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 1399 هرم                                                        جم پن   ست وبی سال                  ن اایر  قیی خلداای فکه چری انگار  

  رمقاله رمقاله سس

مرگ بر  "غ و شعارهای فاشیستی جنگ قره با

 ان!در ایر "کرد و فارس و ارمنی
بر سر    ... ایروان  با  باکو  تازه ای اختالفات رژیمهای  امر  باغ  قره 

نیست، تاریخی تقریبا سی ساله دارد؛ و همزمان با تشکیل این 
از  بعد  جمهوری  شور دو  گرفوی  فروپاشی  است.  شکل  در ته 

قدرتهای امپریالیستی می کوشند به آن رابطه با این اختالفات،  
دامن زده و بر آتش آن بدمند تا بتوانند پیشبرد ساستهای خود 

قدرت  را سلطه  شرایط  در  بنابراین،  نمایند.  های  تسهیل 
این   مناطق،  آن  بر  خونریزی امپریالیستی  و  جنگ  با  اختالفات 

تنهانیست بل حلقا اوضاع   راه حل   .  به چنین  دادن  پایان  برای 
یک به  رسیدن  و  امپریالیستها  سلطه  با  مبارزه  بار،   جنایت 

شرایط دموکراتیک است که در آن خلقهای ارمنی و آذربایجانی  
درستی  کرد. بر  عیین خواهند  به دست خود ت سرنوشت خود را

پس از انقالب اکتبر قاطعانه   این حکم، تجربه درخشان شوروی
ایجاد  تأئید    مهر و  روسیه  در  سوسیالیسم  پیروزی  با  زند.  می 

و  ارمنی  های  خلق  کشور  آن  در  دموکراتیک  کامالً  شرایط 
از و   آذربایجانی  شده  مند  بهره  خود  سرنوشت  تعیین  حق 

منا  هیچ  بدون  تمامتوانستند  دوستی  با  ای  هم    زعه  کنار  در 
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 از سلطنت   دفاع در ورای تبلیغات
سیاسیرسانه    .… قدرت  خاطر  به  نامبرده   دارند،  –  های  خود  سر  پشت  در  که  بزرگی  شانه    مالی  به  شانه  که  حالی  در 

تامین کننده  مالی ای، منشاء واقعی منابع  تلویزیونهای دولتی می سایند، اما بر خالف قوانین پذیرفته شده موجود در دنیای رسانه  
و آنها   بوده  ن  رایب  غیر شفاف  دسترسی  قابل  درخواست   یست.عموم  رغم  به  کنون  تا  تو"  و  "من  تلویزیون  صوری  صاحبان  مثال 

و سیاستهای آن نشده راجع به تلویزیون خود و منابع تامین مالی رسانه های مختلف نظیر "گاردین" حاضر به مصاحبه و روشنگری 
"فاراند.   نشریه  گزارش  مابه  بودجه  پالیسی"  رسانین  این  را  لی  اه  ای  گذعده  سرمایه  قابل ز  آنها  هویت  که  پذیر"  "خطر  اران 

در سال   مثال  آنکه  رغم  به  و  کنند  می  تامین  نیست  تلویزیون    2017-2016دسترسی  د  33حدود  این  ضرر  پوند  است  میلیون  اده 
ی  از آرشیوها و فیلمهابخشی  رانگیز حتی  نکته نیز قابل توجه است که در حرکتی ابهام ب  همچنان به تامین مالی آن مشغولند. این

در اختیار این شبکه ها قرار داده شده  صدا و سیمای جمهوری اسالمی راجع به دوران حکومت شاه، برای تغذیه و تقویت این خط  

 4در صفحۀ                     … لیغات سلطنت طلبان گردد.به صورت گزینشی پخش و خوراک تباین آرشیو عظیم  مواردی از تا 

 

 ديگر ت صفحادر 

 آذربايجان،   به رفقای کمونيست ●

 3.... ...... )لنين( ... و  گرجستان 

 9...... ....  کومه له و ن در بحرا ●

روایت  1360خراد    30  ● یک    و 

 11 ........ .. ()بخش پایانی خاطره

و رسوایی   136۷سال عام قتل  ●

 14... ............ .. "طلباناصالح"

جایگاه   ● پیرامون  یادداشتی 

 20        )اشرف دهقانی(  شجریانطبقاتی 

انتخابات آمریکا و مواضع رسوای 

 و دنباله روان  آواکیان  باب

 ( 1) ایرانی اش
استداللهای   در  .... کنونی،  انتخابات 

ای جناح    نندام )  عوامفریبانه  از  "حمایت 
جناح   پیروزی  از  جلوگیری  برای  "بد" 

توسط   از  "بدتر"(  و  بخشی  حاکم  طبقه 
(  ل آواکیان و پیروانشی )امثاچپهای تقلب

اصلی  و هدف  گرفته می شوند،  کار  به 
مستقل  بسیج  هرگونه  از  جلوگیری 

کل طبقه   علیه  مردم  توده های  و  کارگر 
از   است.  حاکم  داری  سرمایه  سیستم 

آواکیاناین ر و    وست که در استداللهای 
اش   ایرانی  های  رو  نوع  دنباله  هیچ   ،

که   شرایطی  از  علمی  و  جدی  بررسی 
ی سیستم و یعن  را تولید کرده،  "ترامپ"

وجود در ایاالت متحده آمریکا    نظام حاکم

 13فحه ص                          ... ندارد.

 قربانیان خون، عروسان نو

 "بس! خون" خاموش
 باد در را پریشانش و بلند موهای  ...

 فضا گیسوانش عطر … زنندمی شانه
 روزام که بوده قرار .است کرده  پر  را

 زنان و شداب اشزندگی  روز ترینشاد
 را عروسی سپید لباس زنانکِل  روستا

 آرزوی برایش و کنند تنش بر
 که دانندمی همه اما کنند، خوشبختی

 در دردآوری و شوم سرنوشت  چه
 عروس او .است بیچاره دخترک انتظار

 دو بارمرگ جنگ به تا شودمی خون
 زا اما کسی .کند بس آتش  اعالن قبیله

 وصلت نی ا به دلش که پرسدینم او
 به خواهدنمی  کسی نه؟  یا رضاست
 کند، نگاه اندوهش از پر چشمان
 روز همان در انگار اما ست،عروسی

 شانشده بالغ تازه بیچاره دخترک عزای

 7 ه فحص    ...د.اننشسته  سوگ به را

 ، رز و آزاده، کارگر مبان سخنان زنده يادآخريترجمۀ آلمانی 

 بود ده به بيرون فرستا ز زندان ا  ، قبل از اعدام کهيد افکارینو 
www.youtube.com/watch?v=KUnnpnMvfWIhttps:// 

www.sihkal.com 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KUnnpnMvfWI
http://www.sihkal.com/
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آذربایجان مبارز  آگاه    !مردم  های  توده 

 و مبارز! 
بار دیگر بین جمهوری آذربایجان و جمهوری  

قره "ناگورنو  منطقه  سر  بر  باغ"  ارمنستان 
  نیسال است بر سر آن ب   30که نزدیک به  

وجود  د اختالف  کشور  جنگی  و  داشته 

خسارات  و  تلفات  که  جنگی  درگرفت، 
بسیاری به بار آورد و رنج و خسارات مادی  

توده های تحت   متوجه  را  بزرگی  و معنوی 
ستم هر دوی این کشورها نموده که حتی 

زیر  در  کمرشان  هم  جنگ  این  وجود  بدون 

بار حاکمیت رژیم های ضد خلقی آذربایجان  
ارمنست فاجعه  خ   ناو  است.  شده  م 

از  اس آذربایجان  جنایتکار  ارتش  تفاده 
غیر   های  توده  علیه  ای  خوشه  بمبهای 

ای   توپخانه  حمالت  ارمنستان،  در  نظامی 
در   ها  توده  به  ارمنستان  دولت  وحشیانه 

شرکت   و  آذربایجان  نظامی  غیر  مناطق 

مزدوران   گسیل  و  ترکیه  مزدور  ارتش 
گنا بی  مردم  عام  قتل  برای   هداعشی 

همگار جنگ،  این  در  های  منی  جلوه  ی، 
کوچکی از ماهیت ضد خلقی جنگ کنونی  

سازند.   می  آشکار  همگان  چشم  در  را 

دولت   "وساطت"  با  که  شده  اعالم  اکنون 
روسیه، طرفین ظاهرا به آتش بس رضایت  

لرزانی   بس  آتش  لحظه  این  تا  و  اند  داده 
جنگی   مناطق  در  درگیر  طرفین  بین 

هیچ   اما  و  روین حکمفرماست.  مردمی  ی 
، هیچ انسان عدالتخواه که ادعای  آزادیخواه

تعهد به دمکراسی و حق تعیین سرنوشت  

خلقها در یک محیط آزاد و دمکراتیک را دارد،  
این   نتایج  و  اهداف  مشاهده  با  تواند  نمی 

دو   هر  سوی  از  را  آن  خلقی،  ضد  جنگ 
محکوم   امپریالیستشان  حامیان  و  طرف 

 .نکند 

 
درگ این  دنبال  شاهد  ی  ر یبه  نظامی، 

عتراضی متعددی در یک سری از  تجمعات ا
و  ارومیه  تبریز،  مانند  آذربایجان  شهرهای 

آذربایجان   از جمهوری  حمایت  و...در  اردبیل 

بودیم.   ارمنستان  کردن جمهوری  و محکوم 
در   شعارهایی  حالیکه  در  تجمعات  این  در 

باغ    قره  بر  آذربایجان  حاکمیت  حق  از  دفاع 
شد   می  داده  های   هد اشسر  نعره 

و   "گرگهای  فاشیستی  های  عربده 
به   کنندگان  تجمع  بودیم.  نیز  خاکستری" 

شنبه   روز  در  آنجا   10خصوص  تا  ماه  مهر 

فارس،   "کورد،  دادند:  رفتند که شعار  پیش 

و  کرد  یعنی  دوشمنی"  آذربایجان  ارمنی؛ 
می   آذربایجان  دشمن  ارمنی،  و  فارس 

بر   "مرگ  شعار  همچنین   آنها  باشند. 
دند. سرداده  مرگ بر ارمنی!" سر دا!  ینارم

شدن چنین شعار های ارتجاعی در تبریز و 

خود   که  آذربایجان  دیگر شهرهای  و  ارومیه 
برابری   و  دمکراسی  برای  مبارزه  مهد 

به   را  آزادیخواهی  اند نظر هر  بوده  انسانها 
دست های پشت پرده ای  جلب می کند  

چنین   طبل  بر  آگاهانه  سالهاست  که 

ه افکنانها  یااندیشه  تفرقه  می    رتجاعی 
به  هایی  شعار  چنین  شنیدن  کوبند. 

فعالیت های   که  نشان می دهند  روشنی 
تبلیغاتی اتاق های فکر جمهوری اسالمی  

نتیجه  بی  آنها  ارتجاعی  سیاستهای  و 
مزدوران   از  جدا  توانسته  دشمن  و  نبوده 

از   بخشی  ذهن  متاسفانه  خود،  مستقیم 

 .هه ببردرا یبهویت طلبان آذری را نیز به 
 

تف  های  فاشیستی  شعار  افکنانه  رقه 
که    داده شدند  در شرایطی سر  فوق 

استان   در  ای  خامنه  نمایندگان 

اردبیل،  آذربایجان  استان  شرقی، 
غربی  استان زنجان و استان آذربایجان 

جمهوری   از  پشتیبانی  به  رسما 
که   کردند  اعالم  و  برخاسته  آذربایجان 

بیت"قره اهل  "کشور  به  ق  علت  باغ 
کشور  از  منظور  هم    دارد.  بیت  اهل 

از   که  باشد  می  آذربایجان  جمهوری 

اسالمی   جمهوری  سردمداران  نظر 
نه   و  شیعه  مسلمان  مردمش 

خامنه   مزدوران  باشند.  می  مسیحی 
ای در موضع گیری خود نه تنها طرفین  

را به آتش بس و مذاکره دعوت نکردند  

بلکه برای اینکه بنزین بر آتشی که بپا  
عبر   ه شد که  کردند  اعالم  ملکرد  یزند 

بازپس "در  آذربایجان  گیری  جمهوری 
  " شرعی  و  قانونی  کامال  اراضی  این 

 .می باشد

 
نمایندگان   گیری  موضع  به  توجه  با 

اکبر   از سوی علی  بعداً  خامنه ای که 
بین امور  مشاور  علی  والیتی،  الملل 

جنایتکار   فقیه  ولی  ای،  خامنه 
دی زبان  با  اسالمی،  ی  رگ جمهوری 

ربی علی  سپس  و  شد  عی،  تکرار 

سخنگوی دولت روحانی همین موضع  

در   که  نمود  اعالم  شکل  این  به  را 
و   آذربایجان  جمهوری  درگیری 

قره منطقه  سر  بر  لزوم  ارمنستان  باغ 
جمهوری   اشغالی"  مناطق  "تخلیه 

باشد،   می  دولت  موضع  آذربایجان 

تجمعات   در  که  داشت  انتظار  نباید 
ج با  همبستگی  ی  ورهماعالم 

شعار   چنین  های  آذربایجان 
و   مزدوران  طرف  از  فاشیستی 

 .وابستگان به رژیم، سر داده نشوند

 
توده های آگاه    !مردم مبارز آذربایجان  

 و مبارز! 
سر   بر  ایروان  با  باکو  رژیمهای  اختالفات 

منطقه قره باغ امر تازه ای نیست، تاریخی  
با  همزمان  و  دارد؛  ساله  سی  تقریبا 

این   از  ودتشکیل  بعد  فروپاشی   جمهوری 

وی شکل گرفته است. در رابطه با این  شور
می   امپریالیستی  قدرتهای  اختالفات، 

کوشند به آن دامن زده و بر آتش آن بدمند  
تا بتوانند پیشبرد ساستهای خود را در این  

در شرایط   بنابراین،  نمایند.  تسهیل  منطقه 

قدرت آن   سلطه  بر  امپریالیستی  های 
این   خونریزی  خ امناطق،  و  جنگ  با  تالفات 

حلقا خونریزی  بل  و  جنگ  و  نیست 
راه حل  تنها  ادامه خواهد داشت.  همچنان 

برای پایان دادن به چنین اوضاع جنایت بار،  
به   و رسیدن  امپریالیستها  با سلطه  مبارزه 

آن  یک در  که  است  دموکراتیک  شرایط 

سرنوشت   آذربایجانی  و  ارمنی  خلقهای 
کرد. بر ین خواهند  یعبه دست خود ت خود را

 درستی این حکم، تجربه درخشان شوروی
تأئید می   اکتبر قاطعانه مهر  انقالب  از  پس 

و   روسیه  در  سوسیالیسم  پیروزی  با  زند. 

ایجاد شرایط کامالً دموکراتیک در آن کشور  
از آذربایجانی  و  ارمنی  های  حق   خلق 

و   شده  مند  بهره  خود  سرنوشت  تعیین 
ه ای با دوستی  عز توانستند بدون هیچ منا

 .در کنار هم زندگی کنند تمام

   
موجود  اما   های  درگیری  اینکه  از  جدا 

با فریاد   رابطه  کند، در  پیدا  چه روندی 
های فاشیستی مرگ بر فارس و کرد  

 اگر مردم  :و ارمنی باید دانست که

 6  ادامه در صفحۀ

 ان!در ایر "مرگ بر کرد و فارس و ارمنی"اشیستی غ و شعارهای فقره باجنگ 
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جمهوريهای   به  را  خود  درودهای  ترين  گرم 
مايلم اين امید    شوروی قفقاز می فرستم و

کنم بیان  عنوان  که    را  به  آنها  نزديک  اتحاد 
بود    نمونه خواهد  ملی  صلح  برای  که  ای 

سابقه و تحت  بی    تحت حاکمیت بورژوازی

 .نظام سرمايه داری غیرممکن است
 

ولی همانقدر که صلح ملی در بین کارگران  
است،   مهم  قفقاز  ملیتهای  دهقانان  و 

وتکامل   به عنوان    ،قدرت شورايینگهداری 
سوسیالیسم به  انتقال  تر  گذرگاه  مهم   ،

مشکل  وظیفه  اين  ولی    هستند.  است 

ترين    کامال مهم  است.  شدنی  و  عملی 
وظیفه  اين  آمیز  موفقیت  تحقق  برای  نکته 

بايد    آنست قفقاز  ماوراء  کمونیستهای  که 
وضع   کامال خاص  ويژگی  به  نسبت 

وضع و  از    خودشان  که  خود،  جمهوريهای 

  راتیو شوروی هوريهای فد مو شرايط جوضع  
روسیه  R.S.F.S.R)    سوسیالیستی 

باشن( داشته  آگاهی  اينکه  متمايز است  د؛ 
از کردن  خودداری  به  نیاز  بايد   آنها 

کنند،   درک  را  ما  تاکتیکهای  از  الگوبرداری 
برای تطبیق   را  آنها  کار متفکرانه  اين  بجای 

فرق    با ما  شرايط  با  که  مشخصی  شرايط 

 .دارند، تغییر دهند
 

و  کمک  هیچ  روسیه  شوروی  جمهوری 
خارجی   نظامی  يا  سیاسی  مساعدت 

اين    برعکس،  نداشت. سالها  و  سالها 

  ت جمهوری برعلیه تهاجمات و محاصرٔە آنتان
قفقاز،    .جنگید(  1) شوروی  جمهوريهای 

از طرف   نظامی  تا حدی  و  کمک سیاسی 
فدراتیو  شوروی    جمهوريهای 

کرده دريافت  روسیه  اند.    سوسیالیستی 

به    دخو ايجاد  اين  را  بزرگی  فرق  تنهايی، 
 .است کرده

 
ندارد که از يک  دوم، اينک هیچ دلیلی وجود  

تهاجم آنتانت و يا کمک نظامی به گاردهای 
ارمنی،    سفید  آذربايجانی،  گرجی، 

ترسید.   و کوهستانی  قدرتهای  داغستانی 

»انگشتان روسیه  در  را   آنتانت  خود 
م  را  آنها  احتماال  اين  و  بور  جسوزاندند« 

 .خواهد کرد که تا مدتی محتاط تر باشند
خصلت   قفقاز  جمهوريهای  دهقانی  سوم، 

 .حتی بیشتری نسبت به روسیه دارند

از   اقتصادی  نظر  از  روسیه  چهارم، 
منزوی   داری  سرمايه  پیشرفتٔە  کشورهای 

ای هنوز هم    حظهقابل مال  شده و تا درجۀ 
قفقاز در موقعیتی است که زودتر و  هست. 

سهولت غرب   با  با  دار    بیشتری  سرمايه 
 .تجارت را شروع کند و با آنها »زندگی« کند

اختال تمامی  کافی  اينها  ولی  نیستند،  فات 

را   متفاوت  تاکتیکهای  به  نیاز  که  هستند 
 .نشان بدهند

و  روی  میانه  که  داشت  خواهید  نیاز  شما 
آمادگی   و  دهید  خرج  به  بیشتری  احتیاط 

برای خ  بیشتری  به  امتیازاتی  ده  ردادن 
روشنفکر دهقانان بورژوازی،  بخصوص  و  ان 

از بايد  ق سیاست  طري  نشان بدهید. شما 

و   بیشترين  ترين،  تجارت، سريع  و  امتیازات 
غرب    حداکثر استفادٔە ممکن اقتصادی را از 

معدنی   منابع  از  بعضی  بکنید.  دار  سرمايه 
ذغال   منگنز،  نفت،  از  عبارتند  شما  وسیع 

مس.   معدنهای(  سنگ و  شما    تکوارچلی( 

امکانی   هر  سیاست  از  يک  تا  برخورداريد 
و امتیازات  با کشورهای    گستردٔە  را  تجارت 

 .خارجی توسعه بخشید
 

با   وسیع،  مقیاس  يک  به  بايد  را  اين 
از   و  داد  انجام  احتیاط  و  مهارت  استحکام، 

بهبود برای  بايد  و   آن  کارگران  شرايط 

برای   و  ممکن  حد  بیشترين  تا  دهقانان 
روشن از  ساختفاستفاده  کار  در    مان کران 

اقتصادی، استفاده کرد. شما بايد از طريق  
تجارت با ايتالیا، آمريکا و ساير کشورها، هر 

مولد    کوششی نیروهای  تا  ببريد  بکار  را 

و  آبی  منابع  خودتان،  غنی  سرزمین 
که  بخشید  تکامل  را  به    آبیاريتان  ويژه  به 

وسیله دادن   عنوان  ترقی  برای  ای 
 .  مهم هستند اورزی و دامداریکش

 

از   متفاوت  قفقاز  جمهوريهای  که  آنچه 
شوروی   فدراتیو  جمهوريهای 

می روسیه  بايد    سوسیالیستی  و  توانند 
با   تر،  آرام  انتقال  که  اينست  دهند،  انجام 

به   تری  سیستماتیک  و  تر  احتیاط 
آن    سوسیالیسم اين  دهند.  انجام  را 

شما   و  کنید  درک  بايد  شما  که  چیزيست 

کهب بتوانید  از   ايد  متمايز  ما    آنرا  تاکتیکهای 
 .انجام دهید

 
ديوار  در  را  شکاف  اولین  که  جنگیديم  ما 

آوريم.  وجود  به  جهانی  داری  سرمايه 

آمده است. ما مواضع خود    شکاف به وجود
علیه  انسانی  فوق  و  شديد  جنگ  در  را 

سوسیالیست و   سفیدها،  رولوسیونرها 
آنتان کشورهای  توسط  که  ت  منشويکها 

کمک    ره ود، و علیه محاصن حمايت می شد
ضدانقال ]به  آنها  نگهداشتهنظامی    بیون[، 

قفقاز   .ايم کمونیست  رفقای  شما، 

احتیاجی به ايجاد شکاف نداريد. شما بايد  
المللی بین  مساعد  وضع    1٩٢1در    از 

استفاده کنید و ياد بگیريد که هر چه جديد  
بیشتری   برنامه  و  احتیاط  با  را  است 

ن چیزی  روپا و دنیا آا  1٩٢1در سال  .بسازيد 
 .بودند 1٩1٨و  1٩1٧نیستند که در  

 

ولی   نکنید،  الگوبرداری  ما  تاکتیکهای  از 
که دال شرايطی  آنها،  خاص  ويژگیهای  يل 

پیدايش  را    باعث  آنها  نتايج  و  شدند  آنها 
و  برويد  حروف  ورای  کنید؛  تحلیل  و  تجزيه 

را    1٩1٧-٢1تجربٔە    روح و عصاره و درسهای

ايه  بايد با کشورهای سرم  امبکار گیريد. ش 
پايه و  کنید  تجارت  اقتصادی    های  داری 

درنگی   هیچ  بدون  و  اکنون  هم  را  خودتان 
  ای   بسازيد. هزينٔە اين کار نبايد عذر و بهانه

اگر  حتی  باشد،  کار  اين  انجام  عدم  برای 
اين به معنی آن باشد که اين هزينه سر به 

 .معدنی پر ارزش بزنداز منابع  دهها میلیون

تا  نمايید  فوری  کوششهای  بايد  شما 
و   ببخشید  بهبود  را  دهقانان  شرايط 

برق وسیع  را    پروژههای  آبیاری  و  رسانی 
شروع کنید. آنچه که شما به آن بیشترين  

زيرا است،  آبیاری  داريد،  را  آبیاری   نیاز  که 

احیاء  را  ديگر منطقٔە شما  از هر چیز  بیش 
به   و  کرد  خواهد خواهد  تازهای  حیات    آن 

د، گذشته را مدفون خواهد ساخت و شیخب
تر   مطمئن  را  سوسیالیسم  به  انتقال 

 .خواهد نمود 

 
ال شیؤە  شما  که  را  امیدوارم  من  قیدانٔە 

در  را  نامه  که  بودم  مجبور  من  ببخشید. 
بنويسم تا بتوانم آن را همراه    مدت کوتاهی

ديگر  بار  بفرستم.  میاسنیکوف  رفیق  با 
کارگران و رای  ب  را  درودها و آرزوهايمبهترين  

می  قفقاز  شوروی  جمهوريهای  دهقانان 

 .فرستم
 ن. لنین 

 1٩21آوريل  14مسکو، 
 1٩21مه  ٨،  ۵۵پراودا گروزی، شمارۀ 

 . مطابق نسخه روزنامه منتشر شد

جلد   لنین،  آثار  -1٨،ص    32مجموعه 
316 

 : توضیحات
قدرتهای    –آنتانت  - 1 امپريالیستی  بلوک 

روسیه و  فرانسه    شکل   هک(  )انگلستان، 
در را  اتحاد  و    گرفت 1٩0٧نهايی خود  علیه 

اتريش   )آلمان،  امپريالیستی  گانٔە    -سه 

متوجه ايتالیا(  و  بلوک    مجارستان  اين  بود. 
موافقت   از  را  و    1٩0۴اسمش  انگلستان 

در Cordiale Entente فرانسه طول   گرفت. 
امپريالیستی   جهانی    1٩1۴-1٨جنگ 

کش ساير  و  ژاپن  متحده،  به    اهور،اياالت 

ملحق انقال  آنتانت  از  پس  کبیر شدند.  ب 
اين  س اصلی  اعضای  اکتبر،  وسیالیستی 

ت متحده و  اياال  انگلستان، فرانسه،  –بلوک  
روسیٔە    –ژاپن   علیه  نظامی  مداخلٔە 

شرکت آن  در  و  دادند  سازمان  را    شوروی 

 .کردند

 و.ای.لنين

 به رفقای کمونيست 

 آذربايجان،  

   گرجستان، 

 ارمنستان، 

 داغستان و  

 ! وهستانی ک مهوریج 
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که   دانند  می  اخیر  همه  سالهای  تبلیغ  در 
سلطنت نفع  مبه  دشمنان  سوی  از  م  در، 

هدفمند  ایران   سیاسی  خط  یک  عنوان  به 

ی  شبکه ها  ، تعقیب می شود. در این میان
ای ایران    تلویزیونی  مردم  برای  خارج  از  که 

کنند  می  پخش  ای    برنامه  برجسته  نقش 
 ایفاء می کنند. 

 

از کشور    در رابطه با شبکه های خارج
  که برای ایران برنامه پخش می کنند، 

ا در  بازیگران  ترین  میدان،    نیبرجسته 
و با فاصلۀ کمی از  تلویزیون "من و تو" 

که   باشند  "اینترناشنال" می  ایران  آن 
در سال    13٨٨از سال  اولی   دومی  و 

و هر دو در بحبوحه مسایل مربوط    ٩6

رژیم رسما   ای علیه  توده  قیامهای  به 
اند   برخا مدعی  و  کردند  کار  به  شروع 

ایران   در  بیننده  میلیون"  "بیست  تا  که 
دالر  ا   دارند. میلیونها  نیز  ها  شبکه  ین 

ظاهرا   های   برنامه  تهیه  صرف 

کرده  "فرهنگی"  و  د    "تاریخی"  ر  و 
و   دیکتاتوری  یمن  به  که  میدانی 

خفقان راه بر هرگونه آزادی بیان برای  
هر   و  بسته شده  جامعه  آحاد  اکثریت 

و   زندان  با  مخالفی  صدای  گونه 
می   پاسخ  اعدام   حتی  و  شکنجه 

دار میدان  کنند.  یگیرد،  این    می  در 

در   سیستماتیکی  روند  ها  شبکه 
تبلیغ به نفع سلطنت   جریان است که 

مرکز آن را تشکیل می دهد؛ و  پهلوی  
رژیم   از  بهتر  رقیبی  که  میدانی  در 

اسالمی    جمهوری  دروغگوی  و  رسوا 

حاضر   آن  در  مبتذلش  خرافات  تبلیغ  با 
نیست، و در شرایط حاکمیت سانسور  

که ها سعی  بشو خفقان دولتی، این  
موجود، خالء  کردن  پر  با  کنند  هر    می 

خود، خاص  شیوۀ  به  خوراک    یک 

عمومی    ن شا تبلیغاتی   افکار  به  را 
ک مسیر،    و  نند  تزریق  این  بطور  در 

میان   در  بویژه  مخاطبینی  طبیعی 
با    .پیدا می کنندطبقات متوسط و باال  

"تونل   نظیر  ای  عوامفریبانه  های  برنامه 
شاپور" "پدرم  ،    ،زمان"،  "آریامهر" 

"شهبانو"، "انقالب ایران چهل سال بعد" و 
این    ، خی....  بهشت  یک  ها  و  رسانه  الی 

شاه   زمان  از  یکجانبه  شدت  به  تصویری 

آن در ذهن نسل   تکرار  ارائه می دهند که 
هایی که آن دوره را ندیده اند، ایجاد توهم  

تبلیغاتی   های  دستگاه  این  قول  به  و 
کند."نوستالوژی"   منجر  واقعی  ن ای   می  ات 

افکار   از  بخشی  نزد  در  برداشت  این  به 

ک شده  تبلیغات  این  تاثیر  تحت  ه عمومی 
واقعی  قدرتهای  و  امپریالیستها  گویا 

با  کانالها  این  کننده  تغذیه  و  گرداننده 
پیشبرد تبلیغات آشکار پرو سلطنت در صدد  

رژیم ساقط شده سلطنتی      ۴٢بازگرداندن 
ج به  آن  سرنگونی  از  پس   یاسال 

هستند.   اسالمی  سوال  جمهوری 

در   حقیقتی  آیا  که  برداشت  اینجاست 
ین نیست،  فوق موجود است و اگر چن

پروژه   در  ای  مردمی  ضد  اهداف  چه 
سلطنت   نفع  به  تبلیغ  سیستماتیک 

 نهفته است؟ 

 
با   رابطه  فوق  در  است    ابتدا سوال  مهم 

که   کنیم  سازمانیافته  توجه  و  جدید  موج 
ا سلطنت  نفع  به  جنبش    زتبلیغات  مقطع 

به   ٨٨سال   و  شد  تشدید  آشکار  طور  به 
سرمایه  ت با  اخیر  سال  ده  در  گذاری  دریج 

و   امپریالیستها  معنوی  و  مادی  های 

به  وابسته  عمومی  رسانه  های  دستگاه 
خط    هاآن و  تالش  یک  به  و  یافته  گسترش 

عمومی   افکار  به  دادن  شکل  برای  آشکار 
از مظالم جمهوری   آمده  توده های به جان 

از السا واقع،  در  است.  گشته  بدل  می 

تحت   توده های  دلیرانه  که جنبش  زمانی  
زمین را در زیر پای    ٨٨در سال    ستم ایران

زمامداران جمهوری اسالمی و حکومت آنان  
تابوت  بر  بزرگی  میخ  کوبیدن   با  و  لرزانید 

از   یکی  مرگ   اصالحات"،  کالن  "پروژه 

بزرگترین پروژه های ضد انقالبی دستپخت  
نظام  قبط حاکمیت  تداوم  برای  حاکم  ه 

تالشهای   کرد،  اعالم  را  کنونی  ظالمانه 
م و حامیان جهانی اش نیز برای  طبقه حاک

به انحراف بردن و سرکوب کردن این جنبش  

مبارزات   گیری  شدت  با  و  گردید  چندان  دو 
 توده ای تداوم یافت. 

 
و   حاکم  طبقه  فکر  اتاقهای  سالها  این  در 

دیدا به تالش افتاده  ش  ناربابان جهانی شا

، زنان،  اند تا در مقابل قدرت فزایندۀ کارگران
م و جوانان انقالبی که برای  توده های محرو

و   اسالمی  جمهوری  هیوالی  سر  شکار 
مشروع   حقوق  و  آزادی  به  دسترسی 

خویش هر روز در مقابل این رژیم صف می  
منظور   به  را  شان  جنگی  ماشین  بندند، 

مبار انحراف  و  چه    تازکنترل  هر  ها  توده 

کنند. تجهیز  تشدید    بیشتر  بر  عالوه 
خفقان   و  زندان  و  اعدام  مثابه  سرکوب،  به 

جمهوری   بقای  حافظ  اصلی  سالح 
با مشاهدۀ   یکسو  از  نیروها  این  اسالمی، 

تبلیغات مسموم   مبارز،  رادیکالیسم جوانان 

به عنوان راه حل    –وسیعی را علیه انقالب  
بحر  از  رفت  برون  برای  و    -موجود  ناقطعی 

آن  راس  در  و  مبارزه  رادیکال  های  شیوه 
خلق   فدایی  چریکهای  و  مسلحانه  جنبش 

به راه انداخته و صد ها جلد کتاب و رساله 
و نوشته دروغ برای مقابله با گرایش مادی  

رادیکالیسم   به  مبارز  جوانان  معنوی  و 

اند. از سوی دیگر این  انقالبی منتشر کرده  
برای   ایدئولوژیک  و  ومک تعرض  زدایی  نیسم 

تبلیغ از  موجی  با  انقالب،  با  به  ضدیت  ات 
سود   به  مشخص  طور  به  و  مرتجعین  نفع 

و   جنایتکار  شاه  رژیم  تطهیر  با  سلطنت 

تفاله   ای  توده  پایگاه  مورد  در  عوامفریبی 
در   است.  شده  تکمیل  رژیم  آن  های 

ه ما شاهد  پیشبرد چنین سیاستی ست ک
تبلیغات و  جمعی  ارتباط  وسایل    ی ظهور 

فارسی  ق تلویزیونهای  نظیر  جدیدی  درتمند 

ب که  شبکه  زبان  رونق  دورۀ  در  خصوص  ه 
هر   بتوانند  مردم  میان  در  اجتماعی  های 

دادن   نقش شکل  تر  موثر  و  تر  متمرکز  چه 
به افکار عمومی از سوی صاحبان سرمایه  

بگیرند   عهده  بر  را  حاکم  قدرتهای  می  و 
 باشیم. 

 

که   دارند  یاد  به  قهقیام  همه  میز  آ  رهای 
ماه  گرسنگ دی  در  آبان    ٩6ان  دیگر    ٩٨و 

بنیادین   خواست  عمق  و  بار،گستردگی 
رژیم   برافکندن  برای  ستم  تحت  ها  توده 

ایجاد  و  اسالمی  جمهوری  سرکوبگر 

-تغییرات بنیادین در جامعه تحت سلطه ما  
اجتماعی انقالب  قابل   -یک  غیر  نحو  به    را 

در   درست  اما  درآورد.  نمایش  به  انکاری 
به ناگاه دستهایی    ٩6قیام دی ماه   ه حبحبو

ک مدعی  خان  مشکوک  رضا  جسد  شف 
در شهر  در    قلدر   نزدیکی حرم عبدالعظیم 

گشته و  عکس ها و (  در جنوب تهران (ری

از طریق   از این خبر جعلی  زیادی  فیلمهای 
و   داخل  در  حکومت  جمعی  ارتباط  وسایط 

فارسی زبان خارج پخش شد.    شبکه های
نتن باقی ماندن این  آ  ی به شکلی که بر رو

با برای  فرصتی  به  دروغ  گرمی  خبر  زار 

حکومت   برای  تبلیغاتی  های  رسانه 
از   دیکتاتوری رضا خان و پسرش که هر دو 

و  جهانی  غارتگران  زاد  خانه  های  مهره 
 دیکتاتورهایی بالفطره بودند، گشت. 

 

 ! از سلطنت رای تبلیغات دفاعر ود
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د گرسنگان  قیام  جریان    ٩٨سال    ر در 
علیه   ای  توده  شعارهای  اوج  در  نیز 

ت نظام و در نفی حکومت ظالمانه  ی لک
عارهای محدودی که  و ضد مردمی، ش

حتی   یا  و  ناآگاه  افراد  برخی  توسط 

تبلیغ   برای  مند  وظیفه  مزدوران 
از   نقطه  دو  یکی  در  شاه  و  سلطنت 

سرعت   به  شد،  سرداده  قم  جمله 
روی  بر  تکرار  با  و  شده    آگراندیسمان 

نتن فرستاده شدند. هدف آن بود که  آ
تصو جامعه  ا  راین  گویا  که  گردد  لقاء 

برای این به طغیان برخاسته که مردم  

خواهان بازگشت امثال رضا خان قلدر  
و یا پس مانده های فامیل وی، یعنی  

هستند.   حکومت  به  پهلوی"  "نیم 
شبکه   توسط  پراکنی  دروغ  این  اتفاقاً 

ساخته  ارتجاع  تلویزیونی  ر  د   های 

و   محروم  های  توده  که  بود  شرایطی 
جان    رد   جوانان  به  با  خیابانها  کف 

شکنجه  و  زندان  های    خریدن  گلوله  و 
بانگ   با   اسالمی،  جمهوری  رژیم 

نه رهبر"   "نه شاه می خوایم،  رسای 
و   دار  این  پایگی  بی  و  رسوایی  بر 

 دسته تاکید می کردند. 

 
های   مورد شبکه  در  که  دیگری  مهم  نکته 

فتلویزیون باید  ی  عمومی  افکار  برای  وق 
این   شد  های    تسا متذکر  رسانه  که 

قدرت سیاسی خاطر  به  مالی    –  نامبرده  

در   دارند،  خود  سر  پشت  در  که  بزرگی 
که  حالی  در  که  اند  گرفته  قرار  موقعیتی 

می   دولتی  تلویزیونهای  شانه  به  شانه 
شده   پذیرفته  قوانین  خالف  بر  اما  سایند، 

دنیای رسانه   واقعی موجود در  ای، منشاء 

آنمالی  منابع   کننده  شفاف    ا هتامین  غیر 
  رای عموم قابل دسترسی نیست.بوده و ب

تا  تو"  و  "من  تلویزیون  صوری  صاحبان  مثال 
های   رسانه  درخواست  رغم  به  کنون 

و  به مصاحبه  حاضر  "گاردین"  نظیر  مختلف 
به   راجع  سازی  شفاف  و  روشنگری 

آن مالی  تامین  منابع  و  خود  و    تلویزیون 

اند.   نشده  آن  گزارش  سیاستهای  به 
" مارا فنشریه  بودجه  پالیسی"  لی  ین 

ا ای  عده  را  رسانه  سرمایه  این  ز 
گذاران "خطر پذیر" که هویت آنها قابل  

دسترسی نیست تامین می کنند و به  

سال   در  مثال  آنکه   2017-2016رغم 
های   ترازنامه  مطابق  تلویزیون  این 

د  33مالی حدود   پوند ضرر  اده  میلیون 
آن   مالی  تامین  به  همچنان  است 

توجه    ن یامشغولند.   قابل  نیز  نکته 
رانگیز حتی  است که در حرکتی ابهام ب 

و   فیلمهای صدا  و  آرشیوها  از  بخشی 

به   راجع  اسالمی  جمهوری  سیمای 
و   تغذیه  برای  شاه،  حکومت  دوران 

تقویت این خط سیاسی در اختیار این  
مواردی از  شبکه ها قرار داده شده تا  

عظیم   آرشیو  گزینشی  این  صورت  به 

خوراک  و  سلطنت  ب ت  پخش  لیغات 
 طلبان گردد.  

 
این  به  باید  که   همچنین  کرد  اشاره  امر 

جهت تقویت ارکستری که به منظور تقویت  

گمراه  و  مردم   میان  در  طلبی  سلطنت 

شده،   انداخته  راه  به  عمومی  افکار  کردن 
گروهی از پادوهای سیاسی نیز به خدمت  

شده جهت   اند  گرفته  در  ناآگاهانه  یا  و 

تبلی این  کنند   تاغتقویت  می  .  حرکت 
طیفی   همراهان،  آن  ترین  از  سرشناس 

عناصر   سپس  و  رسوا  های  اکثریتی 
دوران  در  اپوزیسیون  افراد  از  سابقا ًمبارزی 

با  اخیر  دهۀ  چهار  در  که  هستند  پهلوی 

تداوم بقای جمهوری اسالمی به تدریج در  
ایدئو سیاسی  هجوم  ارتجاع  مقابل  لوژیک 

سال این  در  و  اند  انداخته  طریق    اهلنگ  از 
تریبونها  طریق  از  یا  و  ها  شبکه  همین 

بی  س بی  فارسی  بخش  نظیر  ای  نتی 
جمهوری   پرو  مواضع  رسوایی  )که  سی 

اسالمیش، آن را به آیت هللا بی بی سی  

تریبون   آمریکا  صدای  یا  و  ساخته(  معروف 
ابق  می گیرند تا  نغمۀ ندامت از مبارزات س

به   رو  را  شاه  سرکوبگر  رژیم  علیه  خود 
امعه ملتهب ما سر دهند. تردیدی  ج  یسو

ای  که کذب  نزد نسلی  نیست  در  القائات  ن 

که تجربه زندگی در دیکتاتوری زمان شاه را  
واضح   و  بارز  امری  دارد،  خود  بار  کوله  در 

تکیه   هائی  نسل  فریب  بر  آنها  اما  است. 
به شان در  دارند که آن دوره را ندیده و تجر

نگاری  "تاریخ  به  محدود  زمینه  رائه  ا  "این 
آنها  باشد.  می  منابع  این  توسط  شده 

بستر  امیدوا بر  شان  دروغهای  که  رند 

حق   در  اسالمی  جمهوری  انبوه  جنایات 
 مردم، گوش های شنوایی پیدا نماید.  

 
واقعیت این است که بحران عمیقی که در  

و   سیاسی  و  اقتصادی  های  عرصه  تمام 

را  اجتما اسالمی  جمهوری  گریبان  عی 
تضادها و  حاکم  ع  ی گرفته  نظام  ناپذیر  الج 

خود باالیی ها،    ف که هر لحظه بنا به اعترا
از   ناشی  سیل  انداز  چشم  با  را  نظام 

شدن   غرق  احتمال  و  گرسنگان  شورش 

مواجه ساخته،  اسالمی  کشتی جمهوری 
قدرت های جهانی و طبقه حاکم را به چاره  

  ۀ لیغ برای رژیم وابستجویی وا داشته و تب
جنایاتگذشته   تطهیر  آن  اف  و  بار  در  جعه 

منظور  ،  امروزی   ابعاد به  ذهن  آنهم  انحراف 
از    یکی  صحنه،  در  کارگران  و  مبارز  جوانان 

معضل   این  به  مردم  دشمنان  های  پاسخ 

صورت   تبدیل  با  تبلیغات،  این  باشد.  می 

نابودی نظام سرمایه   مساله یعنی ضرورت 
ایران در جریان یک انقالب    داری وابسته در

و الغای تمام مظاهر  و حماجتماعی با هدف  
با و فاجعه  موجود،  ارتجاعی  مناسبات  ر 

برقراری نظامی که در آن نیل به "نان، کار،  

شده   تضمین  واقعی"  استقالل  و  آزادی 
انداختن  جریان  به  با  کوشد  می    باشد، 

انرژی  بحث   "آخوندها"،  یا  بود  بهتر  "شاه" 
ده های به پاخاسته را به اتالف  انقالبی تو

سلطنت  تاتبلیغ  ببرد. ابزار    پرو  از  یکی 
انقالبی  پیشبر ضد  سیاستهای  د 

رژیم   امپریالیستها در شرایط تشدید بحران 

با   تا  باشد  می  ایران  در  خدمتگزارشان 
توسل به آن از خطر ضربه خوردن و نابودی  

نظام سرمایه داری حاکم بر ایران در شرایط  
انقالب    احتمالی یک نظیر  دیگر  بزرگ  برآمد 

 اهند.  کب  56-5٧سالهای  

 
سوال  در    حال این  به  ها پاسخ  که شبکه 

چه  نامبرده   سلطنت  از  دفاع  خط  ورای  در 
کنند،   می  تعقیب  را  اهدافی  و  سیاست 

رجوع به تجارب گذشته نیز آموزنده خواهد  
که   سیاستی  شرایط  بود.  در  شاه  رژیم 

و حضور    رشد جنبش انقالبی در دهه پنجاه

ایران خلق  فدائی  چریکهای  سازمان   و  دو 
مجاهدین   صحنه  سازمان  در  ایران  خلق 

ب و  امپریالیسم  علیه  سرنگونی  مبارزه  رای 
از این تجارب  آن رژیم در پیش گرفت ، یکی 

. بر اساس آن سیاست، در حالی که  است

توسط   مجاهد  و  مارکسیست  مخالفان 
دستگاه های امنیتی به صالبه کشیده می  

دستگاه  د،  شدن  که  شرایطی  در 
شکنجه   ساواک    یاه جهنمی 

بر   ای  کرد،  وحشیانه  می  اعمال  آنان 

از   بسیاری  و  مرتجع  روحانیت  اما 
امروز   کاربدست  روحانیون  همین 

و   بروند  منبر  به  یافتند  می  فرصت 
حتی با انتقاد از حکومت به کار فریب  

توده ها مشغول باشند. شاه حتی در  
اجتم  نوع  هیچ  که  ت  اعاشرایطی 

کارگری و مردمی را بر نمی تابید، اما  

و امکان می داد تا  همان حال اجازه    ر د
شاه،   مخالف  اصطالح  به  مذهبیون 

و   کنند  برپا  را  خود  ارشاد"  "حسینه 
مخالفین   و  مبارزین  از  بزرگی  نیروی 

هدف   نمایند.  مشغول  به خود  را  رژیم 

از چنین سیاستی آن بود که نیروهای  
جای   به  مبارز  سوی  رفت جوان  به  ن 

سیستم   نابودی  که  ها  کمونیست 
پایان دادن به    ه داری وابسته و ی ام سر 

هدف   را  ایران  در  امپریالیستها  سلطه 
این   به  بودند،  داده  قرار  خود  آماج  و 

مبارزه   تا  شوند  کشیده  علنی  مجمع 

محدود   سطحی  در  شاه  رژیم  علیه 
باقی بماند و به جای کمونیست ها و  

جنبش، رادیکال  حانیت  رو  نیروهای 
تقویت شود و در همان حال این محل  

عقیب و "شکار"  به محیطی برای ت  اه

جهنمی   ساواک  توسط  مبارز  جوانان 
امروز نیز  همین    شاه تبدیل شده بودند.

آلترناتیو   یعنی  دیگر  تِمی  با  البته  سیاست 
سوق   در  کوشش  و  سلطنت  دادن  قرار 

دادن مبارزه مردم علیه صرفا رژیم جمهوری  

جهت حفظ سلطه امپریالیسم  در   اسالمی

شبکه  مورد  در  که  دیگری  مهم  نکته 
تلویزیون فهای  افکار  ی  برای  وق 

این    عمومی شد  متذکر  که   استباید 
قدرت   خاطر  به  نامبرده   های  رسانه 

پشت   –  سیاسی در  که  بزرگی  مالی 
قرار  موقعیتی  در  دارند،  خود  سر 
به   شانه  که  حالی  در  که  اند  گرفته 
سایند،   می  دولتی  تلویزیونهای  شانه 
شده  پذیرفته  قوانین  خالف  بر  اما 

رسانه   دنیای  در  منشاء  موجود  ای، 
م آنمالی  نابع  واقعی  کننده  ها  تامین 

ب و  بوده  شفاف  قابل  غیر  عموم  رای 
مثال صاحبان صوری   دسترسی نیست.

رغم  به  کنون  تا  تو"  و  "من  تلویزیون 
نظیر   مختلف  های  رسانه  درخواست 
و  مصاحبه  به  حاضر  "گاردین" 
به   راجع  سازی  شفاف  و  روشنگری 

و    تلویزیون خود و منابع تامین مالی آن
 د. ان دهسیاستهای آن نش
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ایاد  و سیستم سرمایه در  وابسته  ران ری 
 دنبال می شود. 

  
یعنی   امپریالیستها،  که  این حقیقتی ست 

قدرت حاکم بر جامعه تحت سلطه ما هیچ  

آن   از  مهمتر  و  ندارند  ای  دائمی  "دوست" 
سرنوشت   با  را  خود  سرنوشت  گاه  هیچ 

زنند.   نمی  گره  زنجیریشان  سگان 
ش این  اه  سرنوشت  آشکار  شاهد  مزدور 

رژ باشد.  می  به    م یحقیقت  وابسته 
این  امپریا از  نیز  اسالمی  جمهوری  لیسم 

قاعده مستثنی نیست. همه می دانند که  

انقالب   تعمیق  و  پیشرفت  جریان  در 
در مرحله ای که قدرتهای    56-5٧سالهای  

امپریالیستی به این جمع بندی رسیدند که  
قادر   شاهحکومت سگ زنجیری آنان یعنی  

  ، تس به سرکوب جنبش فزاینده توده ها نی

تقویت به  آلترناتیو مختلف به طور    ندچ  آنها 
به   قدرت  سپردن  که  زدند  دست  همزمان 

دست دولت انتقالی بختیار، کودتای ارتش،  
و  دار  آوردن  کار  روی  پروژه  نهایتا  و   .......

به   ولی  مختلف  های  جنبه  خمینی  دسته 
آن   پیوسته  را تشکیل می  ها  آلترناتیو  هم 

جنبش توده    ق یدادند و ما دیدیم که با تعم

گوادلوپ  ها   کنفرانس  در  سرانجام 
دسته   و  دار  گرفتند  تصمیم  امپریالیستها 

عنوان به  را  خمینی  وابسته  و    جنایتکار 
برای سرکوب    ش آلترناتیو خوی   مناسب ترین 

و روی کار آورند. امری  کرده  تقویت    ،انقالب
قربانی کردن    م مزدور شاه رژیکه حاصلش 

اربابانش   ساتوسط  عوض  در  دادن  امزو  ن 
تعر که  یک  بود  مردم  انقالب  به  بزرگ  ض 

جریان   در  را  آن  بار  فاجعه  سال    4٢نتایج 

 گذشته به چشم دیده ایم.  
 

و   بحران  شرایط  در  نیز  امروز  نتیجه،  در 
احتمال انفجار غیر قابل کنترل جنبش های  

مردم،   دمکراتیک  امپریالیستی  ضد 
خود  تمااح از  هایی  بخش  حتی  که  لی 

با حاکم  "سی بع  طبقه  نظیر  و اراتی  ل" 

برند،   می  نام  آن  از  گرسنگان"  "خیزش 
های   یارگیری  و  آلترناتیو  خلق  برای  تالش 

یک   ما  کشور  سیاسی  صحنه  در  جدید 
پرو   تبلیغات  و  ست  واقعی  احتمال 

سلطنتی با صرف هزینه های بزرگ توسط  

ها عرصه  از  یکی  پامپریالیستها  یشبرد  ی 
ست.   امپریالیستی  سیاست  این 

دیگر آن را در   تجلیات مختلف    هک  سیاستی
"کودتا"   پروژه  روی  بیگاه  و  گاه  تبلیغات 

یا   و  خلقی  ضد  پاسداران  سپاه  توسط 
ناتوانی جمهوری اسالمی   ارتش در صورت 

برای سرکوب مردم، و لشکر کشی نظامی  

 به ایران و ... نیز می توان دید. 
 

انکار از جمله خواستها و  قابشواهد غیر   ل 
اکی از ی به جان آمده حاه  شعارهای توده

رژیم   ناپذیر  اجتناب  ولی  زود  یا  دیر  سقوط 
جمهوری اسالمی به دست توانای کارگران  

با   مبارزه  شک  بدون  است.  ایران  مردم  و 
آلترناتیوهای   مختلف  اشکال  تمامی 

امپریالیستی و افشای تبلیغات ارتجاعی در  

از   و  سلطحمایت  کار  ملزومات  از  یکی  نت 
نیروهای   صااگآوظایف  که  مبارز  و  دقانه  ه 

برای بهروزی و آزادی توده ها از چنگال هر  
را   کنند  می  مبارزه  سرکوب  و  ستم  گونه 

 تشکیل می دهد.   
 

 زیرنویس: 

برای شناخت یکی از سر منشاء های این  
"  جمهوری اسالمی"روزنامه  شعار رجوع به  

تیر    ۵در    ین روزنامه. اخالی از فایده نیست
با  13٩٧ به  نوشت:    دن در حمله  این  "رقیب 

آن بیجماعت  عدهپروا شدهقدر  که  یی  اند 

بی با شعارهای  روحت را  رضا شاه  سابقه 
مفت بر  مرگ  و  مجلس  شاد  روانه  خور، 

کنند و آنها نیز با مشایعت پلیس آزادانه  می
می همان  مانور  دقیقاً  جماعت  این  دهند. 

هستند که در نماز جمعه    وهیدسته و گر
راهپیمات و  پییهران  و  دارند  حضور  ایان  ها 

بیت غارتگر  بر  مرگ  است.  تکبیرشان  المال 

 " شناسند.خوبی میهمه، آنها را به
 13٩7تیر  ۵روزنامه جمهوری اسالمی  

 13٩٩ع. شفق، مهر 

 

 
 

 

 .. .و شعارهای فاشیستی ه باغجنگ قر
  2از صفحه  
 

اگر فرهنگ    آذربایجان از ستم ملی در رنج اند

اگر   و  تحقیر می شود  بیشرمانه  آنها  زبان  و 

و   ظلم  علیه  ایران  مردم  همه  همچون  آنها 
بر زندگیشان حاکم   ستم های گوناگونی که 

  دهند باید بدانند ض سر می  شده فریاد اعترا
ها اتفاقا از سوی  حقیر  که همه این رنجها و ت 

تا   ی سازمانین جمهوری اسالم هم و  یافته 
رژیم جنا تحقیر  این  چنین  از  پابرجاست  یتکار 

این دشمن   گریزی نیست.  ها و ستم هایی 

ها   بلوچ  و  کردها  به  بلکه  ترکها  به  تنها  نه 
رد.  وعرب ها و  فارس ها هم ستم روا می دا 

د  پیروپس  که  شرایطی  چنین  ر  بر  ما  زی 
ب  اتحدشمنی  ساکن  ه  خلقهای  همه  این  اد 

منوط به    سرزمین  که  داد  اجازه  نباید  است، 

شعار  جای   ایران  های  خلق  با  اتحاد  فریاد 
 مرگ بر کرد و فارس و ارمنی سر داده شود. 

 
ایران   خلقهای  همه  همچون  ترک  خلق  رهایی 

ا  جمهوری  نابودی  به  است  تا وابسته    سالمی 
با ابراز   تیک ویک شرایط آزاد و دمکراامکان یابیم در  

ا خودآزادانه  تعیی  راده  را  حق  خویش  ن سرنوشت 

بن یابیم.   تفرقهباز  بر طبل  که   ابراین هر شعاری 
بکوبد بدون شک در خدمت تداوم سلطه جهنمی  

جمهوری اسالمی و تداوم همه رنج ها و ستم ها 
بر خلقه که  تحقیر هایی است  ما  ای ستمدیو  ده 

 .روا می شود 

 
  اجازه ندهیم جمهوری   ماست   رمز رهایی ما اتحاد

اشاعه  با  و    اسالمی  فاشیستی  های  اندیشه 
التی بین مردم دردمند تفرقه انداخته و چنین خزعب

 .به حیات ننگین خود ادامه دهد 

 

 از صفحۀ آخر    ض به اعدام نوید افکاری ....گزارشی از اعترا 

 

جناح هر  با  اسالمی  گردد  "جمهوری  باید  نابود  زبان  "و دسته  به   ... های    و 
پرداختند. همچنین چند متن و اطالعیه و بیانیۀ    و انگلیسی  فارسی و هلندی

اهرکنندگان،  اف تظو زحمتکشان راجع به اهد  رگرانحمایت از مبارزات کا  ۀکمیت

وید افکاری و شرایط ظالمانه و خفقان باری که جمهوری اسالمی برای  اعدام ن
ه زبان  توده  به  تظاهرات  این  طول  در  است  آفریده  ایران  ستم  تحت  ای 

از   و رهگذران  انگلیسی، به طور صوتی پخش شد که مورد استقبال عابرین 
و گرفت  قرار  مختلف  آن  کشورهای  می  به  فرا  گوش  از    د.  دادن  ها  تعدادی 

و  با مراجعه به چادر تظاهرات از رفقای برگزار کننده در مورد شرایط ایران  مردم  

س حرکت  پاسخ ئاهداف  شنیدن  با  و  کردند  می  رفقا،    وال  توسط  الزم  های 
و   کنندگان  تظاهر  اهداف  با  را  خود  جمهوری  همبستگی  علیه  و  ایران  مردم 

کردند.    اسالمی می  چریکهاعالم  فدفعالین  هلای  در  ایران  خلق  با  ایی  ند 
حرکت شرکت  های سازمان و یک میز کتاب، فعاالنه در این    نصب آرم و پرچم

واالت مراجعین به میز کتاب سازمان در مورد چریکهای  ئپاسخگوی س   و  کردند
بودند.   مسایل  دیگر  و  کشور  کنونی  شرایط  ایران،  خلق  از  مراجعان    فدایی 

می  عکس  سازمان    آرم اهرات و از جمله  حل تظبنرهای به نمایش درآمده در م 

مطرح می کردند که پاسخ  واالت خود را  ئگرفتند و در مورد تاریخچه سازمان س 
آن به  الزم  شد.    های  می  داده  نظر  ها  جلب  با  تظاهرات  این  مجموع  در 

ای  مسئرهگذران  به  آمستردام  در  تردد  پر  محل  نوید  ن  وحشیانه  اعدام  له 
جن دیگر  افشای  و  رژیم  ایات  افکاری  ساله  یک  و  اسالمی،  چهل  جمهوری 

زحمتکشا و  کارگران  فریاد  پژواک  در  موفقی  رژیم  تظاهرات  علیه  ایران  ن 

 سرکوبگر جمهوری اسالمی در افکار عمومی بود.  
از   بعد از ظهر شروع و در ساعت چهار و  ٢این تظاهرات در ساعت   نیم بعد 

 ظهر با موفقیت به پایان رسید. 
 

 امی شهدای خلق! ره تمجاودان باد خاط 

ری اسالمی، دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران، نابود باید  جمهو
 ! گردد 

 با انقالب علیه استثمارگران نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم!  
 در هم می شکنیم بساط دار و شکنجه را! 

 هلند - آمستردامفعالین چریکهای فدایی خلق ایران در 
 2020سپتامبر  27
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 باااد در را پریشااانش و بلنااد موهااای
 فضا گیسوانش عطر … زنندمی شانه

 امااروز کااه بااوده قرار .است کرده پر را
 زنااان  و شااداب اشزندگی روز رینتداش

 را عروسی سپید لباس زنان کِل روستا

 آرزوی باارایش و کننااد تاانش باار
 که دانندمی همه اما کنند، خوشبختی

 در دردآوری و شااوم سرنوشاات چااه
 عروس او .است بیچاره دخترک انتظار

 دو بااارماارگ جنااگ به تا شودمی خون 
 امااا کساای .کند بس آتش اعالن  قبیله

 وصلت نیا به دلش که پرسدیمن او از

 بااه خواهاادنمی کسی نه؟ یا رضاست
 کنااد، نگاااه اناادوهش از پاار چشاامان 

 روز همااان  در انگااار امااا ست،عروسی
 بااالغ تااازه بیچاااره دختاارک عاازای

 او د.اناا نشسااته سوگ به را شان شده

 از مااردی خانااه در عماار یک است قرار
 ازدواج این اب .کند ُمردگی مقتول قبیله

 توسااط دختاارک تاادریجی مااعااد حکاام
 قاارار … شااده امضااا اش،قبیلااه مردان 

 قاارار ... اساایر امااا شااود؛ مااادر اساات
 ایقبیلااه مناات و ماازد باای کارگر است

 کشااته تااازه فرزنااد بهایخون  که شود

 آخر تا امروز از که ستزنی شان،شده
 مااردم فرمااان  بااه گااوش بایااد عماارش

 … .باشد قبیله
 

 خییرب در بسیاری دخترکان تسرنوش این 

 و ارتجیاعی رسیم .تسیا اییران منیاطق از
 در "فصیلیه" ییا و "بس خون" نام به شومی

 .اعراب بین 
 

 و هاجنگ قبايل، برخی میان در گذشته در

 .افتیادمیی اتفیاق ایگسیترده هایدرگیری
 سیهم آب، سیر بیر معمیوال هیادرگییری این 

 مشیابه موارد و ناموسی مسایل یا و زمین 
 کشیته جیبوم اغلیب کیه گرفتمی ورتص

 .شیدمیی درگیر قبایل افراد زا برخی شدن
 عمیقیی نیاراحتی و کینه موجب اتفاق این 

 برای قبیله مردان و شدمی طایفه دو میان

 بیه مرتکب که شخصی خود گرفتن، انتقام
 را او بیه نزدییک افیراد ییا و شیده قتیل

 ادامه قبیله دو بین  در روند این  .کشتندمی

 دو بزرگیان ماجناسیر کیهایین  تا کردمی پیدا
 و مییر و میرگ از جلیوگیری بیرای هطایفی

 دو تا شدندمی جمع هم دور بیشتر کشتار
 ایین  بیرای .دهنید آشیتی هیم بیا را قبیلیه

 طیرف از دختیری که بود این  بر رسم منظور

 عیروس بیس،خیون عنیوان بیه قاتل خانواده
 ایین  بیا .شیدمیی مقتیول نزدیکیان از یکیی

 و حیق هنیوگ هیر از بیچیاره دختیر ازدواج،
 غالبیا و شیدمی محروم گیدزن در حقوقی

 قیرار دامیاد خیانواده اذییت و آزار میورد
 تحمل به محکوم عمر، پایان تا او .گرفتمی

 حیق کیهایین  بیدون بیود، وضیعیتی چنیین 

 ایین  .باشید داشته را اعتراضی ترین کوچک
 منیاطق از بسییاری در وحشیتناک سینت

 ،داحمی بیویر و کهکیلوییه در جملیه از اییران
 چهارمحال وچستان،لب و سیستان لرستان،

 و کرمانشیاه کردسیتان، اییالم، بختییاری، و

 خوزستان، و بوشهر و فارس از هاییبخش 
  .دارد رواج نیز اکنون هم

 
 بیین  در فصیلیه سیتیززن و آورشیرم سینت

 فصیل و حیل عمیل معنیای بیه عیرب خلیق
 وزستانخ اعراب .رودمی کار به دعوا کردن

 هکشیت حتیی و درگیری و گجن بروز هنگام

 پاییان بیرای تصادف، یک در شخصی شدن
 از را دختیر چهیار تیا بیشتر، کشتار به دادن

 خیانواده بیه دییه عنیوان بیه قاتیل خیانواده
 ایین  از یکیی کیه کردنید؛میی اهیدا مقتیول

 صورت )در مقتول برادر یا پسر به را دختران

 اقیوام بیه را دیگیر تیای سیه و هیا(آن وجود
 .دادندمی لمقتو نزدیک

 
 رسیم ایین  نییز اییران در دیگیر وامقیا بین  در

 و زمیین  مقیداری و زن یک مبادله با معموال

 زنِ  بیرای .یافیتمیی خاتمیه تفنیگ و ملیک
 شیروع تیازه ایین  امیا، فصیلیه و بیس خیون

 عمرش پایان تا باید که اوست و ماجراست
 بیه هیادشینام بیدترینِ  کیه را عنیوان ایین 

 … .دبکش دوش به آید،می بحسا
 

 اساات ممکاان فصلیه و بسخون  دخترِ 

 امااا باشااد نرساایده بلوغ سن به هنوز
 مااردان  کااه قااراردادی و معاملااه در

 اناادرسیده توافق به او مورد در فامیل

 نقااش در شاادن  بااالغ هنگااام در بایااد
 از ماااجرا این .شود مبادله صلح کاالی

 دردساار بی عروسی یک که لحاظ این
 ابساا ح بااه داماااد باارای هزینه بدون  و

 نکته اما .باشدمی تیاهم حایز آیدمی

 وجود بماند دور نظر از نباید که دیگری
 زنِ  همساار نقااش کااه سااتشخصاای

 در کنااد؛ماای ایفا را فصلیه یا بسخون 
 اناادازه و حااد در نااه نیااز داماااد حقیقاات

 که ستمی از خود اندازه به اما عروس
 مسااه شده، روا هاآن  دوی هر حق در

 اجباااری، ازدواج نیاا ا انجااام در .بردمی

 و هاااخواسته روی بر باید هم مرد نای
 اگاار و بگااذارد پااا خااود قلباای عالیااق

 ایاان بر باید باشد دیگری دختر خواهان 
 دو ایاان باار عااالوه .آیااد فااایق عالقااه

 دوی هاار زناادگیِ  ظلاام، این که انسان 

 هاااینامالیماات خااوشدساات را هاااآن 
 حاصاال ن فرزناادا اساات، کرده بسیاری

 متس تاثیر تحت نیز یراباج ازدواج این
 شااده، اعمااال آشااکارا کااه ظلماای و

 نااا دلیاال بااه جوامعی چنین در مسلما
 و تمسااخر مااورد جامعااه افااراد آگاهی

 گمااان  .گرفت خواهند قرار اذیت و آزار

 باشااد پوشاایده کساای بر که کنمنمی
 درون  در هاااییاتفاااق چنااین وقااوع که

 تربزرگ حسط در و قبیله یا روستا یک
 یور باار تواناادمی حد چه ات جامعه یک

 هاار بااه کااه افاارادی و ارتباطااات دایااره

 باشااند تماس در قربانیان  این با دلیلی
 .بگذارد تاثیر

 
 آور درد ایقصه چنانهم اما عروس داستان

 جای به باید که دختری .ستنکردنی باور و

 اشخیانواده ییا طایفیه ییا قبیلیه مردان گناه
 به نیادنز در را عمرش بقیه و شود قربانی

 .کند تسزی خانه نام
 

 تاریخیا که تلخ پدیده این  امروزی، جوامع در
 و داری بیرده) پیشیین  جوامیع در ریشیه

 گذشته از کمتر بسیار شاید دارد، ی(فئودال

 سینت ایین  وجیود نفیس  امیا بیفتید، اتفیاق
 هیایریشیه و جامعیه در شیوم و ارتجیاعی

 است مساله یک آن، اجتماعی و اقتصادی
 گنیفره چنیین  بیا حیاکم مییژر برخیورد و

 .دیگر مساله یک ارتجاعی

 
 میورد در بحیث کیه شیده باعث امروز چهآن

 سیر بیر دوبیاره منسیو  تقریبیا رسیمِ  ایین 
 مسیئوالن از یکیی شرمیبی بیفتد هازبان

 تمیام وقاحت با که است خوزستان استان
 زن شیدت بیه سینت ایین  از حماییت ضیمن 

 تنفیر ییابیاوج مقابیل رد هیمآن سیتیزانه

 سیعی سنت، این  هب نسبت عمومی افکار
 "ملیی سینت" ییک عنیوان بیه آن "ثبت" در

 ناپسیند سینت ایین  ثبت موضوع البته .دارد
 بحث اخیرا اما گردد،می بر پیش  هاسال به

 دوباره هنگامی ستیز، زن آشکارا سنتِ  این 

 ثبت در سعی مذکور، مقام که شده مطرح
 شایسته گویا عمل یک عنوان به عمل این 

 دارد، هاانسان "تارکش" به دادن پایان ایرب
 زن شیوم عاقبیت ایلحظیه حتی کهآن بی

 عنیوان بیه که مردی دیگر، نگاه از و قربانی

 کند، زندگی او با است قرار زن این  همسر

 " بس! خون " خاموش قربانیان خون، عروسان نو
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   ده ای نمی تواند وجود داشته باشد!، هیچ جنبش واقعی توزنان دونب
 

 در .باشید وی بیرای فکیری قابیل موضیوع
 رژییم برخورد ما که هنگامی که جاستاین 

 کی عنوان به اسالمی ریجمهو خلقی ضد
 را هاامپریالیست نافعم مدافع مذهبی رژیم

 نقیش  بیه کنییم،می مشاهده پدیده این  با

 و بازتولیید در مرتجیع رژییم ایین  کیه بزرگیی
 بس خون جمله از ارتجاعی هایسنت بقای

 .یابیممی در بهتر را کندمی ایفا
 

 ستیزانه زن نگاه که دانست باید هم را این 
 اقسیام و انیواع کیردن قانونی یبرا تالش و

 علییه گرانیهسرکوب و ارگرانهاستثم قوانین 

 ارتجیاعی سنت ثبت جمله از و ایران، زنان
 "ملیی" سینت ییک گویا عنوان به بس خون

 سیوم و دوم دسیت مقامات به محدود تنها
 ولی عنوان به ایخامنه .شودنمی حکومت

 نیز حاکم دیکتاتوری نظام راس و نظام فقیه

 ستیزانه زن تنس همین  ترمالیم ماتیکل با
 حکومیت میزدوران بیه ولیی کیرده ییدتای را

 اجیرای هنگیام بیه کیه دهیدمیی "خیط"
 دختر (ظاهری بخوان)  رضایت باید بس خون

 غییر رابطیه گیرنماییان امیر، این  .شود جلب
 ارتجاعی هایسنت بقای و رواج انکار قابل

 قیدرت بیا میا جامعیه در سیتیزانه زن و

 رژییم یعنیی حیاکم جیاعیارت سیاسیی
 .ستاسالمی هوریمج

 
 کرده مطرح "بس خون" با رابطه در ایامنهخ

 کیهایین  بیرای ای،قبیلیه از کسیی اگیر"

 -کنید حیل دیگیر قبیلیه بیا را خیود اختالفیات
 بیوده ریزیخون و اختالف و دعوا کنید فرض

 را نیزاع این  فصل و اختالف این  حل -است 
 قبیلیه ایین  از را دختری که دهد قرار این  به

 خیود از کیهن ایی بیدون بدهنید؛ یلیهبق آن بیه

 شیرع خیالف کیار ایین  بگیرنید، اجیازه دختر
 اجیازه دختیر خیود از وقیت ییک البته .است

 خیودش دختیری .ندارد اشکالی گیرند؛می
 ازدواج دیگیر قبیلیه از جیوانی با است مایل

 نیزاع و اخیتالف ازدواج، این  با ضمنا که کند
 و الاهی نیدارد؛ میانعی این، .برود بین  از هم

 کار این  به را دختری خواهندب اگر اما .سهال

 احکیام خیالف و شیرع خیالف کننید، مجبور
 همشیهری گیزارش بیه)  "اسیت اسیالمی

 (.آنالین 
 

 اسیالمی، جمهوری رهبر خود که هنگامی

 سینت ایین  نفی جای به شرمانهبی چنین 
 نهیادی بیه آن ارجیاع و یا حتی ستیزانه زن

 هییاییاخییتالف حییل جهییت مشییخص
 نظر زیر دشانقانون خو طبق که ینینچاین 

 بیا را آن اجیرای کند،می حرکت قضاییه قوه
 و "شیرعی" بخیت،نگون دختر خود "اجازه"

 دهدمی نشان کند،می اعالم "مانع" بدون

 ندارد، مخالفتی هیچ "بس خون" اصل که با
 کسیب خواهیان آن اجیرای شییوه در بلکیه

 بیه نییازی .باشیدمیی دختر خود از "اجازه"
 کیه دختری دانندمی همه که نیست دیکات

 سینت ایین  اجیرای ماییهدسیت عنیوان بیه

 اظهار حق اصوال شود،می قربانی ارتجاعی
 به .ندارد را درخواست این  کردن رد یا و نظر

 قربیانی مثابه به کاال، یک عنوان به او واقع

 اجیرای بیه توانیدنمیی معاملیه این  خاموش
 .ندهد "اجازه" ،"بس خون"

 
 زن کیه شیود ییادآوری بایید هم عوضمو این 

 مرسوم و جاری حقوق از یک هیچ از فصلیه

 حق از چنین هم .بردنمی ایبهره ازدواج در
 .اسیت محروم نیز فرزندان حضانت و طالق

 شییر و مهرییه چونهم ازدواج جاری رسوم
 بیا مختلیف منیاطق در کیه … و نفقیه و بها

 انیدشده آمیخته شرعی و اسالمی احکام

 انیدک رغیم بیه کیه هسیتند ییاهیسینت
 آورپییام ماهیتیا دارند هم با که هاییتفاوت

 نگیاه .انیدبوده انسانی غیر و زن ضد قواعد
 زنیان، ازدواج میورد در احکیام ایین  ابیزاری

 هیاآن بیه اتکیا بیا کیه هسیتند هیاییزمینه
 اعیالم تمام وقاحت با رژیم این  گذارانقانون

 بیه درمی داراییی از بخشی زن که دارندمی

 تواندمی که است مرد این  و آیدمی حساب
 تصیمیم خیویش  داراییی میورد در بایدمی و

 برگرفته وضوح به بعضا که قوانین  این  .بگیرد
 سییتم باشییندمییی اسییالمی احکییام از

 طبقیه اییران جامعیه در کیه سیتآشیکاری

 بیرای وابسیته دارانسیرمایه یعنیی حیاکم
 زنیان بر هاتوده رکوبس و استثمار تسهیل

 گفته که نیست دلیل بی .کنندمی میلحت
 جامعیه سیرکوب زنیان، سیرکوب" شیده

 ."است
   

 نگیاه سیتیزی، زن سییاه تیاریخ در اساسیا

 خیانواده درون از زن، بیه گونیه کیاال ابیزاری
 در انگلیس  و میارکس  .اسیت خیورده کلیید

 :انیدنوشته چنین  "آلمانی ایدئولوژی" کتاب
 خود نودر در مالکیت شکل ین اول و هسته"

 و زن کیه جیا همیان ؛اسیت نهفتیه خانواده

 ایین  .هسیتند شیوهر هیایبیرده فرزنیدان
 هنیوز چنید هیر خانواده، در پنهان داریِ برده

 مالکییت شیکل اولیین  است، ناپخته بسیار
 خردمندانیه، بسییار سیخن  ایین  "… .اسیت

 شیکلی بیه را زنیان بر تاریخی ستم و ظلم

 یمست .داردمی بیان ا،گوی و درست کامال
 مرزها به اهمیت بی طبقاتی جوامع در که

 جهیان در مختلیف مناطق و جوامع شکل و
 در واقیع در و اسیت داشیته وجیود همیواره

 نگیاه این  بس،خون ستیز زن و شوم سنت

 ایین  تبیادل موضیوع همواره زنان به مالکانه
 بیرای عیادی کیامال امیر ییک عنیوان بیه کاال

 .است هبود کاال این  مالک
 

 مشیخص طور به و ایرانی معهاج اما امروز 
 تشیکیل را جامعیه ایین  از نیمیی کیه زنیان

 ناپیذیری انکیار پوییایی و بیاور بیه دهنیدمی

 تنها نه متعهد، و آگاه زنان .اندیازیده دست
 در زنیدگی همانیا که خود مسلم حقوق به

 کنار در خشونت از عاری و برابر جامعه یک
 گونههمان بلکه اند،شده آشنا است مردان

 شیاهد عینیه بیه اجتمیاعی تحیوالت در هک

 نقیش  گیاه کیه هسیتند زنیان ایین  هستیم
 در مبیارزه در ایکننیده تعییین  و بنییادین 

 سیرنگونی بیرای پیکیار جبهه مقدم صفوف
 سییلطه محییو اسییالمی، جمهییوری

 سیتیزانه زن قیوانین  تمیامی و امپریالیسیم
 بیر را داریسرمایه نظام حاکمیت از ناشی

 رونید در کیه نیست یشک .اندگرفته عهده

 هیایسینت از بسیاری طبقاتی مبارزه این 
 نظیر گذشته اعصار از مانده باقی ارتجاعی

 فیردای در و باخیت خواهنید رنیگ بس،خون
 بییه رسیییدن و ایییران پیروزمنیید انقییالب

 حقیوق به زنان یابیدست و سوسیالیسم

 عقیب هیایسینت آن تمیام خیویش  حق بر
 نیدهاوخ تیاریخ دانزبالیه رد جیای مانیده

 .داشت
 یانپو آساره 

 13٩٩ مهر ٩، 2020 اکتبر  10

 انونیق برای تالش و ستیزانه زن نگاه
 قااوانین اقسااام و انااواع کااردن

 علیاه گراناهرکوبسا و هاساتثمارگران
 سانت ثبات جملاه از و ایاران، نزناا

 یاک گویا نعنوا به بسخون ارتجاعی
 مقاماات باه محدود تنها "ملی" سنت
 .شودنمی حکومت سوم و دوم دست
 و نظاام فقیه ولی عنوان به ایخامنه
 باا نیاز حااکم دیکتااتوری نظاام راس

 زن سانت هماین تارمالیام یکلماات
 مزدوران به ولی هکرد تایید را تیزانهس

 هنگاام به که دهدمی "خط" حکومت
 بخاوان)  رضاایت باید بسخون اجرای

 امار، ایان .شاود جلاب دختر (ظاهری
 و رواج انکار قابل غیر رابطه گرنمایان
 زن و ارتجاااعی هااایساانت بقااای

 قاادرت بااا مااا جامعااه در سااتیزانه
 رژیام یعنای حاکم یارتجاع سیاسی
 .ستاسالمی جمهوری

 

  هب مالی های کمک 

 ريکهای فدايی خلق ايران چ

 انگلستان 
 چريک فدايی خلق کيومرث سنجری 

 پوند  10                                                                

 د پون 10                        رفيق اردشير پورسرتيپ

 اداکان
 دالر   35                                               فروزنده 

 سوئد 
 کرون 1000            مفتاحی ها   -احمدزاده ها

 هلند 
 يورو  20       چريک فدايی خلق جواد سالحی 

 يورو  15      چريک فدايی خلق کاظم سالحی 

 يورو  15     چريک فدايی خلق حسين سالحی
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صفوف    با میان  در  اختالف  شدن  علنی 

سازمان " و  ایران"  کمونیست  حزب 
کمتر    ُکردستان دیگر  امروز  له"،  "کومه  آن 

کسی در جنبش از وضعیت بحرانی و وجود 
بی   تشکیالت،  این  در  سیاسی  اختالفات 

  ی طدر همین رابطه در      اطالع می باشد.

طوالن تقریباً  های    یمدت  نوشته  ای 
و  اعضاء  از طرف  گوناگون  زوایای  از  مختلف 

آن  و  این تشکیالت مطرح شده  ها   رهبران 
ن را  اند.  اتهاماتی  کرده  مطرح  هم  علیه  یز 

باالیی حجم  رغم  به  و   اما  نظر  اظهار  از 

مسایل مو هنوز  گوناگون،  های  گیری    ضع 
کامل   و شفافیت  روشنی  به  اختالف  مورد 

اختیار جنبش قرار  صورت یک پالتفرم در    هب
با این حال، در شرایطی که   نگرفته است. 

آن تشکیالت هم   درون  مبارزین  برای  حتی 
نیست که هر یک از طرفین در    کامالً آشکار

چه  دارای  جنبش،  اساسی  مسایل  مورد 

سیاسی   خط  چه  مدافع  و  بوده  مواضعی 
مشخصی می باشند، مطرح می شود که  

موجود به    ره  بحران  است  ممکن  آن 
منجر  ان سازمان  این  صفوف  در  شعابی 

 شود.  

 
این   مواضع  که  بیرونی  ناظر  یک  برای 

سال در  را  اخیر    تشکیالت  تعقیب  های 
تعجب   این تشکیالت  در  کرده، وجود بحران 

برخی  از  که  همچنان  چون  نیست.  آور 
این   کادرهای  و  رهبران  های  نوشته 

نمود استنباط  توان  می  نیز    ، تشکیالت 

ار  در  اختالفات  فعالیت شروع  برخی  با    تباط 
موضع و  در    ها  له  کومه  های  گیری 

بی    ُکردستان است.  خورده  رقم  عراق، 
و ها  فعالیت  همچون    شک  اعمالی 

کنگره   همکاری  "کمیته  در  فعال  مشارکت 

کُ  "حزب  ردملی  نظیر  جریاناتی  حضور  با   "
حاکم    ُکردستاندمکرات   )جریان  عراق" 

به مثابه   رابطه شان یرجبارزانی(    اناتی که 
  دنباله روی از سیاست  ها و  با امپریالیست

آن فاجعه   های  تاثیرات  بارها  و  بارها  ها 

ُکردستان علیه توده  چۀ  باری در هر چهار پار
ستم تحت  کُ   های  است،  خلق  آفریده  رد 

نشست  در  "کمیته    حضور  نهاد  های 
های    دیپلماسی مشترک احزاب و سازمان

ت یه مشترک جهمال ی" و دادن اعُکردستان

سازمان  تحریم با  سیاسی    انتخابات  های 

از  کُ  "خبات"  اسالمی  جریان  با  جمله  از  رد 
سازمان   مثابه  به  له  کومه  ُکردستان  طرف 

و ایران  کمونیست  برخورد   حزب  باالخره 
سازشکارانه رهبری این جریان در "محکوم"  

کُ  جریانات  و  احزاب  برخی  تالش    ردنکردن 

با    ایران وری  م سرکوبگر جمهی ژردر مذاکره 
و ا مسایل  توانست  نمی   ... و  سالمی 

"حزب   تشکیالت  درون  در  را  هائی  بحران 
 د نیاورد. کمونیست ایران و کومه له" به وجو

رابطه   همین  رهبران در  از  مازوجی  صالح 

ایران" که در جناح مقابل  "حزب کمونیست 
این    ُکردستانابراهیم علیزاده رهبر سازمان  

خالفت  م ر دارد ضمن ابراز  ارقحزب، کومه له  
های   نشست  در  له  کومه  حضور  با  خود 

داده   توضیح  مشترک"،  دیپلماسی  "کمیته 
بقای   خدمت  در  مزبور  کمیته  که  است 

عین گفته او      جمهوری اسالمی قرار دارد.

" است:  کومه  چنین  به شرکت  است  الزم 
مجموعه "ک.ن.ک" تحت نام    له در نهاد زیر

مشترک "کم دیپلماسی  از    " یته  بیش  که 
و حزب  و    سی  ناسیونالیستی  جریان 

  اسالمی در آن حضور دارند و از بیانیه های 

استراتژی   خدمت  در  که  پیداست  شان 
و  کنند  می  عمل  اسالمی  جمهوری  بقای 

مردم  و  کارگران  منافع  به  ربطی  هیچ 
داده   پایان  ندارد،  ستمدیده  و  زحمتکش 

مقاله   از  نقل  سیاسی  سیم" شود".)  ای 
درو ایران  ینبحران  کمونیست    -  "حزب 

 (. ٢0٢0آگوست   برابر با 13٩٩مرداد 

 
مقاله   همین  بر  "مطرح شده:  در  اختالف 

احزاب   به  برخورد  نحوه  سر 
در   بورژوایی  و  ناسیونالیست 

بروز    ُکردستان را  خود  زمانی  دیگر  بار 

داد که رفیق ابراهیم علیزاده از جانب  
اردیبهشت   در  له  کومه  رهبری  کمیته 

با  اطالعیه مشترک  دادن    ی به پا13٩6
خبات   اسالمی  سازمان  و  احزاب  این 

برای تحریم انتخابات ریاست جمهوری  

روستا   و  شهر  اسالمی  شوراهای  و 
رفت... همچنین رفتن به پای اطالعیه  

مانند   ای  حاشیه  جریان  با  مشترک 
جانب   از  که  خبات  اسالمی  سازمان 

به رهبری کومه   احزاب ناسیونالیست 

عقبگرد سیاسی    کی  له "تحمیل" شد
   مار می آید".به ش

 
ک( و  -ک-روابط کومه له با )پدر مورد  

این   در  نیز  )پژاک(  اش  ایرانی  شاخه 

ضرر  م  به  رابطه  این  وجود  این  قاله 
شده  سازمان   شده  عنوان  گفته  و 

که   "است  از  :  بارها  پ.ک.ک  رهبری 
مشترک   رئیس  زبان  از  یا  خود  زبان 

اع "پژاک"  سخنگویان  یا    م ال)ک.ن.ک( 
در   که  الت    ن ُکردستا کرده  هه  روژ 

تالش    ُکردستان)منظور   باید  ایران( 

با  دیالوگ  راه  از  کرد  مسئله  که    شود 
راه   از  اسالمی  و  جمهوری  سیاسی 

( پژاک  شود.  حل  زب  ح دمکراسی 
( به عنوان "شاخه  ُکردستان حیات آزاد  

ایران" ) ک.ج.ک( یا پ.ک.ک    ُکردستان 

همین    سال  راستای  در  که  است  ها 
 اتژی عمل می کند. رت سا

 
انتخاباتی  پ های  نمایش  جریان  در  ژاک 

است   مکانیسمی  که  اسالمی  جمهوری 
ادامه   به  بخشیدن  مشروعیت  برای 

و  ترغیب  با  عمال  رژیم،  این  حاکمیت 

این مضحکه   در  برای شرکت  تشویق مردم 
های   سیاست  و  مواضع  راستای  در  ها 

برای  و  کرده  عمل  حکومتی  طلبان  اصالح 
نمایش  گاه  این  بازار  انتخاباتی  رمی ی 

است. تا      کرده  نیز  پژاک  رهبری  کادرهای 

بزرگ با  بارها  خطر    کنون  مورد  در  نمایی 
ایران   شدن  ای  از  ،  سوریه  را  مردم 

اسالمی می ترسانند  سرنگونی جمهوری  
را   اسالمی  جمهوری  با  دیالوگ  راه  و 

 موعظه می کنند." )از همان مقاله(.

 
مقالعباس   در  نیز  یا  ت"تفاو  ه منصوران  ها 

کمونیست  تناقض حزب  در  سیاسی!  های 
با    ،  له«آن »کومه  ُکردستانایران و سازمان  

روز   در  ابراهیم علیزاده  به سخنرانی  رجوع 
ماه    ٢۵ مناسبت  ب   13٩٨بهمن  ه 

له  گرامی کومه  روز  کرده   ، داشت  مطرح 

است که  در این سخنرانی جهت به دست 
در   راست  سیاسی  احزاب  دل  آوردن 

استرا  ستاندرکُ  موضوع  "حاکمیت  دو  تژیک 
در   مسلح    ُکردستانسیاسی  نیروهای  و 

آینده   در  اشاره  ُکردستان پیشمرگ  مورد   "

موازین و چه گفته شده "  قرار گرفته که آن
کومه برنا و  حزب  کمونیستی  اهداف  و    مه 

)همان و   له"  است  گرفته  نادیده  را  جا( 
ی" مورد اعتقاد ُکردستانی  بیشتر با "جبهه

 زگاری دارد.ده ساابراهیم علیزا کاک
 

گیری   و شکل  بحران  واقعیت  به  برخورد  در 

"حزب کمونیست  جناح هائی در تشکیالت  
له"   کومه  و  جریان    ،ایران  این  فعالین  چه 

سیاسی و چه فعالینی که در گذشته با آن  
این   از  سپس  و  کردند  می  همکاری 

سازمان خارج شده و بسیاری از آنان اکنون  

های    ه در احزاب و سازمانک  تسها  سال
این  فدیگری   با  رابطه  در  کنند  می  عالیت 

بحران که ممکن است هر آن به انشعابی  
در صفوف این سازمان منجر شود به اظهار  

گیری   نظر و موضع گیری پرداخته اند. موضع

طور   به  گاه  که  در هایی  و  مسئوالنه  غیر 

 "حزب کمونیست ایران" ه وکومه ل بحران در
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نظرانه تنگ  اهداف  به   ، جهت  را  طرفین 
دع توجه    توانشعاب  بدون  و  کنند  به  می 

جنب تنها منافع  تمام  اصولی  بی  با  و  ش 
سعی در تشدید تضاد های دو جناح شکل  

 دارند.   را گرفته در این سازمان

 
درون   نیروهای  که  جریانی  جمله  از 

را   له"  کومه  و  ایران  "حزب کمونیست 
حزب   کند،  می  انشعاب  به  تشویق 

حکمتیست    -  کمونیست کارگری ایران
ه  حکمتیست ها، بدون توج  .دمی باش

رد و  منافع و مصالح جنبش خلق کُ به  

تنور   در  کنونی  شرایط  در  ها  توده 
پیگیرانه   له،  کومه  درونی  بحران 

آن هم   بر آتش،  مشغول ریختن بنزین 
آلودۀ خود می باشند.  نان      برای پختن 

جا رساندند که به    ها کار را به آن   این

آن  بحران  این  در  را "چپ"    جناحی که 
باید    ند که ده  رهنمود می ،  نامند    ی م 

و شده  های    جدا  سازمان  "به 
بپیوندند". ماجدی  کمونیست    -  )آذر 

له   "کومه  له   کومه  نوستالژی 
کمونیست "، فرصت تاریخی از دست  

اس  (!رفته  که  آن  مسئبدون  له  اساً 

چه   امر  این  که  باشد  این  شان 
است از دوش جنبش    قراررا  مشکلی  

 بردارد.  
 

بل ها  ت  سیت حکمبرخورد   اتفاقی،  نه  که  ، 

واقع   در  و  اندیشه  همان  منطقی  ادامه 
منصور   جماعت  که  ست  مخربی  پروژه 

محفل   در  حزب(  این  فکری  )رهبر  حکمت 
در سال به   60های    سهند  له  کومه  برای 

تشکیل حزبی که   از جمله باو    ؛ارمغان آورد

کمونیست   حزب  را  آن  اصولی  غیر  طور  به 

سیونالیسم  ان   به رسمیت شناختن نامید و  
باالخره با و  ن حق ویژه به آن  دادو    له  کومه

له،   کومه  ای  توده  نیروی  از  استفاده  سوء 
در یک پروسه ضربات فاجعه باری به کومه 

رد وارد نمود و باعث  له و به جنبش خلق کُ 

انشقاق و ناامیدی و پراکندگی وسیعی در  
نیروهای سالم و انقالبی متشکل در کومه 

آن گش  لۀ  هم    .تزمان  اندیشه    انامروز 
کاغذی اسان احزاب  توسط  منصور  پیرو    لم 

تالش در  تجزیۀ    حکمت  برای  "حزب  شان 
له" کومه  و  ایران  بردن کمونیست  به هرز  و 

این   صادق  نیروهای  مبارزاتی  نیروی  انرژی 

در جریان بحران جاری به روشنی    سیاسی 
 خودنمایی می کند.   

 
احزاب  در  جدایی  و  انشعاب  مسلماً، 

،  یست  فی نفسه امر مذمومی ن   ی سسیا

بلکه همچون هر پدیده دیگری  باید آن را با 
و   افتد  می  اتفاق  آن  در  که  شرایطی 

نتایجی که بر روند مبارزه و انقالب و جنبش  
سنجید.  گذارد  می  جای  بر  ها     توده 

و   بحران  مواقع  در  است  ضروری  بنابراین 
های سیاسی و از    ر سازمانقطب بندی د 

سازمان مبانی  اه  جمله  طرف  دو  چپ،  ی 

بحران  ن و  اختالف  اصلی  دلیل  و  خود  ظری 
پالتفرمی   صورت  به  و  روشن  را  موجود 

غیر   انشعاب  اگر  تا  نمایند  تدوین  مشخص 
قابل اجتناب بود در درجه اول بدنه سازمان  

موضع   به  قادر  هوادار  های  توده  و  مربوطه 

اح نزدیک به دیدگاه های  گیری و انتخاب جن
 خود باشند. 

 
وقت  زا انشعاب  دیگر،  معنایی  سوی  ی 

در   جدایی  این  که  کند  می  پیدا  انقالبی 

خدمت دفاع از اصول انقالبی و خط انقالبی  

بوده و در خدمت تسهیل و هموار کردن راه  
گیرد.   قرار  جنبش  انشعابات    رشد  تجربه 

آن در  که  ای  اصولی  واقعی    غیر  دالیل  ها 
اب و این که هر جناح از چه مواضع و  انشع

به طور شفاف و  امه ای حمایت می کند  نرب

و  نیروهای تشکل مربوطه  اختیار  در  آشکار 
که   اند  کرده  ثابت  داده نشده،  قرار  جنبش 

و   گذاشته  جای  به  جنبش  در  منفی  تأثیر 
حتی باعث یأس و انفعال نیروهای خود آن 

تواند   نمی  نتیجه  در  و  گردد  می  تشکل 
جریان  باع که  گردد  جنبشی  تقویت  ث 

   شد.وطه بخشی از آن می بابرمسیاسی  

بنابراین، نیروهای انقالبی و مسئول در یک  
انشعاب   به  تن  باید  موقعی  تشکیالت 

و بدهند که   به نفع رشد  واقعاً  انشعاب  آن 
 تعالی جنبش انقالبی باشد. 

 

که  داد  خواهد  نشان  آینده  شک  بی 
ک له  کومه  درون  مبارز  می    هنیروهای 

های   تالش  و  مبارزات  با  ش  ی وخکوشند 
  ئولیت شان نسبتایبندی و احساس مسپ

کُ  ستم  تحت  خلق  خواست  برای    ردبه 
از   آزادی  و   سرنوشت  تعیین  حق  کسب 

امپریالیست تمام   چنگال  از  رهایی  و  ها 

اشکال ستم امپریالیستی  را نشان دهند،  
نابودی جمهوری   به  که همچنان  نیروهایی 

به   خورده  اسالمی  قسم  دشمن  عنوان 
ی تحت ستم ایران  ها  قلکارگران و همه خ

تا چه حد قادر خواهند  ،    منطقه معتقدند و  

واقعی   مرزهای  و  خط  ترسیم  با  تا  شد 
اصول   به  عمل،  در  خود  درونی  اختالفات 

 ه وفادار بمانند. نشناخته شده در این زمی 
 چریکهای فدایی خلق ایران

 2020سپتامبر    2٨ - 13٩٩مهر  7

 گزارشی از تظاهرات علیه سرکوب و اعدام در ایران سوئد، استکهلم: 

 بدنبال فراخوان برخی از نیروهای مبارز ایرانی در استکهلم، روز 

 اعدام  تظاهراتی علیه صدور احکام وحشیانه  ٢0٢0اکتبر    10شنبه  
 اتتظاهر توسط جمهوری اسالمی، در این شهر برگزار شد. این 

 بعد از ظهر در یک هوای شدیدا بارانی در میدان  3در ساعت  
 Medborgarplatsen  ،آغاز شد و برغم شرایط نامساعد جوی 

 تن از ایرانیان مبارز و انقالبی در آن شرکت کردند.   60حدود 
جمت علیه  شعارهایی  کنندگان  تهظاهر  مردم  مبارزات  از  حمایت  در  و  اعدام  علیه  و  اسالمی  ست وری  و  حت  ایران  آزادی    برایم 

 زندانیان سیاسی سر دادند. 

 سخنرانی هایی که در طول این حرکت انجام شد در محکوم کردن
 موج اعدام های  های ضد خلقی جمهوری اسالمی،  سیاست

 زندان و شکنجه های قرون وسطایی در  دیکتاتوری حاکم، 
 تبارزاو در حمایت از م زندانیان سیاسی های رژیم علیه  سیاهچال

 نظام حاکم بود. بر ضد  آزادیخواهانه توده ها 

 سازمان هواداران چریکهای فدایی خلق ایران در سوئد از زمره 
 رفقا در ین تظاهرات بود. نیروهای فراخوان دهنده برای برگزاری ا

 و سوئدی را توزیع  یبه زبان انگلیس  هائی طول حرکت اعالمیه
 این تظاهرات در یک فضای  با شرایط زمان شاه  پاسخ می دادند.  یط ایران و مقایسۀ آنه شراراجع ب طرح شده واالت ئنموده و به س

 جمعی به پایان رسید.  صمیمانه در ساعت چهار و سی دقیقه بعد از ظهر با سرودخوانی 

 
 ن، نابود باید گردد! ا جمهوری اسالمی، دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگر

 گردد!  باید  زندانی سیاسی به همت توده ها آزاد
 ترور، شکنجه، زندان، نابود باید گردد! 

 انقالب! پیروز باد 
 

 2020اکتبر   11  سوئد –استکهلم خلق ایران در  فدایی  سازمان هواداران چریکهای 
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و   شیفته  های  "جان  نسل  به  تقدیم 

ه" که  فتهای سرخ و زیبای نشک  هچ غن

نثار جان شیرین    60در دهه خونین   با 
و   آزادی  خونین  پرچم  خود، 

دیدگان   مقابل  در  را  سوسیالیسم 
نگاه   اهتزاز  در  همچنان  دشمن  هرزۀ 

با   که  نسل جدیدی  به  تقدیم  داشتند! 
درس گیری از نیاکان خود وظیفه حفظ  

پرچم   رژیم  این  علیه  مبارزه  در  را 

ج عهده  وه مسرکوبگر  بر  اسالمی  ری 
 ته است. رفگ

 ************* 
درشب   نامعلوم  سرنوشتی  انتظار    31در 

فوق  در    1360خرداد افکار  در  که  حالی 

شدت   از  رژیم  زندان  در   ، بودم  ور  غوطه 
کنم   می  فکر  پیچیدم.  می  خود  به  خشم 

حدود   از  بعد  به    ٢4که  نوبت  ساعت 
نمی    من بازجویی   کس  هیچ  رسید. 

رژیم   که  برای    هچدانست  پلیدی  نقشه 

نفر گیدست من  است.  کشیده  شدگان  ر 
برای   که  را  کس  هر  بودم.  چهارم  یا  سوم 

اتاق عمومی    بازجویی به  دیگر  بردند،  می 
تا  خواستند  نمی  مزدوران  گشت.  بازنمی 

سوالهای ها  نشده  در    بازجویی  که  ی 
.  متوجه شوندرا  بازجویی مطرح می شود  

با از بازجویی  و   مد نقشه کشیخودم    پیش 

چه را گفتند انکار کنم    هرفکر کردم که باید  
 و هیچ اتهامی را نپذیرم. 

 
شدم تنها یک میز و یک  وقتی که وارد اتاق  

در آنجا  ش  بازجو را با کلی کاغذ در روی میز

بعدا   نبود.  بومی  که  بود  معلوم  یافتم. 
در   ماموریت  این  برای  مشخصا  که  شنیدم 

از   ویژه  تیم  یک  همراه  به  روز  ان  رهتهمان 
چند   بودند.  او  باآمده  با  بیرون  از  که  ری 

حاجی   اسم  به  را  او  گرفتند  به    تماس 
مثال حاجی   د صدا می کردند یک عد  ۀاضاف

قیافه٢00 یک  با  و  اخم  با  لحن   .  تهدید    و 

کرد   صحبت  به  شروع  زهر آمیز  من  از  تا 
و گفت از تو سوال می کنم  اچشم بگیرد.  

نویسی  می  فرم  این  روی  را  جوابها  با    .و 
گفت   می  ب تحکم  کلمه  حاوای  یک  اگر  لت 

دروغ بگویی! در این حالت روی یک صندلی  

بازجویی   های  ورقه  نشستم.  او  روبروی 
نظرم را جلب کرد. با کمال تعجب دیدم که  

و   اسم  حتی  و  سواالت  تمامی 
چاپ   کاغذ  روی  بر  فردی  مشخصات 

در دستگیریها    شده و از مرکز آمده بود. 

ادی  بازجو کاغذ و مد  و تجارب قبلی معموال

کرد ر  د می  سوال  تا  چند  و  داشت  دست 
یا فالن   فروخته ای  آیا نشریه  این که  نظیر 

اگر الزم می   نه؟ و  کار را انجام داده ای یا 
نوشت.   می  کاغذ  روی  ای  کلمه  چند  دید 

بار این  که    اما  سواالت  به  من  جوابهای 
سوال بودند، می بایست کلمه    100نزدیک  

م ط خودبا خهمان سوال    لببه کلمه در مقا

گذاری   شماره  سوالها  شد.  می  نوشته 
 خی از آنها به شرح زیر بودند:برشده و  

 
شما متهم به عضویت در گروه   -1

گروه   منافقین،   ( انقالب  ضد  های 

پیکار   اقلیت،  دهقانی،سازمان  اشرف 
محافل و    تمامی، رزمندگان ...(  ] نام  

هایی  را    گروه  اسالمی  جمهوری  که 
و  ر ا  انقالبی کردند[  نمی  زیابی 

مقدس  فع نظام  براندازی  برای  الیت 
 اسالمی هستید. چه می گویید؟ 

 

لیست قید شده در پرانتز بعد از کلمه "ضد  
انقالب" خودش به یک پاراگراف می رسید  

جریان   و  کوجکترین هسته  حتی  و شامل 
شناخته شده و نشده ضد حکومتی فعال 

 جرد زمان می شد. بطور مثال هنگام  در آن  

تاکید    ر" در این پرانتزرگنام سازمان "راه کا
چرا    . ایزدی"  اصغر  علی  "جناح  بود  شده 

این   از  توجهی  قابل  بخش  زمان  آن  در  که 
منشعب   تبریز  شاخه  در  بویژه  سازمان 

اکثریت به  و  ها  شده  بودند  ی  .  پیوسته 

کامال   رژیم  اطالعاتی  خلقی  ضد  دستگاه 
کهمواظب   جناح  بود  با  شرایط  آن   ی هادر 

مثابه متحدانشان    بهاپوزیسیون  "اکثریتی"  
باشند.  نداشته  نتیجه    کاری  آنها در  هدف 

در  از   کارگر  راه  سازمان  بندی  تقسیم 
برای   اطمینان  بازجویی  سرکوب  فرمهای 

که در آن    بودباقی مانده این جریان    بخش 

و آنها    ندمقطع از نظر آنها "ضد انقالب" بود
ا جریان  این  شده  اکثریتی  بخش  ه  تبلبه 

 . دنداشتن موقتا کاری 
 

در   -2 که  متهمید  شما 

ایجاد   منظور  به  امروز  که  تظاهراتی 
نظام   سرنگونی  و  آشوب  و  بلوا 

های   گروه  توسط   اسالمی  مقدس 
انقالب   اشرف  )   منافقینضد  گروه 

ا ،  دهقانی،سازمان  پیکار  قلیت، 
شرکت   شده  پا  بر   ).... رزمندگان 

 داشته اید. 
 

یک از این    رهزندانی می بایست در جلوی  

با خ آن ط  سواالت  و  بنویسد  خودش جواب 
کند. پس از دادن جواب به  هر یک    ءرا امضا

پاسخ   خواند.  می  را  آن  بازجو  سواالت  از 
سوال فوق این بود که من هیچ    دو  من به  

این گر و من هیچ  گاه عضو  ام  نبوده  ها  وه 
اسالمی   جمهوری  علیه  تظاهرات  در  گاه 

ام. هنگام جن شرکت   بازجو    با وکرده  دادن 

چک    مناطراف  در   را  جوابها  و  میزد  قدم 
کرد می    می  امضا  جواب  هر  برای  و 

گفت.  خواست من  به    به  خود  پاسخ  تا 
کار   این  امضا کنم. همین که  را  سوال دوم 

با  قدرتش  تمام  با  کردم،  به    را  سیلی 

رکیک   دادن فحش های  و ضمن  زد  گوشم 
می   دروغ  داری  شده  فالن  فالن  گفت 

می کنا د  گویی؟  چکار  تو  با  باید  در    م. نم 
صندلی   روی  از  سقوطم  از  بزور  حالیکه 

سوزش   که   حالی  ودر  کردم  جلوگیری 
بازجویی   تمام  تا  سیلی  دریافت  از  ناشی 

داد،   می  آزارم  و هنوز  درونی  اطمینان  با 

ن ساخته  مطابق  ذهنم  در  که  ای  قشه 
را بودم.   حقیقت  دارم  من  که  دادم  جواب 

 می گویم.  
 

ت یابه تمامی جزی  الت راجعاوسبخش دیگر  

زمان   از  متهم  خانوادگی  سوابق  به  مربوط 
بود. و تمرکز سواالت بر    1360شاه تا سال  

این بود که آیا هیچ یک از افراد خانواده و یا  
حتی   یا  و  اقوام  و  شما  نزدیکان  دوستان 

یا   و  عضو  شرایطی  هیچ  در  و  گاه  هیچ 

  " ن "منافقی   مجاهدین که البته آنها را  هوادار
خواندند   گروه  می  یا  کمونیستی  هاو  ی 

یا هیچ فعالیتی علیه رژیم شاه   بوده اند و 
 داشته اند؟  

 
و   زندانی  خود  به  سواالت  از  دیگری  گروه 

زندانی   آیا  که  داشت  ربط  مساله  این 

شده و یا   دستگیرخرداد    30هیچگاه قبل از  
داشته   سیاسی  فعالیت  گونه  یا  هیچ  و 

چ گاه در دو یه   عضوی از خانواده و فامیلش 
شاه   سیاسی  و  رژیم  اسالمی  جمهوری 

   بوده یا خیر.

 
این   از  قبل  ماه  چند  آنکه  تاریخ  برغم 

آنکه برغم  بودم،  شده  از  دستگیر   برخی 
ام   خانواده  جمهوری  افراد  و  شاه  زمان  در 

طبق  اسالمی    ... و  بودند  سیاسی 
تمام  به  بودم،  گرفته  قبل  از  که  تصمیمی 

منفی   پاسخ  فوق  تمامی دا دسواالت  و  م 

را   گرچه  ان اتهامات  کار  این  انجام  کردم.  کار 
به   دادن  بودتن  بزرگ  ریسک  اما   ،یک 

برای  انجام  سر من  ریسک  قبول  تصمیم 
یعنی نوشتن پاسخ    دروغ گفتن به دشمن 

دروغ پرسشنامه،  های  از    در  من  نجات  به 

مزدوران   بحرانی  چنگال  شرایط  ان  در 
 انجامید.  

 
بجای بازگشت    ینبا ختم بازجویی هر زندا

اتاق بسیار   به  ،به  که  زندان سپاه  مسجد 

بزرگ بود منتقل می گشت. در آنجا بود که 

 

  خرداد 30

 روايت   و

 يک خاطره!
 )بخش پايانی(  
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دیدم را  به    ؛ رفقایم  هم  با  گرمی  به  همه 
پرداختند.   تجربه  صحبت  انتقال  جریان  در 

برخالف برخوردی  فهمیدم یکی از رفقای ما  
با این ذهنیت که اگر در مورد  که من کردم  

پاسداران دروغ بگوید    هبسوابق قبلی خود  

ن است با مجازات بیشتری روبرو شود  ک مم
را   واقعیت  سوالها  این  به  مربوط  جواب  در 

نوشته بود و همین امر منجر به آن شد که  
، بعدها از  او سالها در زندان بماندمتاسفانه 

زندان به علت   در  او  ام شنیدم که  خانواده 
بیماری   به  ویتامین  و  غذایی  مواد  کمبود 

را    ناقیر وی  که  حد مرگ    سرتا  دچار شد 

   نیز برده بود.
 

دستگیری    4٨  اً حدود از  پس  ساعت 
را   اتاق  درب  های شب  نیمه  در  پاسداران 

لیست   یک  روی  از  و  آوردند  در  بصدا 

که   ،اسامی  کردند  صدا  را  معدودی  تعداد 
میان  نیز  من   لیست  در  آن  در  بودم.  افراد 

نمی با   ابتدا  اما  چیست  قضیه  دانستیم 
شما  شد که  ه  ما گفته  بو جوی زیاد    سرپ

آزادید! بعدا معلوم شد که در هرج و مرج و  
یورش   اول  لحظات  ناپذیر  اجتناب  شلوغی 

اولیه معیار   بازجویی  رژیم، مطالعه فرمهای 

بر در  گرفته مقامات  قرار  زندانیان  با  خورد 
به   ؛بود فرد  ها  پرسشنامه  آن  در  اگر  و 

کرده  کوچ اعتراف  فعالیتی  در    دوبکترین 
 د. زندان باقی می مان

 

رسیدم   خانه  به  که  بود  شب  با  نصف 
چنگ   از  رهایی  از  ناشی  شادی  احساس 

، پس از دیدار کوتاهی  ینده آدشمن و بیم از  
از   ناشی  وحشت  و  درد  از  که  مادر  با 

من  وضع  بودن  نامعلوم  و  به   دستگیری 

 بدون لحظه ای   بستر بیماری افتاده بود،

تردید یا  و  س  درنگ  را  بعد    ت عاچند  شهر 
روز بعد پاسداران دیوانه وار    3-٢ترک کردم.  

گفت   می  مادرم  ریختند....  ما  خانه  به 
می   فریاد  آنها  طرف رییس  که  کشید 

کرد؟!  آزاد  را  او  خری  کدام  آخر   ! نیستش 

از فعالین  جای تاسف آن که   سازمان  یکی 
پیکار که همزمان با من دستگیر و آزاد شده  

برگ خانه شان  به  من  و    تشبود  بر خالف 
همانجا پاسداران  م  در  بعد  روز  چند  اند. 

دوباره به خانه او یورش برده، او را دستگیر  
کردند.....   اعدام  بالفاصله  گرامی  و  یادش 

بعد    باد! روز  دستگیر  نیز  چند  اول  سری 

، اکثرا از سازمان مجاهدین خلق و  شدگان 
سازمان  این  به  منتسب  هیچ    یا  بدون 

شهر در  رژیم    طس وت  ،دادگاهی  مزدوران 
     یادشان گرامی باد! .ند اعدام شد

 

ترتیب   این  به  به  وابسته  رژیم 
چهره   اسالمی  جمهوری  امپریالیسم 

های   توده  به  تنها  نه  را  خود  واقعی 
تحت ستم بلکه به تمام مخالفینی که  

سال   سراسری  تعرض  از  قبل    60تا 
"گرایشات ضد   کردن  پیدا  بند  در  هنوز 

"خر  و  در    هدامپریالیستی"  بورژوایی" 

چه برجسته تر نشان می    هر آن بودند  
شد  داد. سپری  مقطع    ن با  این 

زمامداری   دوره  از  خونین  و  حساس 
سیاه حاکمیت جمهوری اسالمی، من  

بسیاری   دیگر  مانند  مبارزین  از 

بعدی مراحل  در  مبارزات    توانستم 
شان، طبقاتی  دشمنان  با  ما  با    مردم 

به    هک  این تجارب گرانقیمتاستفاده از 
بسیار پاک  خون  رزمندگانی  بهای    از 

شد حاصل  انقالب  صفوف  ،  راه  در 

 در زیر   چریکهای فدائی خلق ایران

در مسیر یک  پرچم یک تئوری انقالبی  
موثر   ولی  طوالنی  علیه  مبارزه 

ایران،   و زحمتکشان  کارگران  دشمنان 
 بردارم.     هایی هر چند کوچک گام 

 

که   کنم  تأکید  است  الزم  پایان   ههددر 
اعد و  کشتن  و  شصت  هزاران    ام خونین 

در  شقا آزادی  تشنه  کویر  در  نورسته  یق 
سرزمین ما،  یعنی نوجوانان و جوانان آگاه 

و انقالبی ایران که برای آزادی و نیل به یک  
نابرابری  و  استثمار  از   فارغ  و  آزاد  جامعه 

صفحات  از  یکی  تنها  بودند،  برخاسته 

جمهور رژیم  عملکردهای    ی جنایتبار 
بر   گ آن تا ابداسالمی را رقم می زند که نن 

پیشانی سیاه جالدان حاکم و وابستگان و 
اما   ماند.  خواهد  باقی  قدرت  کشان  ماله 

و   نشدنی  فراموش  دوره  این  در  که  آنچه 

از  عیار  تمام  کشی  نسل  یک  و  خونبار 
کمونیستها و مبارزین و مخالفین مانند یک  

ما  میهن  آسمان  در  درخشان  ستاره 
مقاومت   هتسبرج همانا  نماید،  می 

ز نسلی از جوانان انقالبی و حسین برانگیت
خیابانی،   نبردهای  در  چه  که  است  مبارز 

چه در مبارزه چریکی در کردستان و چه در 

و   زندگی  جریان  در  سیاهچالها  و  زندانها 
و   زدنی  مثال  رشادتهای  با  خویش،  مرگ 

فداکاری های بی نظیر، با تالشها و با نثار  
مینی  ، چهره فریبکار دارودسته خدوخخون  

سیاس  و و  افشاء  را  نواستعماری  تهای 

نسل   برای  را  ارزشمندی  مبارزاتی  تجارب 
های بعد، در نبردشان با دشمنان سعادت  

 و بهروزی مردم ما بر جای گذاردند. 
 پایان

 ع. شفق 

 13٩٨آبان 
 

 13از صفحۀ  ...آواکیان یکا و مواضع رسوای بابانتخابات آمر

حزب دموکرات )به   تجربه قابل توجهی نیز در این مورد وجود دارد.  .باشدمی  وازی امپریالیستی حاکم  جناح های بورژی از  به نفع یک
کردن "بیل کلینتون" )بد( )برای   با استفاده از بحث "بد و بدتر"، انتخاب 1٩٩٢در انتخابات سال  ریکا( ابه جناحی از طبقه حاکم بر آمثم

)بدتر( از کا  سفید( را تبلیغ میکردند، تا وقتی که سیاستهای فاجعه بار کلینتون منجر به پیروزی  ر  پدش"  بیرون انداختن "جورج بو 

ه است. در سال  که "بد" جاده صاف کن "بدتر" بود   گردید  معلومخاورمیانه شد، و  او در  "جورج بوش دوم" و باز شدن راه برای جنایات  
فریبانه توانست اقشار ناآگاه را به نفع "اوباما" به پای صندوق های رأی بکشاند.  عوام  نیز، بورژوازی حاکم با همان استدالل  ٢00٨

را ادامه داد،  و بویژه سیاستهای جنگ طلبانه او    وش دوم  جورج باما دیدیم که "اوباما" نیز ارتجاعی ترین سیاست های استعماری  
ای نیرتا  کلینتون  و هیالری  اوباما  جنایتکارانه  انتخابات  شرای  نکه سیاست های  در  "ترامپ"  پیروزی  برای  را  جنایات    ٢016ط  وقوع  و 

 مهیا کرد.  ترامپبعدی امپریالیسم آمریکا به دست دولت 
س از به قدرت رسیدن "بایدن"  به "بدتر"ها پس از به قدرت رسیدنشان به همین صورت ادامه پیدا کند، پ اگر روند تبدیل شدن "بد"ها 

معه در زمان حکومت دولت او، همان استداللهای عوامفریبانه مورد استفاده قرار خواهند گرفت  ار جاو بدتر شدن حتمی شرایط ناگو

دولتی برای  ( از مبارزه واقعی مستقل از احزاب  تبلیغ شده  آواکیان   ماده ای  6انیه  بیاز جمله آنچه که در  با زور تبلیغات )تا مردم را  
 سردرگم کنند.  ی موجودانتخاباتسیستم  بست  وض آنها را در بن در ع ضربه زدن به سیستم سرمایه داری باز دارند، و

فوق که    واقعیت  است  آن  ای  دربیانگر  عوامفریبانه  استداللهای  کنونی،  از    نند ام)   انتخابات  جلوگیری  برای  "بد"  جناح  از  "حمایت 
ه کار گرفته می شوند، و هدف اصلی  نش( بطبقه حاکم و چپهای تقلبی )امثال آواکیان و پیرواخشی از ب پیروزی جناح "بدتر"( توسط 

وست که در  کارگر و توده های مردم علیه کل سیستم سرمایه داری حاکم است. از این رجلوگیری از هرگونه بسیج مستقل طبقه  

آواکیان ایرانی اش    استداللهای  رو های  دنباله  بو  نوع  تولید کرده،، هیچ  را  از شرایطی که "ترامپ"  و علمی  عنی  ی  ررسی جدی 
 وجود ندارد. در ایاالت متحده آمریکا  یستم و نظام حاکمس

و سیستم سرکوب دولتی، به    در زمانی که مردم آمریکا با تالش برای گسترش جنبش اعتراضی عظیم خود علیه خشونت پلیس
، که عالوه بر نامزد حزب دهند  "م.ل.م" از مردم میخواهند به "جو بایدن" رأیایرانی اش    دنباله روانمبارزه برخاسته اند، آواکیان و  

ی  عمار برجسته سیستم کیفری آمریکا نیز هست و در اوائل سال جاری، به عنوان راه حلی برادموکرات برای ریاست جمهوری، م 

اید  اعالم کرد که "پلیس به جای قلب، ب سرکوب مبارزات آنان،  جهت توسط پلیس،پایان دادن به قتل مردم بیگناه در خیابانهای آمریکا 
کند"ب پای مردم شلیک  که    .  ه  توان گفت  پیروانشانمی  و  آواکیان  بایدن،    باب  به  دادن  رأی  برای  آمریکا  مردم  در حال با تشویق 

اساسأ ماهیت همکاری آواکیان و  از این روزست که    باشند!ن و توده های عاصی و حاضر در صحنه مبارزه می  شلیک به پای کارگرا
 "، ارتجاعی است . برای انتخاب شدن "بایدن راتهاهواداران ایرانیش  با دمک

 )ادامه دارد(         2020سپتامبر      سهیال
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"ایاالا جمهوری  ریاست  متحده  نتخابات  ت 
ا  برزمینهآمریکا"   بحرانهای    زیکی  بزرگترین 

و  -اجتماعی آمریکا،  معاصر  تاریخ  اقتصادی 

کارگران ه شدن مبارزات  در شرایط رادیکالیز
های    و رشد  ستمدیده  توده  و  مردم 

  انفجاری خشم و کینه آنها علیه سیستم،
است  شود  ٢0٢0نوامبر    3در    قرار  .  برگزار 

(1) 

 
از    که در شرایطی   اخیر  توده ای  اعتراضات 

س اهنطوفااحتمال   رو    -یاسیی  اجتماعی 
آینده در  رشدی  ده  به  می  ،  دن خبر 

زیادی   های  ده  نشاننظرخواهی  د  نمی 

و که   توده های مردم مخالف "ترامپ"  اکثر 
کارگر هستند.  او  راستی  دست  ان  دولت 

با   که  های  آگاه  دو  برنامه  اصلی هر  حزب 
دار جستجوی  نتضاد  در  آلترناتیوی  د،  ایجاد 

آوردن نیازها و  رب  برای تغییر شرایط کنونی و

ر فرودستان خواسته های برحق خود و دیگ
اساس  د.  نباش   می این  گفت  بر  توان  می 

کشور  که   این  مستقیم  انتخابات  با  ربطی 
و زحمتکشان  منافع کارگران  و    خواسته ها 

بقیه    ندارد  همچون  زیاد  احتمال  به  و 
بخش   تحریم  با  کشور  این  های  انتخابات 

 ( ٢. ) دش  بزرگی از مردم مواجه خواهد

 
پیشین   ،انتخابات این   انتخابات    ، همچون 

جناح   دو  میان  ای  مسابقه  اصلی درواقع 
هر    طبقه هدف  که  است  آمریکا  بر  حاکم 

آنها ادامه تحمیل سیستم ستمگرانه    یدو

خود،  موجود   روش  مردم به  های  توده  به 
که  شرایطی  در  هم  آن  میباشد،  آمریکا 

خاروکرویروس  اپیدمی   دولت  کنترل  از    ج نا 
میلیون نفر    30از  شده و بیکار شدن بیش  

ورقم  ) انتخابات(  زمان  تا  بینی شده    پیش 

ازمرگ   را    ٢00  بیش  نفر  آمریکا  هزار  در 
است  شده  مزایای  .  منجر  قطع  دنبال  به 

قطع   از  پیش  تا  که  ناچیزی  )مقدار  بیکاری 
کسانی   به  پیش،  هفته  چند  در  شدنش 

  ر پرداخت میشد که در اثر اپیدمی کرونا بیکا
بودند( بی   ،شده  و  فقر  با  نفر  ها  میلیون 

ها توده  تنفر  و  اند  شده  روبرو  ی  خانمانی 

مس که  "ترامپ"  دولت  از  تقیماً مردم 
افزایش   شدیدأ  است،  فجایع  این  مسئول 

با  آن  و حامیان  یافته است. حزب دموکرات 
و   کارگران  زندگی  اسفبار  شرایط  از  اطالع 

ترامپ،   از  آنها  تنفر  و    ت اغتبلیزحمتکشان 

ناآگاه   اقشار  کردن  متقاعد  برای  زیادی 
)بایدن دموکراتها  از  حمایت  برای  و    جامعه 

اندهریس(   داده  گرسازمان  افراد .  و  ها  وه 

عض رسمأ  که  حزب    ودیگری  نیستند  این 
نیز، مردم را تشویق به حمایت از دموکراتها 

اند  که   کرده  به خوبی میدانند  که  هر چند 
ایجاد شر در  دمکرات  حزب  ناگوار    طی انقش 

نبوده   خواهان  جمهوری  از  کمتر  کنونی 

رابطه  است.   همین  حزب  "اخیرأ    در 
آمریکا انقالبی  رهبر   از   "کمونیست  زبان 

"باب    شخص،  خود نام  به  رویزیونیستی 
"بیانیه    آواکیان" یک  انتشار  ای   6با  ،  "ماده 

های   مغلطه  جز  چیزی  که  ای  بیانیه 
از   حیک جناعوامفریبانه در توجیه حمایت از  

ۀ استثمارگر حاکم و نماینده آنان یعنی  طبق

که در    "جو بایدن" نیست، از مردم خواسته
دموکراتها  به  جمهوری  ریاست  انتخابات 

بدهند. رأی  بایدن"(    رویزیونیست   ( 3)  )"جو 
استداللهای  نامبرده با  که  کرده  تالش   ،

بقبوالند   مردم  به  عوامفریبانه،  و  مغشوش 

اینکه بایدن    رط اکه انتخاب بایدن، فقط به خ
عواملی   از  یکی  میتواند  نیست"  "ترامپ 

شدن متوقف  به  منجر  که  رشد    باشد 
 شود. در آمریکا فاشیسم 

 
 موضع باب آواکیان و دنباله روانش 

جریان  آواکیان از جمله  وطنی  دنباله روهای  

ایران  کمونیست  "حزب    ، اپورتونیست 
بعد  )"مائوئیست   -لنینیست   -مارکسیست

اختصار به  این  همواره      ("م.ل.م"  از  از  که 
پدرخواندۀنظرات    حزب  خود    رهبر 

انقال  کمونیست  آمریکا"  یعنی"حزب  بی 

تائید  بیانیه مزبور را  رسما     تبعیت کرده اند، 
و   از  نموده  دفاع  موضعگیری به  غیر    این 

   .ند انقالبی برخاسته ا
 

این است   بیانیه  آن  در  آواکیان  اصلی  بحث 

مکه   اقدام  جای  به  کارگر  زاتی  رابطبقه 
موجو وضع  علیه  که  مستقل  است  بهتر  د، 

بفرستد،   سفید  کا   به  را  با    چون"بایدن" 
  «بهتر»در هیچ جنبه محتوایی  اینکه "بایدن  

از ترامپ نیست؛ جز اینکه او ترامپ نیست  
حاکمیت   تحکیم  برای  تالش  از  بخشی  و 

نیست است  "  .فاشیستی  بهتر  بنابراین   .

انکارگر بی  القان و اعضای حزب کمونیست 
ده آمریکا    رای  او  این    د.نبه  اشاعۀ  با 

آمریک انقالبی  کمونیست  "حزب  ا"  نظرات، 

در واقع می کوشد چپها و نیروهای رادیکال 
نفرت  و  خشم  رشد  شرایط  در  را  جامعه 

آمریکا محروم  های  توده  و  وضع    کارگران  از 
یکی  به زائده    یدر انتخابات پیشارو،  موجود

ا بخشی  یعنی  حاکم،  احزاب    ز از 

 امپریالیسم آمریکا بدل کند. 
 

که  ا نیست  بار  اولین  این  پیروان  گرچه 
باب   مواضع  ایرانی  از  روی  دنباله  با  آواکیان 

بار می  به    رسوایی     ،انحرافی این شخص 
می  آورند   حداقل  اخیر  مورد  این  در  و 

بدتر"   و  بد  بین  "انتخاب  تلخ  تجربه  بایست 

خاتمی   قرار دوره  خود  نظر  مد  را  ایران  در 
انحرافی  دادند،    یم دادن  نشان  برای  اما 

گیری   موضع  که  آنان  بودن  نیست  بد 
بین نگا و  هی  آمریکا  انتخابات  به  دازیم 

 تفاوتهای ترامپ و بایدن در این انتخابات. 

 
دهه   چند  در  آمریکا  انتخابات  تاریخ  به  اگر 

گذشته نگاه کنیم، میبینیم که طبقه حاکم  
بد  و  "بد  بحث  از  این کشور همیشه    " رتبر 

با ترساندن مردم از "بدتر"،    تااستفاده کرده 
انتخاب "بد"   به  را  وآنها   وادار کند.  تشویق 

سیستم   دلیل  به  که  حالی  در  آنهم 

آمر دمکراتیک  غیر  حتی انتخاباتی  که  یکا 
پایۀ  بر  بورژوایی  انتخاباتهای  سایر  مانند 

در   )مثال  ندارد  قرار  عموم  رای  احتساب 
رانتخاب به  ترامپ  قبلی    برخورداری    غم ات 

در   بیشتر  رای  تعداد  از  کلینتون  هیالری 

را ُبرد( و بدلیل   سراسر آمریکا  این انتخابات
مستقل   و  مردمی  واقعا  حزب  هیچ  که  آن 

تریبون های الزم    و  مالی  توان  و  بودجه  نیز 
اصلی   احزاب  با  نمی  حاکم  رقابت  دارا  را 

این باشند  وا  ،  معنای  به  قعی  انتخابات 

 دمکراتیک نبوده و نیست.  
 

میداند  آوا فریب  نمیتواند  که  کیان  را  مردم 
و   بهدهد  بایدن  که  کند  ترامپ  ادعا  از  تر 

وی  است،   که  اما  کند  وانمود  اینکه  برای 
با   بایدن،  کردن  انتخاب  برای  او  فراخوان 

بدتر"   بورژوازی حاکم  در صفوف  بحث "بد و 

که   میگوید  دارد،  نیست تفاوت  این    "سوال 
" معرف  دموکراتها  و  بایدن  آیا  خوب"  که 

از   "بهتر  دمکراتها  آیا  و  هستند" 
نه.   یا  هستند"  قادر  ا  امجمهوریخواهان 

و   بایستد  خود  حرف  روی  بالفاصله  نیست 

خودش رد    حرف  بایدن  کردهرا  یک    و  از  را 
، از این  معرفی می کندجهت بهتر از ترامپ  

به   دیگر  آمریکا  بایدن،  انتخاب  با  که  جهت 
نمیرود.  سم فاشیسم  رابطه  ت  این  در 

" میگوید  جنبۀ آواکیان  هیچ  از  بایدن 
نیست، ترامپ  از  "بهتر"  این  ج محتوایی  ز 

تالش   از  بخشی  و  نیست  ترامپ  او  که 

 برای ایجاد و تحکیم و فاشیسم نیست". 
 

واقع با این جمالت، آواکیان به شیوه ای    در
این   که  میکند  ادعا  گرانه  با    انتخاباتحیله 

آمریکا هانتخابات  دیگر   متحده  ایالت    ای 

است که    .متفاوت  میان  چرا  انتخاب 
و    اما  است.فاشیست  غیرفاشیست 

و برخال بد  حربۀ  همان  این  وی  ادعای  ف 
مورد   فریب    استفادهبدتر  برای  بورژوازی 

 اتی کشاندن آنها به بساط انتخاب توده ها و

 12 ۀه در صفحادام

 آواکیان و  انتخابات آمریکا و مواضع رسوای باب

 (1ش )دنباله روان ایرانی ا 
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با   زیتون"  تحلیلی  خبری  "سایت  در 
"بیانیهتهنوش عنوان  تحت  از    ای  جمعی 

اض  فعاالن مدنی و سیاسی ایرانی در اعتر

عفو   سازمان  توسط  حقیقت  تحریف  به 
) بین  عادت  (  1الملل"  به  شدم.  روبرو 

این از  پیش  را   همیشگی  نوشته  که 
نام به  نگاهی  امضاکنندگان   بخوانم،  های 

این بیانیه کردم تا برایم روشن شود که این 

متشکل   می"جمع"،  افرادی  چه  باشد،  از 
طور که بنا به تجربه  چرا که باور دارم همان 

شود "از کوزه همان برون تراود که  ه میگفت
ای  اوست"!  رابطهدر  در  حرف  محتوای    ن  با 

جمعبیانیه این  که  نیز   ای  کرده  امضا 
دارد .  مصداق  اسامی    مرور  هنگام 

از نام برای   امضاکنندگان بسیاری  ها 

و هستند اما گروهی  من ناآشنا بودند  
می جا  به  نیز  رسوای  را  خائن  آورم: 

م باسابقه چون  که  ای  فتاپور  هدی 
"از   که  است  آورده  خود  معرفی  برای 

سازمان   مرکزی  شورای  اعضای 

فداییان خلق ایران )اکثریت( و مسئول  
اتحاد   اجرایی  سیاسی  هیئت  کنونی 

می ایران"  باشدجمهوریخواهان  .   
بی را  او  من  نظیر  به  بسیاری  شتر 

همپالگی  از  یکی  فرخ   عنوان  های 
اکثری کشاندن  خیانت  به  در  ت  نگهدار 

در   خاورمیانه  چپ  سازمان  بزرگترین 

شناسند.  می  13۵7قیام  دوران پس از  
"اصالح  سروش  یا  همچون  طلبانی" 

را  خود  که  عرفان،   دباغ  "پژوهشگر 
روان  و  معرفی  فلسفه  شناسی" 

هاشم   و  کدیور  محسن  یا  کرده، 

ک  القابی  آقاجری  با  را  خود  امروز  ه 
اندیشمند   و  دانشگاه  "استاد  نظیر 

"اس و  تربیت  دینی"  دانشگاه  تاد 
تاریخ و  میمدرس  مزین  و  کنگار"  نند 

اینان   از  یک  هر  که  انگار  نه  انگار  گویا 

پایه در  قدرت  خود  تثبیت  و  گیری 
ما   مردم  علیه  اسالمی  جمهوری 

کرده بازی  خود  فراخور  و...  نقشی  اند 
جا روشن بود که جمعی  تا همین    .را دیدم

به   سیاسی  بیانیه  یک  امضای  هنگام  که 
ناپذیر هویت خود را از  کارا بخش جداییآش

پنه میمخاطب  نمیان  نقش  کند  در  تواند 

در   شود.  ظاهر  "حقیقت"  جویای  و  مدافع 
 های آشنای یادشده در باال، با نام  کنار نام

جان  بازماندگان  از  برخی  باختگان  های 

زندان   136٧ر جمعی سال  کشتا در  های   
جمهوری اسالمی نیز روبرو هستیم که چه  

امضایشان تالشی  بد درج  ندانند  و چه  انند 
مشروع بیانیه  برای  این  به  بخشیدن  یت 

باشد.  رسوا و عوامفریبانه می بی شک،   

قربانیان  بازماندگان  اسم  چند  بدون 
جمهوری اسالمی، این بیانیه حتی رسواتر  

نماید.  که امروز میچه بود   از آن اما مگر   
این  خود   نه  نیز  بازماندگان  تمامی  که 

و    بخشی هستند  اجتماعی  طبقات  از 
با مواضع و اعمال    رو هر یک درست از این 

نماینده نقش  در  تفکر  خود  شیوه  برای  ای 

شوند؟ طبقه خود ظاهر می  
 

اما این بیانیه از چه رو پرداخته شده است؟  
سرگشاد اعتراضی  ظاهر،  به  در  است  ه 

خون  به  "اسرار  عنوان  تحت  گزارشی 

یه بشریت  ی جنایتی عل  6٧آغشته، کشتار  
جانب  از  که  دارد"  ادامه  همچنان  که 

بین سازما عفو  دربارهن  اعدامالملل  های  ی 
سال  دسته شده    136٧جمعی  منتشر 

 ( ٢است. ) 
 

عمل،   در  روست؟  چه  از  اعتراض  و 

آن  از  گزارش   امضاکنندگان  این  در  که 
 رحسین موسوی که در آن سالاز می

دهه   در  بحرانی    1360های 
اسنخست جمهوری  به  وزیر  بود  المی 

یاد   از مسئوالن آن جنایت  عنوان یکی 

 اند! ده است شدیداً برآشفتهکر
 اند:کنندگان نوشتهاعتراض

ای هم که این مدت مسئوالن بخش  "شیوه
بین  عفو  اطالعایران  برای  رسانی  الملل 

گزار درباره آن  گرفتهی  پیش  این  ش  اند، 

می تقویت  را  آنشائبه  گویی  که  ها  کند 
آن از  حقیقت  بیش  کشف  مشتاق  که 

م دنبال  را  دیگری  اهداف  کنند،  یباشند، 
های خود  ها و نوشتهکه در مصاحبهچه آن  

شبکه عامالن  در  و  آمران  اجتماعی،  های 
آن جنایت و اعضای هیات مرگ را به نوعی  

کرده  م  رها  میرحسین  وسوی،  و 

دههنخست در  ایران  از  وزیر  و  شصت  ی 
به را  ایران  سبز  جنبش  مداوم  رهبران  طور 

حمله داده  هدف  جرم قرار  به  خود  که    اند 
حصر حق در  مردم  با  همراهی  و  طلبی 

ندارد دفاع  برای  امکانی  و  است    .خانگی 

بین  عفو  ایران  بخش  نمونه  روز  برای  الملل 
همان  مرداد امسال بار دیگر بخشی از    ٢٩

در شبکه را  منتشر  گزارش  اجتماعی  های 
ه جای نام بردن  ها بفرمکرد و در تمام پالت

عامال و  آمران  و  مرگ  هیات  اعضای  ن  از 
جنایت، فقط هشتگ میرحسین موسوی را  

این  به مسئول  او  که  گویی  برد،  کار 

 ( 3" ).رخدادهای اسفبار بوده است 
 

عفو   سازمان  که  بدانم  بود  جالب  برایم 
 لملل در گزارش خود چه آورده که این ا بین 

هایش   چنین فریاد فتاپور خائن و همپالگی

تمامی این   را درآورده است.    در این بیانیه
 ای را با دقت مرور کردم.صفحه  3٢۵گزارش  

میرحسین    شخص  از  گزارش  این  در 
برای   جا یاد شده است.   ۴موسوی تنها در 

بهتر روشن شدن ماجرا این چهار بخش از  
 آورم:ها در زیر می زارش را به تمامی آنگ

صفحه   ع  33در  سازمان  گزارش  فو  در 

الملل  شده که: "عفو بین الملل نوشته  بین 
مصاحبه یک  به  تصویرِی  همچنین  ی 

نخست موسوی،  با میرحسین  وقت،  وزیر 
آذر   در  اتریش،  ملی    136٧خبرگزاری 

ها، دست یافته و آن را مورد  ی اعدامدرباره

 ( ۴" ) .ر داد مالحظه قرا
 

صفحه   است    101در  آمده  گزارش  همان 
سالکه:   اخیر،   "در  از  های  بعضی 

حکو  مقام جمله  های  از  سابق،  متِی 

وزیر ایران  میرحسین موسوی، نخست
کرده ادعا  زمان،  آن  کشتار  در  که  اند 

شهریور   تا  مرداد  در    1367زندانیان 
در   و  افتاده  اتفاق  آنان  اطالع  بدون 

متوقف کردن این    توجیه قصور خود در 
 کم محکوم کردن آن کشتارها یا دست

قوا  تفکیک  اصل  به  استقالل    ها  و 

مجر قوه قوهی  و  از  یه  قضائیه  ی 
کرده استناد  حال،   اند.  یکدیگر  این  با 

فصل   در  که  داده    7همچنان  نشان 
های کل،   شود، عالوه بر دادستان می

های انقالب و مسئوالن   قضات دادگاه

زندان  و ارشد  نیز  ها،  اطالعات  زارت 
اعدام این  در  فراقضایی   فعاالنه  های 

الملل،  عفو بین    . مشارکت داشته است
که گزارش خود را    136٧مرداد    ٢۵همان    از

نگرانی  کرد،  درباره صادر  خود  ی  های 
کرد. ابراز  را  فوری«  اقدام  این    »فراخوان 

های مربوط به کشتار  سازمان اولین گزارش

ی  از مسئوالن بلندپایهزندانیان را با تعدادی  
 دولتی، از جمله وزیر دادگستری و وزیر امور

میان گذاشتخارج در  نیز  بر  ه،  بود. عالوه  ه 
ماه در  اعدام این،  متعاقب  های   های 

بلندپایه مسئوالن  از  فراقضایی،  دولتی،  ی 

وزیر وقت و وزیر کشور وقت،  جمله نخست
اعدام انکار  به  در   فعاالنه  هم  ها، 

 طبوعاتی و هم در مکاتباتهای م مصاحبه
بودند کرده  اقدام  ملل،  سازمان  با  "  .شان 

(۵) 

 

 و زمین گرد نبوده و مسطح است!
 "طلباناصالح"و رسوایی  136۷ی در سال عام زندانیان سیاسقتل
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عفو  در    10۴صفحه   در سازمان  گزارش 
، یادآوری از  136٧ آذر )سال  ٢٢الملل: " بین 

ثانی(،   تلویزیون  نادر  و  رادیو  سازمان 
دولتی اتریش )او آر اف( به پخش یک  

میرحسین  مصاحبه با  تلویزیونی  ی 

ک  کرد  اقدام  آن  موسوی  جریان  در  ه 
اعدامدرباره شده   ی  سؤال  او  از  ها 

بود که وقوع    پاسخ موسوی این بود.  
رسمیت    چه به  را  سرکوبی  نوع 

اشاره شناسد،  می هرگونه  ی  از 
اعدام  به  کرد.   صریح  احتراز  در   ها 

تحریف   برای  تالش  در  ظاهراً  عوض، 

اعدام آن  ماهیت  معرفی  و  به   ها  ها 
ی به  مشروع  واکنش  یک  ک  عنوان 

ی  ی مسلحانه، به موضوع حملهحمله
در   خلق  مجاهدین  سازمان  مسلحانه 

 (6ت." ) اد آن سال پرداخ مرد 

 
این گزارش آمده    10۵و در ادامه در صفحه  

 است:
"یکی از مواردی که به ما ایراد گرفته  

شده است در رابطه با همین عملیات  
علیه   ایران  ضدعملیات  ]اسم  مرصاد 

محمله سازمان  مسلحانه  جاهدین  ی 

مرداد   در  این  1367خلق  در  است.   ]
عد مجاهدینهعملیات،  از  دست  ... ای 

حمله   و  گذاشتند  صدام  دست  در 
کردند که باختران را بگیرند و به سمت  

بیایند.   هایی برای  ها نقشه آن تهران 

داشتند.   آنخُ  کشتار  ما  را    ب،  ها 
کردیم؟  سرکوب کردیم. ما چه کار می

دروازه  ...   را  باز  تهران  را  هایش 
آن می به اصطالح  بیایند  که  جا    کردیم 

آدم  کنند،  پیدا  در    بکشند؟    حضور  ما 

و   نداریم  گذشتی  نوع  هیچ  زمینه  این 
نمی حق  خودش  به  ما  که  نظام  دهد 

قاطع   برخورد  و  نکند  دفاع  خودش  از 
باشد موسوی،    .نداشته  )میرحسین 

سؤال  نخست به  پاسخ  در  وقت،  وزیر 
اعدام درباره در  های    ی  گسترده، 

تلویزیون   و  رادیو  سازمان  با  مصاحبه 

دسامبر   اتریش،    1٩٨٨دولتی 
ثانی("  1367)سال نادر  از  یادآوری   ،

(7) 
 

می همین!  کنید  باور  و  که  همین  بینیم 

ای  موارد یک، سه و چهار در مورد مصاحبه
است که در   136٧سال    تلویزیونی در پاییز

نخست موسوی،  میرحسین  آن  وزیر  خالل 
به وقت   مستقیم  پاسخی  دادن  از  کشور 

می طفره  مشخص  مورد پرسشی  و  رود 
ت بر آن دارد که مقامات حکومتی  داللدوم  

زمان و از جمله میرحسین موسوی بیان  آن  

تا  می مرداد  در  زندانیان  "کشتار  که  دارند 
اتفاق    136٧شهریور   آنان  اطالع  بدون 

قصور   توجیه  "در  آنان  که  امر  این  و  افتاده" 
در یا   خود  کشتارها  این  کردن  متوقف 

آندست کردن  محکوم  اصل   کم  به  ها 

ی  ی مجریه و قوهو استقالل قوه  قوا  تفکیک
اند." همین و  قضائیه از یکدیگر استناد کرده

 نه بیشتر! 
 

الملل در این گزارش  و اما سازمان عفو بین 

قرار   اعتراض  مورد  اینگونه  که  آورده  چه 

است؟   صفحه    گرفته  گزارش  این    ٢1٩در 
 آمده است:

کنند که "اسناد و شواهد رسمی تأیید می
ب با نظارت و موافقت  ه داین جرایم  ستور و 

مقام  عالی حکومت    ترین  مسئوالن  و  ها 

های مسئول در    ایران صورت گرفته و مقام
جرایم،   این  کردن  پنهان  به  سطوح  تمام 

ها و حتی تجلیل کردن از    نادیده گرفتن آن
 ( ٨" ).دهندها ادامه می آن

 
الملل در اشاره  گونه سازمان عفو بین   بدین 

واقعیا  بخشیبه   این  ت  از  شدۀ  پنهان 

داشته   بیان  درستی  به  تاریخی،  جنایت 
در   اسالمی  جمهوری  جنایات  که  است 

نخست موسوی  دوران  میرحسین  وزیری 
ترین    "به دستور و با نظارت و موافقت عالی

صورت    مقام ایران  حکومت  مسئوالن  و  ها 

است.  گرفت "اتهام"    ه"  این  به  اعتراض  در 
و فتاپور  که  در  همپالگی   است  ین  ا  هایش 

وی    بیانیه از  قد  تمام  دفاع  به  رسوایی  با 
پرداخته و در نقش وکیل مدافع نخست وزیر  

خفقان از  خونین یکی  و  دوران  بارترین  ترین 
حتی   و  آمد  بر  اسالمی  جمهوری  حیات 

به تن این قصاب، لباس  سعی کرده اند که 

اعدام با  دهه    "مخالفت"  را    1360های 
 اند:بپوشانند. نوشته

است که خود چند    به کسی  م"اساس اتها
در   غیرقانونی،  حصر  از  پیش  ماه 

به    136٧های سال  اعدام سخنرانی یک را 

یادآوری   با  و  خواند  »جنایت«  صراحت 
اسالمی   جمهوری  نظام  در  قدرت  ساختار 

را بودن خود از این اتهامات تاکید کرد،  بر مب
میچنان نیز  همگان  در که  این    دانند 

قوه بهساختار،  قضاییه  با  ی  مستقیم  طور 

ارتباط   در  اسالمی  جمهوری  رهبری  نهاد 
 (  ٩" ).پذیردتور میاست و از آن دس

 
کنندگان  امضاء  چرا  و  چیست  واقعیت  اما 

هستند؟  آن  الپوشانی  صدد  در  بیانیه    این 
دستهکش بر  تار  پیامدی  زندانیان  جمعی 

. او  بود  136٧فتوای خمینی در تیرماه سال  

 در بخشی از این فتوا نوشته بود:
زندان  در  که  سراسر  "کسانی  های 

خود   نفاق  موضع  سر  بر  کشور 
میپاف و  کرده  و  شاری  محارب  کنند، 

می اعدام  به  و  محکوم  باشند 

رای   با  تهران  در  نیز  موضوع  تشخیص 
آق  نیری  اکثریت  االسالم  حجت  ایان 

جناب   و  شرع(  )قاضی  افاضاته  دامت 
)د  اشراقی  و  آقای  تهران(  ادستان 

اطالعات  نماینده وزارت  از  ای 
محاربین    باشد.  می بر  رحم 

اسالم    قاطعیت  اندیشی است.  ساده

تردید  اصول  از  خدا  دشمنان  برابر    در 
امیدوارم   است.  اسالمی  نظام  ناپدیر 

خود نسبت به    با خشم و کینه انقالبی 
دشمنان اسالم، رضایت خداوند متعال  

نمایید.   جلب  تشخیص  آقایا  را  که  نی 

موضوع به عهده آنان است، وسوسه  
کنند   سعی  و  نکنند  تردید  و  شک  و 

علی باش"اشدا  در  الکفار"  تردید  ند. 
گرفتن   نادیده  انقالبی،  اسالم  مسائل 

می شهدا  مطهر  و  پاک      باشد. خون 

لموسوی الخمینی"  هللا ا والسالم. روح
(10) 

 
که    آن بود  اردبیلی  گاه  عبدالکریم موسوی 

ریاس شورای  که  ریاست  و  قضائیه  قوه  ت 

با  همراه  داشت  عهده  بر  را  قضایی  عالی 
"دادگاه هیئتقضات  و  انقالب"  های های 

یاد  مرگ، کشتار را آغاز کردند و به قول زنده
مرز   بی  چندان  "گورستانی  شاملو  احمد 

بازماندگان را هنوز از چشم    شیار کردند که
 خونابه روان است..."  

  

وضوح تمام آمده است    در فتوای خمینی به
نمایندهکه   مرگ  هیئت  افراد  از  از  یکی  ای 

است.   وزارت وزیر  می  اطالعات  که  دانیم 
دوران   آن  در  اسالمی  جمهوری  اطالعات 

موسوی   میرحسین  کابینه  وزرای  از  یکی 

نمی منطقاً  که  اطالع  توانست  بود.  بدون 
ای را  مسئولش )نخست وزیر( چنین برنامه

بنابراین  ببرد.   که    پیش  داشت  نباید  شک 
نخست عنوان  به  موسوی  وزیر  میرحسین 

از یکی  و  سیاسی    کشور  مراجع  باالترین 
گذشت خبر داشت چه که می  کشور از آن

آن  در  کوری  و  کری  به  را  خود  اکنون    ولی 

می جد  زند.  زمان  که  نکنیم  از  فراموش  ا 
خانواده سیاسی  اعتراضات  زندانیان  های 

میرحسین   شان را  که امکان نداشت صدای
باشد   نشنیده  از  ،  موسوی  حتماً  او 

ی طرفدار حقوق  های اعتراضی نهادهانامه

وزارت کشور و امور خارجه دولت او   به  بشر
نمی و  داشت  خبر  بیهم  اطالع  توانست 

  قت، اگر در این میان دروغی در حقی  باشد.  
با برجستگی خود را نشان دهد، این است  

اولین  موسوی  میرحسین  گویا  در  باکه  ر 

موضوع   این  از  اتریش  تلویزیون  با  مصاحبه 
است!! شده  یک این      مطلع  تنها  نه  ادعا 

میلیون به شعور  توهین  که  ها   دروغ رسوا 
انسان از  و  هایی  تن  ُکشت  دوره  که  ست 

کشتار زمامداری موسوی را به چشم دیده  
هم اکنون زنده هستند. این ادعا پاشیدن  و  

التیام زخم  روی  بر  پنمک  و ناپذیر  دران 

از   تن  هزاران  کودکان  و  و همسران  مادران 
ها،  ستند که خمینیای ههای شیفتهجان

رئیسیموسوی روحانیها،  ها، ها، 
قتل خاتمی مجریان  و  آمران  از   .... و    ها 

 شان بودند! 

 
میان اس  باید  اگر پای "حقیقت" در  ت، 

آن تمامی  که  جمع    گفت  که  چه 
داشته بیان  فتاپور  یاوپیرامون  ای  هاند 

بیش نیست که تنها ماهیت عوامفریب  
می نشان  را  جماعت  ن این  باید  دهد. 

جمهوری   جنایات  که  کرد  فراموش 

دهه   در  قتل  60اسالمی  عام  به 
  67زندانیان سیاسی در تابستان سال  

نمی تمام سال خالصه  در  های    شود. 
را    61و    60 زندانیان  روز  هر  تقریباً 

می دسته  و  دسته  کشتند 

ها درج می  ا در روزنامهشان راسامی
هم   کردند!   ها  اعدام  نیز  آن  از    بعد 

اد همه  چنان  این  آیا  داشت.   امه 
نداشته؟  وی  به  ربطی  این      کشتار 

حاال   که  موسوی  میرحسین 

طلب )!!!( شده نمی تواند انکار  اصالح

about:blank
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روزنامه که  نخست  کند  دوره  های 
است ندیده  هم  را  خود  در      ! وزیری 

در   هم  باز  وی  که  به  حالی  همان 
با   حصر"  از  "پیش  دوران  اصطالح 

م"اش  شرمی از "دوران طالیی امابی

آن   به  بازگشت  خواهان  و  برده  نام 
 زمان گردیده. 

 
نیست!   محال  که  محال  کنیم  فرض    فرض 

نخست موسوی  میرحسین  بود  که  وزیری 
اش حد و مرزی نداشت و در  یتیکفاکه بی

دانست که در کشوری که  نمی  136٧سال  

ستکم در ظاهر( زمام امور کشوری آن  او )د
ه رژیم  گذرد و چگونرا در دست دارد چه می

بچه از  وی  گرفته    جنایتکار  جوان  و  پیر  و 
مانند   دسته  دسته  را  مردم  عزیزان  همه 

زمین می به  گل  لطیف  از  برگ  پس  و  ریزد 

نایات خود را با بی شرمی در هر آن هم ج
می جار  برزن  این    زند.  کوی  با  حتی  اما 

یعنی بیش از    13٨٨فرض، او دیگر در سال  
که کشتارها،  این  از  پس  دهه   دو 

سمی زندانیان  بر  چه  در    یاسیدانست 
است  6٧تا    60های    سال پس  گذشته   ،

" را  دوره  آن  و چرا  نامد  دوران طالئی" می 

 آن می باشد؟ خواهان باز برگشت به 
 

  2میرحسین موسوی در بیانیه شماره  
 شته است: نو  13٨٨خردادماه  24در 

نظام   به  که  کسانی  عنوان  به  "ما 

اساسی   قانون  و  اسالمی  جمهوری 
اصل والیت فقیه را یکی  ،  آن پایبندیم  

می نظام  این  ارکان  حرکت  از  و  دانیم 
چارچوب در  را  قانونی  سیاسی  های 

 (11" ).کنیمدنبال می

است  ا فقیه  والیت  طرفدار  کسی  گر 
می درستی  به  فتوای  ُخب  که  داند 

سا ه  67ل  کشتار  فقیه  را  ولی  مین 
رو باید سر اطاعت  صادر کرده و از این

 در برابر این فتوا فرو آورد!  
 

شماره   بیانیه  در  موسوی    11میرحسین 

خود که سه ماه پس از "انتخابات" دهمین  
در   کشور،  جمهوری  ریاست    1٧دوره 

چنین  13٨٨هریورماه  ش درآمد  انتشار  به   ،
 نوشته است:

اسال جمهوری  حفظ  می  "ما  را  می 

احیای  خو و  ملی،  وحدت  تقویت  و  اهیم، 
اعتماد   بازسازی  و  نظام  اخالقی  هویت 

اصلی عنوان  به  قدرت  عمومی  مولفه  ترین 
ساختار سیاسی کشور جز با پذیرش حق  

آنان  نهایی  حاکمیت مردم و کسب رضایت 
نتایج در   از  شفافیت  و  حکومت،  اقدامات 

اطالع طریق  از  اقدامات  رسانی  تمامی 

 ( 1٢" )ممکن نیست.  مستمر
 

 گوید:جا می میرحسین موسوی در همان
محمدی   ناب  اسالم  از  ما  امام  که  "زمانی 

می نام  اسالم  )ص(  مقابل  در  را  آن  و  برد 

می قرار  آمریکایی  اسالم  و  داد  تحجرگرا 
 ( 13) ".دیدچنین روزهایی را می

 
در   بیانیه شماره    13٨٨مهرماه    ٧و    13در 

 دارد:بیان می

تنازل قانون  تار  "ما خواس اجرای بدون 

جمهوری   بازگشت  و  اساسی 
اخالقی   اصالت  به  اسالمی 

جمهوری   ما  هستیم.  نخستینش 
اسالمی نه یک کلمه کم نه یک کلمه  

می را  را  زیاد  آنانی  و  خواهیم، 

هرج و  طلب    مرج  و   ساختارشکن 
با بهانه و بیمی بهانه از  شناسیم که 

می عدول  اسالمی  بنا  موازین  و  کنند 
ا  اصول  بر  تعطیل  به  شخصی  میال 

 ( 14" ).زنندقانون اساسی دست می

 
میرحسین   که  زمانی  که  نکنیم  فراموش 

می منظورش  موسوی  ما"،  "امام  گوید 
است که    خمینی جالد یا همان جنایتکاری

تکرار به  او  از  موسوی  با   میرحسین 
"امام   دلسوز"،  "پدر  همانند  عناوینی 

دوراندروشن  "امام  و  ما"،  یضمیر  اد  یش" 

رخون  و جنایت او را "دوران  پُ کرده و دوران  
میرحسین   آری،  است.  خوانده  طالیی" 

جمهوری   برقراری  ادامه  خواستار  موسوی 
نه یک کلمه کمتر و ننگین اسالمی آن هم 

ک دارد  آرزو  و  بوده  بیشتر  کلمه  یک  ه نه 

"روشن  دلسوز"،  "پدر  و ایکاش  ضمیر" 
می او  دیگر"دوراندیش"  بار    باشد   توانست 

آن دیگر  بار  ما   تا  برای  را  روزهای "طالیی" 
 به ارمغان بیاورد!

 
حال که فتاپور خائن و امضاء کنندگان بیانیه  

وی   از    بدین   ،همراه  دفاع  در  گونه 

برمی مظلوم"  دور  "میرحسین  شاید  خیزند 
آنان بیان دارند که اساساً روز  نباشد آن که 

زندانی   هیچ  اسالمی  جمهوری  در 
کسیاسی است!ای  نشده  همان   شته 

ادعایی که برخی از طرفداران این رژیم دار  

یا با وقاحت   کنند. و شکنجه گاه مطرح می
اصال" که  کنند  گر  اعالم  و زمین  نبوده  د 

است"!   شکنجه  مسطح  تا  و  بگذار  گران 
ای  های رسوا  ن بیانیهجالدان حاکم با کمک 

معلوم مواضع  و  تقویت  برای  فقط  که  الحال 

و قاتل  اسالمی    رژیم  جمهوری  وابسته 
شده این  تنظیم  عکس  تا  بکوشند  اند، 

ناآگاه   عمومی  افکار  به  را  آشکار  حقیقت 
کنند.   شرایط  القاء  یک  در  و    مطمئناً  آزاد 

بیانیه این دمکراتیک  در  نویسان  چنینی 
توده ستمقابل  تحت  قربانیان های  و  م 

همپالگی و  تبهکار  حساب  موسوی  هایش 
 پس خواهند داد. 
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 13٩٩مهر  6نادر ثانی 

محال   که  محال  فرض    نیست!  فرض 
موسوی   میرحسین  که  کنیم 

بینخست که  بود  اش  کفایتی وزیری 
سال   در  و  نداشت  مرزی  و    1367حد 

او نمی که  کشوری  در  که  دانست 
ستکم در ظاهر( زمام امور کشوری  )د

می چه  دارد  دست  در  را  و  آن  گذرد 
و پیر و    نایتکار وی از بچهه رژیم جچگون

همه گرفته  را    جوان  مردم  عزیزان 
به د گل  لطیف  برگ  مانند  دسته  سته 

ریزد و پس از آن هم جنایات  زمین می
خود را با بی شرمی در هر کوی برزن  

فرض، او  اما حتی با این    زند.  جار می
در سال   دو    13٨٨دیگر  از  بیش  یعنی 

که کشتارها،  این  از  پس   دهه 
سدانسمی زندانیان  بر  چه   یاسی ت 

، گذشته است  67تا    60های    در سال 
چ "پس  را  دوره  آن  طالئی"  را  دوران 

آن   به  برگشت  باز  و خواهان  نامد  می 
 می باشد؟ 
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خاندان   وابستگی  با  ارتباط  در  بخش  این  ر 

پهلوی به امپریالیستها به مورد رضا پهلوی،  

 پسر شاه سرسپرده، پرداخته خواهد شد. 
 

قبلی در ارتباط با   در بخش   در رابطه با آنچه
رژیم شاه سابق گفته شد، الزم به یادآوری  

مح  که  کودتای  است  با  که  شاه  رضا  مد 
توسط    133٢مرداد سال    ٢٨امپریالیستی  

امپریالیست های انگلیس و امریکا بر علیه  

مصدق،   دکتر  قانونی  دیگر  حکومت  بار 
  بقدرت رسانده شد، شرایط غارت و چپاول 

نیروی استثمار  در   و  توسط    کار  ایران 
اربابانش را فراهم آورد. اولین اقدام، قرارداد  

ب نفت کنسرسیوم  ذخایر  آن  طی  که  ود 

ق آن را ملی کرده بود دایران که دولت مص
رژیم   گرفت.  قرار  امپریالیستها  اختیار  در 

)به   امپریالیستها  منافع  حفظ  برای  شاه 
و   انگلیس  امپریالیسم  در  خصوص  آمریکا( 

دیکت ل ایران،  در  اتوری  را  ای  گسیخته  جام 
هر   صدای  که  آنجا  تا  آورد  وجود  به  جامعه 

آزا در  انسان  مبارزی  و  انقالبی  و  یخواه 

و   تیرباران  و  اعدام  با  شاه  سیاهچالهای 
به این ترتیب شاه    .شکنجه جواب داده شد

نشان   مردم،  علیه  اش  وحشیانه  اعمال  با 
ی جدایی ناپذیر  داد که سرکوب داخلی جزی 

و  ردگی بهسرسپ  از برای    بیگانگان  خدمت 

خیزش   با  نتیجه  در  میباشد.  اربابانش 
فقر و قالکت ه های مردم که از میلیونی تود

به تنگ آمده و خواهان پایان یافتن    و خفقان
بودند،انقالب سال   شاه  ظالمانه  ،  5٧نظام 

   درایران رقم زده شد. 

 
و نوه   کسی  رضا پهلوی، پسر شاه سابق 

او   ایران  مردم  نکه  با  می  را  قلدر  رضا  ام 
که   امر  این  به  آگاهی  علیرغم  شناسند، 

های مردم به زباله دان    پدرش با قدرت توده
تاریخ سپرده شد و جدش را نیز انگلیسی  

ها با خفت و خواری از قدرت برکنار کردند،  

هنوز رؤیای نشستن بر تخت سلطنت را در  
ص در  او  پروراند.  می  خود  و سر  ها  حبت 

اشتباه مردم  ود هموامصاحبه های خ از  ره 
سر   از  گویا  که  کند  می  صحبت  ایران 

ش را ساقط کرده و به  ناآگاهی حکومت پدر 

کار  سر  بر  را  ها  آخوند  رژیم  خود  دست 
 آوردند. ولی این ادعا درست نیست.  

جمهوری   رژیم  که  است  این  واقعیت 

و   حاصل  وجه  هیچ  به  اسالمی 

خواست مبارزات مردم ایران نبود. اگر  
خ  هبه  در  واسته  مردم  شعارهای  و  ا 

برای   مردم  کنیم،  نگاه  سالها  آن 
و   آزادی  و  استقالل،  اجتماعی  عدالت 

به   وابستگی  علیه  دیگر  عبارتی  به 
و   فقر  و  دیکتاتوری  و  امپریالیستها 

بپ با  فالکت  کنونی  رژیم  اما  اخاستند، 

کمک امپریالیستها و با توسل به فریب  
انقال قهر ضد  با  ادامه  در  و  ریا  و  و  بی 

به  سر تحقق  از  آنان،  مبارزات  کوب 
انقالبی و به حق شان   خواسته های 

نتیجه    جلوگیری در  گیری  کرد.  قدرت 

خمینی جالد و رژیم جمهوری اسالمی  
مردم   انقالب  حاصل  اش،  ارتجاعی 

سیاستهای  نب حاصل  بلکه  وده، 
که در  بود  قدرتهای بزرگ امپریالیستی  

کمین انقالب توده ها بودند. کنفرانس  
رژیم جمهوری    گوادلوپ پیوند  نمایانگر 

روند   تا  بود  اربابانش  با  اسالمی 

سرمایه  وابستگی   سیستم  حفظ  و 
قمع   و  قلع  با  وابسته،  مبارزات  داری 

ها   کند.  توده  پیدا  ادامه  ایران،  در 
نابراین اگر چه حکومت شاه به قدرت  ب

سیستم   چون  ولی  رفت  بین  از  مردم 

به  سرمایه داری به جا ماند وابستگی  
تداوم یافت.امپر این    یالیستها همچنان 

ی  واقعیات نشان می دهند که دیکتاتوری ا 
که امروز توسط رژیم جمهوری اسالمی در  

ایران برقرار است، و زندان و شکنجه و فقر 

این  همه ریشه در سرسپردگی  و فالکت ،  
رژیم های گذشته به امپریالیستها و  رژیم و  

سرسپردگی  تداوم   رژیم  این  توسط 
   اسالمی دارد.جمهوری 

 
امروز در روند وابستگی ایران، بخصوص بعد  

قه قیامهای  دیماه  از  در  ایران  و    ٩6رمانانه 

، طیف گسترده ای از ضد انقالبیون    ٩٨آبان  
ا به  توهم  با  خائنین  مبارزات  و  بر موج  ینکه 

به  را  آنان  مبارزات  و  شوند  سوار  مردم 
ها  توده  انقالب  کمین  در  بکشانند    انحراف 

به  هستند   را  ایران  مردم  فردای  انقالب  تا 

نها  دست قدرتهای سرمایه داری بسپارند. آ
توسل   با  که  اند  کرده  را خوش  خیال شان 

آزادی،   و  دمکراسی  دروغین  به شعارهای 
توانست   دهند.  خواهند  فریب  را  مردم  باز 

رضا   انقالبی  ضد  افراد  این  از  یکی 
که   این  به  توجه  با  باشد.  می  پهلوی 

ازطفره   توجیه    رفتن  و  واقعیات  ذکر 

جنایات خاندان پهلوی همیشه یکی از  
ب او  یک  ترفندهای  در  وی  وده، 

های   اندیشکده  از  یکی  در  سخنرانی 
تاریخ   به  با    13٩7آذر    24امریکا  برابر 

که    201٨بر  دسام   14 کند  می  ادعا 
هیچ که  برای)ایرانی  شاه  بوده(    رضا 

تلطیف   برای  و  ساخت  مدرن  ایرانی 

پدرشدیکتاتو عنوان  ری  به  آن  از   ،
"عدم فضای باز سیاسی" صحبت می  

   کند.
 

با   مصاحبه  او  در  نیز  هوفمان  گالودیا  اندرئا 

عقاید   به  احترام  و  اعتقاد  هیچگونه  بدون 
ای ایران، خود را شاه  ران قلمداد کرده  مردم 

و چنین میگوید: " طبق قانون اساسی ما،  
میبایستی من به این سن رسیده باشم تا  

شوم.بتوانم   در  شاه  میبایستی     البته 
یاد  پادشاهی  سوگند  هم  ایران  مجلس 

بنا بر این میتوان گفت که»بنا به    می کردم، 

در همان سخنرانی   او  ایرانم"  قانون« شاه 
چ  صحبتهایش  از  قسمتی  میگوید:  در  نین 

مردم    135٧"در جریان انقالب ایران در سال  
با  او  اما  خواهند،  می  جه  دانستند  نمی 

راست است و از حاال به آنها می    مردم رو

قانون اساسی ایران  او میخواهد،    گوید که 
سکوالری داشته باشد که همه در آن برابر 

باشند." به راستی چگونه میتوان خواسته  
  135٧ا در انقالب سال  ها و آگاهی مردم ر

این   کرد؟  بیان  ابلهانه  و  آمیز  توهین  چنین 

 مردم درنظر به هیچوجه درست نیست که  
می    5٧انقالب   چه  که  دانستند  نمی 

ایران آگاه انه خواهند. برعکس، مردم مبارز 
علیه وابستگی جامعه خود به امپریالیست  

آنها امپریالیسم آمریکا، علیه   ها و در رأس 
فقر و فالکت بپاخاستند. از این    دیکتاتوری و

به   متهم  را  آنان  توان  نمی  از  رو  حد  این 

انق در  کرد.  مردم    135٧  الب سالناآگاهی 
آزادی،   مانند  شعارهایی  آگاهانه  ایران، 

که   دادند  می  خواست استقالل  از  حاکی 
آنها برای پایان دادن به سلطه امپریالیستها 

بود. برای  در ایران و رسیدن به رفاه و آزادی  

ره   "تنها  دادند  می  شعار  آنها  منظور  این 
نظم   بتوانند  تا  مسلحانه"  جنگ  رهایی 

جایگ نظانوینی  دیکتاتوری  زین  و  فاسد  م 
 .پیشین نمایند

 
دیکتاتو و  وابستگی  به  قبلی  نوشته  ری  در 

رژیم شاه اشاره شد و نشان داده شد که  

از   انقالبی  و  آزادیخواه  و  مبارز  انسان  هیچ 
دیزیر   جان تیغ  جالد  شاه  رژیم  کتاتوری 

رضا نبرد.  بدر  نمی    سالم  مردم  به  پهلوی 
انقالب   اگر  نم  5٧گوید،  پیوست بوقوع  ،  ی 

که  سیاسی  زندانی  هزاران  سرنوشت 

ه کجا بدست مردم از زندانها آزاد گردیدند، ب
اعدام،   جز  به  سرنوشتی  آیا  کشید؟  می 

در   اسالمی  جمهوری  که  )کاری  تیرباران 
ا  شاه  کار  آنها ادامه  انتظار  در  داد(،  نجام 

 نبود؟ 
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رضا پهلوی امروز بدلیل ترس از قدرت توده   
خود فریبکاری  طرف  ها،با  جلوه را  مردم  دار 

داده و شعار دمکراسی سر می دهد تا به 
انا نوکری به قدرتهای  اهداف پلیدش که هم

امپریالیستی در پوشش دموکراسی کاذب 

پیدا کند با نگاهی به    .می باشد، دست 
در  یک که  ترامپ  به  او  های  نامه  از  ی 

دوشنبه   بوده،    2017اکتبر    16تاریخ 
تالشه از  که  هستیم  آن  ای  شاهد 

جمهوری  امری رژیم  با  مقابله  برای  کا 
وی   کند.  می  قدردانی  اسالمی 

تالش  د"مینویسد:   از  ما  که  حالی  ر 

با   مقابله  برای  متحده  ایاالت  دولت 
ما   میکنیم،  قدردانی  تروریستی  رژیم 

آن   مقامات  و  رهبران  داریم  انتظار 
و   تاریخی  مناطق  به  مناسب  بطور 

های   نام  با  شده  ثبت  جغرافیایی 

اش  مناسب توجه  خود  از  کنند.  اره 
 . این موضوع سپاسگزارم"  به  و   شما 

ب با   ٢01٧ریل  آپ  14تاریخ  ه  یا  گفتگو  در 
  "   خبرنگار آسوشیتد پرس چنین می گوید:

جمله   از  کسی  هر  های  کمک  از 
ها  امری اسرائیلی  ها،  سعودی  کا، 

کند می  گوئی  .استقبال  نوکر  "  اگر 

در   مردم  به  خیانت  و  مزدوری  صفتی، 
و دستکارنام  جنایتکار  ه  خاندان  این  ور 

خلقی   ضد  نیروهای  نداشت،  قرار 
   به او می بودند.فوق حاضر به کمک  

 

حکومت   و  پدرش  از  شرایطی  در  او  امروز 
می   دفاع  پیشین  امپریالیسم  به  وابسته 

از  ند که  ک و مردانی هستند که  زنان  هنوز 
دوره شاه آثار شکنجه بر روی جسم و روان  

اس مانده  باقی  این  آنان  و  ت.  گواه  ها 

ثابت  امروز  نسل  به  تا  هستند  مدارکی 
پهل رضا  زدن  حرف  که  از  کنند  وی 

او   و  نیست  بیش  دمکراسی،دروغی 
و   وابستگی  تداوم  و  گسترش  خواهان 

کشور   در  دیگری  باشد.  دیکتاتوری  می  ما 
های   کمک  گرفتن  امروز  او  که  طوری  به 

قدرتهای   از  کردن  گدایی  یعنی  مالی 

س و  داری  را    رسپردگیسرمایه  آنان  به 
مانند همه مزدوران، جزیی جدایی ناپذیر از  

 .یداندعملکردهای خود م
 

مدارکی وجود دارند که رابطه او با سازمان  

نشان   را  دیگر  جریانات  و  سیا  جاسوسی 
و میدهند.   کریه  چهره  مدارک  این 

و   دمکراسی  ادعای  که  را  او  ددمنشانه 
ایر مردم  برای  دارد  را  ایران  در  ان آزادی 

به  آشکا میتوان  مثال  بعنوان  سازد.  می  ر 
پهلوی"کتاب   خاندان  و  احم  "من  د  نوشته 

اندرو  کتاب  یا  و  انصاری  مسعود  علی 

اشاره کرد. در    "cover capial "فریدمن بنام 
که ادامه همان کتاب من    "من و رضا"کتاب  

و خاندان پهلوی میباشد، چنین آمده است  
که   دالر،  هزار  پنجاه  و  صد  از  ماهانه که 

به  و  کرد  می  پرداخت  سیا  سازمان 

رضاپهلوی(   سوم)  پهلوی  بنام  حسابی 
پنجاه    ریخته  باید  توافق  طبق  بر  می شد، 

امنی مقام  ثابتی،  پرویز  به  زمان  هزار  تی 
شاه رضا  ساواک    محمد  گر  شکنجه  و 

به   را که در کتاب  بفیه  و  پرداخت می شد 

که   پهلوی  رضا  نزدیکان  به  اشاره شده  آن 

از ا  همگی  دریافت  حساب  حقوق  و 

میکردند، یعنی این افراد میتوانند بگویند که  

پهل رضا  نه  از  کنند،  دریافت می  وی حقوق 
 .از سازمان سیا

 
ندان پهلوی به یکی  در همان کتاب من و خا

در   عربستان سعودی  های کشور  کمک  از 
هفت    1٩٨0سال   مبلغ  که  شده  اشاره 

  میلیون دالر به رضا پهلوی کمک مالی شده 

ا توجه به اینکه تا به امروز از طرف  است. ب
مدارک و  اسناد  این  علیه  پهلوی  مهم    رضا 

خود   است،  نگرفته  صورت  اقدامی  هیچ 
میتو آن  درستی  و  صحت  باشد.  بیانگر  اند 

دزدی ها و روابط با مخوف ترین و خطرناک  

توسط   جهان  جاسوسی  سازمانهای  ترین 
خاندان پهلوی و همچنین رضا پهلوی، امروز  

نی و  امری  آگاهی  آن  از  مردم  که  ست 
اطالعی نداشته باشند. امروز کامالً آشکار 

شاه  اس بقایای  دیگر  و  پهلوی  رضا  که  ت 
شده از مردم،    هخائن، چگونه با ثروت دزدید

هنوز به زندگی سلطنتی و شاهانه خود در  

با  و  میدهند  ادامه  ایران  مرزهای  از  خارج 
در    نقشه های مذبوحانه و ددمنشانه اشان

رکی دیگر برای آفرینش جهنمی دیگر در  تدا
 .ایران میباشند

 

با   که  است  منابع  طبیعی  از  کمک  گرفتن 
و  پهلوی  رضا  امپریالیستی،  و   خلقی  ضد 

وابستگان به جریانات سلطنت طلب و ضد  
و   دار  رژیم  سرنگونی  فردای  در  انقالب، 

قدرت   به  اسالمی  جمهوری  شکنجه 
نیر از  یکی  ها،  توده  وهائی مبارزاتی 

ضد خ نیروهای  تقویت  با  که  بود  واهند 

جهانی  داران  سرمایه  کمک  به  انقالب 
واهند شتافت تا آنها بتوانند از طریق نفوذ  خ

ضد   مبارزات  دموکراتیک  در  و  امپریالیستی 
دهند.   ادامه  خود  استثمار  و  سلطه  به 

در  ایران  در  وابسته  داران  سرمایه  چنانچه 

ارتج نیروهای  تقویت  با  شاه  و  رژیم  اعی 
تا  ن ساختند  فراهم  امکانی  صفت  وکر 

گوا کنفرانس  در  بتوانند  وپ،  لدامپریالیستها 
)دیکتاتوری   اش  دسته  دارو  و  خمینی 

انقالب  رژیم شاه کرده و دیگری( را جایگزین  

ها    5٧ مالخور  توده  عمال  در    .بکنند را  اما 

رضا  ایران،  نوین  پیروزمند  انقالب  فردای 
با او  امثال  خائنین  و  دپهلوی  در  ادگاه ید 

خلق به محاکمه کشیده شوند و جوابگوی  
ها گری  عودسیسه  و  ها  دزدی  امفریبی  ، 

 های خود علیه مردم ایران باشند. 

 
وابستگی   روند  بی  در  پهلوی  خاندان 

ای   اشاره  اینجا  در  باشد،  نمی  مناسبت 
های   رسانه  حمایت  و  نقش  به  هم 

جهت   در  پهلوی  خاندان  از  امپریالیستی، 
تحآلترناتیوسا و  داشته  زی  حقایق  ریف 

قبیل    باشیم.  از  وابسته  های  رسانه  امروز 

امریکا،   ایران  صدای  سی،  بی  بی 
ه  اینترنشنال، رادیو فردا، من و تو و غیره ک

خدمت   در  امپریالیستی  های  کمک  با 
ها   توده  انقالب  کمین  در  و  خود  اربابان 

تحریف   یا  و  دروغ  هیچگونه  از  هستند، 

کنند نمی  خودداری  مثال  حقایق  به  .  اگر 
  ٩٨آخرین خیزش مردم در قیام خونین آبان  

وانق رادیکال  مبارزات  در و  ها  توده  البی 
که   دید  خواهیم  کنیم  نگاه  ایران  سراسر 

و شدت مبارزات توده ها علیه رژیم    وسعت
شهرها  از  برخی  در  که  بود  حد  آن  به  تا 

مدتی کنترل از دست نیروهای مسلح رژیم  

در  م افتادخارج شده و به دست مرد . مثالً 
برجسته   های  نمونه  که  بوکان  و  شیراز 

علیه   ما  ستمدیدگان  دشمنانشان  جنگ 
بودند، مزدوران مجبور به فرار شدند و مردم  

ارزات انقالبی و قهر آمیز خود و حمله  با مب

ژاندارمری،   ستم،  و  سرکوب  مراکز  به 
مراکز  بانکها،  نظامی،  پایگاههای  پلیس، 

از    و هر چهمذهبی، پمپ بنزین ها   نشان 
اسالمی   جمهوری  شکنجه  دارو  رژیم 

کشیدن آتش  به  را  بطورید داشت  رژیم  ،  که 

سالحهای سنگین،    از  جهت سرکوب مردم
 .درکاستفاده هلی کوپتر، تانک و غیره 

به   نگاهی  اگر  حال  کوتاه  توضیح  این  با 
نقش این رسانه های خود فروخته در قیام 

آبان   ب  ٩٨خونین  می  باشیم،  ینیم  داشته 
برده،    که نام  تلویزیونهای  و  ها  رسانه 

تمر و  بطور مس  "من و تو " بخصوص تلویزیون  

  د ن ه و می کنکرد   با تبلیغات گسترده سعی
سوی   و  سمت  به  را  منتشره  خبرها  که 

جرثومه   این  آنان،  نفع  به  و  پهلوی  خاندان 
تحت   که  را  ای  عده  و  داده  سوق  فساد 

طلبان   سلطنت  از  بعضی  شعارهای  تاثیر 

گرفتقر خان  ار  رضا  نفع  به  شعارهائی  و  ه 
آنها   کنند.  برجسته  را  دادند  می  قلدر 

قهرمکوش مبارزات  و  خواستها  انانه یدند 
خلقهای ایران را به اسم سلطنت طلبان و  

با  که  گوئی  بزنند.  جا  پهلوی  خاندان 
مردمی ساده لوح و نا آگاه سر و کار دارند 

تاریخ   بود  خواهند  حاضر  ساله    1400که 

قرون  اسال به  م  را  سال    ٢500وسطایی 
دیگر به عقب برگردانند و تاریخ رنج و عذاب  

و پاسبرد ارگاد را ه داری کوروش و داریوش 
هالکت   به  و  زخمی  بردگان  دوش  بر  که 

آورند بوجود  دوباره  شده،  ساخته    .رسیده 

به   میتوان  ها  رسانه  این  عوامفریبی  در 
در   فارسی  سی  بی  بی  در  آنها  سابقه 

علیه اشاره    5٧انقالب   وقفه  بی  که    کرد 
و   کرد  می  تبلیغ  خمینی  نفع  به  و  شاه 

را خمینی  به   عکس  ماه  نشان   در  مردم 

 1٩ ۀ مه در صفحادا                میداد.

بسیار   پهلوی  رضا  وضع  میان  این  در 
ر یک  او  است.  را مضحک  خود  وز 

روز  نامد،  می  ایران  دیگرپادشاه    ی 
ع فرد  یک  یک ادادعای  کند،  می  را  ی 
شروطه اعتقاد دارد،  روز به حکومت م

سلطنتی. حکومت  به  دیگر  او  روزی 
و   خبرگزاری  با  ای  مصاحبه  در  حتی 

جون   ماه  در  بلومبرگ   201٨وبسایت 
در   دموکراتیک  انقالب  یک  خواستار 

دمو انقالب  البته  شد.  او  ایران  کراتیک 
ط هیچگونه  دارای  مردم  و  برای  رح 

باب نمی  ای  در  شدرنامه  اتفاقاً  و   ،
که از کمک های   همین مصاحبه است

مالی کشورهای عربستان و اسرائیل 
ایران سخن   انقالب دمکراتیک در  برای 
نوع  هر  از  تر  واضح  و  میاورد  میان  به 
دلیل و استدالل نشان می دهد که به  

دموکرا انقالب  نوع اصطالح  از  او  تیک 
اسی می دموکر  کدام دیکتاتوری با نام

 باشد.
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 20از صفحۀ  ... یادداشتی پیرامون

کلی   علیه  مبارزه  جمهوری  میدان  ت 

می   اسالمی دست   فداکاری  نوع  هر  به 
، در  ودکرده ب  مخالفتبا احمدی نژاد    ،زنند( 

وقتی به یک نفر می  " این باره چنین گفت:
را   مردم  به  کردن  توهین  حق  تو  گوییم 

نداری این درافتادن با کل نظام نیست. عده  

که  کنند  استفاده  سوء  خواهند  می  ای 
جمهور   رئیس  یا  وزیر  به  شخص  این  چون 

پس   دادی،  انجام  اشتباه  را  کار  این  گفته 
با اصل جمهوری مخا آدم  که  لف است  این 

باید گفت که   جا در این  این ستم است".  

هم   واقعی  واقعا  موضع  فهم  عدم  با 
این  در حق  شجریان در رابطه با رژیم حاکم، 

البته نه از آن   !  بودستم روا شده    ه خوانند
و  کوچه  هر  در  روزه  هر  که  هایی  ستم 

خیابان بر مردم ستمدیده اعمال می شود 

طلب اصالح  یک  به  که  همین  اتهام    بلکه 
ی مخالف  اسالم  بزنی که با اصل جمهوری

در بزرگی  ستم  خود  این  حق    است، 
الواعظین   اوست!   که شمس  نبود  بیهوده 

ط اصالح  از  مطرح  یکی  زمانی  معروف  لبان 
" که:  و  کرد  نظام  از  رفتن  فراتر  اصالحات 

فرو  بلکه  نیست،  آن  به  رساندن  آسیب 

نظام   در  آسیب  رفتن  و  آسیب شناسی  و 
 است".  نزدایی از آ

خاطر    به  را هم  مملکتی  این  در  که  آوریم 
سیاست حاکم  دیکتاتوری  های   که 

ارتجاعیش را در لفافه دین و مذهب توجیه  
را   همان مذهبی که مارکس آن  - می کند

نامید ها"  توده  هم    - "افیون  خوانش  آواز 
  آن ،  باید با "خلوص" تمام و احساس کامل  

نزدیک  و در "حال و هوای   هم در ماه رمضان

ت  فطار"ا استودیو  بخواند.برود  "ربنا"  بعد     ا 
باالخره وقتی "   آن بگوید:  محسناتهم اندر  

دهید این  شما با خلوص کاری را انجام می
می را  خوب  "تأثیر  منظور    گذارد".  تأثیر 

همان "ربنا" یی است که در خدمت  خوب"  
توده ها و اشاعه ایدئولوژی   تخدیر مذهبی 

گرفت   می  قرار  گیدولتی  می  البته     رد.و 

م ایرادی  خواننده  که  شود  مدعی  تواند  ی 
بارها  وارد    شجریانبه   وی  چون  نیست 

نمی "من  که  زده  کار  فریاد  خواستم 
دور   به  سیاست  از  ما  بکنم.  سیاسی 

که داشت  تاکید  و  مثل    هستیم"،  "هنر 

یکسان   باید  دشمن  و  دوست  به  خورشید 
"ربالبته    بتابد". که  بود  اعتقاد  نا"  با همین 

ن دعوایش با خلق شد که حتی در زما یی  
در   و  اسالمی  جمهوری  سیمای  و  صدا 

آن  حالی از  آوازها  که  خواست  می    و  ها 
صدای وی را پخش نکنند با این حال اجازه  

این   در  خودش  داد.  می  را  "ربنا"  پخش 

جا گفتم فقط اجازه    زمینه می گوید "در آن
آن  پخش ربنا را دارید. زیرا برای افطار مردم  

این "خورشید"    ام."  واندهرا خ تابش  آخر  با 
بایست بر    "یکسان" اش می  را  "پروردگار" 

 تا   بنشاندسر سفره بی چیز ستمدیدگان 

توک    آن با  مشقتها  و  رنج  او  به    های   ل 
و   متحمل شوند  را  شان  به  زندگی  سخن 

  آن ،  "ربنا"    کهبه راستی    د. اعتراض نگشاین
و با    هم انگیز  حزن  ی  صدای  افته  تعلیم 

آخوند    در دست، وسیله خوبی  اننده اشخو

حاکم   مرتجع  و  های  ها  توده  فریب  برای 
مقاصد   پیشبرد  در    انشارتجاعی  جهت 

علیه دختران و پسران جوانی بود  زندان ها  
مبارزه که   میدان  در  پا  آزادی  عشق    به 

و   بودند  در  حاگذاشته  مرتجعین  ل 
ها   سیاهچال های خود می خواستند از آن

در   سرتواب  آزادیخواهی  خدمت  کوب 

 .  بسازند 
آن   بزرگ  شوربخت،  زندان  در  که  مردمی 

  ، "غذای روح "شان   -  موسیقی  -  ایران باید
شود.   مذهبی  شجریان  البته،  اراجیف 

عده ای هم    برای آوازهای زیادی خوانده و  

اما،      حساب می آید.   به  مورد قبول خواننده  
بحث    جا نیست.    این، موضوع بحث در این 

ج سر  ط بر  که  ایگاه  است  شجریان  بقاتی 
در    ۀ خوانند و  بود  حکومتیان  گزار  خدمت 

کنار  در  طلب  اصالح  فردی  حالت  بهترین 
طلبان   اصالح  جمهوری  ،  دیگر  نظام  حافظ 

 اسالمی بود.   

 2020اکتبر   16 -13٩٩مهر  25
 زیر نویس: 

آخرین   به ها  همه استناد -* 
شجریان با روزنامه ایران   وگوی گفت

 می باشد.  13٩5خرداد  17به تاریخ 

 

 1٨از صفحۀ    ... هی گذرا به وابستگی سلطنتگان 

رسانه های ضد خلقی کنونی در ادامه این خیانت هاست که امروز به نفع رضا پهلوی و طیف سلطنت طلبان تبلیغ می کنند و می  
 کوشند بازگشت سلطنت را خواست مردم جا بزنند.  

ی دیگر ادعای یک فرد عادی را می  می نامد، روز پادشاه ایران  ا  او یک روز خود رر این میان وضع رضا پهلوی بسیار مضحک است.  د
حکومت سلطنتی. به  دیگر  روزی  دارد،  اعتقاد  مشروطه  حکومت  به  روز  یک  وبسایت  کند،  و  خبرگزاری  با  ای  مصاحبه  در  حتی  او 

رح و ای هیچگونه طبرای مردم دارو  الب دموکراتیک اک انقالب دموکراتیک در ایران شد. البته انق خواستار ی   ٢01٨بلومبرگ در ماه جون  

برنامه ای نمی باشد، و اتفاقاً در همین مصاحبه است که از کمک های مالی کشورهای عربستان و اسرائیل برای انقالب دمکراتیک  
نوع کدام ز  دموکراتیک او ا  و استدالل نشان می دهد که به اصطالح انقالبدر ایران سخن به میان میاورد و واضح تر از هر نوع دلیل  

 دموکراسی می باشد.  اتوری با نامدیکت
در خاتمه باید اشاره کرد که رضا پهلوی و طیف سلطنت طلبان درکی از جامعه ایران و مبارزات واقعی آن ندارند. بعنوان مثال چندی   

مبا ترین سنگرهای  مهم  از  یکی  در  کهپیش  هائی  دانشگاه  میباشند،  دانشگاهها  که  دا  رزه  مبارزه  علیه س نشسمبل  لطه  جویان 

دو دشمن آزادی"را سر    -م و دیکتاتوری، و سمبل مبارزه برای آزادی و برابری هستند، دانشجویان شعار "مجاهد، پهلوی  امپریالیس
تو از  و  تاریخ  از  آنچه  و   مبارز  دانشجویان  آگاهی  عمق  شعار  این  ن دادند.  بیان  را  بودند  آموخته  ایران  مبارز  های  واقع ده  به  و  مود 

م و انقالبی ایران را انعکاس دادند. اما در جائی که رسانه های امپریالیستی فوق بر بوق شعار  ل مردم تحت ست شجویان حرف داند
دانستند که شعارها و خواسته    چرا که آنها خوب می  .رضا شاه روحت شاد می دمند، شعار دانشجویان با سکوت آنها مواجه گردید

دانشجویان دانشگاه  های  به  نیست    هافقط  خواسمربوط  بیانگر  خیال و  باید  میگذرد.  جامعه  در  که  است  هائی  واقعیت  و  ها  ت 
که مردم شعار   کرد  راحت  واقعیت  این  بر  تکیه  با  را  امپریالیستی  و رسانه های  طلبان  و همه سلطنت  پهلوی  رضا  مزدورانی چون 

آزادی امپریالیست ها را بخصوص در سالهای  دمکراسی   لیبی و دیگر کشورهای  ، افغانستان،  ی مانند عراقای اخیر برای کشورهو 

ت  امردم جهان به عینه تجربه کرده اند و فریب آنها را نخواهند خورد. دمکراسی و آزادی ارمغانی آنها برای مردم جهان، به جز تبلیغ
تجاوز، بمباران،  در عمل جز  و  اقتصا  دروغ  و تسلط  نفوذ  تحکیم  و  نظامی،  و سیاسی خود  لشکرکشی  ایران    بردی  در پی مردم  را 

 .هد داشت نخوا
یعنی امپریالیست ها و سرمایه     شانبا توجه به واقعیات فوق و مبارزه شجاعانه و دلیرانه مردم ایران که تا به امروز در مقابل دشمنان

ب خونین  نبردهای  به  و  ایستاده  داخلی  مباداران  به  گذاشتن  ارج  با  و  اند  برخاسته  آنها  انقا  و  مردم  گذشته،الرزات  باید    بیون  امروز 

بتوانیم از تجربیات مبارزاتی آنان برای ساختن آینده مان درس بگیریم تا راه رسیدن به دمکراسی و آزادی واقعی را برای مردم هموار  
  ( متوسل 135٧الب  دی به دو انقالب بزرگ )انقالب مشروطه و انقمردم ما برای رسیدن به دمکراسی و آزا  درست است که  .کنیم

داشته اند. امروز مردم   پیروزی نیانجامید، اما این انقالبات دستاوردهای بزرگ و انکارناپذیری برای مردم ایرانالب آنان به دند ولی انقش
آزادی و استقالل را با دشمنان خود ایران به خوبی آگاه هستند که برای رسیدن به نان، مسکن،  هی جز مسلح شدن و جنگیدن 

در شرایط    .بوت رسانده است که تنها یک خلق مسلح است که امکان آزاد زیستن را داردیگر نیز به ثانقالبات د   به رند. این را تجرندا

برای بسیج و سازماندهی توده ها برای جنگ علیه دشمنان خود، ایجاد تشکل های سیاسی   اولین قدم  می توسط  نظا  –کنونی 
ای راستین انقالب است که با تمام توان به سازماندهی جوانان  تمام نیروه  فهپس وظی  می باشد. کارگران آگاه و روشنفکران انقالبی  

مواره با فداکاری و از جان گذشتگی در پیشاپیش صفوف کارگران و زحمتکشان، بیکاران، تهیدستان، حاشیه  مبارز و آگاه کشور که ه 
پیروزی گرد آمده و در مسیر انقالب تا تحقق  ، مبارزه و  ادشکل، تسلیح، اتحفته اند، یاری رسانند، تا بتوان حول پرچم تنشینان قرار گر

 13٩٩مرداد    ر نوروزیبکا                                    .تم ایران پیش رفتخواستهای کارگران و دیگر توده های تحت س 
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 شجریان طبقاتی یادداشتی پیرامون جایگاه                       دهقانیف اشر

 نظر من بودند می نویسم.  ر را در پاسخ به عزیزانی که جویایاین مختص
آمد، رسان پیش  با سرطان  کردن  نرم  پنجه  و  در پی دست  که  از مرگ شجریان  ه  پس 

ادعای بی  ی راست که  هاگرفته تا رسانه  ها   از نوع آشکارا ارتجاعی آن  ،های مختلف 

از   او سنگ تمام گذاشتند.  از  دارند، جهت تجلیل  را  بودن  یا حتی در کنار مردم  طرفی 
ها بسنده   به این البته جماعت فوق    رو آواز" دادند و ... خسبه او لقب "  ،هنر او گفتند

علیرغم صحبت ه و  واضح شجرنکردند  وای  اسالمی  از جمهوری  دفاع  در  رغم  ه  ب یان 
 حتی در حال تعظیم به آن کاران حکومتی و ت او را همراه با جنایس هایش که  عک انتشار  

ها نشان می دهند، سعی کردند با شگردهائی او را "هنرمند مردمی" که گویا همانند  

ما   لب رسیده  به  و جان  به   ستیز داشت،  با جمهوری اسالمی سرمردمان ستمدیده 
صورت    های مخالف و موافق اظهار نظر   با چنین زمینه ای،  مخاطبین خود قالب کنند. بر  

، بحث های داغی در رابطه با جایگاه واقعی شجریان و چگونگی برخورد به آن در  گرفته
 همه جا و از جمله در شبکه های مجازی به راه افتاده است. 

مورد شجریا در  ایجاد شده  بندی  آواز  در صف  "خسرو  را  وی  حامیانش،  یک سو  از  ن، 
ها می خواند معرفی می کنند، و در   مردم بود و برای آن  که در کنار ی  ان" و خواننده اایر

با خواست   الفینش مواضع سیاسی وی سوی دیگر، مخ مغایر  اتفاقا  و مطالبات   که  ها 

های طرفدارش  طرف رسانه   از  ده هاست را برجسته کرده و جایگاه مردمی دادن به اوتو
در واقعیت امر حتی اگر   دانند.    میچنان جایگاهی ن  را قبول نداشته و وی را شایسته

برخی از اظهارات و برخوردهای شجریان دال بر مخالفت او با جمهوری اسالمی تلقی  
   حداکثر می توان او را در طیف اصالح طلبان قرار داد.  ، شود، با ارفاق زیاد به طرفدارانش 

در   آن ز  زمانه ایهم  فریاد می  بازار  و  گه  دی  ،ولگرا اصند "اصالح طلب،  نکه مردم کوچه 

مه ماجرا". بنابراین هنرمند مردمی خواندن شجریان و یا او را در کنار مردم و مخالف  وتم
خاک پاشیدن به چشم توده هاست.    جلوه دادن، در عمل به معنیجمهوری اسالمی  

داده   نشان  تجربه  قاتفاقاً  به  که  مشهور،   ولاست  طلبان  اصالح  از  یکی  پور،  جالیی 
پُ مناصالح طلبان به  " هستند که امکان همزیستی محافظه کاران و مردم را در  لی  زله 

به  طلبان  اصالح  و  بودند  مردم  نارضایتی  دریای  غریق  آنان  اند.  کرده  فراهم  نظام  درون 

آنان".   غریق  نجات  تر،   منزله  واقعی  بیان  به  یا  و  دیگر  عبارت  طلبان  به  طرح    بااصالح 
انتقادا و  ایرادات  نسبت  برخی  خود    ن،حاکمی به  ت  جلوه  سعی  مردمی  به  معطوف  را 

را از خشم و نفرت    موجوددادن خود کرده اند تا با جلب اعتماد مردم بتوانند کلیت نظام  
 توده ها مصون نگاه دارند. 

نند تا او را در صف  امروز نیز طرفداران شجریان به برخی از گفته های او استناد می ک
دهند جای  )خلق(  ها  می  توده  گفته  مثال  که  شو.  از  د  "ما  که  گفته  ها  بار  شجریان 

وقت روشن نکرد   جاست که شجریان هیچ اما مشکل آن     (*)سیاست به دور هستیم"

از سیاست انقالبی به دور بود نه از    ،وی   ،که از چه سیاستی به دور است. بدون شک 
  بیعتش باتجاعی،  یکی از جلوه های دور نبودن او از سیاست ار  سیاست ارتجاعی. مثالً 

بود.مینی  خ نژاد    جالد  احمدی  با  مخالفت  به  موسوی  از  دفاع  در  که  هم  هنگامی 
خاشاک"   و  "خس  را  مخالفین  که  کرده برخاست  از    خطاب  که  کرد  آشکار  باز  بود، 

سوی نمی گفت  سیاست ارتجاعی دور نبوده است. به یاد آوریم که مگر میر حسین مو 

مگر این شعار اصالح طلبان  ر" و  شتر نه یک کلمه بی"جمهوری اسالمی نه یک کلمه کمت
سال   هیچگاه  ٨٨در  که  طلبانی  اصالح  همان  اسالمی    نبود؟  جمهوری  اصل  مخالف 

  نبوده و نیستند؟
ویاتفاقاً،   که  کند  تصور  مبادا کسی  که  نماند  باقی  توهمی  که  این  برای  در   شجریان 

  1٩در صفحه  مهادا          هکن ها یعنی همارسیده ) بز توده های جان به لدفاع ا

گزارشی از اعتراض به اعدام  

  کارگر زحمتکش، نوید افکاری

 م آمستردا-در هلند

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

اروپا تددر   در سراسر  که  اعتراضاتی  اوم 
نوید   جوان،  کارگر  وحشیانه  اعدام  علیه 

افکاری، توسط جمهوری اسالمی صورت  
به  ٢0٢0سپتامبر    ٢6گرفته، روز شنبه    ،

فراخوان کمیته حمایت از مبارزات کارگران  
هلن در  ایران  زحمتکشان  فعالین  و  که  د، 

ین کشور  چریکهای فدایی خلق ایران در ا

در ی  بخش نیز   تظاهراتی  آن هستند،  از 
شد.   برگزار  آمستردام  "دام"  در    میدان 

تظاهر این  بزرگی  جریان  بنرهای   ، ات 
" شعارهای  امپریالیسم! حاوی  باد    نابود 

نگون باد رژیم  سر  زنده باد سوسیالیسم!

سم،  علیه امپریالیجمهوری اسالمی" ، "
  بنیادگرایی اسالمی و استثمار" ، "اعدام

در   باها  شوند"  یدایران  ،    متوقف 
و دسته   جناح  هر  با  اسالمی  "جمهوری 

گردد"  باید  یا    نابود  "سوسیالیسم   ،
عکس  همچنین  و  تعدادی    بربریت"  های 

از جانباختگان زن و مرد در جریان سرکوب  

جمهوری   توسط  گرسنگان  شورش 
آویخته ش بوداسالمی در محل  که    ندده 

ان  ایط ایرتوجه حاضران و عابران را به شر
س  جمهوری  لطتحت  دیکتاتوری  ه 

کرد.   جلب می  کنندگان  اسالمی  تظاهر 

تمامی   و  افکاری  نوید  یاد  بزرگداشت  با 
شکنجه   و  دار  رژیم  قربانیان  دیگر 

اسالمی سردادن   جمهوری  به 
رژیم جمهوری   بر  شعارهایی نظیر "مرگ 

سیا   ،اسالمی"   باید  "زندانی  آزاد  سی 
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