ب  

البته عليرغم اين سخن كه به هر حال حامل ترديـدي           
در چگونگي مرگ صمد بهرنگي است، خود وي در         
همــين مقالــه مــورد بحــث حكــم صــادر كــرده و بــا  

صــمد بهرنگــي، نويــسنده و ": قاطعيــت مــي گويــد
كوشنده ي سياسي چپ گرا در رودخانه ارس غـرق          

كـار بـار ديگـر تنهـا بـا       نقـره   بدينگونه آقـاي   ".شد
استناد به ادعاي يك فرد آنهم  فـردي كـه خـود در              
ايــن رابطــه مــورد ســئوال بــوده و مــي باشــد، نتيجــه 

گيرد كه پس مسئله قتـل سياسـي در ميـان نبـوده               مي
چـون حمـزه فراهتـي آن را گفتـه پـس حتمـاً            . است

و همين گويـا بـراي آقـاي نقـره كـار            ! درست است 
  .كافي است

   
كـار    گيـري آقـاي نقـره       خطي پيش از اين نتيجه    چند   

بــدل "اش نيــز بــراي  رژيــم و ســاواك": انــد نوشــته
 شايع كردند صمد به دليل نوشيدن مـشروبات         "زدن

من به عنوان كسي كه از دوران شاه همواره با عالقه مطالبي كه در مـورد صـمد                  ! عجبا. "الكلي در رودخانه غرق شده است     
ده اند را دنبال كرده ام، هيچوقت از رژيم شاه و سـاواكش نـشنيده ام كـه چنـين ادعـائي كـرده                        بهرنگي گفته و يا نوشته ش     

.  هرگز در ميان مردم مطـرح نبـوده اسـت   اتهام به ساواكمطمئناً خوانندگان اين مطلب نيز با من توافق دارند كه اين  . باشند
است؟ پاسخ را خود ايشان بدهند و در هر حال  بايد       مطرح كرده    "شايعه"پس آقاي نقره كار چرا چنين چيزي را به عنوان           

 كه مي تواند در خدمت گمراهي اذهان نسبت به واقعيت مرگ مشكوك صـمد بهرنگـي و                  اتهاميبا هشياري از اشاعه چنين      
  3.مخدوش كردن آن قرار گيرد، جلوگيري نمود

   
ي مرگ غالمرضـا       به ويژه در رابطه    -ي اشاره شده    ها  در رابطه با مرگ   ": نويسد  كار در جمعبندي نوشته خود مي       آقاي نقره  

انـد و   پراكني و اظهار نظـر كـرده    مخالفان رژيم شاه و بخشي از روشنفكران و روشنگراني كه شايعه-تختي و صمد بهرنگي    
ي و نقـد    بايد به بازخواني، بررسـ      اند، مي   اش را به طور مستقيم قاتل اين دو شخصيت گرانقدر معرفي كرده             ديكتاتور و رژيم  

كار بدون اين كه حتي قادر باشد كمترين مدركي دال بر خودكشي تختي و   در اينجا نقره ").و بپردازيم (نظر خود بپردازند    
غرق شدن طبيعي بهرنگي ارائه كند، از ديگران مي خواهد كه از اظهارنظر در مورد امكان قتل اين دو فرد توسط ساواك و 

اگر چنين نكنند از طرف     ! ( هار ندامت و پشيماني كرده و به انتقاد از خود بپردازند          حتي مشكوك خواندن مرگ اين دو اظ      
اين حرف بيانگر آن است كه نقره كار ها به هـر دليلــي   .).  قلمداد خواهند شد"شايعه ساز و شايعه پراكن  "كار    آقاي نقره   

توانند به آنچـه ديگـران در     قيقت جا بزنند و نمي    نويسند را عين ح     گويند و مي    ها مي   اند كه آنچه كه فراهتي      عزم جزم كرده  
  .اند، امكان وجود بدهند اين مورد مي گويند توجه نموده و به باورهائي كه عليرغم نظر آنهاست  تا زماني كه رد نشده

  
منظـور شـانه   هاي ايشان در بـسياري از مـوارد بـه        كه در نوشته  (ها    كار در خالل يكي از زيرنويس       در پايان آقاي مسعود نقره     

خـانم اشـرف   ": نويـسند  مي) خالي كردن از  پرداختن به مسائلـي آورده شده اند كه در طي متن مقاله مورد بحث مي باشند             
هـاي   واژه.  "اش مرگ صمد بهرنگي را قتل سياسي اعالم كرده است هاي دهقاني چريك گرانقدر و محترم، در خالل نوشته 

ظر هر كسي را به خود جلب كند و شايد همين امر مـانع از توجـه الزم بـه دروغـي                  مي تواند ن   "چريك" همراه با    "خانم"
اش   هـاي   در خالل نوشته  "كار مدعي شده كه رفيق دهقاني         شود كه در مفهوم كل جمله وجود دارد و آن اين كه آقاي نقره             

مرگ صمد بهرنگي را    
قتـــل سياســـي اعـــالم 

اين امـر   . "كرده است 
بــا توجــه بــه خواســت 

كـار بـراي      آقاي نقـره  
ــدامت و   ــار نـــ اظهـــ
پــشيماني از هــر گونــه 
ــراز شــك در مــورد  اب
مــرگ صــمد بهرنگــي 
كه در سطور باال ذكـر      
شد بايد بـه ايـن معنـي        
باشد كه رفيـق اشـرف      
ــه   ــز بــ ــاني نيــ دهقــ

پراكني در مورد     شايعه
ايـــن مـــرگ كمـــك 
كرده و بايد بـه انتقـاد       

 بلكه از جايگاه يـك      "چريك"ر مورد ياد شده نه از جايگاه يك         هاي خود د    اوالً رفيق دهقاني در نوشته    .  از خود بپردازند  
پژوهشگر، آنهم پژوهشگري كه خود در رابطه با صمد بوده، برادرش رفيق بهـروز دهقـاني و شـوهرخواهرش رفيـق كـاظم            

تن اند، در مورد واقعيت هاي عيني كه خـود از نزديـك شـاهد بـوده اسـت بـه نوشـ                سعادتي از نزديكترين رفقاي صمد بوده     
رفيق دهقاني در كتاب .  صحبت شده است  "مرگ مشكوك صمد  " از   "راز مرگ صمد  "ثانياً در كتاب    . اند  مطلب پرداخته 

خود در مورد فراهتي هم حكمي صادر نكرده و اتفاقاً به او امكان داده است تـا بـه ابهامـات و سـواالتي كـه از وي در ايـن           
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!!مرگ بر فريبكارانمرگ بر فريبكاران! ! مرگ بر امپرياليسممرگ بر امپرياليسم   

 كتاب و كتاب برادر صمد يعني اسد بهرنگي بـه نـام           
بـه  .  شده است، پاسخ دهـد     " برادرم صمد بهرنگي   "

همين خاطر هم بوده باشد،عليرغم همه واقعيت هائي        
كه مشكوك بودن مرگ صمد را تأئيـد مـي كننـد،            

 بـودن مـرگ     "قتـل سياسـي   "رفيق اشرف هنوز بـه      
پس چرا آقاي نقـره     ! صمد بهرنگي رأي نداده  است     

شـايد   كار به گونـه اي كـه گفتـه شـد مـي نويـسد؟                
كار در ابراز     ساني باشند كه بگويند كه آقاي نقره        ك

عليرغم وضوح كامل اظهـار نظرهـاي       (چنين ادعائي   
انـد امـا      اشـتباهي كـرده   ) رفيق دهقاني در اين مورد    

داننـد كـه چـه      باورم آن است كه ايشان به خوبي مي       
اساساً توجـه بـه     ! نويسند و اشتباهي در كار نيست       مي

ه كه در اينجا هم به      كل مقاله و بحث هاي مطرح شد      
آنها برخورد شـد، منظـور اصـلي را كـه همانـا غيـر               
مـشكوك جلــوه دادن مـرگ تختــي و بهرنگـي مــي    

    .باشد، براي خواننده آگاه نشان مي دهد
  

  :زير نويس
روشــنفكر كيــست؟ روشــنگري "  مقــاالت -2 و 1

ــامي در بررســـي " و "چيـــست؟ ــشي"گـ  "پژوهـ
ــسنجيده ــاني"ن ــادر ث ــهريور - از ن ــن ( 1383 ش اي

 چـاپ  " پيام فدائي ويژه صمد بهرنگي"مقاالت در  
شــــــده و در ســــــايت ســــــياهكل بــــــه آدرس 

www.siahkal.com    نيز قابل دسترسي مـي 
 . )باشند

  
در مقابل طرح چنان مسائلي بود كه آقاي نقره كـار           

 "بيني و خودخـواهي  ماندگي، خودحق    عقب "اتهام  
در ميـان مطالـب مختلـف، رفيـق اشـرف           . به مـن زد   

اني و همچنين اسد بهرنگي و برخـي از دوسـتان           دهق
نزديك صمد مطرح كـرده انـد كـه ايـن، زنـده يـاد               
كاظم سعادتي و برادر صمد، اسـد بودنـد كـه جـسد             
صمد بهرنگي را از رودخانه گرفته و به تبريز منتقل          
كردند و اين مغاير با ادعاهائي اسـت كـه در نـشريه             

 مطرح شده )منبع مورد استناد آقاي نقره كار( آدينه
اتفاقـاً يكـي    . و چنين كاري را به فراهتي نسبت داده       

از نشانه هاي مشكوك بـودن مـرگ صـمد برخـورد            
. غير قابل توجيه فراهتي پس از مرگ صمد مي باشد

طور طبيعي در ارس غرق شده  اگر صمد بهرنگي به

 عازم تبريز شد؟ چرا موضوع مرگ او را كار نبرد و خود به تنهائي چرا حمزه فراهتي حتي كوششي براي يافتن جسد او به
به خانواده اش اطالع ند اد؟ چرا حتي كوشش نكرد كه خانواده اش را از محل مشخص آن رويداد بـاخبر سـازد تـا حـداقل                  
اسد بهرنگي و كاظم سعادتي آنهمه روز براي يافتن جسد صمد از پا نيافتند؟ آقاي نقره كار كه بـر مبنـاي نامـه فراهتـي در                           

 را بـه بـاد حملـه        "جامعه روشنفكري " و تأئيد سركوهي از آن در نشريه آدينه در مورد چگونگي مرگ صمد،               1371سال  
گرفت و در مورد اين مرگ قضاوت كرده و آن را يك مرگ طبيعي جلوه داده بود عليرغم وجود داليـل و مـدارك غيـر                  

، باز )ت؟ روشنگري چيست؟ به آنها استناد كرده بودم كه من نيز در مقاله روشنفكركيس(قابل انكار در رد آن اظهار نظرات 
  .  حاضر نشد در بي اعتبار بودن آن منابع ترديدي را اعالم نمايد

 "و سال هاي ديگـر ...ازآن سال ها"جالب است بدانيم كه حال حمزه فراهتي در كتابي كه در توصيف زندگي خود به نام 

 بـه  حتـي يح مرگ صمد بهرنگي اختصاص داده در حالي كه بـراي نمونـه     منتشر كرده و درآن چند صفحه اي را هم به توض          
يك ابهام و سوال در مورد مرگ صمد بهرنگي پاسخ نداده و با بي قيدي از اين امر شانه خالي كرده است ولي خواسته و يا                          

. م تبريـز شـده اسـت   ناخواسته به اين موضوع اعتراف نموده كه جسد صمد را در رودخانه رها كرده و خود به تنهـائي عـاز     
 :  عين اعتراف فراهتي كه از خودش به عنوان او صحبت مي كند، چنين است

 
حتما از سربازها . بعد داخل پاسگاه رفت. همه چيز را پرسيد و نوشت. روز بعد فرمانده گروهان سوار بر اسب سررسيد ...."

ستوان فرمانده گروهان دوباره از پاسگاه بيـرون        . وداو همچنان بهت زده، روي همان سنگ نشسته ب        . هم سئواالتي كرده بود   
:  سـتوان سـئوال ديگـري نداشـت        "نـه " پاسخ داد كـه      "آيا ژاندارمري از آمدن دوستت خبر داشت؟      ": آمد و از او پرسيد    

معلوم نيست كه بتـوانيم پيـدايش   ":  ستوان جواب داد ".پس او؟ مي خواهم با خودم ببرمش      " با العالجي پرسيد     "!برويم"
سوار .  اصرار بيشتر فايده اي نداشت     "پيدا كه شد خبر مي دهيم     ! من بايد بروم و تو هم نبايد بيشتر از اين اينجا بماني           . يمكن

   ".راهي را كه با صمد آمده بود، بدون او بر مي گشت. بر اسب راه افتادند

 
  .ن او برگشتيعني جسد صمد در رودخانه ماند و ايشان خود راهي را كه با صمد رفته بود بدو

  
كار به اصطالح پژوهش گري ايشان قبالً ايجاب مي كـرد   ( "تنها شاهد"حال كه خود منبع مورد قبول آقاي نقره كار، اين        

چنين اعترافـي كـرده اسـت آيـا     )  سخن مي گويد"تنها شاهد" صحبت كند و حال مرتب از     "شاهدان ماجرا "كه  مدام از     
فالحتـي و كـاظم     "ه حداقل در اين مورد بگويد كه اظهار نظر نشريه آدينه كه گويـا               آقاي نقره كار اين جسارت را دارد ك       

در آدينه از او به ( دروغ خود ساخته براي توجيه اعمال فراهتي "جنازه صمد را از ارس به تبريز آوردند و به خاك سپردند
 خـود قايـل شـده و بگويـد كـه بـا              بوده است؟ و حاضر است حداقل نقصي براي كار پژوهشگري         ) اسم فالحتي ياد مي شد    

 نيست و مثالً مي دانـد       "عقب مانده " ي در مورد من قضاوت كرده بود؟ آيا او كه مثل من              "خود حق بيني و خود خواه     "
درسـتي   آيا حاضر است بگويد كه من بـه (!!)   ارائه مي دهند درست است"دموكراتيك"كه آنچه كه رسانه ها در جوامع 

  ستناد كرده و آنچه نوشته بودم حداقل در اين مورد كه به آن اشاره شد، درست بودند؟به كتاب هاي ياد شده ا
 آقاي نقره كار در مقاله اخيرش گوئي كه از يك فاكت مسلم صحبت مي كند سعي كرده است به خوانندگان بقبوالنـد                       -3

ولـي  .  الكلي در رودخانـه غـرق شـد        اش نيز شايع كرده بودند كه  صمد به دليل نوشيدن مشروبات             كه گويا رژيم و ساواك    
هنگامي كه مقاله او در سايت پيك ايران درج شد و از طرف كسي مورد سوال قرار گرفت كه خود نقره كار با طرح چنين     
مطلبي دارد شايعه اي را بر عليه بهرنگي پخش مي كند، در پاسخ نوشت كه گويا چنين حرفي را امير حسين آريـان پـور در                          

نـشريه  ( بازتـاب  , اعتيـاد در دانـشگاه هـاي مـا    , آريـان پـور   . ح.ا: از قـول خـود او  .( ريه اي نوشته است در نش1359سال 
اما ديگرآقاي نقره كار به خواننده      ).  ايران – تهران   -1359پاييز سال    , 3شماره  , ويژه اعتياد , ) روانشناسي و روانپزشكي    

؟ بسيار خوب  نويسنده اي سه سال پس از سقوط شاه        !فته است خود نمي گويد كه آريان پور بر اساس چه مداركي چنين گ           
در نشريه گمنامي ادعائي كرده است، ولي چرا آقاي نقره كار آن ادعا را به عنوان اين كه گويا واقعـاً در دوره شـاه چنـين                           

كرد را به عنـوان  مطرح ) درست و يا نادرست (چيزي شايع بوده جلوه مي دهد؟ تازه آيا مي توان هرادعائي كه نويسنده اي             
  2008 ژانويه 18            موضوع گويا شايع در جامعه اعالم نمود؟ 
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 دوران رژيم شاه ، اشرف دهقـاني بـا          زنداني سياسي 
صرف بيش از سه سال تحقيق و مطالعـه آثـار بـسيار             

 در بـاره زنـدان و زنـدانيان         تـاكنون متعدد موجود كه    
 "يدر جدال با خاموش"سياسي نوشته شده ، در كتاب 

كه اخيرا منتشر نموده به تحليل از زندان هاي جمهوري 
 برخاسته و بـه درسـتي بـه تـشريح           60اسالمي در ده    

تشابهات و تفاوت هاي محيط زنـدان و نـوع شـكنجه            
 – 60شدن هـا در دوره دهـه        

رژيم جمهوري اسالمي با دهه     
او .   رژيم شاه مي پردازد– 50

با اسـتفاده از منـابع متعـدد و         
د و نامبرده شده در     مĤخذ مستن 

صفحات آخر كتاب ، استدالل     
ميكند كه سبعيت شكنجه گران     
جمهوري اسالمي در حمايـت     
ــا و   ــست ه ــافع امپريالي از من

 در دهه   -سرمايه داران وابسته    
شات از مـذهب  ه فقط ن ، نه هاله آسماني داشت و ن   60

در واقع رژيم جمهوري اسالمي نـه       .  اسالم گرفته بود  
لف خود ، رژيم وابسته به امپرياليـسم        تنها چيزي از س   

 -منفور شاه كمتر نداشته ، بلكـه در همـه زمينـه هـا               
پليدي ، شقاوت و بيرحمي را به درجات بيشتري از آن           

  .رسانده بود
  

 ، با وجود روحيـه مبـارزاتي        60شرايط جامعه در دهه     
توده هاي مردم ، مردمي كه قيام كرده بودند تـا رژيـم             

ه و به قطع سلطه امپرياليـسم نائـل        شاه را سرنگون كرد   
آيند ، آن چنان اقتضا ميكرد كه طبق تعهدات رد و بدل   

 ، بين امپرياليـست     "گوادلوپ"شده ، قبل از كنفرانس      
ها و دار و دسته خمينـي در رابطـه بـا حفـظ ارتـش                
آمريكائي و حمايت از منافع امپرياليست ها ، با كـشتار   

وچ ، كرد ، ترك     بيرحمانه خلق هاي تركمن صحرا ، بل      
و عرب از يـك طـرف و شـكنجه ، حـبس و اعـدام                
مبارزين و روشنفكران جامعه از طـرف ديگـر ، شـور            

رعـب و   مبارزاتي مردم را خوابانده و با ايجاد محـيط 
وحشت بي سابقه تري ، ترس از ادامه مبارزه را در دل            
همگان بر انگيزند تا توده هاي مردم حساب كار خـود           

 در زندان هـاي     60اقع ، آن چه در دهه       در و .  را بكنند 
رژيم جمهوري اسالمي ميگذشت فشرده آن سركوب ،        
فشار و اختناقي بود كه در سطح وسـيع تـري در كـل              
جامعه و در زندان بزرگ تري به نام ايران جريان داشته          

  . است
 

شگفتا ، تشابهات محيط زندان و شكنجه شـدن هـا در            
بقـدري بهـم   دو دوران پهلـوي و جمهـوري اسـالمي    

نزديك هستند كه تشخيص دوران وقايع از هـم ديگـر           
در ايـن مـورد در بخـشي از كتـاب ،            .  مشكل ميشود 

خواننده به چالش كشيده ميشود كه حدس بزند كه بـا           
توصيف شرح حال يك واقعه ، آن واقعه ذكر شده بـه            

   تنها بـا رجـوع بـه قـسمت            !كدام دوره  تعلق دارد    

اب است كـه شـخص      توضيحات در صفحات آخر كت    
ميتواند مطمئن شود كه آيا تعلق واقعه به يـك دوره را            

  !درست حدس زده است يا نه
  

 بـا اسـتناد بـه    "در جدال با خاموشي   "نويسنده كتاب   
نوشته ها و كتب منتشر شده موجود ، بـه درسـتي بـه              
تفاوت شكنجه هاي جسمي و روحي در دوران بعد از          

ره كرده و نـشان      اشا 60 و   50 در دو دهه     "بازجوئي"
ميدهد كه تفاوت فاحش بين ايـن دو دوره ، شـكنجه            
هاي جسمي و روحي اي بود كـه بـراي خـرد كـردن              
شخصيت انساني زندانيان سياسـي و شكـستن روحيـه          
مقاومت و انصراف آن ها از ادامه مبارزه جريان داشت          
كه تنها با وجود توابين، اين مزدوران بي مزد جمهوري          

ق هاي زنـدان و در ميـان زنـدانيان          اسالمي كه در اطا   
اتفاقا شناساندن  .  زندگي ميكردند، امكان پذير شده بود     

 تحقيقي مهم كتاب    دست آوردهاي  ، يكي از     "تواب"
 مي باشد كه از آن به عنـوان         "در جدال با خاموشي   "

اگر .   نام مي برد   60پديده نوظهور در زندان هاي دهه       
 ، بعـد از     53 تـا    50زنداني سياسي دوره سـال هـاي        

شكنجه شدن هاي وحشيانه به دست ماموران ساواك و         
شهرباني ، جاني برايش باقي و به عبارتي زنده ميمانـد           

  ميگرفـت ،   "حـبس "و در دادگاه هاي شـاه ، حكـم          
ژيم پهلوي ديگر كمتـر بـا او كـاري          دستگاه ساواك ر  

داشت و اجازه ميداد كه او زندگي خود را در حبس و            
 1353اگر چه در سالهاي بعد از .   ددر زندان به سر كن

، شرايط بـه مراتـب دشـوارتري را در زنـدان برقـرار              
نمودند و حتي در مواردي نيز زندانيان سياسي قـديمي          

را هم دوباره مورد بازجويي و شكنجه هاي جـسمي و           
 در  60روحي قـرار مـي دادنـد ، ولـي در دوره دهـه               

جمهوري اسالمي شرايط بـسيار وحـشتناك تـري بـر           
به گونه اي كـه مـثالً در تهـران در           .  زندان حاكم بود  

سالهاي اول اين دهه ، تمام زنـدانيان سياسـي كـه در             
 خود بودند را آن قدر "محكوميت"حال گذران دوران 

در زير فشار جسمي و روحي قرار مي دادند كه بعضي           
از آن ها گاه تـا بـه سـر          
حد جنـون و خودكـشي      

با كمك  !   كشانده شدند 
ــدارا ــزدور و پاسـ ن مـ

 بي مزد امكان    "توابين"
انــواع و اقــسام شــكنجه 
هاي جـسمي و روحـي      
براي زندانيان سياسـي را     

از .  بوجود آورده بودنـد   
اين گونه شـكنجه هـاي      
جسمي و روحي ، پخش گوش خراش قرائت قـرآن از      
بلندگو ها ، نمايش ممتد نوار ويديويي مشتي بريـده و           

 ، بكـار گـرفتن      وا داده از تلويزيون هاي مـدار بـسته        
شكنجه هاي نو ظهوري مثل نشاندن بعضي از زندانيان         
در محفظه هايي كه با تخته چوب هائي از هم جدا مي            

براي ايجاد ترس و وحـشت     .  شدند ، را ميتوان نام برد     
و شكستن روحيه مقاومـت در زنـدانياني كـه مجبـور            
بودند ساعت ها در سكوت و تـاريكي محـض بـدون            

محفظه ها بنشينند ، آن جايگاه ها را هيچ حركتي در آن 
مجموعه قبر ها يا تابوت     .   قبر و يا تابوت مي ناميدند     

 "تـوابين " مشهور شده بود توسط      "قيامت"ها كه به    
شالق بدست نگهباني ميشد كه چنانچه زنداني عطـسه         

بـدنش بـا ديـواره تـابوت        يا سرفه ميكرد و يا اين كه        
تماس حاصل مينمود ، با فرود آوردن ضربات شالق بر 

  . سر و گردن ، او را تنبيه كرده باشند
  

در شرايطي كـه طيفـي از جريانـات رفرميـست مـي             
كوشيدند و هنوز مي كوشند كـه بـا تكيـه بـر وجـود              
شكنجه و شرايط دشوار زندان ، مرز بين توابين و ديگر 

 مخدوش سازند و با عنوان مسايلي       زندانيان سياسي را  
 سـاله كـه     16 ،   15از اين قبيل كه حاال به يك جـوان          

اظهار ندامت كرده نبايد كاري داشت ، در اين كتـاب           
در درجه اول كوشش شده است كه تواب بـه عنـوان            
يك پديده نوظهور در زندان صرف نظر از اين كه چـه            

قـرار  گروه سني و غيره در آن جا داشتند مورد بررسي           
گيرد و نويسنده در حالي كه وقوف خود بـه واقعيـت            

    كتابمعرفي

  "در جدال با خاموشي"

  "60تحليلي از زندانهاي جمهوري اسالمي در دهه "

 فيعي شاسد



  صفحه               103شماره                                      پيام فدايي 
 

 

15 

هائي كه باعث قرار گرفتن يك فرد زنـداني در صـف            
دشمنان مردم مي شد را نشان مي دهد ، بـدون دچـار             
شدن به احساساتي غير منطقي ، كامالً موفق به تعريف          
اين پديده شده و  آشكار مي كند كه تـواب ، زنـداني              

هوري اسالمي بود كه دسـت      همكار نيروهاي رژيم جم   
در دست نيروهاي امنيتـي و مـسئولين زنـدان در كـار      

توابين عينا و .   سركوب زندانيان سياسي شركت ميكرد
نه مخفيانه به انجام وظايف ضد خلقي متعددي بر عليه          

آن ها چـه از نظـر       .  ديگر زندانيان سياسي ميپرداختند   
وزه كار هاي عملي و چه با پيشبرد كـار هـائي در حـ             

نظري و ايـدولوژيكي همچـون نـوكران بـي جيـره و             
مواجب مسئولين زندان به وظائف محولـه شـان عمـل           

درست به گونـه اي كـه پـسران و دختـران            .  ميكردند
 ساله در خارج از زندان تحت عنوان        16 و   15نوجوان  

بسيجي و غيره در همه جا و از جمله در گـشت هـاي              
.  عمل مي نمودند  سركوب بر عليه مردم رنجديده ايران       

بايد دانست كه عدم توجه به چنين واقعيتـي ميـدان را            
براي رفرميست ها باز مي گذارد كه سعي ميكنند نقش          

 كه با جاسوسي در ميان زندانيان سياسي        "توابيني"آن  
 مجـدد و شـكنجه مجـدد آن هـا           "بـازجوئي "باعث  

ميشدند ، و يا با خوش خـدمتي در شـالق زدن هـا و               
زنـدانيان سياسـي بـا سـابقه شـركت          شكنجه مستقيم   

ميكردند ، و در بعضي موارد در ميدان هاي تيـر بـراي             
 حاضر مي شدند، را كمرنگ و بي        "تير خالص "زدن  

فاجعه اين جاسـت كـه امـروزه        .   اهميت جلوه دهند  
بخـشش  "نه تحت عناوين مختلفي مثـل       كساني زيركا 

ايجاد ديالوگ  " و يا    "مهر ورزي به مظلوم   " ،   "قرباني
عي ميكنند جاي پاي آن جاسوسان رژيـم         س "ا توابين ب
  . در ميان اپوزسيون خارج كشور باز كنند را
  

با وجود اينكه درجه پليدي رژيم جمهوري اسالمي بـر      
كسي پوشيده نيست ، اما در ايـن كتـاب بـازنگري و             

 بـر بهتـرين و آزاده   60توصيف جناياتي كـه در دهـه        
 چـه از زبـان و       ترين فرزندان كشور ما اعمال شد اگر      

ديده شاهدين عيني آن جريانـات نقـل قـول مـستقيم            
.  ميشود ، اما گاهي اوقات هنوز هم باور كردني نيـستند        

اعمـال  در تمامي طول اين كتاب ، آدمـي از خوانـدن            
قساوت انگيز بازجويـان ، شـكنجه گـران و مـسئولين            

اما در ايـن ميـان ،   .   زندان ها ، شديداً متاثر  مي شود     
اومت هاي اعجاب انگيز و مبارزات هزاران زن    شرح مق 

 كه با نبود چشم انداز روشـني از        زنداني سياسي و مرد   
آينده ، در برابر اين همه جنايت همچون سرو ايستادند          
ولي هرگز نشكستند ، به انسان شور مبارزاتي نويني مي 

با آگاهي به عمق جنايات غيـر قابـل      همچنين  .   بخشد
ن جمهوري اسالمي ، انزجار و توصيف دست اندر كارا

.  نفرت از اين رژيم منفور در هر كسي چند برابر ميشود          
معـدود خـاطرات    خواننـده از    در سراسر اين كتاب ،      

خوش زندانيان سياسي ، خوشحال و بـا شـرح درد و            
رنج متعدد آن ها به غم و اندوه كشيده ميشود ، غـم و              

د اندوهي به وسعت قلب هاي بزرگ هـزاران زن و مـر          
 بـا   د را در مبـارزه    ن شيرين و زيباي خو    مبارزي كه جا  

  . مي سرمايه جمهوري اسالمي از دست دادندرژيم حا
  

 را به   "در جدال با خاموشي   "خواندن كتاب با ارزش     
هر  انساني كه قلبش براي رهايي مردم ايران مي تپـد ،             

  .قويا توصيه ميكنم
  

  ٢٠٠٨ ژانویه ١٠ - ١٣٨۶ دی ٢٠

  

  23از صفحه    ...به ديدگاه هاي اپوزيسيون و نگاهي "جنگ"

  .توده های تحت ستم ما خواهد بود

که بر خالف آنچه که -با توجه به ماهيت غير عادالنۀ جنگ احتمالی امپرياليستی 

 اين توده های محروم ما هستند که -ادعا می شود بر عليه جمهوری اسالمی است 

ينه خواهد شد و دود چنين جنگی، جان، امنيت، و دار و ندارشان در اين جنگ هز

و با توجه .  اگر که صورت گيرد به چشم محرومترين های جامعه امان خواهد رفت

ايران، به بهانه ای  تبديل شده که با تمسک " پرونده هسته ای"به اينکه موضوع 

 اقتصادی جنايتکاران جهانی توجيه می گردد، –جستن به آن، اهداف سياسی 

 نتيجه گرفت که چنين سياست ارتجاعی ای نه تنها در خدمت منافع بنابراين می توان

توده های ما نمی باشد، بلکه گويای اهداف پليد و بسيار بزرگی است که مجريان آن 

  . به قيمت فدا کردن ميليونها انسان در سر می پرورانند

 با هر )حتی تحريم های اقتصادی را نيز(آنهائی که حمله نظامی آمريکا به ايران را 

بهانه ای توجيه می کنند، و يا اينکه با برجسته کردن سياستهای ضد خلقی 

امپرياليسم، استمرار حکومت جمهوری پليد اسالمی را در سر می پروراند، قبل از 

هر چيز يک بار ديگر عدم اعتقاد خود به نقش توده ها و توانائی آنها در برپائی 

انند بر سرنوشت خود حاکم شوند، را به يک انقالب اجتماعی که در سايۀ آن بتو

آنهائی که نمونۀ چنين حملۀ بی رحمانه ای را در عراق و . نمايش می گذارند

افغانستان ديده اند و از نتايج ملموس آن نيز با خبر هستند، اما، باز در رابطه با 

کشور ما چنين نسخه ای را تجويز می کنند، بار ديگر نشان می دهند که نه تنها 

  عتقادی به توده ها نداشته و ندارند، بلکه برای کسب قدرت به هر تاکتيک ا

  

  

  

و آنهائی که قصد دارند تا نقش جاده . جنايتکارانه ای حاضر هستند روی آورند

صاف کن چنين سياست شوم امپرياليستی ای گردند، نه تنها با مفاهيمی چون 

 بيگانه اند، بلکه برای توده های تحت ستم،... دمکراسی، آزادی، رهائی، و 

و صد . می باشند" زد و بند از باال"جايگزين شدن جمهوری اسالمی، حاضر به 

از سوی اينان بعد از کسب " آزاديهای دمکراتيک"البته وعده هايی چون اهدای 

قدرت سياسی و زير سايۀ چکمه های سربازان امپرياليستی وعده ای پوچ، توخالی 

که با نشان دادن خطر ناشی از لشکر کشی نظامی گروه ديگری . و محال است

آمريکا هم صدا با قداره بندان مزدور جمهوری اسالمی به دفاع از ميهن اسالمی 

 سال گذشته چگونه اين رژيم در ٢٨برمی خيزند وفراموش می کنند که در طول 

خدمت به همان امپرياليستها پوست از گرده زحمتکشان کشيده است، کسانی که باز 

رای حفظ همين نظام گنديده موجود و در نفی انقالب توده ها، از نيروهای انقالبی ب

بگذارند و به جبهه مدافعين ارتجاع " تصورات واهی را کنار"می خواهند که 

بپيوندند، در بهترين حالت کاری نمی کنند جز اين که  خاک در چشم توده ها می 

  !پاشند

  

يفۀ تک تک انقالبيون، سازمانهای انقالبی و با توجه به آنچه که گفته شد اين وظ

نهادهای مترقی است که ضمن محکوم کردن چنين سياستهای جنايتکارانه ای، 

چهرۀ شوم سياستهای امپرياليستی و نقش ارتجاعی جمهوری اسالمی در اين راستا 

اين وظيفۀ تک تک ماست که ماهيت سياستهای . را برای توده های ما رسوا کنند

 جمهوری اسالمی را افشا کرده، منافع و سياستهای واقعی که در پشت آمريکا و

ادعاهای دروغين پرونده هسته ای چمهوری اسالمی از ار دو سو جاری ست را 

نشان داده و در حد توان خود بکوشيم تا انقالب مردم را بر عليه هر دو آنها 

  . سازمان دهيم
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  پيام فدائي با رفيق محمود خليلي،مصاحبه 
  .67تل عام زندانيان سياسي در سال از بازماندگان ق

  )چهارمقسمت (
  

 متاسفانه اشتباهي رخ داده و سه سوال آخر و پاسخهاي آنها تكرار ، در شماره قبل پيام فدائي هنگام صفحه بندي قسمت سوم اين مصاحبه: توضيح و پوزش
  . مي باشد102 پيام فدائي شماره 19سمت چهارم يعني آنچه در زير مالحظه مي كنيد ادامه مطلب از صفحه نتيجه قدر . شده است

  
ن تئوریک نام بردید که در      از بعضی از توابين بنام توابي     : پيام فدائی 

لطفًا این موضوع را بيـشتر      . کار بازجوئی به رژیم کمک می نمودند      
 .توضيح دهيد

 
  :برای مثال.   نمونه های مختلفی وجود دارد:پاسخ
از حسين شـيخ الحکمـا وابولقاسـم اثنـی عـشری و احمـد رضـا                  -١

برای برخورد بـا عناصـر ونيروهـای مقـاوم مجاهـدین            .... کریمی و 
اینهـا از عناصـر تـشکيالتی مجاهـدین بودنــد     (ه مـی شـد  اسـتفاد 

  .) بود٥٧واحمد رضا کریمی از بریده های قبل از قيام 
...... از حــسين روحــانی ، قاســم عابــدینی ، مهــری حيــدر زاده و -٢

برای درهم شکستن نيروهای مقاوم سازمان پيکار استفاده می         
  . شد

يالتی راه از عناصـر تـشک  ..... مسعود کوچـک زاده ویـار احمـدی و     -٣
  .کارگر بودند

از احمــد عطــا الهــی ، عطــا نوریــان و گــسکری وفرامرزنریميــسا    -٤
ــامی      ( ــزاد نط ــای ســرکوب به ــيم ه ــشتر در ت ــسا بي ــه نریمي البت

در رابطه با سازمان    ..... و) ومجتبی مير حيدری مشارکت داشت    
 . اقليت استفاده می شد-چریکهای فدائی خلق 

ی سهند وکوملـه اسـتفاده مـی        برا..... از سعيد یزدیان ، رنجبر و      -٥
 . شد

برای ..... از نورالدین کيانوری و احسان طبری وعموئی و پرتوی و          -٦
 . اکثریتی ها استفاده می شد-توده ای

  از هریک از عناصر فوق در جایگاههای ویژه و در شعب بازجوئی اسـتفاده              
سعيد یزدیان بـه بـاز خـوانی پرونـده زنـدانيان مـی پرداخـت         " مثال. می شد 

جاهائی را که بازجو نتوانسته بود حدس بزنـد بـا ظفـر منـدی عنـوان مـی                   و
کار بجائی رسيده بود که دخالت بعضی از این عناصر در بـازجوئی هـا               . کرد

ــدنبال    " صــرفا ــود بلکــه ب ــان ســابق خودشــان نب ــه تــشکيالت وجری منــوط ب
 .بازخوانی پرونده زندانيان جریانات سياسی دیگر بودند

 
ی شود که تواب ها حتـی زنـدانيان سياسـی را         گفته م : پيام فدائی 

آیـا چنـين مـوردی هيچوقـت        . مورد ضرب و شتم نيز قرار مـی دادنـد         
برای شـخص شـما پـيش آمـده ؟ اجـازه دهيـد خيلـی مـشخص تـر                    

آیا هيچوقت توابی خود شما را کتک زده و یـا گـزارش            . سئوال شود 
 در  او باعث کتک خوردن و یا اعمال تنبيه خاصی از طـرف پاسـداران             

البته اگـر در مـورد زنـدانيان دیگـر هـم کـه              . مورد شخص شما شده   
  .خودتان شاهد بودید اطالعی دارید لطفًا توضيح دهيد

  
ای باشـد کـه حـداقل یکبـار توسـط       کـنم کمتـر زنـدانی     من فکر مـی  :پاسخ

خود من کـه شـاید نـسبت بـه          . توابين مورد ضرب و شتم واقع نشده باشد       
در این زمينه داشته باشم، از دست توابين زیـر          رفقای دیگرم رکورد کمتری     

ایـن هـر سـه    (حسن قربانی، سـيامک نـوری، عزیـز رامـش     : ام  کتک خورده 
هـا بـه عزیـز     در ضـمن، بچـه  . حـصار بودنـد    قزل ١ واحد   ١بترتيب مسئول بند    

معـرف بـه   (و احمـد  .) گفتنـد  رامش، به خاطر ریش بلندش، ابوپـشمک مـی      
معـرف  (يد خداجو، فتاح قادری، حـسين       ، ناصر نوذری، سع   )احمد اصفهانی 

خوار کـه متاسـفانه از بـس ایـن اسـم بـرای او بکـار رفتـه                     به حسين مورچه  
تمــامی زنــدانيان بــه ایــن نــام او را مــی شناســند و فــاميلی او را فرامــوش 

معروف به  (، مشایخی و محمد آوندی      )معروف به گاليور  (، همایون   )اند  کرده
اسم بـه خـاطر انحرافـات اخالقـی ایـن فـرد             این  (و ممد کبابی    ) بازرس ژاور 

از مـوارد فـوق اجـازه    ...). تواب، از طرف زندانيان روی او گذاشـته شـده بـود       
 من در سـلول  ٦٢بهمن : دهيد تنها یک مورد را به صورت خاطره تعریف کنم      

روز وفات فاطمه بود و جلـسه شکـستن و خـرد            .  بند یک واحد یک بودم     ١٨
از طریق بلنـدگوها پخـش      ) تباه نکنم هما کلهر   اگر اش (شدن یکی از توابين     

های  پشت به راهرو و تکيه داده به نرده      (من روی تخت طبقه دوم      . شد  می

کـردم، بـدون اینکـه     نشسته بودم و با خودم سرودی را زمزمـه مـی      ) سلول
پـشت سـرم و بـين دو سـلول ایـستاده و      " محمـد آونـدی   "متوجه شوم که    

. کنم خيص دهد که من چه زمزمه میهایش را تيز کرده است که تش        گوش
به او داده بـودیم؛ وی      " بازرس ژاور "محمد آوندی، همان توابی بود که لقب        

با اشاره  . ای در خصوص اذیت و آزار زندانيان داشت         پيگيری ضدانقالبی ویژه  
: او بالفاصـله پرسـيد  . ها متوجه او شدم و به طـرفش برگـشتم    یکی از بچه  

رفت " بازرس ژاور . " خواندم  فتم سرود نمی  خواندی؟ من گ    چه سرودی می  
) خوار و همـایون گـاليور       حسين مورچه (و پس از چند دقيقه با دو تواب دیگر          

مــن هــم کــه در آن فــضای اختنــاق معنــی آن ســوال و جــواب را . برگــشتند
" ٨زیـر   "آنهـا مـرا بـه       . دانستم، لباس پوشيده و خود را آماده کرده بودم          می

بعد از چند دقيقه    . بند به راهرو واحد منتقل شدم       شمبردند و بالفاصله با چ    
هـا شـروع شـد کـه چـه       ام کردنـد و سـئوال و جـواب      دوره) پاسدار(چند نفر   

آنها سه چهار نفره ریختند به سرم و بعـد تـوابين هـم     ! خواندی  ای می   ترانه
 سـاعت   ٤٨بنـد     بعد از این، مرا با چشم     . آمدند و آنها هم روی سرم ریختند      

  .، سرپا نگاه داشتند"٨زیر "در 
  

هـای مفـصلی آورد و تقریبـًا        تـوان نمونـه     خوردن و تنبيه زنـدانيان مـی        از کتک 
دانم از رکـورد   ولی من الزم می. گرفت تمام آنها با گزارش توابين صورت می    

خوردن نام ببـرم کـه بـه ذکـر            رفتن، سرپا ایستادن و کتک    "زیر هشت "داران  
 .کنم اسامی این عزیزان اکتفاء می

  . ساعت یکسره سرپا ایستادن١٠٨ با بيش از - محمود گ -١
  . ساعت٩٦ با - همایون آزادی -٢
  . ساعت٧٤ با - مسعود ط -٣
  . ساعت٧٤ با - علی ب -٤
  

 سـاعت سـرپا   ٧٤، "تنبيـه "ای که آنها را بـه عنـوان        تعداد زندانيان سياسی  
زیـر  "ر  سـاعت در هـ  ٤٨سرپا ایستادن به مـدت   . اند، زیاد است    نگاه داشته 

 نفـر بـا هـم    ١٥ تـا  ١٠رفتن، امری معمول بود که گاهـًا ایـن تنبيـه را بـه            " ٨
کسانی را که نـام بـردم بانـضمام رفيـق عزیـزی کـه هـم                 . کردند  اعمال می 

زیـر  "کند، تقریبـًا، پـای ثابـت          اکنون در یکی از کشورهای غربی زندگی می       
  .خوردن بودند رفتن و کتک" ٨
  

های جنایت کارانه از طرف کسانی کـه        مسلمًا برخورد : پيام فدائی 
در زنــدان تــواب شــده و خــود را در خــدمت دســتگاه ســرکوب قــرار 
دادند، هيچوقت نمی تواند الپوشانی شود، همانطور که  مقاومت          
جانانه زندانيان سياسی مبارز نيز درمقابل دستگاه سرکوب هرگـز     

آنطور که از صحبت شما معلـوم اسـت ایـن           . فراموش نخواهد شد  
شما را چه زمانی به اين     . یدادها در زندان قزل حصار بوده است      رو

  زندان منتقل کردند و چرا؟ و چه مدت در اين زندان بوديد؟
   

همـان  (اغلب کـسانی کـه بـه ظـاهر دادگـاهی            "  در آن زمان تقریبا    :پاسخ
می شدند وحکم زندان دریافت می کردند به زندان         ) دادگاه چند دقيقه ای     

بــه " البتــه بودنــد تعــدادی کــه مــستقيما . مــی شــدندقــزل حــصار منتقــل 
 من بـه    ١٣٦٢مردادماه  ٢٢ یا   ٢٠"تقریبا. گوهردشت انتقال داده شده بودند      

  . در این زندان بودم٦٥قزل حصار منتقل شدم و تا اواخر بهار 
    

انتقـال زنـدانی از يـک زنـدان بـه زنـدان ديگـر بـه چـه                   : پيام فـدائی  
 تی رعايت می شد؟ترتيبی بود و چه مالحظات امني

  
 مـن وتعـدادی دیگـر از زنـدانيانی کـه حکـم گرفتـه بـودیم را بـا یـک                       :پاسخ

از تعـداد صـندلی هـای       " تعداد مـا تقریبـا    . اتوبوس از زندان اوین خارج کردند     
نفـر  ٣نفـر،   ٢اتوبوس بيشتر بود، چرا کـه روی بعـضی از صـندلی هـا بجـای                 

بعـد از خـروج از      . ودتمام پرده های اتوبوس کشيده شده بـ       . نشسته بودیم 
داخـل اتوبـوس بـه ظـاهر        . زندان بما گفتند که چشم بنـدهایمان را بـرداریم         
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نفر ١نفر روی صندلی کنار راننده ،       ١( مامور مسلح به کالشينکف      ٣راننده و 
اتوبـوس را  ) روی رکاب یا پله درب جلو ویکنفر روی رکاب یـا پلـه درب عقـب         

می شد تـشخيص داد چـه تعـداد    با اینجال با کمی دقت   . کنترل می کردند  
تواب وماموربه شکل مخفی در بين زندانيان وجود دارد، چرا که زندانی سر             

خيابـان ، اتوبـان ،      (موضعی حرکات کنجکاوانـه ای نـسبت بـه بيـرون زنـدان              
با کنار زدن گوشه پرده اتوبـوس یـا سـرک           ......) انسانها داخل اتومبيل ها و    

ن افـراد بيـشتر جمـع زنـدانيان را زیـر         کشيدن از خود نشان می داد ولی ایـ        
وقتی وارد زندان قـزل حـصار       . نظر داشتند و حرکات آنها را کنترل می کردند        

در جلـو اتوبـوس یـک بنـز         . شدیم آنهـا بـه سـرعت از اتوبـوس خـارج شـدند             
در پـشت اتوبـوس هـم       " شخصی ویـک پـاترول حرکـت مـی کـرد و مطمئنـا             

دلی وسـط نشـسته بـودم       درصـن " من که تقریبا  . همين حالت وجود داشت   
نمی توانستم از پشت سر اتوبوس مطلـع بـا شـم چنـدین موتـور سـوار دو          

من متوجه بودم کـه گـاهی موتـور    . ترکه هم اتوبوس را اسکورت می کردند    
سيکلتی از کنار ما با سرعت عبور می کرد وپس از چند لحظه سرعتش را       

ین موتـور سـيکلت     این حالت و بودن ا    . کم می کرد تا از اتوبوس عقب بماند       
 .ها در نزدیکی زندان قزل حصار بخوبی خودش را نشان می داد 

  
حدودًا چه تعداد از زندانيان را همراه شـما از اويـن بـه            :پيام فدائی 

  قزل حصار منتقل کردند؟ 
  

 همانطور که درپاسخ سئوال قبل گفتم من بهمراه تعدادی زنـدانی            :پاسخ
 صـندلی در    ٤٨اگـر اتوبـوس را      . بصورت جمعی به قزل حـصار منتقـل شـدم         

نظربگيریم بـا در نظـر گـرفتن مـامورین وتـوابين و بـا توجـه بـه ایـن کـه روی                        
نفر نشسته بودیم، می تـوان گفـت کـه          ٣نفر،  ٢بعضی از صندلی ها بجای      

  . زندانی با این اتوبوس منتقل می شدند٤٠حداقل 
  

دان جديـد  زندانبانان در زندان قزل حصار، در ورود به زن: پيام فدائی 
  چه برخوردی با شما کردند؟

  
  اتوبوس کـه وارد زنـدان قـزل حـصار شـد مـا مجبـور شـدیم دوبـاره                      :پاسخ

 واحد منتقل کردند ودر کنـار دیـوار بـا فاصـله             ٨ما را به زیر     . چشم بند بزنيم  
تا مدتی فقـط صـدای تـردد وکاغـذ بـه گـوش مـی              . زیاد از همدیگر نشاندند   

بـرای اولـين بـار بـود     (حـاج داود رحمـانی     بعـد از حـدود یـک سـاعت          . رسيد
بـا  ) صدای او را می شنيدم و بعدها بود که فهميدم او داود رحمانی اسـت              

دوران خـوش گـذرانی     : لحن لمپنی خود بدین شکل بما خيـر مقـدم گفـت             
اینجا قزل حصاره ، اینجا یا با ما اید یا بـر            . های شما در اوین به سر رسيده      

ولی اگه برما باشيد حسا بتـان       . زندگی می کنيد   اگه با ما باشيد راحت    . ما
  .با کرم الکاتبينه 

من متوجه شدم انگار چيزی را تکان می دهند که صدای بهم خوردن قلـوه               
از چند نفر سئواالتی کردنـد      . سنگ یا چيزی بدین شکل را تداعی می کرد        

بعـد از مـدتی احـساس    . و صدای چک ولگد به همراه ناله بود که بلند شـد  
: گفت) حاج داود   (همان صدای التی    .  تعدادی دوروبر من ایستاده اند     کردم

دستم را توی کيسه فرو کردم چيزهـائی        ". دستت را بکن توی این کيسه     "
اینها نارنجک بودند . را که فکر می کردم قلوه سنگه حاال برام مشخص شد      

یک ضـربه خـورد     . حاج داود پرسيد یواش بگو اینا چی هستن؟ گفتم آهنه         . 
منم می دونـم آهنـه ولـی چـه آهنـی ؟ گفـتم مـن از کجـا                    : و سرم گفت    ت

هنـوز حـرفم تمـوم      . بدونم چه آهنيه یه چيزی مثل سـنگ تـرازو مـی مونـه             
حـاج داود   . نشده بود که مشت ولگد از هر طرفـی شـروع بـه باریـدن کـرد                  

خب سر راست بگو کافر ، کمونيست ، نجـس          : اتهامم را پرسيد بعد گفت      
م دسـتو بـالمون را آب بکـشيم تـو یـا از اون زرنگـا هـستی یـا           حاال بایـد بـری    
اینا نارنجکه فهميدی ؟ می دونی به چه دردی مـی خـوره ؟       . خيلی خنگی 

  .گفتم بله برای جنگ خوبه 
با پوتين ضربه ای به پهلویم کوبيد که نفسم بند آمد ودر حالی کـه صـداش       

ی نارنجـک را    ببينـين چـی دارم مـی گـم ایـن گـون            : رابلند کـرده بـود گفـت        
اگـه فکـر کردیـد یـه روزی اون مـو            . نشونتون دادم تا بفهميد اینجا کجاسـت      

ایـن نارنجکهـا    . بورهای چشم زاغ ميان شما را نجات مـی دن کـور خوندیـد             
به اندازه کافی از اینا اینجا هست اگـه         . خيالتون تخت باشه  . برای اون روزه  

شما از اینجا مـی ره      من آخرین نفر باشم فقط جنازه های تيکه تيکه شده           
  .بيرون 

  
  در قزل حصار شما را به کدام قسمت فرستادند؟: پيام فدائی

  
  .   بند یک واحد یک:پاسخ

  
کال تقسيمات داخلی  اين زندان چگونه بود و ظرفيـت            :پيام فدائی 

  پذیرش چه تعداد زندانی را داشت؟ 
  

 بنــد یــک واحــد یــک مخــتص زنــدانيان سياســی چپــی بــود کــه از   :پاســخ
" ظرزندانبان سر موضع بودند وبجز تـوابين وتعـدادی از کـسانی کـه ظـاهرا               ن

در سال   (٤شاید بتوان آن را با سالن       . منفعل بودند کسی نماز نمی خواند     

البتـه دربنـد    . به بعد زندان اوین مقایـسه کـرد       ) ٦٢در سال    (٣و سالن   ) ٦١
نماز نمی  یک واحد سه هم تعدادی از زندانيان بودند که در این مقطع هم                

این ). در هردو واحد به زندانيان مجاهد تعلق داشت       (اغلب بند ها    . خواندند
 بـه زنـدانيان عـادی    ٢دو واحد به زنـدانيان سياسـی تعلـق داشـت و واحـد               

 سـلول بـود کـه هـشت سـلول           ٢٤بند یک واحـد یـک دارای        . تعلق داشت   
"  حـدودا  در سـلولهای بـزرگ    .  بـود  ١٦تـا   ١سلولهای  )بزرگتر(انتهائی دوبرابر   

.  نفر٢٠تا ١٨ زندانی گنجانده شده بود، ودر سلولهای کوچک بين  ٤٥ تا   ٣٨
تخـت سـه طبقـه      ٣با در نظر گرفتن گنجایش بند کـه در سـلولهای کوچـک              

 نفـر قـرار داشـت       ١٨تخت سـه طبقـه بـرای        ٦ نفر وسلولهای بزرگ     ٩برای  
. دومقایسه با تعدادی که در باال گفـتم مـی تـوان کمبـود جـا را ترسـيم کـر                    

البته در مقطعی که من به بند یک واحد یک قزل حـصار منتقـل شـدم مـی                   
نزدیک ششصد زندانی در این بند زندانی وجود داشت که "توان گفت تقریبا

 زندانی از   ٧٥با آمدن   " مثال. در بعضی از مقاطع این تعداد افزایش پيدا نمود        
 این بند بـه     زندانی توده ای، تعداد زندانيان    ١١١زندانهای کردستان وسپس    

بـا  ) نفـر   ٢٨٨(با مقایسه ظرفيـت کلـی ایـن بنـد           . نفر هم رسيد  ٧٣٠ تا ٧٠٠
" یعنـی تقریبـا   . افراد موجود می توان کمبود جا را به راحتی محاسبه نمـود           
این از یک بنـد     . در این بند، دو و نيم برابر ظرفيت آن، زندانی جا داده بودند              

بنـد بـزرگ    ٤ هـر واحـد شـامل         واحد کـه   ٢با در نظر گرفتن کل      . وازیک واحد 
نــصف بنــد هــای بــزرگ هــستند مــی تــوان حــدود " بنــد مجــرد کــه تقریبــا٤و

چون من در بند های دیگر    . زندانيان موجود در مقاطع مختلف را برآورد نمود         
زندان قزل حصار نبودم نمی توانم آمار دقيقـی از کـل زنـدانيان در سـالهای                 

هـستم کـه چيـزی بــيش از     ارائـه دهـم ولـی در مجمــوع مطمـئن     ٦٥تـا  ٦٢
  . زندانی در دو واحد موجود بوده اند٥٠٠٠

  
مسلمًا کمبود جا در زندان خود را بيشتر شب، هنگـام           : پيام فدائی 

زندانيان با این موضوع چگونه برخورد می       . خوابيدن نشان می داد   
  کردند؟

  
 همانطور که در پاسخ سئوال قبل گفتم کمبود جا یکی از معـضالت        :پاسخ

برای اینکه شمائی کلی به خوانندگان عزیز پيام فدائی ارائه          . ا بود اصلی م 
داده باشم در رابطه با یکی از سلولهای بزرگ بند یک واحد یک این موضوع           

 زنـدانی   ٦٠٠درحالت نرما ل که بنـد زنـدان         . را برای شما توضيح می دهم       
ر بـا درنظـ  .  زنـدانی قـرار داشـتند   ٣٨داشت در هر یـک از سـلولهای بـزرگ،        

 ٢٠ نفر روی تخت ها مـی خوابيدنـد و        ١٨)  تخت   ١٨(طبقه  ٣ تخت   ٦گرفتن  
قرار داشند تنها می شـد      ) ِال (Lچون تخت ها بصورت     . نفر دیگر روی زمين   

تـا کمرپـا    " نفر تقریبا ٤از فضای زیر دو تخت در هر طرف استفاده نمود و هر             
دین ترتيـب   هایشان  زیر هر تخت قرار می گرفت وفقط تنه آنها بيرون بود بـ              

نفـر  ٤ نفـر    ١٦ نفر زیر تخت هـا مـی خوابيدنـد کـه مـی شـد                 ٨در هر طرف    
. مـی خوابيدنـد   ) درست وسط سلول    (الباقی در دوردیف بين سرهای آنها       

 

 محل دفن يكي از انقالبيون گمنام
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 نفـر   ٥اگر به آمار سلول، زندانيان دیگر اضافه می شدند، در زیـر هـر تخـت                 
ر سـلول   نفر می خوابيدند که جمع افراد موجـود د  ٦ودر دو ردیف وسط هم      

البته این را باید در نظرگرفت کـه تعـدادی از   .  نفر هم می رسيد٤٦تا  ٤٤به  
توابين که توابين کرد تازه از کردستان آورده را نيز شامل مـی شـد، در یـک                  

  .مقطع در حسينيه بند هم می خوابيدند
  

به این ترتيب، کال در بندی که بوديـد چنـد نفـر زنـدانی               : پيام فدائی 
   چند اتاق نگهداری می شدند؟وجود داشت و در

  
سـلول  ٢٤ نفـر زنـدانی در کـل بنـد بـود کـه در                ٧٣٠ نفر تا    ٥٨٠بين   :پاسخ

  . نگهداری می شدیم
  

آيـا در بـدو ورود زنـدانيان را معمـوًال بـه انفـرادی مـی             : پيام فـدائی  
  فرستادند و يا به بند های عمومی؟

  
بـه آن  (رادی   تـا آنجـائی کـه مـن اطـالع دارم زنـدان قـزل حـصار انفـ                   :پاسخ

من خود بـه یکـی از   . نداشت ) شکلی که در اوین وگوهر دشت موجود بود 
ایـن بنـدعمومی   . سلولهای در بسته در بند یک واحـد یـک فرسـتاده شـدم        

بـااین  .  اویـن در بـسته بـود       ٣مثـل سـالن     " نبود وهمانطور کـه گفـتم تقریبـا       
يها بـه   تفاوت که اینجا بجای درب، نرده وجود داشت ومی شـد رفـتن زنـدان              

  . دستشوئی وحمام یا زیر هشت را دید
  

  آيا امکان هواخوری و مالقات داشتيد؟: پيام فدائی
  

 در ابتدا که من به زندان قزل حصار رفتم، امکان مالقات و هواخوری              :پاسخ
 دقيقه تا نيم سـاعت هـوا خـوری بـود،            ٢٠روزی    " ولی بعدا . وجود نداشت 

 نيز یعنـی در اوج سـرکوبهای        در یک مقطع زمانی   . که گاهی قطع می شد    
طــول کــشيد، چنــان ایــن امــر ٦٣تــا اواخــر بهــار ٦٢حــاج داود کــه از دی مــاه 

برای اینکه کنترل کنند    (بی نظم ویا با حضور تعداد کثيری تواب         ) هواخوری(
کـه کـسی ميـل بـه       ) کسی با کس دیگری حرف نزنـد  صـورت مـی گرفـت             

  .رفتن به هوا خوری از خود نشان نمی داد
مـاهی یکبـار از طریـق روزنامـه هـا خـانواده هـا               " طه با مالقات، تقریبا   در راب 

من اولين مالقاتم را در قزل حصار       . مطلع می شدند که نوبت مالقات است      
  . رفتم 

آيا امکان مطالعه داشتيد؟ چه روزنامـه هـا و یـا کتـاب              : پيام فدائی 
  ها ئی در دسترس شما بود؟

ن، اطالعـات، جمهـوری اسـالمی        روزنامه هـای کيهـا     ٦٢ تا دی ماه     :پاسخ
بخـاطر اینکـه خریـد جمعـی        " بعدا. قابل خرید بود  ) برای هرسلول یک عدد   (

البتـه نـه فقـط بخـاطر جمعـی          . ممنوع شد فـروش روزنامـه هـم قطـع شـد           
بودنش بلکه با بریـدن تعـداد جدیـدی از زنـدانيان وگزارشـات آنهـا حـاج داود                   

 مـی کـشيد، از ایـن رو         اعالم کرد شما از آگهی تسليت هم تحليـل بيـرون          
  . نيازی به خواندن روزنامه ندارید

شـامل آثـار مطهـری ، قـرآن ، نهـج      ) ٦٣تـا   ٦٢(کتابهای موجـود در آن زمـان        
در . بودنـد ....... البالغه ، مفاتيح، کتابهـای جـالل الـدین فارسی،سـروش و           

 بجز قرآن ومفاتيح وکتابهائی از جوادی آملی ودستغيب وجعفـر           ٦٢دی ماه   
ــار   ســبحانی،  مکــارم شــيرازی،الباقی کتابهــا بــه سرنوشــت روزنامــه گرفت

  .وممنوع شدند
  

وضع غذا و بهداری چگونه بود؟  گفتيد کـه در دوره ای             : پيام فدائی 
بـه طـور کلـی امکـان خريـد از فروشـگاه             . خرید جمعی ممنوع شد   

  زندان چگونه بود؟
  

 نظـر نمـی      وضع غذا برای من که از اوین رفته بودم در ابتـدا بـد بـه                :پاسخ
. ولـی هـر چـه زمـان مـی گذشـت بـر وخامـت آن افـزوده مـی شـد                      . رسيد

کمبـود نـان و     . شرایط طوری شد که هميشه از گرسنگی رنـج مـی بـردیم            
کمبود مواد غذائی، ما را وادار می کرد ایـن کمبـود را بـا خریـد از فروشـگاه                    
.  زندان که براساس ليست اتاق اجنـاس را مـی آورد تـا حـدودی حـل کنـيم              

لی از لطف نيست که خاطره ای را از تواب مسئول بند در این رابطه ذکر                خا
  .کنم 

وقتـی ليـست تقاضـای سـلولها بـه زیـر هـشت مـی                ) حسين قربـانی    (او  
رسيد آنها را کنترل می کرد وتغييراتی را که بنظرش الزم بود در آنهـا ایجـاد                

. مـی کـرد  این تغييرات را  خيلـی از مواقـع از بلنـد گـو هـم اعـالم               . می کرد 
 بـسته خرمـا سـفارش داده؟ و بعـددر خطـاب بـه               ١٠ چرا   ٢٤سلول  " : مثال

 را خـط بـزن بجـاش        ٢٤خرما هـای اتـاق      : تواب مسئول فروشگاه می گفت    
، هشت تا عـسل سـفارش داده   ١٧ سلول : یا می گفت. وایتکس بنویس 

زمانی که مواد سفارشـی بـه سـلول         ........ خط بزن جاش آبليمو بنویس و     
تـا وایـتکس بایـد تحویـل        ٢٠ می دیدی اثری از خرما نيست ولی         می رسيد 

  .می گرفتيم وپولش را می پرداختيم 
   

آيا در مدتی که در زندان بودید هيچوقت امکان زندگی          : پيام فدائی 
  کمونی یا مشترک را پيدا کردید؟

  
 تمام سلولها دارای کمون مشترک بودنـد        ٦٢ تا اواخر دی ماه سال       :پاسخ

ولـی از دی مـاه   . وق مشترک و خرید های ضروری می شد      که شامل صند  
سـه تـواب بـرای کنتـرل روابـط وخریـد            (به بعد بـا حـضور تـوابين در سـلولها            

. تا حدودی این کمون ها از بين رفت ویا بصورت زیر زمينـی در آمـد    ) ومصرف
در این زمان هر زندانی بایـد از تمـامی وسـائل بـصورت شخـصی اسـتفاده                  

روی اجنـاس خـود اسـمش را مـی نوشـت وآنهـا را در                هـرکس بایـد     . نماید
قنـد ، پـودر لباسـشوئی ، دمپـائی ، خميـر      " کيسه خود قرار می داد، مـثال     

کــار بجــائی رســيده بــود کــه پــودر      .............  . دنــدان ، آبليمــو ، نــان و  
  . لباسشوئی ، قند ودمپائی ونان همه روی هم تلنبار می شد

  
ه تنهائی نشان می دهد کـه بـدون         همين موارد خود ب   : پيام فدائی 

وجود توابين، امکان دخالت تا ایـن حـد در خـصوصی تـرین مـسایل       
زندگی زندانی و تحميل چنان شرایط اختناق آميز در زندان توسـط            

در آن ابتدا وقتی از زندان اوین بـه قـزل حـصار         . رژیم وجود نداشت  
منتقــل شــدید چــه فرقــی بــا اويــن احــساس کرديــد؟ در ضــمن آيــا 

اس می کرديد که به محيط سخت تـری وارد شـده ايـد يـا بـه               احس
  محيطی با امکانات بيشتر؟

  
تحمـل شـرایط    .  برای من فقـط دوری از شـعبه بـازجوئی مهـم بـود              :پاسخ

درضمن در ابتدا فکرمی کـردم  شـرایط       . بازجوئی از هر چيزی سخت تر بود      
ود تـوابين   فکـر مـی کـردم در آنجـا از وجـ           . قزل حصار باید بهتر از اوین باشـد       

رسمی در امان خواهيم بود و انتظـار داشـتم کـه شـرایط یـک زنـدان بـرای                    
بعــد از مــدت کوتــاهی بــا چنــان شــرایطی در . محکــومين را داشــته باشــيم

زندان قزل حـصار مواجـه شـدم کـه مـن تمـامی سـختی هـای اویـن را بـه                       
  .ترجيح می دادم )حکومت مطلق توابين (شرایط  حاکم د رقزل حصار 

  
آيا در قزل حصار هم بساط بازجوئی و شکنجه بر قرار          : دائیپيام ف 
  بود؟ 

  
.  در قزل حصار از بازجوئی رسمی ماننـد شـعبات اویـن خبـری نبـود       :پاسخ

ولی شکنجه های  اینجا دست کمی از اویـن نداشـت و از جنبـه روحـی و                   
روانی شکنجه های به مراتب سخت تر و دراز مدت تری را باید تحمل مـی                

  . کردیم
  
از صحبت های شما می توان متوجه شد که در سـال         : يام فدائی پ

 که شما را به قـزل حـصار بردنـد کنتـرل بنـدها دسـت زنـدانيان                   ٦٢
  این طور نيست؟. نبود
 در زمانی کـه مـن بـه قـزل حـصار منتقـل شـدم در هـيچ قـسمتی                      :پاسخ

کنترل بندها در اختيار زندانيان نبود بلکه تـيم کامـل تـوابين بـر بنـدها حکـم                   
  .فرمائی می کردند

  
شما می دانيد که از چه زمـانی تـواب هـا همـه کـاره                : پيام فدائی 

  زندان شدند؟
  

ولـی  .  توابين در زندان قزل حصارهمه کاره بندها بودنـد         ٦٢ در سال    :پاسخ
 هم چنين بود و     ٦٢و اوائل   ٦١یعنی درسال های    " نمی دانم آیا قبال   " دقيقا

   یا نه؟زندانيان در بندها کنترلی داشته اند
  

تقــسيم زنــدانيان در بنــد هــا بــه چــه صــورتی بود،آيــا : پيــام فــدائی
زندانيان را بر اساس موضع سياسی شان در بند ها تقـسيم مـی              

  کردند؟
  

 زندانيان را براساس زندانيان چپ وزندانيان مـذهبی تقـسيم بنـدی          :پاسخ
د کرده بودند و زندانيان چپی که نماز می خواندنـد را هـم بـه بنـد یـک واحـ                    

  .منتقل می کردند٣
  

در مورد اوين هم گفتيد که برای مدتها زندانيان چپ را           : پيام فدائی 
پس ايـن وضـع در قـزل حـصار          . از زندانيان مذهبی جدا کرده بودند     

  این طور نيست؟. هم حاکم بود
  

 همانطور که گفتم این تفکيک در قزل حـصار هـم انجـام گرفتـه بـود                :پاسخ
 زندانی چپ را تنبيهی به بند مـذهبی هـا ویـا             یک" مگر در مواردی که مثال    

  .بلعکس می فرستادند ویا به بند سلطنت طلبان انتقال می دادند
  

  )ادامه دارد(
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سئله ه  م ران، ترکي ی در اي وريه   مل راق، س ب    ، ع ر، از جان ای ديگ ی جاه  و خيل

ه        ذهبی و شوينيزم ب رار        اشکال مختلف مورد بهره         فاشيزم م رداری سياسی ق  ب

ه ت گرفت افع       .  اس ظ من ت حف ود در جه ل آل ن آب گ ا از اي تان، آمريک در کوردس

وه     ه  های ک  سياسی و اقتصادی خود در ک ری مشغول     وردستان ب اهی گي  !است  م

ا هآمريک ه  ب وبی دريافت ه  خ روه   است ک ت از گ اری و حماي ق همک ای   از طري ه

. اش نخواهد رسيد     مدت و دراز مدت      هيچکدام از اهداف کوتاه     اپوزسيون ملی، به  

ه ه      در نيتج ا ب دا و ترجيح ا، عام ار عالم ن ب ق اي ن منط يزم   ی اي ت از فاش  حماي

  .  است يزم ملی روی آوردهمذهبی و شوين

زم در کوردستان    رکيهشوينيست ت حکومت  مدتی است که    با شعار جنگ با تروري

ه شغول است  ب ل وصف م ر قاب اتی غي اب جناي ه.  ارتک ر گون شيگری و  از ه  وح

ه    تان ترکي ردم کوردس ان م اد رعب و وحشت در مي د و ايج ر و ببن دام و بگي   اع

ه        مناطق دور افتاده    می به هجوم نيروهای نظا  . ابايی ندارد  ا تجاوز ب    کوردستان ب

ان              کشتارهای دسته  و ترور و  ها    زنان و بچه   اچيز آن اول داراييهای ن  جمعی و چپ

شود        ترور مردم کوردستان در قالب مبارزه     .  است  همراه زم انجام مي از  . با تروري

ه اتی ک اری و اطالع الی اخب اه الب اه از   گ ر رسمی پخشو بيگ ابع غي شود  من  مي

ان حکومت   ميتوان ادعا کرد که  ه     همزم ران، ترکي ه  ، عراق و سوريه   های اي    علي

ه   رکوب هرگون ورد و س ق ک ه    خل تان ب واهی در کوردس ی و آزادی خ بش مل    جن

د    را امضا کرده   هائی قرارداد   و مخفيانه   توافقهای رسيده  ا و       . ان ن قرارداده ام اي تم

راه  ات هم ت    توافق ا موافق ت ب ا اس ده در آمريک يده ش د     وپوش سپ ض برچ

ه    ميدهند،  هم اکنون آنطور جلوه    .تروريستی ه   آنچه  ک ه       ک  و   مشکل اساسی منطق

ه  .  نام پ ک ک حتی دنيا است مشکلی است، به    ان بهان ه   ای شده  اين جري    است ک

ه ای منطق ا  ( دولته ت آمريک ا حماي ا ب ه) طبع ه ب ر گون رکوب ه ه  س ت و خف    حرک

ه        ی آزاديخواهی در منطقه    ندا  کردن هر گونه   د و هر گون ا از     اقدام نماين دام آنه  اق

ز   انی ني اليزم جه ب امپري دجان دا نماي شروعيت پي ه.م ر گون امی،   ه دام نظ  اق

در خصوص  .  با تروريزم روا ميباشد   ، زير پرچم مبارزه     جاسوسی، فريب و حيله   

ه ون ب تان چ ار   کوردس ر ک ستی ه ی است تروري ا پ ک ک گروه م آنه ه زع   ی ک

ه          شتر از آنچه ک ردم کوردستان را بي د م م دارن   بخواهند ميتوانند بکنند و عمال ه

  . مينشانند  خاک سياه هست به

ان پ ک ک هجري ر چ وينيزم حکومت هست   ه ه حاصل ش ای ترکي ر .  است ه اگ

 پايانی هست برای نابودی پ ک   با ادعای دولت ترکيه فرض را بر اين بگيريم که     

هک، و روزی خوا يد ک د رس ه ه ای ترکي واب   حکومته ود پ ک ک خ دم وج  از ع

ی ملت            خواست  نبايد فراموش کرد که    باشند،    خوشی داشته  های دمکراتيک و مل

ه  .  و نميرسد    پايان نرسيده   کورد به  ه      اين ب ی ملت      آن مفهوم است ک ری مل  در گي

ه هر حال سياستهای خ     های مرکزی با نابودی پ ک   کورد با دولت   ود را ک که ب

  .  پايان نخواهد رسيد در پوشش اين اهداف پيش می برد به

 20صفحهادامه در

ا دولتهای                مدتی ست که شاهد بوديم با باال گرفتن اختالفات جمهوری اسالمی ب

ر   ر س ی ب ران "غرب سته ای اي روژه ه اره بحث  " پ رح دوب انو ط ه امک  حمل

ر    نظام  ه سر تيت ار ديگر ب ا، مساله جنگ ب ران از سوی دولت آمريک ه اي ی ب

شت  ديل گ ان تب ای جه ا    . خبرگزاريه د ت ب گردي ی موج ور طبيع ه ط ر ب ن ام اي

خطوط موجود در درون اپوزيسيون رژيم در رابطه با جنگ احتمالی و تاکتيک    

ا حم            ل ب ۀ  نيروهای اپوزيسيون ماهيت سياستهای جنگ افروزانه آمريکا، تقاب ل

ديهای               نظامی احتمالی آمريکا و ماهيت رژيم جمهوری اسالمی، شاهد دسته بن

  .جديدی باشيم

ا              ه ب ايی باشد ک اتی نيروه د جدای از ماهيت طبق ه نمی توان اين دسته بنديها ک

ی     اری م دادهای ج ر روي عگيری در براب ه موض ف ب ای مختل تگاه ه خواس

  : پردازند، عمدتًا شامل سه گروه می شوند

ه ضمن محکوم                     گروه ا  رد ک ر می گي م را در ب ول آن بخشی از اپوزيسيون رژي

 سال حکومت جنايتکارانه اش و برجسته ٢٨کردن جمهوری اسالمی به خاطر     

ه    ا ب امی آمريک ه نظ د حمل ن باورن ر اي ی آن، ب د خلق تهای ض ردن سياس ک

و برچيدن دستگاه رژيم، موجب باز شدن فضای سياسی          " جمهوری اسالمی "

ه ن  ه ب د       جامع د ش واه خواه ی خ ای ترق ا و نيروه وده ه ع ت ش از  . ف ن بخ اي

ر سياستهای ضد         اپوزيسيون با درکهای متفاوت، اما به هر حال، ضمن تأکيد ب

ی                       ه عين ی ماهيت و زمين دون اينکه حت اکم ب م ح مردمی و ضد دمکراتيک رژي

و مثال وابستگی جمهوری اسالمی       ( سال گذشته    ٢٨سرکوبهای رژيم در طول     

اليسم و اين واقعيت که ديکتاتوری عريان جزء اليتجزای حاکميت نظام       به امپري 

ًال از             ) بورژوازی وابسته ايران می باشد     د، عم شان دهن را ن را تحليل کرده و آن

ای    ه ه ايج نمون ستها و نت ر امپريالي ا و ديگ ری آمريک امی گ ت نظ ل ماهي تحلي

د     ی کنن الی م انه خ راق، ش ستان و ع شابه در افغان ف  . م ن طي ای  اي ا تحليه ب

م در طی          ی     ٢٨سطحی و روبنايی از عملکرد رژي  سال گذشته، و سکوت معن

ل اينکه جمهوری اسالمی                     ل انکاری از قبي ر قاب ات غي دارشان در برابر واقعي

ين               اتی ب ت، و محصول چه توافق طی چه زد و بندهای بين المللی ای شکل گرف

ن     کدام قدرتهای امپرياليستی بوده است، و يا اينکه در             سال گذشته    ٢٨طی اي

ده است،               اين رژيم از هيچ کوششی برای تأمين منافع امپرياليستها دريغ نورزي

د، بلکه       شان داده ان نه تنها عدم توانائی اشان در رابطه با تحليل وقايع جاری ن

از             دام ني ه ک ويی ب ضد  "با مسکوت گذاردن اينکه آمريکا اين بار برای پاسخ گ

وهم        اش است که عربده ه    " بشری ای جنگ طلبانه سر داده است، تالش در مت

ا و                ساختن ذهن توده ها نسبت به ماهيت امپرياليستی و ضد خلقی دولت آمريک

  . هم پيمانان نظامی آن دارد

دن      والنی ش صول ط شی را مح ين بين ابی چن عت ي روز و وس وان ب ی ت ه م البت

  طرف حکومت رژيم و يأس و سرخوردگی ناشی از شکستهای پی در پی، و از

  22 در ادامه

ت آن زمان كهدور نيس
 هر  برچسب تروريست به
  !كااليي چسبانده شود

  
  خالد امين

 و نگاهي به "جنگ"

  !ديدگاه هاي اپوزيسيون

  فرشاد بهرنگي

ستون 
 آزاد
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  19از صفحه      ...دور نيست آن زمان كه برچسب تروريست 

ه    ستم مضاعفی که   ه ب ا مشروع سرمايه       بر ملت کورد ميرود سالهاست ک ان   يک خواست ن ی، فاشيزم  داری جه

ه    می  سرمايه .  است  تبديل شده مذهبی و شوينيزم منطقه   د ک ه      طلب ل ب شتر از قب ن ملت بي دهای بردگی      اي ر بن  زي

. کشی شود داری جهانی بهره های سرمايه  هر شکلی در جهت منافع اقتصادی و خواسته از آنها به.  شوند کشيده

رود، بلکه            سته وجود پ ک ک واب       تنها به   بنا بر اين در گيری نه      ان نمي تن پ ک ک از مي ين رف ا از ب    نيست و ب

  .  و نوين بی شک باز توليد خواهد شد ای تازه در شکلی بسيار متفاوت از قبل و در ميدان مبارزه

ستند خواسته    اگر تا ديروز احزاب ناسيوناليست و حکومت: روشنتر بگويم  ورد     های مرکزی ميتوان های خلق ک

ه  ٢١ را با رقمی در حدود       ذاکره        ب ر سر آن م د و ب ن خواسته      نمايش بگذارن د امروز اي ه     کنن ا ديگر ب  شمار   ه

ن خواست اولويت خود را از دست             اگر ديروز خواست مردم کوردستان داشتن       ! آيد  نمی حق زبان بود امروز اي

رد               .  است  داده رار ميگي ا از کوردستان دارد در رأس خواستها ق ه . خواست خروج آمريک ی    استه  خو و ب های مل

ار مسئله          .  است    شده   های سوسياليستی اضافه    خواسته ارگران کوردستان در کن اهش        امروز ک رای ک شان ب  ملي

د ز ميجنگن ار ني انه. ساعت ک ان کوردستان ش روز زن ه ام انه  ب ه  ش ارگران علي رد ساالری   ک ستم م ام و سي  نظ

ارزه ه مب د و دست ب ه  ميکنن ستم کهن شای سي ود    و فرسوده  اف شکل خ ان داشتن حق ت د و خواه ور ميزنن مزب

ر چادر      اگر تا ديروز حق خود مختاری عبارت بود از برخورداری از زبان و پاره             . هستند و زي ای مسايل ملی ول

ده    مسکن، بهداشت، آب و برق و کال رفاه         بيابان گردی، امروز مسئله    ر حق      خواسته   اجتماعی بخش عم های ب

  .ها معنی می کنند  شدن اين خواسته رداری از زبان را با برآوردهآنها حق برخو. مردم است

وردی                  توده ودن دولت ک ر در ب د سال اخي ن چن ه ) حکومت هريم  (های زحمتکش کوردستان طی اي ات   ب  تجربي

ه    حقوق پيش پا افتاده  کردند که آنها در اين مدت تجربه  . اند  ای رسيده   تازه ان گون ه   آنها هم ان حکومت     ک  در زم

ی  ال م ای م سين پ ث و صدام ح ه  بع سانی ک ودی، ک راد خ روز توسط اف د ام وده  ش ين ت ان هم ورد اطمن ای   م ه

اه  د و در پن تکش بودن سته   زحم ت نش در حکوم ون در ص ی اکن اد مل ين اعتم ال    هم يش پايم دتر از پ د دارد ب ان

  .ميشود

دازی      کارگران سيمان تاسلوجه    بر روی   . اند   شده  های محلی بسته     بسياری از کارخانه    در چند سال گذشته    ر ان  تي

سته   سيگار جمهوری که  کارگران کارخانه   حقوق عقب افتاده  . کردند شده      شده   ب ان پرداخت ن .  است   است همچن

ه         مسئله  شود و روزی نيست ک ر مي رنج ت ان بغ شتر از هر زم انی     زن در کوردستان بي ی قرب  در کوردستان زن

جات اوباش و   دسته از جانب ارتجاع تابستان گذشته . ستم مرد ساالری نشود   ای و سي    ای و عشيره    تعصبات قبيله 

پن ه لم ييزم اسالمی ب ای فاش ه ه ان حمل شکالت زن رده  ت ه  ک سارتی را ب ه   و خ ائی ک ان  محله اع  زن در آن اجتم

  .ميکردند وارد نمودند

اج عمومی           د مايحت ر تولي ه    وده ، ت سطح باالی بيکاری و رشد روز افزون آن ، عدم تکيه ب   های زحمتکش را ب

وده   وابسته مردم پرداخت ميشود المللی به  بين   و ساير سازمانهای خيريه    UN از جانب     پولی که   همين  .است   نم

ه     امر باعث گشته     ه      است ک ره                    زحمتکشان ب د قاچاق، دزدی و غي ان بخش مانن واد مخدر، کارهای زي  روی    م

  . اند آورده

امر  .  است  خواری شده    و رشوه   رشوه  النه  کوردستان چگونه بينند که چشم خود می  امروز مردم کوردستان به 

وه  ث رش الی   بح ساد م ه % ٤٠ و ف فحات روزنام ه  از ص ا را ب صاص داده  ه ود اخت ت  خ الی در  .  اس ساد م ف

ه   .  است  المللی شده    بين  نيست بلکه ) ای  منطقه(کوردستان ديگر لوکالی     ه     تعويض دالر ب د، ب ا    پون ه   ري ار    ل، ب  دني

دون                      ی نمک و شکر، ماشين ب قديم و جديد، گم شدن گونی گونی دالرهای آمريکاری در کوردستان، قاچاق حت

ه     ين       سند کوردستان را ب ازاری ب ی در آورده      صورت ب ا جائيکه   .  است   الملل اه   ت های رسمی       پيش روزنامه      يکم

وده . نتشر کردند دولت کوردی و دولت عراق گزارشاتی مفصل از دزدی نفت خام م            ارگران و      ت های زحمتکش ک

ه     .  خراب کن جديد هستند      اين مسايل خانه    زنان کوردستان خود شاهد همه     ن تفاصيل است ک ام اي وان    می  با تم ت

رای سرمايه        ادعا کرد، که   ه        ديگر خطر اصلی ب انی و منطق ان و زحمتکشان شهر و              داری جه ارگران و زن ای ک

  .يوناليست احزاب ناس روستا هستند نه

د        علت وضعيت جديد ارتباطات، تلويزيون، ماهواره        به   گرفت که   از طرف ديگر نبايد ناديده     ، انترنت و رفت و آم

ه              کوردهائی که  اال رفت ردم   .  است   ساکن اروپا و آمريکا هستند سطح دانش و فهم اجتماعی مردم ب خواستهای م

  . گنجد ت ملی نمیديگر در چهار چوب يک سری خواس

ه آ ست ک افی ني ا ک ا اينه دها   ي تن ص ين رف ا از ب ويم ب  بگ

ارزه    گروه د پ ک ک مب ورد     کوچک و بزرگ مانن  خلق ک

 .به نمايش می گذارد   را  تری خود     در ابعاد وسيعتر و تازه    

تمگرانه  ال س تثمارگرانه اعم ه  و اس ب  ای ک  از جان

ت ه  حکوم ای منطق امل     ه رود ش ردم مي ن م ر اي  ب

کارگر .  کار و کارگر نيز ميشود     های استثمار بين    خشونت

ه ورد ب رمايه  ک سان ضد س وان يک ان ته  عن ای   خواس ه

و               خواسته   را به نوينی   د و همين از ن يش ميافزاي های مل

  اين جريانات هر چه    .  و مبارزی را ميسازد     جريانات تازه 

ه ه  ک ند ب ه     باش ت حمل ين جه ور يق ت و   ط  را از دو جه

ه  ود    زاوي د نم ر    .  سازماندهی خواهن ا شعار مرگ ب اول ب

اکم   ستبد ح م م ر رژي رگ ب عار م ا ش اليزم و دوم ب .  امپري

ر نيتجه        نظر می    به  گانه   آور و بچه    خنده  مرگ پ     رسد اگ

ه        ک ک را پايان مبارزه     زی ک    مردم کوردستان بدانيم، چي

  چه(پايان درگيريها   .  مطرح ميکنند   سران شوينيزم ترکيه  

جاری ) المت آميز و تدافعی    مس   و تهاجمی و چه     مسلحانه

بش         رد و جن ق ک ات خل ابودی مطالب ای ن ه معن ز ب هرگ

ه   ق ک ن خل ه اي ه  آزاديخواهان ر ب ته  آالن ديگ ای   خواس ه

  .  نيست و نخواهد بود  خورده سوسياليستی آنها گره

خواستهای دمکراتيک، ملی، اقتصادی، سياسی        با تحقق   

ه  ت ک اعی اس ه و اجتم ا ب ان ميرس  درگيريه در . ند پاي

وردی باشد   نيست کهمهم  (ای    جامعه )  کوردی و يا غير ک

 آزادی بيان، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب سياسی،         که

دارد ود ن ه. وج ه در جامع ر   ای ک ر ب وق براب ان از حق  زن

ته    ود را داش شکلهای خ د ت ستند و   نميتوانن وردار ني   خ

د               باشند و از آزادی حق پوشش، طالق، و حضانت فرزن

ر ستندمح هوم ه ه ، در جامع ر  ای ک دنی آن ب وانين م  ق

ه  .  است   مبنای قانون قصاص تنظيم شده        ه    در جامع   ای ک

د  ردم آن بيکارن ت م ه. اکثري ه در جامع ای  ای ک  نيروه

د، چه     نظامی خارجی با زور و تهديد آن را اشغال کرده            ان

ه  ا ن د ي ارزه  پ ک ک باش د مب انی    باش ود دارد و پاي  وج

ه       برای آن متصو   ست، مگر در جامع ه  ر ني ن     همه  ای ک اي

  . باشد تحقق پيدا کرده خواستها

ه  ا توج ه  ب رمايه   ب ت س ستم   ماهي انی و سي داری جه

ن     امپرياليستی آن، تحقق اين      خواستهای در زير سلطه اي

در چنين شرايطی بوش     . ، امکان پذير نيست   زالو صفتان 

ه  های تازه  باز گروه های آينده   و اوردگان    ران رسيده  دو  ب

ه    ر گون ا ه ب را ب ق طل ارز و ح ی   مب ت سياس  خواس

دا ومکتب فکری چه ا هر مب صادی، و ب اعی و اقت   اجتم

حاصل  .  غير مسلح تروريست خواهند خواند      مسلح و چه  

ين  لطهچن ری    اختن پ ک کای س س واع ديگ ا از ان ه

ی       . خواهد بود  ات انقالب ه   (نيروها و جريان ا ن وع     طبع  از ن

ه) پ ک ک ه حي ب ود ادام د داد ات خ ر از .  خواهن ر غي اگ

ه ا جامع د و ي اريخ ميلنگ ای ت ک پ ا ي د، حتم ن باش   اي
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.  ستم هم هست  عليه تا تحت ستم باشد مبارزه.  هم هست ستمديدهتا ستم باشد .  است  قهقرا رفته بشريت حتما به

ه           سرمايه  مهم نيست که   د   داران و سيستمهايشان آن را جنبش حق طلبان زم     بخوانن ا تروري ه       .  ي م هيچ گون ن ه   اي

  . پ ک ک ندارد ربطی به

ه                رای هر کسی روشن است ک ا ب ه          اين مطلب ام ای ک ای امروز، دني ون   در دني ه     ملي ردم علي ا م ه   ه    جنگ، عڵي

ردم و فاشيزم      بيکاری و فقر به  کشورهای ديگر، عليه   ها به   تجاوزات امپرياليست  ين م  خيابان ميريزند، جنگ ب

ان دارد     ی نگ بين شوينيزم و خلقهای تحت ستم، در دو جبهه   مذهبی، ج  م جري ايز از ه امال متم  اول  در جبهه .  ک

ستند  ست ه ون مارکسي تم و انقالبي ج و س ت رن ردم تح شان و م ان و زحمتک ارگران، زن ه. ک  دوم  و در جبه

د        خواران سرمايه   های ضد مردمی، نوکران و جيره       حکومت رار دارن  است آن     يگر گذشته   پس د  . داری جهانی ق

ه ی ک ه دوران ا شوينيزم ب ا فاشيزم  و شوينيزم را ب ايش گذاشتن  جنگ فاشيزم را ب گ، طرفين .  نم روز جن ام

ا يک طرف جنگ هستند            . مشخص خود را دارد    ام دني ام اعوان و انصارش در تم انی و تم اليزم جه ا  . امپري ام

  .خواهان، انقالبيون مارکسيست هستندطرف ديگر کارگران، زنان، زحمتکشان شهر و روستا، آزادي

ه                     ام هستی خود ب ا تم ارزه     امروز کارگران، زنان، زحمتکشان، خلقهای تحت ستم ب دان مب د    مي ان و   .  ميرون آن

، کشتار  آنها در مقابل تجاوز مسلحانه.  جنگ و خون ريزی هستند  خلقهای تحت ستم مضاعف، مخالف هر گونه      

شان       وحشيانه اول و غارت اموال ه   ، چپ ستها آگاهان ه    توسط امپريالي واع اسلحه    دست ب د   ان شعار صلح،   .  ميبرن

وين زحمتکشان هستند                 آزادی و برابری،     سانی سالحهای ن ستی و ان . جنگ هرگز، و انواع شعارهای سوسيالي

ه          د گرفت    اما، و اگر الزم باشد نارنجک و مسلسل را نيز ب ار خواهن ون    .  ک ارگران، زحمتکشان، انقالبي ان، ک  زن

وده و     مارکسيست هيچگاه  روز نب ستند  جنگ طلب و جنگ اف ه     .  ني ان هستند ک ن دشمنان آن ا     اي ر آنه  جنگ را ب

داری جهانی     است با افشای امپريالستها و دولتهای سرمايه        نها اما همراه  تهاجمی آ  تمام عـمليات    .تحميل ميکنند 

ه   . و فاشيزم مذهبی و جنگ و استثمار       ا آگاهان ا       آنه د ت د            سعی دارن الهم نيفتن دهای بوش و امث ن  .  در دام ترفن اي

  . هر جريانی بگويند تروريست  سادگی نتوانند به  است تا ديگر امپرياليستها به آگاهی اين امکان را فراهم آورده

ه              امروز ما ميدانيم که    دان شده         آمريکا در حمايت از فاشيزم و شوينيزم در منطق ا وارد مي دها،  .  است    علن ترفن

ه ه   حيل ر هم ا ب ای آنه ا و دو روئيه کارا است گريه ان آش ه .  گ ن ترکي يش از اي دتی پ ه م رد ک الم ک ا   اع  آمريک

ار پ ک ک گذاشته              الی و تجهيزاتی فراوانی در اختي ه   همه . ( است  امکانات م دانيم ک ود     مي ن درست ب   همه .  اي

اتی را    آ.)  و حتی در خود آمريکا روی آن بحث شد         دولتهای و احزاب سياسی منطقه     ا در آن شرايط امکان مريک

وط می      .  مدت در اختيار پ ک ک گذاشت       برای اهدافی معين و کوتاه     شتر مرب ين بي ن اهداف مع ه   اي ران  شد ب .  اي

ر خوردار گشت                شتر ب ا چه   . برای همين بخش ايرانی پ ک ک يعنی پژاک از اين امکانات بي ا آمريک ه  ام ن    ب  اي

ه    دتی به بعد از م    باشد يا نه    اهداف رسيده  رد ک ا تروريست هستند     پ ک ک پشت کرد و اعالم ک ن   .  آنه جالب اي

  . حساب آورد  آمريکا پ ک ک را دشمن آمريکا به  وزير امورخارجه بود که

د از اينکه  ه  بع ان ترکي ه    پارلم شکر کشی ب رد   ل های رسمی از طرف دولتهای   هيئت .  کوردستان را تصويب ک

دين نشست       رسما  اعالم می     نشستهای بود که    اين نشستها البته  . د و عراق همديگر را ديدن      ترکيه ا چن شد و ام

ه        غير رسمی و غير علنی هم گويا در جريان بوده         ديل ک اطق قن اران من ر سر بمب ب  جزو    است تا توافق کامل ب

  . خاک عراق است انجام شود

ل سياسی کوردستان     های کوردستان عراق، شخصيتهای سياسی   نگرانی برخی از پارلمانتاريست    رد، محاف  منف

ه      نتيجه   وضوح اعالم کردند که آنها به. عراق، در راستای منافع ملت کورد نبود   اجم و تجاوز ارتش ترکي  و   ته

ه                وردی را ب دازد    خطر می     بمب باران روستاهای کوردستان عراق موجوديت دولت ک ه       . ان د ک ا اعالم کردن   آنه

ر خورد دار نيست         دولت ک   مرگ پ ک ک در شرايطی که      رای امنيت کوردستان ب ديهای الزم ب وردی از توانمن

ه     . مرگ حتمی آنها نيز خواهد بود      د ک ا رسما اعالم کردن ه       آنه ا، ترکي رای آمريک  و   مرگ پ ک ک هيچ نفعی ب

کی برای های خطرنا  گاه   و پناه   العبور قنديل النه     با نبود پ ک ک، مناطق صعب        آنها اعالم کردند که   . عراق ندارد 

ود   د ب المی خواه ستی اس ات فاشي ه . جريان ارزانی ب روان ب ه  نچي رد ک الم ک ه  صراحت اع ود پ ک ک را ب    وج

  .نيروهای مسلح طرفدار طالبان و بن الدن ترجيح ميدهد

ه           وز تجاوز نظامی ترکي د هن ه       !  دارد  ادامه   هر چن ا ب ن هشدارها، از جانب خوديه ا اي ا ب ه   ام ا و ترکي ، و   آمريک

ه     نيروی عمده  و توافق سه  نشست  ميهنی و حزب دمکرات کوردستان عراق و حزب         در دولت عراق، اتحادي

دازه    ر شده      اسالمی عراق، سطح و ان ن تهاجمات نظامی کمت ه     .  است   اي رو باخت ا آب را آمريک ر از آن   چرا؟ زي  ت

ن الدن         بار ديگر از دسته     است که  ار در کوردستان        (جات آدمکش ب ن ب ا اي د   حم) ام امال يک نظر        . ايت کن ن ک اي

ه ود ک ته درست ب وه  دس شت ک صاراالسالم پ ای  جات ان ه

رده  الشخور کمين زاگروس مثل    ازه    ک ا از جن  گريالهای    ت

ه      د  پ ک ک و پژاک تغذي ه  .  کنن زی ک  فاشيزم اسالمی    چي

  .ايران را زياد از حد خشنود ميکرد

ه      ود ک وم ب دا معل روژه    از همان ابت ن پ امی اي اجم   تم  و  ته

ه     ه     تجاوز آشکار ب  و عراق، در نشست       کوردستان ترکي

ه  .  است بوش و اوردگان طرح ريزی شده      اطالع   سپس ب

. مقامات کوردستان و جالل طالبانی و دولت عراق رسيد         

ه    وابسته   عراق که   هوشيار زيباری وزير خارجه     حزب     ب

ما پ ک ک را     ت رس راق اس تان ع رات کوردس دمک

م  ستی قل ی تروري ردگروه ه . داد ک ی ب انی يک الل طالب   ج

ه      ا ب ه     نعل و دوت ه       ميخ ب رد ک  عراق را    پ ک ک اعالم ک

  .  را در پيش بگيرند  مذاکره  کنند و راه تخيله

ه         روه   پليس دولت لوکال کوردی در آن روزها ک های از     گ

سبه ارگران و زحمتکشان، ک اهراتی  ک شجويان تظ ، و دان

ه     خاک کورد     به   تجاوز ترکيه   عليه دارک     ستان را تهي  و ت

ی عده     مردم اطالعيه  بودند عليه  ديده رد و حت ای   صادر ک

د  ت کردن از داش شجويان را ب الم . از دان ا اع ام اينه تم

واز       دور ج راق و ص تان و ع سئولين کوردس ت م موافق

   . بود تجاوز و بمب باران روستاهای عراق برای ترکيه

رده       ر ک راق گي ا ع گ ب اتالق جن ا در ب ت آمريک او .  اس

ه د ب ای   شيوه ميخواه ا و دولته ای خود را توسط نيروه

د          منطقه ا کن ه     .  از اين بن بست ره ر دولت ترکي  همين    اگ

ه    د     امروز تجاوز ب اطق کوردستان را متوقف کن ر  .  من اگ

ذاکره         ا پ ک ک وارد م ه       حتی ب ا ب  خواست     شود، آمريک

د ترکي      هر زمان که     است و آن اينکه     خود رسيده    ه بخواه

ه    رکوب هرگون رای س زاری ب د اب ت  را مانن  حرک

ه ه  آزاديخواهان ق طلبان ه  و ح ی   ب ار م رد  ک ورد . گي در م

ه  ا ب م دقيق ران ه ه اي ين نيتج يده  هم ذاکرات .  است  رس م

ه د و      محرمان شا ميکنن رائيلها اف ران را اس ا و اي  آمريک

د   ان نميکنن ان را از آن پنه ی خودش ه. نگران ا  خامن ای ب

ا  رط س شود   دهيک ش دم مي يش ق ا پ ا آمريک تی ب .  در آش

قايقهای ايرانی موردی برای رد گم کردن و تقويت دولت   

ه . (ايران از جانب آمريکا است     وده         ک ا يک شوخی ب    گوي

ت ه  ) اس ران ب الت اي ورد حم ا در م کوت آمريک   س

صار االسالم در  روستاهای کوردستان عراق و گشت ان

تان ه. کوردس ا راه هم ا  اينه ای نج ط  ه ا توس ت آمريک

  . است دولتهای منطقه

ت  ی دول ورد سياس عارها و برخ ر ش ب ديگ از جان

  کوردستان عراق و پارلمان کوردی نشانگر حمايت همه         

ه ت  جانب ا اس وش   .  از آمريک الی و خ وش خي ا در خ آنه

ام                باوری که  ا تم وردی مستقلی را ب  آمريکا يک دولت ک

  مال و مرسوم در عرف رتعريفهای يک دولت نو

  22ادامه در
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   19از صفحه   ... و نگاهي به ديدگاه هاي اپوزيسيون"جنگ"

 اين بخشی از. به عدم درک تاريخی اش از مقولۀ استعمار نو و وابستگی نظامهای تحت سلطه نسبت داد ديگر

 طيف که برای بدست گرفتن قدرت سياسی پی در پی به توده ها وعده می داد که در آينده ای نزديک کار رژيم

 رژيم را برايشان سرنگون خواهند کرد و حتی در همين راستا برای – به جای توده ها –تمام شده است و آنها 

سرنگونی رژيم زمانبندی نيز می کردند، حال برای رهائی خودشان از وضعيت بن بستی که دچارش شده اند، 

اين طيف در کليت . ا صورت پذيردمی خواهند امر سرنگونی رژيم، توسط خود ارباب يعنی امپرياليسم آمريک

، وقتی سرنوشت خود را "نظام مردم ساالرانه"به " اعتقادشان"خود جدای از تظاهر به دمکراسی خواهی و 

با قدرت آمريکا گره بزند چاره ای ندارد که در تحليلش نسبت به جريانات ديگر اپوزيسيون آنچنان مرزها را 

لفين سياسی اشان در رابطه با حمله احتمالی آمريکا و ديگر به هم ريخته و مخدوش سازد که همه مخا

و ! جمهوری اسالمی بخوانند" نوکر"و " مزدور"مرتجعين غربی به ايران را با يک چوب رانده و همه را 

اين تصور غير واقعی را در تبليغات خود دامن می زنند 

 مخالفين سياسی آنها تحت پوشش مخالفت با همۀکه 

يکا، خواهان استمرار حکومت جمهوری حملۀ نظامی آمر

  .اسالمی می باشند

  

مدافعان اين بينش قبل از هر چيز جشم بروی واقعيات 

می بندند و می کوشند تا ذهن توده های تحت ستم را نيز 

واقعيت حملۀ نظامی غرب . در اين زمينه به کجراه ببرند

به سرکردگی آمريکا به عراق و افغانستان عمًال نشان 

از سوی آنان دروغ بی " دمکراسی" وعده داد که

شرمانه ای بيش نيست و شاهد بوديم و هستيم که چه بر 

بنابر اين . سر خلقهای ساکن هر دو کشور آورده اند

چشم بستن بر روی واقعيتهای موجود، جز تف کردن به 

روی حقيقت، جز تائيد ظلم و ستمی که بر توده های 

يل شدن به بلندگوی ساکن اين کشورها می رود و جز تبد

تبليغاتی بی جيره و مواجب برای امپرياليستهاحاصلی 

  .برای اين طيف ندارد

گروه دوم ضمن اينکه حمله نظامی آمريکا به ايران را 

محکوم می کند، بيشتر بر ماهيت تجاوزکارانه سياستهای 

امپرياليسم تکيه کرده و عامدًا ماهيت جنايتکارانه 

و خواهان . موشی می سپارندجمهوری اسالمی را به فرا

، "همه نيروهای وطن پرست و مردم دوست"آنند تا 

يك صدا در برابر "و " تصورات واهی را کنار گذاشته"

جنگ و در برابر همه ى آسانى آه براى ماجراجويى 

اين ". ايستادگى آنند هاى نظامى رجزخوانى مى آنند،

طيف که نسبت به طيف قبلی مجموعۀ وسيع تری را در 

و " وطن پرستی"بر می گيرد، ضمن تکيه بر احساسات 

 بخشی از اين طيف تا به آنجا -توده ها " ملی"ِعرق 

 طی -ايران " تجزيۀ"پيش می رود که زير پوشش خطر 

قلم فرسائيهائی که به درستی در مزمت حمله نظامی 

آمريکا به ايران می کنند، خود نفس حمله به ايران را 

و يا غير وابسته بودن رژيم حاکم بودن " ملی"دليلی بر 

اين طيف گرچه انتقاداتی را به رژيم در . قلمداد می کنند

زمينه فشار اقتصادی به توده ها، عدم رعايت قانون، 

نقض پی در پی حقوق بشر و عدم رعايت آزاديهای 

دمکراتيک وارد می داند، اما، با تأکيد بر نتايج فجيع 

وده ها می کوشد حاصله از حمله نظامی غرب برای ت

نظر نادرستی که  حاضر است به بقای همين رژيم تن در 

انگار که . دهد، در انظار و افکار عمومی جا بياندازد

بار ديگر اما به شکلی ديگر " بد و بدتر"تئوری بين 

اين طيف با آن که در امر برجسته . جلوه گر شده است

نمودن سياستهای اقتصادی و ماهيت نظامی گری 

اليستها خصوصًا امپرياليسم آمريکا، حاضر است امپري

کتابها بنويسد، اما به مانند گروه اول، حاضر نيستند تا 

  ٢١ از صفحه   ...دور نيست آن زمان كه برچسب تروريست 

  

ين ه     ب ن ب د ت رار ميده ت ق ورد حماي ل را م رکوب توده    المل زدوری و س وکری و م ر ن تکش و  ه ای زحم

ه      در مورد مسئله      کما اينکه .  و خواهند داد    رنجبران داده  ه        تجاوز ترکي ل ب ان از قب    عواملی در درون پارلم

  .و در رابطه با حمله ترکيه به اين کشور چراغ سبز داده بودند   رفته ترکيه

    نتيجه

ی     ت از جانب گروه    نگری اس    است، يک بازبينی و آينده       ضرورت مبرم پيدا کرده      که  آنچه مطلب  . های انقالب

ه     از اينکه )  هست   که هر چه(بر سر نجات پ ک ک       ا ن ه    بلکه . ، نيست   تروريست هست ي ن گون شای اي    اف

ه     رده              تاکتيکها است ک زی ک اليزم، فاشيزم و شوينيزم طرح ري د    امپري ارزه  . ان ام     سياست مب زم تم ا تروري  ب

د بست     بر روی کارگران،  زنا     های مبارزه   راه ذهبی را خواه ا  . ن، ملتها و جريانات اجتماعی و اقليتهای م ن

لی اگر هشيار نباشند   واقعا م در اين ميان جريانات انقالبی کمونيستی و جريانات   در آينده  گرفتن اينکه   ديده

  .  فاحش تاريخی خواهد بود  را خواهند ديد يک اشتباه بيشترين ضربه

ا مورد نفرت خاص و عام شده          عل  امروز اگر پ ک ک و پژاک به   ات از آمريک ول و امکان رفتن پ د،   ت گ ان

  چه )  سازمانهای جاسوسی امپرياليستی در حال اجرای آن بر روی جريانات ديگری نيز هستند     ترفندی که (

 باشد، هر کسی   کاپيتال مارکس را زير بغل داشته       باد آزادی، هر کسی که       بگويد زنده   بسا فردا هر فردی که    

ه               که م ترکي ران، رژي م اسالمی اي ر                 بگويد باالی چشم رژي ا ب رو است ب ستهای اسرائيلی، ووو اب ، صهيوني

  .  شود چسپ تروريست خفه

ا در          اول برای انقالبيون خصوصا مارکسيست  در مرحله  ی يک هوشياری و زيرکی الزم است ت های انقالب

ارزه   به (" سطح جهانی با پروژه  زم    اصطالح مب ا تروري    و ساواما و سپاه  - ميت - موساد - سيا -بوش ) " ب

د همه     کاری که .  و آن را خنثی کنند      پاسداران مقابله  ه    باي ه          جانب رو را ب شترين ني رد و بي ار ک  آن   روی آن ک

ه. اختصاص داد د ب ه باي د ک ان فهمان امی جهاني ی است  تم ست ک ست و تروري رور چي ه.  ت د ب ه باي ا   هم  دني

د فرق     زه ميان مبار  فهماند که   برای آزادی، دمکراسی کارگری، و سوسياليزم، با تروريزم فرقی هست مانن

 عنوان تروريست     بايد به    و آمريکا هستند که      اين دولتهای منطقه     گفت که    همه  بايد به . ميان زمين و آسمان   

  . شوند محاکمه

ه  رسمی و علنی و بعضی شکلی   به ها و نيروهای که  دوم، ضرورت مبرم دارد آن گروه   در مرحله    ها مخفيان

ژاک تروريست      و در خفا با امپرياليستها زد و بندهای دارند قبل از اينکه            د پ ک ک و پ  آمريکا آنها را مانن

د   و نيرنگهای آن   و در دام حيله     بخواند، از امپرياليستها دوری کرده     ه  . ها نيفتن ر ب ا هر     و اگ وان و ب    هر عن

اند آن را اعالم، از خود  ها پول و امکاناتی را دريافت کرده از امپرياليست" ای وژهپر " نامی، برای هر گونه 

  .ها افشاگری نمايند  پروژه انتقاد و در مورد اين گونه

  المللی مرگ بر امپرياليزم جهانی، تروريست بين

  ) جمهوری اسالمی و حکومت ترکيه ( مرگ بر رژيمهای تروريست منطقه
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کالمی دربارۀ وابستگی و تحت سلطگی نظامهايی که به هر حال در جهان وجود داشته و از برکت اين نظامها 

دنيا را در قيد بند و استثمار نگه است که امپرياليسم، صد ها ميليون تن از کارگران و توده های تحت ستم 

اتفاقًا سکوت آنها در مزمت نکردن و . داشته و حيات آنها را به نابودی کشانده چيزی بگويند و يا بنويسند

نشکافتن ماهيت جمهوری اسالمی به عنوان رژيمی وابسته و تحت سلطه که حيات و استمرارش را مديون 

برای گروه اول تبديل شده که با استناد به اين گروه، همه را با يک اربابان امپرياليستش است، به مستمسکی 

در عين حال درد مشترک اين دوگروه، يعنی عدم درک ماهيت وابسته رژيم موجب می گردد تا اين . چوب برانند

گروه دوم نيز بسان اولی ها، از تحليل درست ماهيت نظامی گری امپرياليسم و يار وفادارش در ايران يعنی 

  .   مهوری اسالمی باز بماندج

  

 مخالفين سياسی اش که نقش جمهوری اسالمی را به عنوان نظامی همۀاين گروه نيز به مانند گروه اول 

بيگانه "و " ايادی اجنبی"سرکوبگر و ديکتاتور مطرح کرده و خواهان سرنگونی اين رژيم می باشند را 

 مخالفين جمهوری اسالمی را اين همۀدروغ و عامدانه معرفی می کنند و در تبليغات خود به ... و " پرست

گونه به توده ها جلوه می دهدکه اپوزسيون سرنگونی طلب از مساله فاجعه جنگ فقط خواهان منافع گروهی 

و بدين منظور مخالفين به . خود بوده و تنها به دست يابی قدرت سياسی در جهت تأمين منافع خود فکر می کند

را با مخالفين سياسی صدام حسين مقايسه نموده  و اينطور جلوه می دهند که جريانات حق جمهوری اسالمی 

سرنگونی طلب نيز می خواهند از ِقِبِل حمله نظامی آمريکا به ايران،نظير دارو دسته های ضد خلقی و 

  . برسند" نان و نوائی"سازشکار در عراق به 

  

اول اينکه هر دو . رند، در چند نکته نيز با همديگر مشترکنداما، جدا از تفاوتهايی که اين دو گروه با هم دا

هر دو گروه عمًال مبارزات توده ها و نقش . هايشان خود را حامی منافع مردم جا می زنند"تحليل"گروه در 

و هر دو گروه درک روشن و جامعی از مقولۀ . آنها در به دست گرفتن سرنوشت خويش انکار می کنند

  .وابستگی ندارند

  

  گروه سوم

از سوی امپرياليسم آمريکا تبديل به مستمسکی گشت تا به بهانه مخالفت جوئی با " پروژۀ هسته ای ايران"

. گسترش سالح اتمی، به تقويت برتری سياسی، اقتصادی و نظامی خود به ضرر ديگر رقبا در منطقه بپردازد

ين طيف وسيع، از همان ابتدای اين بحران و بر همين اساس بود که چريکهای فدايی خلق به عنوان بخشی از ا

" پرونده هسته ای"با تاکيد بر ماهيت ضد خلقی امپرياليستها و جمهوری اسالمی اعالم کرده اند، مساله 

جمهوری اسالمی و تبليغات فريبکارانه جاری در اين رابطه، تنها يک پوشش برای پيشبرد سياست های سلطه 

مپرياليستی و در رأس آنها آمريکا برای توسعه سلطه خويش در سطح بين جويانه بسيار عظيمی ست که دول ا

رژيم وابسته به امپرياليسم " بحران هسته ای"و تاکيد نمودند که مساله . المللی و منطقه تعقيب می کنند

هيچ ) يا مانند نمونه ليبی بدون جنگ و يا مانند نمونه عراق(جمهوری اسالمی به هر شيوه ای که حل شود

مرگ برجنگ " از خواستها و منافع برحق توده های تحت ستم ما بر آورده نشده و مردم ايران بايد شعار يک

  .را سر دهند" امپرياليستی، نابود باد رژيم جمهوری اسالمی و زنده باد انقالب

با چنين درکی است که گروه سوم ، ضمن تحليل مشخص از وضعيت اقتصادی و سياسی رژيم حاکم، و توضيح 

، و حمايت و حفظ اين رژيم در جهت پيشبرد "جمهوری اسالمی"نقش امپرياليستها در چگونگی شکل گيری 

 سال گذشته ، نتيجه می گيرند که توده ها برای ٢٨سياستهای جنگ طلبانه و اقتصادی خود در منطقه در طی 

ه با امپرياليسم از طريق و آن مبارز. خالصی از جهنمی که در آن زندگی می کنند، تنها يک انتخاب دارند

بايد تاکيد کرد که در . مبارزه با نظام سرمايه داری وابسته و رژيم نگهبان آن يعنی جمهوری اسالمی است

تحوالت جاری ،نه، بايد به ماهيت تجاوزکارانۀ حمله نظامی آمريکا متوهم بود، و نه بايد نقش جمهوری 

اين هر دو . ای امپرياليستها در منطقه است را ناديده گرفتاسالمی به مثابه رژيمی که جاده صاف کن سياسته

با ظاهری ظاهرًا متفاوت، اما، اعضای يک مجموعه واحد می باشند که تمام هم و غمشان تأمين منافع، حفظ و 

اما در همين جا . گسترش نظام امپرياليستی به قيمت پايمال نمودن حقوق توده ها و سرکوب آنهاست، ميباشد

اين نکته اشاره نمود که هيچگاه امپرياليستها منافع خود را با منافع نوکران خود گره نمی زنند و بايد به 

هرگاه برای حفظ خود الزم به فدا کردن نوکر شود بدون 

ذره ای تشويش نوکر را به هر شکلی خود الزم بدانند و 

کودتا عليه . سياستشان ايجاب نمايد، فدا خواهند کرد

اعدام "، "ج شاه از صحنۀ سياسیاخر"، "نوری يگا"

و کودتاهای پی در پی در کشورهای "صدام حسين

. آمريکای التين تنها نمونه هايی از اين دست می باشند

تجربيات تاريخی نشان می دهند هنگامی که منافع 

امپرياليسم ايجاب کند، با فدا کردن سگ زنجيريشان، 

بۀ اين تجر. تضاد موجود را به نفع خود حل می کند

تاريخی که امپرياليستها منافع خود را با منافع رژيمهای 

تحت سلطه خودشان گره نمی زنند، مصداق بارز و 

در همين . توضيح واضح رابطه ارباب و مزدور می باشد

جا بايد اشاره کرد که اين درست است سگان زنجيری 

نمی خواهند دارای سرنوشتی شوند که صدام حسين 

طر تالش دارند تا ضمن حفظ دچارش شد، به همين خا

قوائد بازی، امپرياليستها را از عواقب کارشان بترسانند 

همانطور که . و آنها را از تصميم هايشان برحذر دارند

شاه مزدور نيز برای ترساندن اربابان، می گفت که اگر 

واقعيت . می شود" ايرانستان"او نباشد ايران تبديل به 

 هستند که در صفحه اين است که هميشه اين نوکران

  . شطرنج حوادث کيش و مات اربابان می شوند

آنچه که مسلم است و تاريخ نيز صحت آن را نشان داده 

است، نظامهای ضد مردمی از اتحاد و يکپارچگی توده 

آنچه که آنها را مجبور می کند تا . ها وحشت دارند

دربارۀ تصميماتشان چند بار فکر کنند، همانا ترس آنها 

زم توده ها برای به دست گرفتن سرنوشتشان در ع

اگر آنها ذره ای حس کنند که به خاطر پياده کردن . است

نقشه های شومشان احتمال دارد فضايی ايجاد شود که 

در آن فضا، توده ها و پيشاهنگانشان بتوانند به نفع 

خود از فضای بوجود آمده استفاده کرده و منافع آنها را 

اندازند، مطمئنًا به وضعيت موجود برای هميشه به خطر 

قانع بوده و برای زياده خواهی های خود منتظر زمان 

سرکوب توده ها و کشتار بهترين . خواهند نشست

فرزندان خلق اتفاقًا در جهت حفظ و تأمين منافع 

سرکوب . امپرياليستها بود که صورت گرفت و می گيرد

ه به توده های مبارز ما، خدمتی بود که رژيم وابست

امپرياليسم جمهوری اسالمی در جهت حفظ خود و تأمين 

سياستهای امپرياليسم و هموار نمودن آن سياستها انجام 

نبايد بار ديگر اين اشتباه تاريخی که . داد و می دهد

بعضی از نيروهای اپورتونيست مرتکب می شوند و  

نقشی مستقل برای رژيمهای وابسته قائل می گردند 

يجه اينگونه تحليل ها هر چه باشد، نت. تکرار شود

  هموارگِر استمرار سلطه وحشيانه امپرياليسم بر گرده 

  15صفحه ادامه در 
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  آدرس پست الكترونيك

: ipfg@hotmail.com    E-mail  

ــر   ــد از ظه ــي در   22بع ــاهرات بزرگ ــامبر ، تظ  دس
اعتراض به دستگيري ده ها تن از فعالين دانـشجويي          
كــه در هفتــه هــاي اخيــر توســط مــزدوران وزارت  

شگاه ها دسـتگير و  اطالعات جمهوري اسالمي در دان  
در ايـن   . زنداني شده اند در شهر لنـدن برگـزار شـد          

تظــاهرات فعــالين ســازمان هــاي  سياســي مختلــف و 
. تعدادي از فعـالين سياسـي منفـرد شـركت نمودنـد           

تظاهرات در قسمت جلوي ساختمان بي بـي سـي در           
يكي از شلوغ ترين نقاط شهر برگزار شد و هر يك           

خـوان جداگانـه خـود بـه        از نيروها كه با انتـشار فرا      
سازماندهي نيرو هاي خود پرداخته بودند، ضمن در         
دست داشتن پالكاردها و شعارهاي شان در آن محـل         

به اين ترتيب تعـداد بـسيار زيـادي از          . تجمع كردند 
ايرانيان مخـالف رژيـم در صـفوف مختلـف در ايـن             

فعالين چريكهـاي   . حركت اعتراضي شركت نمودند   
ازمان دمكراتيــك و ضــد فــدايي خلــق ايــران و ســ 

امپرياليستي ايرانيان در انگلستان نيز به سهم خـود از          
ــا صــدور فراخــواني ضــمن محكــوم كــردن    قبــل ب
ــوري    ــشجويان توســط جمه ــشيانه دان ــركوب وح س

ــالمي از  اســ
ــامي  تمــــــ
ايرانيـــــــان 
مبـــــــارز و 
ــي  مترقــــــ
خواســـــــته 
بودند تـا در    
ــن     ــده در اي ــتگير ش ــشجويان دس ــان دان ــاع از ج دف

ــد  ــركت كنن ــت ش ــوان  .حرك ــت از فراخ  در حماي
 مـــــشترك ايـــــن دو 
تــشكيالت ، گروهــي از 
رفقاي مبـارز و انقالبـي      
تركيــه نيــز در دفــاع از 
ــردم    ــي م ــبش انقالب جن
ايران به ايـن تظـاهرات      

  .  پيوستند
  

  تظاهر كنندگان بـا سـر     
 بـه   "مرگ بـر جمهـوري اسـالمي      "دادن فريادهاي   

تمامي ": زبانهاي انگليسي و فارسي ، شعار مي دادند       
از جنـبش   " ،   "دانشجويان زنداني بايـد آزاد شـوند      
ــد   ــاع كني ــران دف ــشجويي در اي ــبش " ، "دان از جن

كارگري در ايـران دفـاع كنيـد و فعـالين كـارگري             
زنـداني سياسـي   "، "زنداني ، بايد فـورا آزاد شـوند   

سركوب و سنگسار زنـان بايـد       " ،   "آزاد بايد گردد  
همچنين در ايـن حركـت بـراي        ...  و   "متوقف شود 

افشاي چهره ضد خلقي رژيم جمهـوري اسـالمي در          
افكار عمومي سخناني به زبـان انگليـسي در توضـيح           
ــارگران و     ــق ك ــالمي در ح ــوري اس ــات جمه جناي
دانشجويان و خلقهـاي تحـت سـتم ايـران و سـكوت             
بيشرمانه بلندگوهاي تبليغاتي بورژوايي نظير بي بـي        

  .سي در انعكاس اين جنايات ايراد شد
  

ن حركت مبارزاتي گسترده و مـوفقي       تظاهرات لند 
در حمايت از جنبش انقالبي مردم ايـران و رسـاندن           

صداي حق طلبانه  تـوده هـاي تحـت سـتم و بـويژه               
دانشجويان اسير در چنگال رژيم جنايتكار جمهـوري      
اسالمي بود كه با استقبال وسيع ايرانيان مبـارز شـهر           

  .لندن برگزار شد
  

ان در  فعالين چريكهاي فـدائي خلـق ايـر       
  لندن
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