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 تير ماه امسال ١٨بدنبال قتل سبعانه شوانه سيد قادري در 
. موجي از اعتراض و مبارزه، سراسر کردستان را در بر گرفت

شورشها تداوم مبارزاتي است که خلق کرد از دوره اين 
سلطنت پهلوي و از روز قدرت گيري رژيم جمهوري اسالمي، 

در اعتراضات . در راه حق تعيين سرنوشت در پيش گرفته است
 تن جانباخته، صدها نفر مجروح و ٢٥اخير تا کنون بيش از 

 چند تن از دستگير شدگان. بيش از هزار نفر دستگير شده اند
عده اي از فعالين جنبش . در زير شکنجه جان باخته اند

کارگري و زنان و روشنفکران کرد بخاطر دفاع از مبارزات 
اکثر شهرهاي کردستان در اشغال . مردم دستگير شده اند

در کوي و برزن . نيروهاي سرکوبگر رژيم قرار گرفته اند
 .مزدوران رژيم تجمعات مردم را مورد يورش قرار مي دهند

 سال از زماني که خميني جالد به خلق کرد اعالن جنگ ٢٦
از آنزمان تا . داد و به کردستان لشکر کشي کرد مي گذرد

کنون سرکوب خلق کرد يکي از دغدغه هاي حکام اسالمي 
چ بمباران و قتل عام هاي دست جمعي، کو. بوده است 
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  ٢ صفحه  ۲۴   شماره  حقيقت                

 يد و اعدام و شکنجه و زندان و اشغال نظامي تبع....
 مردم کردستان ي براي اسالميم جمهوريارمغان رژ
 زندان ملل يران، تحت سلطنت پهلويا. بوده است

.  زندان ملل استي اسالميم جمهوريبود و تحت رژ
 ي اسالميل به ضد انقالب جمهوري تبد٥٧انقالب 

ه يز مانند بقي ني اجتماعين جنبه از زندگي اشد و
اما هر جا ستم .  مانديوجوه آن دست نخورده باق

ت ها، ين سبعيرغم ايو عل. است مقاومت هم هست
ه ي را عليخلق کرد مبارزات جانانه وقهرمانانه ا

 .ش برده استيدشمنان قسم خورده اش به پ
   

 مبارزات اخير و واکنش ها
    

مردم کردستان، با جواب خشونت ر ي  مبارزات اخ
م يمقامات رژ.  مواجه شدي اسالميم جمهوريبار رژ

 ي اعالن کردند پاسخي نظاميهايرويبا فرستادن ن
 ي به نام سردار احمديفرد. جز سرکوب ندارند

ه ي روحي کشور، براي انتظاميرويمقدم، فرمانده ن
تکارش به کردستان آمد و يدادن به مزدوران جنا

 ي، همکاري انتظاميرويحضور قاطعانه نبا « :گفت 
 يج و مردم در شهرهايبا اداره اطالعات، سپاه، بس

 و کردستان بر اوضاع مسلط يجان غربيجنوب آذربا
ن، شوانه را ي به سبک همه مرتجعيو! »ميهست

ن اعتراضات يخواند و گفت سرچشمه ا" ک شروري"
جه يو در نت" خارج از کشور"و مبارزات در 

اوه گو حضور ين يا. است" يوامل خارجکات عيتحر"
ع مردم کردستان را به هزار تا دو هزار نفر يوس
از . بود" کوچک"ل داد و گفت دامنه اعتراضات يتقل
 ير کشور دولت خاتمي وزي الريگر موسوي ديسو

پس از گذشت چند هفته از حوادث کردستان، 
 يمال حسن. د کرديي سرکوبگرش را تايروهايعمل ن

 قارنا و قالتان و يقاتل کشتار روستاهاست و يفاش
 دفع اشرار من يبرا« عامل جنگ  نقده اعالن کرد، 

ش به جنگ اشرار و يشاپيده و پيخودم کفن پوش
 . »روم يضد انقالب م

کرد که مجموعه " اصالح طلبان"ان ين مي     در ا
 باشند، ي سابق ميتي و امني از سرکوبگران نظاميا

امه نگار در آمده اند، با ئت روزني امروز به هکه
انعکاس محدود مبارزات مردم زبونانه از مرکز 

 ي آرام کردن اوضاع روشهايخواستند که برا
 .  اتخاذ کنديگريد

 – ينان ملي     مبارزات خلق کرد، مرکز نش
 ياناتيجر. ز به واکنش وا داشتي را نيمذهب

م ي و رهبر مرتجعش ابراهيهمچون نهضت آزاد
" فتنه" رفعير کرد و گفت، برا اعالن خطيزدي

 يکيان، يهاشم صباغ! ديد تدارک ديکردستان با

ن يا:" گفتي مذهب-ين ملين مرتجعيگر از ايد
 دانم، بلکه ي از مردم کرد نميمشکالت را ناش

 ." ل استيگانگان در آن دخيمعتقدم تحرکات ب
 يگر سلطنت طلبان، که جمهوري دي     از سو

ن ي ادامه داده است، ا آنان راياستهاي سياسالم
 دو يکيدر . د کردندي تائيسرکوب را بطور ضمن

ون همواره  يوش هماينان از زبان داريسال گذشته ا
"! د حد خود را نگهدارنديکردها با"تذکر داده اند که 

د گفت، خلق کرد يخ باي تارين پس مانده هايبه ا
م يم شاه و بعد رژي را که رژيهائ" حد و مرز"

شه با ين کردند همييش تعي برايم اساليجمهور
نده هم يشورش مسلحانه درهم شکسته است و در آ

 .نطور خواهد بوديهم
 يانات ضد انقالبيان موضع جرين مي     در ا

دوم "شتر از يت که بيان اکثريهمچون سازمان فدائ
 کنند، قابل ي مينه زني سي گنجيبرا"  هايدخردا

ت خلق کرد و نان، در قبال مبارزايا.  باشديتوجه م
م سکوت ي سرکوبگر رژيروهايسرکوب آنان توسط ن

ما "نکه ي مانند اياوه هائيکردند و حتا با گفتن 
مبارزات " مي هستيمخالف سوزاندن اموال دولت

 . مردم را تخطئه نمودند
ر مردم در کردستان، ي     در واکنش به مبارزات اخ

م ي ترسي بروشنيصف دوست ودشمن تا حدود
ا آن ين ي اعم از اي اسالميت جمهوريمتما. شد

ت کردند، ي حمايجناح متحدانه از اقدامات نظام

 ي تنگ جمهوري روزهاي ها که رفقاي مذهبيمل
دند و يسم فارس خود کوبي اند بر طبل شوونياسالم

 مرتجع يروهايخواندند، ن" فتنه"مبارزه مردم را 
ت يز ماهي نيتيون از سلطنت طلب تا اکثريسياپوز

خواه يست و آزادي کمونيروهاين. را نشان دادندخود 
 مردم ير توده هاياق به مبارزات اخيبا اشت

 يده ها تشکل صنف. کردستان خوشامد گفتند
گر نقاط به دفاع از ي در کردستان و ديکارگر

 که ياعتصاب سراسر.  مردم برخاستنديخواستها
و ) رانيست ايسازمان حزب کمون(به ابتکار کومله 

 از جنبش چپ فراخوانده ي گسترده ااتحاد صف
 يستهايکمون.  شديت عملي و موفقيروزيشد با پ

ن مبارزات  ينقاط مختلف کشورضمن دفاع از ا
 تحت ستم و استثمار در يکنند توده هايتالش م

 برسانند که مبارزه ين آگاهيران را به اير نقاط ايسا
ران يدگان اي از مبارزه تمام ستمديخلق کرد بخش

ن ي از اي و مولفه مهمي اسالميم جمهوريژه ريعل
 خود را يات انقالبيآنان تجرب.  استيمبارزه همگان

ه دشمن  ي که در مبارزه علينيار نسل نويدر اخت
 کوشند ي شده اند قرار داده و مياسيوارد صحنه س

 . ن مبارزات را گسترش دهنديدامنه ا
 که يگرين مبارزات و مبارزات عادالنه دي    اما ا

د به يان اند باي نقاط کشور در جريمروز در اقصا
 ي اسالمين جمهوري افتند که به عمر ننگيريمس

ن و يک نويده و روند انقالب دموکراتيخاتمه بخش
ست که خلق يشک ن. ع کنندي را تسريستياليسوس

 و ياسي مبارزات سيخچه غنيک تاريکرد با داشتن 
روند ن ي در اي تواند نقش مهمي ميمسلحانه انقالب

د با ي در کردستان باي انقالبيايپرولتار.  کنديباز
م ي و ترسي مسئله مليدرک درست از جوهر طبقات

ع تر از چشم انداز غالب ي که به مراتب وسيدورنمائ
ک يش گرفتن يبر جنبش کردستان است و با پ

م يح، توان عظي صحي و نظامياسي سياستراتژ
 انقالب  تحققيده را براين خلق ستمدينهفته در ا

 که تا کنون در يمبارزات. ، شکوفا کنديپرولتر
ش رفته، ضربات ي پيه ستم مليکردستان عل

ران وارد آورده اما ي بر دول بورژوا مالکان ايسخت
 يزشهايخ.  را حل کندينتوانسته مسئله مل

 که خلق کرد ي تلخين شکستهايقدرتمند و همچن
 ي را برايدياق شديدر گذشته تجربه کرده ، اشت

 بخش در ي واقعا رهائيدئولوژياستها و ايجذب س
است و يدر تارک س. دار کرده است يان توده ها بيم
رقابل يقت غين حقي بخش اي واقعا رهائيدئولوژيا

 ي مسئله مليانکار نقش بسته است که حل نهائ
ن و يک نوي انقالب دموکراتيروزيوابسته به پ

 يتي چند ملياي پرولتاري به رهبريستياليسوس
 ■. ران استيا

 خيزش دالورانه خلق کرد

 )م ل م ( بنقل از برنامه حزب کمونيست ايران 
 در باره  حق تعين سرنوشت ملل

پرولتاريا از شعار حق تعيين سرنوشت دفاع مي .......
كند؛ زيرا فقط بدين طريق مي توان وحدت اجباري 
و نابرابري كه به ملل تحميل شده را بر هم زد و 

وطلبانه طبقه كارگر و ستمديدگاني را بنا وحدت دا
طرح اين . نهاد كه آينده مشتركي را دنبال مي كنند

شعار حاكميت طبقات ارتجاعي و سلطه امپرياليسم 
كه حول انقياد و بي حقوقي ملل ستمديده شكل 
گرفته را هدف قرار مي دهد؛ به اتحاد هر چه 
مستحكمتر صفوف طبقه كارگر چند مليتي در ايران 
خدمت مي كند؛ بدگماني هاي موجود در بين ملل 
ستمديده را پاك كرده و زمينه مساعدتري براي 

تبليغ . پيوند توده هاي سراسر كشور بوجود مي آورد
و ترويج انترناسيوناليستي حول شعار حق تعيين 
سرنوشت، جزئي الينفك از تربيت كارگران ملت 

يستي فارس است تا از نفوذ تفرقه افكني هاي شووين
بورژوازي فارس رهائي يابند و نيروي نهفته انقالبي و 

 .پيشرو درون ملل ستمديده را ببينند
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ه ي جسورانه در کردستان علي   مبارزات توده ا 
 يد مي به مردم سراسر کشور امي اسالميجمهور

 دهد که يگر وعده ميک بار ديکردستان . دهد
، آنچه را کاشته، برداشت ي اسالميم جمهوريرژ

 ي بي ها و سرکوبهايجه  ستمکارينت. خواهد کرد
 ي شورشگري انرژ،ي اسالميوقفه جمهور
. شتر کرده استين خطه را بيزحمتکشان ا
گر پرچمدار الهام يکبار دي تواند يکردستان، م

 يران با جمهوري ايا و خلقهايبخش مبارزات پرولتار
 .، شودياسالم

ده تر از هر يچي  کردستان پياسي      صحنه س
کا در ي آمريستيالي امپرينقشه ها. گر استيزمان د
 از مراکز کشمکش يکيانه، کردستان را به يخاورم

جنبش . ل کرده استي تبدين المللي بياسي سيها
 ي اسالميم جمهوريک طرف با رژيخلق کرد، از 

 يکيگر، در مجاورت خود، با يروبروست و از طرف د
  که در يستيالي امپرين قدرت هاياز خونخوارتر

نه يدان آمده تا کيه مهربانتر از مادر به مينقش دا
 را به ي اسالميرد از جمهورق و عادالنه خلق کيعم

 .  راه دلخواه خود سوق دهد
 است که يده و پر تضاديچين صحنه پي     در چن

د يآنها نبا. فشان را انجام دهنديد وظايستها بايکمون
د توجه کنند که يبلکه با. نندي ها را ببيفقط سخت
لها و يده، پتانسيچيط سخت و پين شرايدر دل هم

د از يکل گرفتن است و با در حال شيامکانات بزرگ
 رشد و گسترش يل ها و امکانات براين پتانسيا

.  در کردستان، استفاده کرديستيجنبش کمون
ان مبارزات خلق کرد و مبارزات يد ميستها بايکمون

، ي اسالمي جمهوري سرنگوني برايسراسر
 يد به تله هايآنها با.  محکم برقرار کننديوندهايپ

ر سر راه  مبارزات خلق ک که بيدئولوژي و اياسيس
کرد گذاشته شده است، توجه خاص کنند تا بتوانند 

چ يان پي مبارزات خلق کرد را  به سالمت از ميکشت
ن مبارزات را با يد ايآنها با. و خم ها، عبور دهند

ران و سراسر ي در ايت انقالب پرولتريهدف تقو
ن يکسب چن. ت کننديانه، به طرف جلو هدايخاورم

 کردستان نبوده يستهايها بعهده کمون تنيتيقابل
ران ي  ايستيبلکه  کار و کوشش تمام جنبش کمون

د همت ي بايستيکل جنبش کمون.  کنديرا طلب م
 يستيگاه سرخ کمونيک پايکند تا کردستان به 

ام يانه پي خاورميا و خلقهايل شود و به پرولتاريتبد
نده روشن همه ما در گرو سرنگون يبفرستد که آ

رون کردن ين منطقه و بيول مرتجع اکردن د
انه بزرگ يک خاورميجاد يستها و اياليامپر
 . استيستياليسوس

 
 قهمنــطـکردستان را به 

 سياسي پيشرو تبديل کنيم
 ي     جنبش کردستان عراق به دنبالچه طرح ها

در جنبش کردستان . ل شديکا تبديسم آمرياليامپر
 مقابله يشين گرايارانه با رشد چنيد هشيران بايا

 که بر جنبش کردستان عراق يج تلخ روندينتا. کرد
مردم : حاکم شد در مقابل چشمان همه است

 که يکردستان عراق، پس از آنهمه مبارزه و فداکار
 شده يانه بود، صاحب حکومتي خاورميزبانزد خلقها

 و ي اسالمي مانند جمهورياند که در فساد و دزد
 ي و دوستيکارج است، به همي خليخ و شاه هايش

ن و عقب افتاده ين و خونخوارترين تريبا مرتجع
انه و جهان مباهات ي عراق و خاورميروهاين نيتر
ت يمت در قدرت ماندن، حاکمي کند و به قيم

 يعت را رسما قبول مي شرين قرون وسطائيقوان
 ساله احزاب ۱۵ت ي حاکميکارنامه اقتصاد. کند

را " نطقه امنم" که اداره ياز زمان(کردستان عراق 
 گمرکات و يبعهده گرفتند و صاحب درآمدها

ز يز اسف انگين)  از درآمد نفت عراق شدنديبخش
 کردستان بدست ي روستا۴۰۰۰ن،  يقبل از ا. است

 سال ۱۵در مدت . ن نابود شده بوديصدام حس
 يز خاليگر ني دي از روستاهايارينان، بسيحکومت ا

ردستان عراق  کيکشاورز. ران شده اندياز سکنه و و
 ين مواد غذائياء نشده بلکه قادر به تامينه تنها اح

انبار " به يکه زمانيست در حاليز ني کردستان نياهال
کشاورزان کردستان قادر به . معروف بود" غله عراق

 که بازار را پر کرده، يرقابت با محصوالت خارج
 به يازي کردستان، نيحکومت منطقه ا. ستندين

را  کردستان را به مرکز ارائه يزع هم ندارد يصنا
کا يسم آمريالي به امپريتي و امنيخدمات نظام

.  کنديافت مين خدمات را دريل کرده و رانت ايتبد
 و يجاد شغل در کشاورزي ايجه، به جايدر نت

 يس و انواع و اقسام گاردهايصنعت، در بخش پل
.  شودي ميره شغل سازي و غي و مرزي و محليمل

 مفرط ي حقوقي ستمگرانه مانند بيروابط اجتماع
 يروهايشه کن نشده بلکه با رشد نيزنان نه تنها ر

 . افته استي تازه يادگرا جاني بنياسالم
ت يران به واقعي از مردم کردستان اي     عده ا

 که ي و اجتماعيکردستان عراق و روابط اقتصاد
 و ي جالل طالباني به رهبريمحصول حکومت کرد

ن آن يده اند که اي برده اند و فهمي است، پيبارزان
 پرورانند؛ يش را در سر ميست که آرزوي نيجامعه ا

 ان دراز مبارزات سخت و يد سالي دانند که نبايو م
 يافتن به جامعه اي خود را بخاطر دست يهايفداکار

ن ي ايبرا. زنديکا برين مشخصات، بحساب آمريبا ا
و تحت کا روشن است يسم آمرياليت امپريعده، ماه

ن قدرت يستند از درگاه  اي حاضر نيطيچ شرايه
 از يادياما عده ز.   طلب کننديز و قلدر، آزاديخونر

. ده اندي نرسين درکيمردم کردستان، هنوز به چن
بخصوص آنکه سازمان کومله زحمتکشان و حزب 

ا به سبک ت کوشند يدموکرات کردستان، سخت م
د به ياماق رهبران کردستان عراق، هر گونه يو س

ن و يک نويق انقالب دموکراتي از طريحل مسئله مل
ن ببرند و ي را از بيستياليک جامعه سوسيجاد يا

و روشنفکران ر زحمتکشان ياز ضم را يبلند پرواز
 آن طرز تفکر يبجاند و يبزداکردستان  يانقالب
 يستيالي امپري از قدرت ها،ي و آزادي رهائيگدائ

ران ي جنبش کردستان اامروز، در .ن کننديگزي جا،را
 ياست در رابطه با سرنگون کردن جمهوريدو س
 ي جمهوري سرنگونيکي: ، وجود داردياسالم
ستها ي مردم و کموني که توده هايقي به طرياسالم
 و يکائي آمريستهايالين دخالت و امپريکمتر

 وابسته بدانان، ي و سازمان هاين عراقيمرتجع
و . ته باشندن مسئله داشين نقش را در ايشتريب
 با اتکاء ي اسالمي جمهورياست سرنگوني، سيگريد

به رشد و گسترش مبارزات خود مردم و مقابله با 
ن دو يا.  باشديستها مياليهر گونه دخالت امپر

ون يسيگر در کل اپوزي دياست، به اشکاليس
 موجود است و در جنبش ي اسالميجمهور

 به ياول. ز شکل خاص خود را دارديکردستان ن
 انجامد ي اش ميکا و نوکران بومياستقرار ارتش آمر

، و يستي به رشد و گسترش جنبش کمونيو دوم
. يستيالين و سوسيک نويع انقالب دموکراتيتسر

 خواهد يشي پيگري کدام بر دينکه در دوره آتيا
د ياما بدون شک، با. ستيگرفت، هنوز روشن ن

د يکل. دي گرفتن راه درست کوشيشي پيفعاالنه برا
 در يستياليک و سوسي انقالب دموکراتيروزيپ
 طبقه کارگر و جنبش ي هژمونيران، برقراريا

جنبش . ران استي اي برمبارزات خلقهايستيکمون
راهه يبا ب. ستي نين امر مستثنيز از ايخلق کرد ن

 زحمتکشان و خلق ي که در مقابل توده هايهائ
ک يق ارائه ي شود، فقط از طريکردستان گذاشته م

 تحقق آن، ي و حرکت برايامه و راه روشن انقالببرن
 به يچ عامل خودبخوديه.  توان مقابله کرديم
 يمبارزات رزمنده توده ها.  ما نخواهد شتافتياري

 جنبش کردستان و
  مسائل استراتژيک انقالب پرولتري در ايران



  ٤ صفحه  ۲۴   شماره  حقيقت                
 روشن يک راه و استراتژيوند با يمردم بدون پ

 توانند راه را از چاه ي خود نمي، بخوديستيکمون
 .ز دهديتم

رشد جنبش کمونيستي در 
 منوط  است به حل کردستان

 مسائل استراتژيک
 

 بر دوش يفه مهمي و برنامه، وظيدئولوژينه ايدر زم
ن يا. ران استي کردستان و سراسر ايستهايکمون
سم يح و شناساندن کمونيتشر:  فه عبارتست ازيوظ

ات خاص ي در جزئيستياليو  مختصات جامعه سوس
.  زحمتکش و روشنفکران مبارزي توده هايبرا

ن است که، در جامعه يات خاص اي جزئمنظور از
ست؛ روابط ينده، قدرت در دست کي آيستياليسوس

ان اقشار ي مي چگونه است؛ روابط اجتماعياقتصاد
ت يرد؛ مالکي گي بخود میمختلف مردم، چه شکل

ست و محصول کار ين متعلق به کيکارخانه و زم
نش چه ي رود و بر سر دهقان و زميکارگر کجا م

 شود و ي چگونه سرنگون مي مليد؛ ستمگري آيم
 ي و فرهنگي و اقتصادياسي در ابعاد سيمسئله مل

ان زن و مرد ي شود؛ روابط مياش چگونه حل م
 شود؛  اقتصاد ي مي هائيچه دگرگون دچار

 يابد؛ براي ي و صنعت چگونه سامان ميکشاورز
ن ي و بي داخلي بورژوازيريممانعت از قدرت گ

 شود؛ مردم يذ م اتخايکردهائي چه رويالملل
 ي کنند و بطور کلياختالفات خود را چگونه حل م

 ين جامعه با هر آنچه امروز مي ايفي کيتفاوت ها
 .ش در کجاستيست و شباهتهايم، در چينيب

، يستيالي     روشن کردن مختصات جامعه سوس
 يستيالي سوسيفقط با رجوع به تجارب کشورها

ن يبخصوص تجربه چ(ن ي و چيشورو
شروتر از تجربه يتر و پي که عاليستياليسوس
شناختن .  ممکن است)  بوديسم در شوروياليسوس

ف مبرم و روز ين تجارب، از وظايو شناساندن ا
ن امر مهارت و يستهاست و الزم است که در ايکمون

فه، ين وظيشبرد ايرا، پيز.  کسب کننديدانش باالئ
 در ي جاري از مبارزه طبقاتيار مهميبخش بس

 ي اسالميادگراي بنيروهاين.  استي المللنيسطح ب
 يشبرد طرح ها و برنامه هاي پيستها براياليو امپر
 الهام بخش طبقه ما يستيالين تجارب سوسيخود، ا
 مقابله با يبرا. کنند می رياه و هولناک تصويرا، س
 و ي اسالميادگرائي بنيدئولوژيرات و نفوذ ايتاث

م را به يرب عظن تجايد اي بايستيالي امپريدئولوژيا
 زحمتکش نشان ي روز کشاند و به توده هايروشنائ

 ي با وجود تماميستيالين جوامع سوسيداد که، ا
 فتح ين قله هايع تريشان، رفيکمبودها و اشتباها

 بهتر از آنها ي، هنوز جامعه ايعنيشده بشر بودند؛ 
سم در ياليمتولد نشده است؛  و پس از سقوط سوس

 رو به قهقرا يدر جامعه بشرز يآن کشورها، همه چ
، يخيق تارين حقايروشن کردن ا. و سقوط  رفت

ستها، در يما کمون.  استي از مبارزه طبقاتيبخش
م و يريش گي در پي توده ايد مشيز، باين کار نيا

 از زحمتکشان و روشنفکران را با تجارب ياديعده ز
 ينه ساختن کشورهايطبقه کارگر جهان، در زم

ر يقا درگيم و آنان را عمينا کن، آشيستياليسوس
 يستياليشناختن تجارب الهام بخش انقالبات سوس

ن تجارب يدر همان حال که ا. ميستم، کنيدر قرن ب
م که يد کنين تاکيد همچنيم، باي کنير ميرا فراگ

هدف جنبش . ستيهدف ما صرفا تکرار آن جوامع ن
 آن است که با ين المللي بياي و پرولتاريستيکمون

 آن جوامع، در ي از نقاط مثبت و منفيدجمعبن
 بنا کند که ي، جوامعي آتيستيالي سوسيانقالبها

ستم عمل ي قرن بيستياليحتا بهتر از جوامع سوس
ه يت سرمايکنند و در پاک کردن اثرات عصر بربر

 . شتر روندين، از آنها هم  پي از چهره زميدار
       

وظايف انقالب سوسياليستي و 
  آننيروهاي محرکه

 
و  ستها بدون روشن کردن خطين، کمونيعالوه بر ا

 ي نم،راني در اي خاص انقالب پرولترياسيسبرنامه 
برنامه و راه و  . را بسازنديستيتوانند جنبش کمون
، يدهقان - يمسئله ارض حل يروش طبقه کار برا

، يتي جنسي، حل مسئله ستمگريحل مسئله مل
 و يگست که زنديه اينها مسائل پايست؟ ايچ

ون نفر بدان ها وابسته است و يليسرنوشت ده ها م
 مبارزات مردم را در ي بخواهد رهبريهر طبقه ا

د برنامه و روش خود را در قبال آنها يرد بايدست گ
 . روشن کند

که (ران ي خاص اي و اجتماعيساختار اقتصاد     
 کردستان بوضوح ي و اجتماعيدر ساختار اقتصاد

ن ي بر دوش ايژه ايف وي وظا) دهديخود را نشان م
 يگر انقالب پرولتريبه عبارت د.  گذارديانقالب م

 را حل کند تا بتواند جامعه يد مسائليران بايدر ا
 يف اصلي از وظايکي .  را برقرار کنديستياليسوس

 ين براي زمير و بيج دهقانان فقيا، بسيپرولتار
طبقه م، ين شمار عظيج اي بسيبرا. انقالب است

ا به ي و ي دهقان– يحل مسئله ارض يد برايباکارگر 
 استثمار يوه هايشه کن کردن شيگر ريعبارت د

 يه داريسرمادر که (  يبجا مانده از عصر فئودال
)  کندي آن خدمت ميادغام شده و به سودآور

 ي چه نامتيوضعن يکه بر ان يا. برنامه داشته باشد
 )مي خوانيسم ميمه فئودالي ن آن راما(م ي نهيم

ن است که طبقه ياصل مسئله، ا. ستياصل مسئله ن
فه و ي وظ واقعا اگر  خواهد چه کند؟يکارگر با آن م

 يستياليرسالت طبقه کارگر را انجام انقالب سوس
 در ي دهقانيرويم که ني شويمتوجه م  آنگاه،ميبدان

ن ييتعره ي ذخيرويران، نيکردستان و سراسر ا
اگر رسالت .  استي انقالب پرولتريبرا يکننده ا

م، ي بدانيستياليطبقه کارگر را انجام انقالب سوس
ه ي عليم که جنبش ملي شويآنگاه متوجه م

ن، جنبش ي زمي براي، جنبش دهقاني مليستمگر
انات پر قدرت ي، از جري و برابري آزاديزنان برا

ر يغ "ي براي هر تالش. باشندي مين انقالبيچن
ن يادن ات جلوه دي اهميجه بيو در نت" يکارگر

 سرانجام ي بيران، به خطي محرکه انقالب در ايقوا
 جنبش ي تفاوتي هر گونه ب. شودي ميمنته
ن ين جنبش ها و مطالبات اي نسبت به ايستيکمون

ل ي را بر طبقه کارگر تحمينياقشار، تاوان سنگ
 در يه داريتحت عنوان رشد سرما. خواهد کرد

 ي دهقان– ي توان بر مسئله ارضيران، نه تنها نميا
ه يد بلکه رشد سرماي کشط بطالن خيو مسئله مل

سم يالي گذر به سوسين مسائل را براي حل ايدار
 يه داريهر چقدر هم که سرما. مبرم تر کرده است

 است که ين مسئله باقيرشد کرده باشد، کماکان ا
 اقتصاد ،رسيدنطبقه کارگر پس از بقدرت 

چگونه   ويدي چه روابط تولي بر مبنا رايکشاورز
ع را چگونه ي، صناکرده و سازمان خواهد داداء ياح

و مسکن رشد خواهد داد و بطور خالصه غذا و 
ن يمردم را چگونه تامو فرهنگ و آموزش پوشاک 

ان ملل مختلف را چگونه پر يشکاف مخواهد کرد؟ 
ن ي کردستان جواب ايستهايوناليناسخواهد کرد؟ 

 يحکومت منطقه ابه سبک : را آماده دارند
افت يک دريک رانت ژئواستراتژيعراق، کردستان 

 مختلف ي روساين باندهايخواهند کرد که ب
آنها هم بر اساس روابط م شده وي تقسيحکومت
ان ي از آن را مي حاکم، بخشي و اجتماعياقتصاد

ع خواهند يتوز)  مردمي توده هايعني( خود يايرعا
 يکردستان هم مکارگران و دهقانان ه ي بقکرد و 

ه و ي کار کماکان به بندرعباس و عسلويانند براتو
 و ينه فرهنگي؛ در زمره برونديداد و بصره و غغب

 هم هر آنچه را از قبل بجا مانده استفاده يآموزش
 ي او ها حل ميه کارها را هم ان جي کنند، و بقيم

م سهم ي، تقسينه مسئله مليو البته، در زم! کنند
 يو اقتصاد ياسي دادن سهم سيعني" (يفدرال"

 شان در ياسي مالکان و احزاب س- به بورژوايکاف
ان طبقات ي ميشکاف ها) يهر منطقه مل

 .  کندياستثمارگر ملل مختلف را پر م
ش يست کمابيونالي بورژوا ناسيروهاي    جواب ن

ستها و طبقه کارگر ياما جواب کمون. ن استيهم
 طبقه کارگر و ،مسائلن يجواب به است؟ بدون يچ
 ي توانند حتا توده هاينمن آست يوننگان کمشاهيپ

چ و خم ي و پر پير سرباالئي مسي طيکارگر را برا
 آماده کنند، چه برسد به متحد يانقالب پرولتر

 آنان يرويون ها دهقان که اصوال بدون نيليکردن م
 کسب قدرت مبارزه ي تواند برايطبقه کارگر نم

 يعملد از هم اکنون راه حل يطبقه کارگر با. کند
سم ياليسنه فراهم کردن ملزومات سوياش را در زم

د ي مردم ارائه دهد؛ بايه زندگي اوليازهاين نيتامو 
ن ي، چگونه ايه داريروشن کند که، بر خالف سرما

دن به انواع و اقسام روابط يازيازها را بدون دست ين
 ستمگرانه و استثمارگرانه، ي و اجتماعياقتصاد

، استثمار يتي جنسي، ستمگري مليبدون ستمگر
 يه داري دهقانان، ادغام در نظام سرمايفئودال
 به چه ،نصورتير ايدر غ.. ن خواهد کردي، تاميجهان

 يگر اقشار خلق مي زحمتکش و ديل توده هايدل
 شان در انجام يتوانند قبول کنند که راه رستگار

  طبقه کارگر است؟ي به رهبريانقالب
      

 انمبارزه مسلحانه در کردست
ست که مبارزه مسلحانه در يده نيچکس پوشيبر ه

 در  ي، نقش بزرگي اسالميه جمهوريکردستان عل
ه ي علير شدن مبارزه انقالبي و فراگيتوده ا



٥صفحه    حقيقت        ۲۴ شماره
تداوم ن مبارزه، يا.  کردي بازي اسالميجمهور

 مردم کردستان ي توده هايمبارزه آشکار و  تهاجم
ر گي در نقاط دي اسالمي که جمهوريطيرا در شرا

ت کرده بود، ي خود را تثبيستيران سلطه فاشيا
ر قابل انکار يت غيک واقعين يا. ر کرديامکان پذ

ه سازمان ي کومله و بق۵۷در سال  است که چنانچه
شمرگه را ي مسلح پيروي نيستي جنبش کمونيها

 دادند، کردستان بسرعت به جوالنگاه  يسازمان نم
و  ي فئودالي و باندهاي مسلح مذهبيگروه ها

 توانستند جنبش ي شد که ميل مي تبديره ايعش
 را در نطفه خفه کرده و ي توده ايها

 يمجال رشد و گسترش را از سازمان ها
 . رندي بگيستيکمون
 سابق که از يستهاي از کمونيعده ا     
 يدک ميست بودن فقط نام آن را يکمون

کشند، تجربه مبارزه مسلحانه در 
 يم" ير کارگريغ "يکردستان را سنت

مجال و فرجه رشد  "ند، ي گويدانند و م
 ." را در کردستان بستيجنبش کارگر

). است" يست کارگريحزب کمون"منظور (
 در يستي جنبش کمونيروهايکه نيدر حال

 ي نمبارزه مسلحانهبدون مکردستان، 
 يع ارگان هايتوانستند مانع استقرار سر

 ي شوند؛ بدون آن نمي اسالميجمهور
 و ي فئودالي سنتيته هاي آتور بهتوانستند

 زده و يات کار در کردستان ضربيمذهب
 ير نفوذ فکرياز ززحمتکش را  يتوده ها

با افق ده و يرون کشي آنان بيو فرهنگ
ن، با خواست ي نويجاد جامعه ايگسترده ا

 آشنا ين جامعه ايجاد چنيو امکان ا
 رشد و گسترش ي دروازه ها را برو؛ندنک

شرو  در ي پيده هاي اسم و افکار ويکمون
  .ندن مردم کردستان، باز کيان توده هايم

 جنبش يروهايمبارزه مسلحانه ن     
ران در کردستان که از ي ايستيکمون
ه يم شاه در کردستان علي رژي سرنگونيفردا

روزمند ي شروع شد، به فرجام  پي اسالميجمهور
افته و يگر گسترش ي و نتوانست به نقاط ددينرس
ن ياما ا.  را سرنگون کندي اسالميورم جمهيرژ

.  کندين تجربه کم نميت ايفرجام ناموفق، از اهم
ن مبارزه مسلحانه محدود و در چارچوب يافق ا

اما حتا با وجود ماند،  ي کردستان باقيمبارزه مل
 نهفته در توده ي توانست انرژين افق محدوديچن
زد و خاک يده کردستان را برانگي ستمديها

خاک :  بگذاردياز خود برجا يزيحاصلخ
 که تجربه مبارزه يعي بصورت توده وسيزيحاصلخ

 باال از سر ي را در سطحي توده اي انقالبياسيس
ف ي از وظايکين تجربه ي از ايجمعبند. گذرانده اند

.  در کردستان استيستينسل جوان جنبش کمون
 است آنن تجربه ي مثبت از اي هاي از جمعبنديکي

ک چشم انداز ي با سلحانهمبارزه ن ميکه چنانچه ا
 با هدف ساختن ارتش طبقه يعني گسترده ياسيس

 درهم شکستن يران، برايکارگر و زحمتکشان ا
ران و کسب قدرت ي حاکم در اين دولتيماش

ران يک اي ي بنايا، براي توسط پرولتارياسيس
 زحمتکشان و ي رفت، انرژيش مي پيستياليسوس

شتر يران هزاران بار بيخلق را در کردستان و تمام ا
 يخت تا با هر آنچه در توان دارند، بجاي انگيبر م

 را بنا کنند ي جامعه ا،ي اسالميمنجالب جمهور
د بخش آنان يت مردم و اميکه واقعا متعلق به اکثر

 .باشد
    تجربه نشان داده است که طبقه کارگر، بدون 

د متشکل ي خود که بايساختن ارتش تحت فرمانده
ران و دهقانان و زحمتکشان باشد، و بدون از کارگ

له جنگ، ارتش تا بدندان مسلح دولت يآنکه بوس
 تواند مبارزه ي را مغلوب کند، هرگز نميبورژواز

 ين روزهاياز اول. روزمند برسانديخود را به فرجام پ
 ياسي قدرت سيبرا جهان آغاز مبارزه طبقه کارگر

قت يحقن يتا کنون ا) سي از زمان کمون پاريعني(
 ي هاي در تئوريگاه روشنيدر عمل ثابت شده و جا

مائوتسه دون، که انقالب . افته استي يستيمارکس
 ي و فرهنگي و اقتصادياسين و استقرار روابط سيچ

ون يلي م۴۵۰ت يبا جمع(ن يچ را در يستياليسوس
ن ينکه اي اي کرد، برايروزمندانه رهبريپ)  نفر
ارگر و خلق  طبقه کيقت را بدون ابهام برايحق

قدرت   "ي کنونيايروشن کند، اعالم کرد که در دن
ران و يع اير وقايس ".دي آيرون مياز لوله تفنگ ب

قت را ين حقيجهان از آن زمان تاکنون، نه تنها ا
.  ثابت کرده است،شتري بلکه هر چه ب،مردود نکرده

ن گفته، يل اي، بدلي جهانيه داري سرماانيسخنگو
دون ب داده اند اما خودشان بمائو را جنگ پرست لق

 کشتار ياسلحه و بمباران و توپ باران و سالح ها
 که کامال در ي، قادر به اداره جهانيدسته جمع

انات خرده ي جر! باشنديان است  نمانحصارش
ن گونه ي در ايگاهز يدرون جنبش چپ ن يبورژوا

 ي سبقت مي از بورژوازيستيغات ضد کمونيتبل
ق است که ي، از آن نوع حقاقتين حقياما ا. رنديگ

 ي ب به آنيستي جنبش کموني جديروهاياگر ن

 طبقه کارگر و ي را توده ها، تاوان آن کننديتوجه
 يستهايکمون. زحمتکشان  پرداخت خواهند کرد

مبارزه سوال جواب دهند که ن يابه د يران بايا
 تواند، بطور يمران چگونه يدر ا ياسي سيطبقات
مبارزه ع عبور کرده و به سطح ز، از موانيت آميموفق

 حل مسئله يعني ،ن شکل خوديتري در عاليطبقات
و نقش . کندق جنگ، گذر ي از طرياسيقدرت س

ن مسئله يکردستان و جنبش کردستان در حل ا
 . ستي چيسراسر

 کردستان  يکردستان و اوضاع کنون     منطقه 
 ين مسئله براي در حل ايگاه مهميجا

ران در ي ايستي کمونطبقه کارگر و جنبش
 آن ين به معنايطبعا ا. ت خود دارديکل
ن مسئله را آن بخش يست که پس، اين

 ي که کردستان جايستيجنبش کمون
. د حل کنديفش است باي انجام وظا ياصل

 يستي جنبش کمونفه بر دوش کلي وظنيا
ست که پس، ي آن نيا به معناي. استران يا

نه د مبارزه مسلحايدر کردستان فقط با
 که بر ير، مبارزه مسلحانه ايخ! کرد

 يستيتارکش خط و برنامه روشن کمون
 ستون فقرات يننشسته باشد و  دارا

ن خط و ي از زحمتکشان آگاه به ايمحکم
 انقالب يازهاي تواند نيبرنامه نباشد، نم

  . را برآورده کنديپرولتر
 لند تحتيستها ماي از کموني     عده ا

شدن " يشهر" و يه داريعنوان سرما
فه خط بطالن ين وظيکردستان، بر ا

هر چقدر هم که د گفت، ي با.بکشند
 ي و شهريه داريران، سرمايکردستان و ا

نشان داده است که تجارب  ،شده باشند
 ي هايش داوريمبارزه مسلحانه بر خالف پ

 منتسب به جنبش يروهاياغلب ن
 زودتر از آنچه که يليران، خي ايستيکمون

 کردند، به ي محاسبه مآنان در ذهن
نمونه آن سال . ل شده استيدستور روز مبارزه تبد

 ضرورت ،ن شکل مبارزهيز اي و امروز ن. ۵۶-۵۷
 ي ذهنيروهايده است اما نيش کشي خود را پينيع
 يح مي آنقدر نا آماده اند که ترج)ستهاي کمونيعني(

جبران نکردن اما . نندي را نبينيت عين واقعيدهند ا
ن عرصه از ي در اي و عملي فکري هايعقب ماندگ

 يروهايه گرفتن نيپا ي، راه را برايمبارزه طبقات
ست فرصت طلب که يونالي و ناسي مذهبيواپس گرا

 شراکت ي براياز مبارزه مسلحانه بعنوان اهرم فشار
اگر . باز خواهد کرد ، کننديدر قدرت استفاده م

 .دي به اوضاع عراق کنيد، نگاهيباور ندار
 يسراسرست واحد يک حزب کموني اگر ما       
اما .  شديعتر حل مين مسئله سريم، طبعا ايداشت

 داشتن يست واحد به معنايک حزب کمونيداشتن 
ک واحد است و صرفا به يدئولوژي اياسيک خط سي

 يل دادني واحد تقليالتيک ساختار تشکيداشتن 
ح و اتحاد يک صحيدئولوژي و اياسيخط س. ستين

رم است که تمام شهر همان بدور آن، ستها يکمون
ار يط  بسياوضاع و شرا . شوديراه ها به آن ختم م

تها و امکانات ي پر از ظرفي ول. و سخت استدهيچيپ
ران و تمام ي در ايستي جنبش کمونيشروي پيبرا

 

 لنين در مخفيگاه



  ٦ صفحه  ۲۴   شماره  حقيقت                
 ياسي، داشتن خط سيشرويد پي کل. استمنطقه

 ح،يک صحيدئولوژيا
 ياسيرت س کسب قدينه استراتژي منجمله در زم

   .است

اتحاد  بدور استراتژي و برنامه 
کمونيستي براي تبديل 

 کردستان به پايگاهي سرخ
 ي از حرکات سرکوبگرانه جمهوريبي     ترک 

انه و حرکات ياوضاع خاورم در کردستان و ياسالم
بسرعت به  تواند کردستان را يمکا، يسم آمرياليامپر

.  ل کندي تبدراني در اينقطه جوش مبارزه طبقات
ع اوضاع و يد امکان چرخش سريستها نبايکمون

 و  باز يستيامکان رشد و گسترش جنبش کمون
 آغاز جنگ خلق را دور از احتمال يشدن دورنماها

 و احزاب يستيالي امپريروهايبه ظاهر،  ن. بدانند
 مهار اوضاع ي مرتجع مذهبيروهايست و نيوناليناس

 اش  آن يل اصلياما دل. را در منطقه در دست دارند
 ابراز وجود ي قويستيک جنبش کمونياست که 

تاريخ حتي در دوران « لنين، به قول . نکرده است
 و ياسيبحران س ».ضدانقالب، آرام برجاي نميماند

 يبان جمهوريک، نه فقط گريدئولوژي و اياقتصاد
 ي ارتجاعيبان همه دولتهاي بلکه گرياسالم
شتر يار بي بسيهاناوضاع ج. انه را گرفته استيخاورم

ده ي چرخي جهانيه داري به ضد سرما١٩٩٠از دهه 
ه ي علي جهانيه داري سرمايغاتيو کارزار تبل

 از کف داده ياديرات خود را تا حد زيسم، تاثيکمون
 مردم در سراسر جهان بطور يتوده ها. است

 ين نظام جهنمي اي برايلي بدنبال بديروزافزون
 خونخوار آن در يرهاکتاتوي و دي جهانيه داريسرما

 يادگراي بنيروهاين.   گردندي مختلف، ميکشورها
 مستاصل از ستم، ي از توده هاي بخشي، براياسالم

 ي و انتقام جوئي عقده گشائي براي، راهي مدتيبرا
ع و  يل بديک بدي که يطياما در شرا.  کننديباز م
نند ي تحت ستم ببي سربلند  کند که توده هايواقع

ن و يد بدست خودشان مرتجع تواننيکه م
 ي افکنده و جامعه ايستها را به زباله دانياليامپر

ه تعاون داوطلبانه و آگاهانه همه ين را بر پاينو
، بنا کنند؛ يتيانسانها، از هر رنگ و ملت و جنس

 يآنگاه، با تمام وجود  بدورش حلقه زده و برا
سم،  يست و کمونيکمون.  دهنديتحقق آن جان م

، بدون بهم وصل کردن ي چشم اندازنيبدون چن
ن ي تواند به اي که ميل هائيدانه به دانه آن پتانس

 ■.د، معنا ندارديچشم انداز ره بگشا
 
 

 :توضيحات
 با پيروزي قواي نظامي جمهوري اسالمي، نيروهاي -۱

پيشمرگ دو حزب کردستان و بقيه سازمان ها به 
مبارزه کردستان عراق رانده شدند اما از همان جا نيز 

بروز خط تسليم طلبانه موسوم به . مسلحانه ادامه يافت
در کومله، ضربه محکمي بر " حزب کمونيست کارگري"

کومله وارد آورد که به ادامه مبارزاتش در همه جنبه ها 
 . تثبيت قدرت جالل طالبي و بارزاني،همزمان. ضربه زد

سه هفته خيزش، شهر به شهر از پي هم، بي  
. ه، واقعه اي كوچك و اتفاقي نيستهراس و همدالن

! دختران و پسران شورشگر! مردم مبارز كردستان
زماني كه شما با دو تصوير متفاوت از شوانه قادري 
روبرو شديد، يكي سرافراز و با نگاهي پر اميد و 
ديگري خونبار و برآماسيده و بيجان، خوب 

قتل شوانه به . فهميديد كه پيام اين جنايت چيست
دوران جمهوري اسالمي و پيكر خونين دست مز

شوانه، نمادي از سركوب وحشيانه جوانان جامعه 
سركوب از سوي رژيمي كه به حق دشمن . بود

اين قتل، نمادي از . نسل جوان لقب گرفته است
ستم ديرينه ملي بود كه بر توده هاي كرد روا مي 

جمهوري اسالمي پاسخ تودهني محكمي كه . شود
 انتخابات رياست جمهوري توسط از تحريم گسترده

صحنه . شما خورده بود را با اين قتل جبونانه داد
رژيم . آن چنان شد كه همه چيز نمادين باشد

اسالمي در روزهاي گذار از قيافه اصالح طلب به 
هر دو . شمايل اصول گرا دست به اين جنايت زد

جناح دست خود را تا آرنج در خون فرو بردند تا 
 بال هاي يك نظامند و در برابر روشن باشد كه

مقاومت و اعتراضات مردمي در يك صف ايستاده 
و شما مردم، پيام را خوب گرفتيد و پاسخي به . اند

جوجه تروريستي كه با افتخار : موقع به آن داديد
پرونده جناياتش عليه جنبش كردستان را زير بغل 
زده است رئيس جمهور مي كنيد؛ بدن شوانه را 

جه و گلوله مي كنيد؛ پس بگرد تا آماج شكن
 .بگرديم

بدون شك رژيم سركوبگر انتظار عكس العمل      
فكر مي . اعتراضي را مي كشيد، اما نه تا اين حد

كرد كه مساله به اعتراضات مهاباد ختم مي شود و 
شايد هم سران دستگاه . سر و صداها مي خوابد

اطالعاتي و انتظامي جمهوري اسالمي خيال 
د نبض جامعه كردستان را بگيرند و ببينند داشتن

اما اين نبض آن چنان تند و . اوضاع از چه قرار است
نخست . قوي زد كه همه شان را به هراس انداخت

با نام شوانه و با  خواست معرفي و مجازات 
قاتالنش؛ سپس با گوشمالي دادن مزدوران انتظامي 

بان كه به قصد ترساندن و پراكندن تظاهرات به خيا
آمده بودند؛ و درگيري خياباني و آتش زدن 

در . خودروهاي سركوبگران و حمله به مراكز دولتي
ادامه سركوبها و دستگير كردن صدها جوان، موج 

 آمد و تجمع خانواده ها و ياران  اعتصاب سراسري
شما ابتكار زديد؛ نيروهاي . براي آزادي اسيران

كرديد؛ هر دشمن را در خيابانها و محالت پراكنده 
جا كه توانستيد و امكانش را يافتيد جواب مشت را 
با مشت داديد؛ كاري كرديد كه اجراي حكومت 
نظامي غير رسمي و به پرواز در آوردن 

دستتان . هليكوپترهاي توپدار هم چاره ساز نشد
خوش كه از مهاباد تا كامياران براي سراسر ايران 

سليم چراغ الهام افروختيد و به همگان درس ت
 .ناپذيري آموختيد

چيز . ترفندهاي دشمن مثل هميشه بود     
باز هم اعزام هيئت هاي : جديدي در چنته نداشت

تحقيقاتي قالبي از مركز؛ باز هم تهديد و قلدري 
پيدا كردن دست بيگانگان در «تبليغاتي؛ باز هم 

؛ باز هم حرف زدن »پشت ناآرامي هاي غرب كشور
عدالتي هاي تاريخي در ضرورت رسيدگي به بي«از 

اين منطقه و جدا كردن حساب مردم وطن دوست 
البته . »و مومن از تجزيه طلبان و عوامل بيگانه

دشمن حرف دلش را با برقراري حكومت نظامي 
اعالم نشده اي كه چند هفته است ادامه دارد مي 

فعال مي گويند كه از آرام شدن شهرهاي . زند
ي مي تواند شك اما كس. كردستان راضي هستند

داشته باشد كه شما آتش زير خاكستريد؟ كسي 
هست كه نبيند به هزار و يك طريق مي كوشيد 
سلطه حكومت نظامي را در هم بشكنيد و موج 

 كنوني ترور و سركوب را عقب برانيد؟
كه اين مبارزه : همه در فكريم. همه در فكريد     

چند هقته اي چگونه جلو رفت؛ چه دستاوردهايي 
داشت؟ آيا مي توانستيم بهتر از اينها مبارزه كنيم؟ 
كجا بود كه با محدوديت روبرو مي شديم؟ احساس 
ناتواني مي كرديم؛ نمي دانستيم چكار بايد بكنيم؟ 
كجا بود كه حس مي كرديم بعضي بحث ها و 
استدالالت و دل سوزاندن ها دارد سد راهمان مي 

يچ، دارد شود؟ گره اي از كارمان نمي گشايد كه ه
گيجمان مي كند؟ و آن پرسش هميشگي و 

حاال چه بايد كرد؟ اولين نكته اي كه به : اساسي
ذهن مي آيد نقطه قوت و نقطه ضعفي است كه پا 

خيزش كردستان . به پاي هم خودنمايي مي كنند
به سرعت سراسري شد اما در سطح كردستان، از 

همبستگي مردم . شمالي ترين تا جنوبي ترين شهر
ر گير در اين مبارزه به يك همبستگي عمومي در د

عكس العملي . سطح سراسر ايران بسط پيدا نكرد
گر کشور در ينقاط ددر خور آن خيزش گسترده در 

توده هاي مردم و مشخصا روشنفكران ان يم
يك بار ديگر، . بخشهاي غير كرد مشاهده نشد

مرزبندي هاي ملي واقعا موجود در عرصه مبارزات 
كامال . و سياسي، پر رنگ به نمايش درآمدطبقاتي 

اگر اين بند مشترك ! واقعي اما با كاركردي منفي
يعني ستم عميق و همه جانبه و ديرينه ملي كه بر 
اكثريت قاطع مردم كرد اعمال مي شود نبود، 
مسلما اين مبارزه با چنين سرعتي گسترده و 

حاال اگر كسي، حزبي، اين وسط . توانمند نمي شد
 شود و به زور تحليل هاي من در آوردي پيدا

بخواهد مردم كردستان را قانع كند كه هيچ جنبه 
ملي در اين خيزش وجود نداشته است، و ماهيت 
آنچه در كردستان ديديم عينا  همانست كه در 
ساير نقاط ايران مي بينيم، خود را مضحكه خاص و 

 ستانخطاب به جوانان کرد



٧صفحه    حقيقت        ۲۴ شماره
اين نوع بحث كردن، عليرغم اينكه . عام كرده است

ا براي ايجاد همبستگي بيشتر بين توده هاي ظاهر
كرد و ستمديدگان ساير مناطق كشور انجام مي 
گيرد، عمال بر قشرها و طبقاتي كه از ستم مضاعف 
در رنجند و اين تفاوت را با پوست و گوشت خود 

نفي واقعيت . احساس مي كنند تاثير عكس دارد
موجود باعث مي شود كه مرزبندي هاي ملي پر 

نافيان وجود ملت و . از آنچه هست جلوه كندرنگتر 
مساله ملي و ويژگيهاي مبارزه طبقاتي در ملل 
تحت ستم، هميشه بيشترين خدمت را به تنگ 

در حركت براي رفع . نظري ناسيوناليستي كرده اند
نقطه ضعفي كه گفتيم، 
اگر قرار است يقه 
ناسيوناليسم گرفته شود 
در درجه اول بايد سراغ 

مي رفت كه بي ناسيوناليس
تفاوتي و انفعال نسبت به 
خيزش كردستان را در 
بين مردم مناطق غير كرد 
و مشخصا در مراكز فارس 

 . نشين رواج مي دهد
ولي به هر حال،      

همبستگي رابطه اي دو 
طرفه است كه براي آن 
بايد تالش مشخصي انجام 

اين تالش، نه . شود
. نصيحت است و نه دعوا

. ي استمساله، كار سياس
مساله، افشاگري سياسي 

. از عملكرد ستمگرانه عمومي و خاص رژيم است
 ستمگري خصلت مشخصمساله، نشان دادن 

طبقاتي و اجتماعي در منطقه اي مثل كردستان به 
مساله، . ساير نقاط استزحمتکشان و خلقهای 

درك و ترويج اين نكته حياتي است كه عليرغم 
 قوت و ضعف هر تفاوت شرايط و تاريخچه و نقاط

بخش از طبقه كارگر چند مليتي در ايران و ساير 
قشرهاي ستمديده و زحمتكش، همه ما 

انقالب و پيروزي و رهائي واقعي در . همسرنوشتيم
عصر كنوني، بدون مبارزه واحد همه اين اجزاء براي 
در هم شكستن يك دولت واحد و جدا شدن از 

ر و تارهاي يك شبكه واحد و جهاني استثمارگ
حتي همين گام اول، . ستمكار به دست نمي آيد

يعني سرنگون كردن جمهوري اسالمي هم در گرو 
اينست كه همسرنوشتي و مبارزه واحد را درك 

موقعيت . كنيم، كه واقعا انترناسيوناليست باشيم
براي تبليغ و ترويج همسرنوشتي ستمديدگان 
مساعد است؛ ابزار براي جلب همبستگي ميان مردم 

ير مناطق با مبارزات جاري در كردستان گسترده سا
هزاران هزار كارگر و . تر و مهياتر از گذشته است

زحمتكش و روشنفكر كرد در جستجوي كار و يا 
ادامه تحصيل به مناطق مختلف كشور پرتاب شده 

پايتخت و مراكز پر جمعيت شهري به معناي . اند
مهاجران كرد با . واقعي كلمه، چند مليتي است

وقايع و تحوالت كردستان پيوندي بسيار نزديك 
رفت و آمدها هميشگي است و در فاصله . دارند

چرا كه شغل ها و مشغله ها و . هاي كوتاه زماني

اين . دغدغه ها، بسيار ناپايدارتر از گذشته است
نيروي مهاجر پراكنده در گستره كشور ظرفيت 
انتقال مسائل مبارزات سياسي كردستان به توده 

ظرفيت . اي همسرنوشت ساير مناطق را دارده
تبليغ ضرورت برپايي مبارزات اعتراضي و اعالم 

ظرفيت . همبستگي با خيزش توده هاي كرد را دارد
پيوستن و مسئوليت به عهده گرفتن در مبارزات 
گوناگون حق طلبانه و آزاديخواهانه اي كه در 

آيا . محيط كار و زيستش جريان مي يابد را دارد
گونه به مساله نگاه مي كنيم؟ آيا اين مبارزات را اين

مبارزه خود مي بينيم؟ يا اينكه فقط خود را متعلق 

و متعهد به مبارزه در خاكي مي بينيم كه در آنجا 
به دنيا آمده ايم، در آنجا همزبان و هم فرهنگ و 

 فك و فاميل و آشنا داريم؟
اما اين چند هفته خيزش، واقعيت حياتي      

گري را نيز به توده هاي كردستان به ويژه جوانان دي
اين كه دولت مرتجع به كردستان . مبارز نشان داد

مدتهاست كه اين جنگ، . اعالم جنگ داده است
ولي براي نسل جوان . پنهان و آشكار ادامه دارد

شايد اين اولين بار باشد كه بطور ملموس آن را 
ش احساس مي كند و با مسائل و پيچيدگي هاي

وقتي كه شعله هاي خشم مردم . روبرو مي شود
زبانه مي كشد، اينجا و آنجا دست به مجازات 

اعمال شورانگيز قهر . مزدوران رژيم مي زنند
. انقالبي، دلگرمي و تحسين مردم را به دنبال دارد
. در وقايع اخير نيز از اين صحنه ها كم ديده نشد

وي منظم خيلي ها به اين فكر مي كنند كه ما با نير
مساله فقط مزدوران . سركوبگر روبرو هستيم

اطالعاتي و نيروي انتظامي و واحدهاي ويژه سپاه 
ما با يك ارتش ارتجاعي روبرو بوده ايم و . هم نيست

با امكانات معين، با استراتژي ها و تاكتيك . هستيم
هاي معين، با ستاد فرماندهي و سلسله مراتب 

ما كه فقط . عينمعين، و با نقاط قوت و ضعف م
نمي . نمي خواهيم عكس العمل نشان دهيم

. خواهيم در دور باطل مقاومت و سركوب بچرخيم
. ما كه فقط نمي خواهيم ضرب شست نشان دهيم

شايد . ما مي خواهيم پيروز شويم و به رهايي برسيم
اين فكر و اين سواالت در كردستان بيشتر از ساير 

دستان سابقه چرا كه كر. نقاط ايران مطرح شود
طي ده ساله اخير . جنگيدن با اين رژيم را دارد

تالش هاي زيادي از جانب نظريه پردازان رژيم، 
ناصحين سوسيال دمكرات امپرياليست و بخشي از 
اپوزيسيون جمهوري اسالمي انجام گرفت تا فكر 
جنگيدن براي پيروز شدن را از سر مردم بيرون 

در مورد جنبش و اين كار بيشتر از هر جا . كنند
اينان روي ناكامي مبارزه . كردستان انجام گرفت

مسلحانه پيشمرگان و از دست رفتن مناطق تحت 
نفوذ اپوزيسيون مسلح كرد انگشت مي گذاشتند تا 
اثبات كنند كه دست به سالح بردن فايده اي ندارد 

نتيجه . و همه اش ضرر است
عملي اين بحثها چه بود؟ قدرت 

حبان همچنان در دست صا
قدرت باقي ماند و اسارت و رنج 

مشكل كار، . مردم ادامه يافت
جنگيدن نبود بلكه چگونه 

اين كاري است . جنگيدن بود
اساسي، نقشه مند و طوالني كه 
هم رهبري و ساختار خود را مي 
خواهد؛ هم استراتژي ها و 
تاكتيك هاي معين خود را؛ هم 
امكانات و نيروي انساني و مادي 

اين .  مناسب خود راو تسليحاتي
با گوشمالي دادن تحسين 
برانگيز يك مزدور اطالعاتي يا 
پاسدار در كوچه هاي شهر فرق 

با عمليات تبليغي يك . دارد
گروه چريكي عليه مراكز دشمن 
كه در حمايت از خيزش مردم صورت مي گيرد 

 پيشمرگان با اهدافي ه مسلحانهبا مبارز. فرق دارد
ده ها، فشار گذاشتن بر نظير روحيه دادن به تو

. رژيم و اينجا و آنجا امتياز گرفتن از آن فرق دارد
در هم شكستن :  هدف جنگ انقالبي روشن است

دستگاه نظامي سركوبگر كه قلب دولت ارتجاعي 
محسوب مي شود و همزمان پي ريزي مناسبات 

اين دورنمايي است كه در . نوين در همه عرصه ها
ظر داشت و براي تحققش مبارزات كنوني بايد مد ن

آيا مردم آمادگيش را ندارند؟ چشم خود . تالش كرد
را ببنديم و صحنه هاي همين خيزش چند هفته 

توده های مردم . اي را يك بار ديگر از نظر بگذرانيم
مساله اينست كه از چه . پر از انرژی و خواست اند

سياستي پيروي مي كنيم؛ به دنبال چه اهدافي 
 .كار را از كجا باز مي كنيمهستيم؛ و گره 

پرسش اساسي ديگري كه بدون شك به ذهن      
توده هاي پيشرو و جوانان آگاه نيش مي زند، در 

اين خيزش را چه كسي . مورد رهبري مبارزه است
رهبري كرد؟ آيا هيچ نيرو و حزب و شخصيتي 
توانست مهر خود را بر آن بكوبد و سياست هاي 

 بر مبناي اهداف و عملي و شعارهاي خيزش را
استراتژي معيني جلو بگذارد؟ تقريبا همه بر 

در عين . خودجوش بودن اين خيزش اذعان دارند
حال، احزاب و محافل مختلف كه هر يك دستي در 
صحنه كردستان داشتند تالش كردند شعارها و 
ديدگاه هاي خود را در ميان مردم بپاخاسته بويژه 

 نياز حياتي است و رهبري، يك. جوانان تبليغ كنند

 
  ۵۸مريوان نسل جوان در راهپيمائی 



  ٨ صفحه  ۲۴   شماره  حقيقت                
لحظاتي پيش آمد كه شركت كنندگان در خيزش 
سراسري كردستان هم از خود پرسيدند حاال چكار 
بايد بكنيم؟ چطور بايد ادامه دهيم؟ از كدام تجربه 
ها مي توانيم و بايد بياموزيم؟ كيست كه راه و چاه 
را نشانمان دهد و تجربه ها را در اختيارمان بگذارد؟ 

ات، خيلي خاطرات و تجارب دور و در اين لحظ
خيلي از حرفها دوباره در . نزديك به ذهن ها آمد

به . و خيلي سياستها دوباره رو آمد. گوشها زنگ زد
ياد آورديم كه بخشي از احزاب اپوزيسيون به 
دفعات مردم را به مبارزه مسالمت آميز فراخوانده 

گفته بودند دست زدن به خشونت در مقابل . بودند
صحيح » تاكتيكي«وبگري دشمن از نظر سرك

وقتي ! نيست، چون بهانه به دست دشمن مي دهد
كه مقامات رژيم به تجمع مسالمت آميز مهاباد در 
اعتراض به قتل شوانه جواب سر باال دادند و 
مزدورانشان مردم را وحشيانه سركوب كردند پوچي 

به ياد آورديم كه بخشي از . روشن تر شدآن حرفها 
وزيسيون در روزهاي پر هياهوي دوم خرداد اين اپ

دفاع از بد «كوشيده بود كردستان را هم زير پرچم 
و به ويژه در بين جوانان » در مقابل بدتر بكشاند

در برابر جناحي از رژيم » تسامح و تساهل«بذر 
وقتي كه اين بار هم به چشم ديديم همه . بپاشد

 به جناح هاي جمهوري اسالمي آستين باال زدند و
سركوب و فرونشاندن خيزش پرداختند، تزلزل و بي 

 از يبرخ. ان تر شدينمامايگي اين بخش از مخالفان 
مبارزه مسلحانه " يکارگر"ا ياحزاب به اصطالح چپ 

در كردستان را تحت عنوان سنت گرايي عشيرتي و 
وقتي كه ديديم . نماد ناسيوناليسم محكوم مي كرد

مبارزه «را به حاال هم دارند مردم كردستان 
دعوت مي كنند، ماهيت رفرميستي و بي » متمدنانه

سرانجام بودن سياستهايشان را روشنتر درك 
وقتي كه سكوت معني دار محافل . كرديم

امپرياليستي و كارگزاران آنان در كردستان عراق را 
در روزهاي سركوب خيزش سراسري كردستان 

در (  ديديم گسترده مردم راي هايري و دستگايران
کا و اروپا مرتبا يکه در همان روزها سران آمريحال

 ي کردند و رسانه هاي را مي گنجيدرخواست آزاد
 پوشش ي گنجي مرتبا به اعتصاب غذاي غربيگروه

سرانجام سياست تسليم طلبي و ، )  دادنديم
با اين . همراهي با امپرياليسم را بهتر فهميديم
قدم نمي سياست ها و با اين رهبري ها، قدم از 

 .                       توان برداشت
جنبش كردستان همانند جنبش توده ها در      

راهي كه . سراسر ايران نياز به راهي ديگر دارد
توده . خودجوش و خودبخودي ساخته نخواهد شد

هاي مردم و هزار جوان بپاخاسته و تشنه پيروزي و 
فاوت رهايي نياز به يك رهبري و سياست نوين و مت

به حزبي كه افق هاي محدود تاكنوني را . دارند
 يستيکمونبشكند، انرژي مردم را با آگاهي انقالبي 

ست يک حزب کموني. و اهداف بزرگ آزاد كند
انترناسيوناليست كه مرزهاي تفرقه و پراكندگي 
ملي را با اتحاد آگاهانه و داوطلبانه طبقه كارگر و 

كه بخواهد حزبي . توده هاي ستمديده پاك كند
جنگ انقالبي را سازمان دهد و بداند كه چگونه آن 

ميليوني مردم  با اتكاء به تواند و يد تدارک ديبارا 
 ■.درتا پيروزي نهايي رهبري ك

و  "کردخلق ون ياتحاد انقالب " به نامي     گروه    
  نامه)۱(پناه  زدانين ي به نام حسي فرديبا امضا

کل سازمان ملل و ر ي عنان دبي خطاب به کوفيا
 کردستان يس منطقه ايس جمهور عراق و رئيرئ

 يبرا تقاضا کرده است که  در آن وعراق نوشته
 يروهاي توسط ن کرد از سرکوب مردميريجلوگ

" يمنطقه امن"ران ي اي اسالميسرکوبگر جمهور
 و ييکاي آمريروهاي نکه " يمنطقه امن"مانند آن 

سال  (راقعدر کا ينش پس از جنگ اول آمريمتحد
 عراق بر پا کردند، کردستان  در)  به بعد١٩٩٠

و يراد" به نام يئويرابطه رادن ي در هم.جاد کننديا
ران ي نظر سازمان زحمتکشان کردستان ا"يبرابر
ا شد که در يرا جو) ي مهتدي به رهبرکومله(

 رضا ين حزب به نام  آقاي اافراد از يکي ،جواب
اظهار داشت  دهين اي مثبت دانستن ا ضمنيکعب
کا ي اروپا و آمريمتاسفانه با توجه به تضادها:"که 
ن ي خوب بود اگر چنيد است ولي بعين امريچن
 ي براين خود تنفسيوست و اي پي به وقوع ميزيچ

نده يکه که گوي هنگام." بوديجنبش کردستان م
 ين نامه اي چنيمعناتذکر داد که شان يبه او يراد

 يروهايل حاضر ن که در حاي همان اشغالگريعني
 در ي کعبي، آقادهندي در عراق انجام مييکايآمر

 ي خارجيرويچرا دخالت ن ":پاسخ اظهار داشت
ن ي شود؟ چرا اي مطرح مين مواقعيفقط در چن

 ي مطرح مين مواقعيت ها فقط  در چنيشکاک
ست که بخواهند جنبش توده ين ني ايا برايشود؟ آ

 "ال ببرند؟ر سوين مسئله زي مردم را به خاطر ايا
کومله، ست که رهبران ين بار نين اولي البته ا     

 يستياليامپر ي هايتجاوزگرن گونه يمدافع ا
سم يالي امپريدرست در زمان حمله نظام. شوند يم

ردم مبارز سنندج  ميوقته مردم عراق يکا عليآمر
 ، تظاهرات کردنديستيالي امپرين تجاوزگريه ايعل
 عمر يحزب به نام آقان ي اي از رهبران بااليکي
به مردم سنندج چه :" زاده اظهار داشت يلخانيا

 ."کا تظاهرات کننديه آمريرسد که علي ميسود
 توان ي رسد، چون نمي نميچ سودي که هيراست

است ي کرد و در بازار آزاد سيه گذاري آن سرمايرو
 .به معامله اش گذاشت

ات يع با بکار گرفتن واقيد مسئله را کميائي     اما ب
ن است که مگر ي اي کعبيسوال ما از آقا. ميبشکاف

 مردم بغداد توانسته منطقه امن درست يکا برايآمر
 يران تقاضا مي کردستان ايکند که حاال آن را برا

ر نگاه دهها هزار يد که زي دانيد؟ مگر شما نميکن
 ٨٠٠ن ي مستقر در بغداد هر هفته بيکائيسرباز آمر

 يل داده ميان ها تحومارستي جسد به ب١٠٠٠تا 
کا ي ارتش آمري بغداديشود و طبق گفته دکترها

 نکنند ي دهد که کالبد شکافيد ميبه آنها دستور اک
 شود که از ي معلوم ميرا با انجام کالبد شکافيز

مگر .  ترور شده انديعنيک کشته شده اند، ينزد
گر ي ديد، بغداد و موصول و شهرهاي دانيشما نم

 مرگ شده که در لباس يه هاعراق مملو از جوخ
 هوادار حزب ي هاي به در منازل سنيس عراقيپل

 ي روند و افراد را برده  و در نقطه نامعلوميبعث م
ک خبرنگار ي مرگ حتا ين جوخه هاي کشند؟ ايم

ن ي را که در حال سند جمع کردن در ايکائيآمر
ده و يرون کشي بيمورد بود در روز روشن از تاکس

ن يا.  کردندي در مغزش خاليدر جا گلوله ا
خبرنگار قبل از مرگش اظهار نظر کرده بود که 

 دست پرورده يس عراقي مرگ توسط پليجوخه ها
 يار و محکيشما با چه  مع.  شونديکا اداره ميآمر

ک مشت يکا که توسط يد ارتش آمري کنيفکر م
 مردم يوانه که از کشتار و بمباران هوائياوباش و د

 ي شوند،  ميخود و سرمست ميگناه از خود بيب
فراهم کنند؟ " تيامن" مردم کردستان يتوانند برا

 بر ي جسد که به ضرب گلوله ا٣٨ اوت ٢٥در روز 
نهم  يا. افت شدنديسرشان ترور شده بودند در بغداد 

 مرگ ساخته و پرداخته ارتش يکار جوخه ها
ن يتکارتريکا که توسط جنايارتش آمر. کا بوديآمر

 ي تواند روي شود، فقط مين اداره مي زميافراد رو
 يان هر جامعه ايتکاران و اوباش و قاچاقچيجنا

ن صفات ي را هم که از ايحساب باز کند و آنهائ
 کند و بعد ين صفات آلوده ميمحروم بوده اند به ا

ن بهتر يبنابرا.  کندي به آنان اتکا مي هر کاريبرا
 ي کردهاي صحبت از منطقه امن براياست وقت

د و يومه بگذاريد کلمه امن را در گي کنيان مريا
 . ديچند عالمت تعجب هم در مقابلش قرار ده

ات ي به واقعيک کم عقب تر رفته و باز با نگاهي     
: در کردستان عراق چگونه بود" منطقه امن"م ينيبب

در کردستان عراق درست شد، " منطقه امن "يوقت
 ي اسالمي و سپاه پاسداران جمهوريتي امنيروهاين

ترور .  کردستان عراق مستقر شدنديدر شهرها
 مستقر در يرانيون ايسي احزاب اپوزياعضا

 يجنگها. ن زمان رخ داديکردستان عراق، در هم
 و ي و مسعود بارزانيان گروه جالل طالبانيم

 با کمک سپاه پاسداران يکي(گر يکديکشتارشان از 
ن دوره رخ يدر هم) ني با کمک صدام حسيگريو د
 در کردستان عراق يدرست شدن احزاب اسالم. داد

ه گرفتن آنها در ي و پاي اسالمي جمهورياز سو
 يکيدست به . ن دوره بودي روستاها در هميبرخ

 يه برايست ترکي با دولت فاشيکردن جالل طالبان
پس . ن دوره بودي پ کا کا در هميروهايسرکوب ن

 ؟  ي کيبرا" امن"نجاست که يسوال ا

 منطقه امن در کردستان ايران؟
 

 ! پندارهاي واهي را به دور افکنيد: آقايان کومله



٩صفحه    حقيقت        ۲۴ شماره
ز يگر نيک جنبه ديد مسئله را از ير     بگذا

 يبرا" منطقه امن" که صحبت از يهنگام. ميبشکاف
ن همراه با آن القاء يک درک دروغي شود يکردها م

ک ي فاقد ين منطقه ايا چنيکه گو:  شوديم
باز هم با . ن استي معي و اجتماعيخصلت طبقات

در کردستان عراق و تداومش " منطقه امن"نگاه به 
 و امروز در شکل حکومت يومت کرددر شکل حک

م ينيم ببي تواني، مي و بارزانيدو حزب جالل طالبان
 ي حاکم داراياسيهم قدرت س: ستين نيکه چن

ن ي اي است؛ هم کارکرد اقتصاديخصلت طبقات
 است؛ هم روابط ي خصلت طبقاتيحکومت دارا

 ي حاکم در جامعه کردستان عراق داراياجتماع
ک هر يپيامعه، نمونه تن جيا.  استينيخصلت مع

گر ي ديجامعه ستمگر و استثمارگر جهان سوم
د؟ قدرت ين را انکار کنيد اي توانيا ميآ. است

 يک شبکه فئودالي به وضوح در دست ياسيس
ش در دست ي است که سرنخهايرتيعش
ه ي است و در نظام سرمايکائي آمريستهاياليامپر
ق يز طرنها ايادغام ا.  هم ادغام شده اندي جهانيدار

 يه داري به سرمايتي و امنيارائه خدمات نظام
د افغانستان از يهمانطور که دولت جد.  استيجهان
 يه داريق قاچاق مواد مخدر در نظام سرمايطر

، ين نظاميک چنيطبعا .  ادغام شده استيجهان
ران واداره ي جامعه را بعنوان مديروهاين نيبدتر

 آن و اگر هم. ردي گيکنندگان خود بخدمت م
 ين هايبدتر"ران واداره کنندگان در گذشته يمد

 آنها ين نوع نظام اجتماعينبودند، کارکرد ا" جامعه
ن يبنابرا.  کنديل ميتبد"  جامعهين هايبدتر"را به 

 کردستان يحاکمان کنون" گذشته"مجادله بر سر 
 از آنان در گذشته ياريچه بسا بس. ستيعراق ن

شان ياد را ادعاهات افريماه. هم بودند" ستيکمون"
 کنند و يه مي که تغذيوالئي کند بلکه هين نمييتع

 کنند ي دهند و در جامعه حاکم ميپرورش م
 حاکم در ياسين قدرت سيبنابرا.  کندين مييتع

 يعني.  دارديک خصلت ضد مردميکردستان عراق 
ت مردم کردستان عراق کار ي منافع اکثرينکه برايا

ز مردم کردستان عراق  ايتي اقلي کند بلکه براينم
که (کا يسم آمرياليکه جزو طبقات حاکمند و امپر

.  کنديکار م) ستين" مردم"واضح است که جزو 
 حاکم در کردستان عراق هم که يخصلت اقتصاد

 يح واضحات ميرا توضيح ندارد زي به توضيازين
ران روستاها يت وي به وضعي است نگاهيکاف. شود

در باب استثمار  يقي است تحقيکاف. ديندازيب
ران ي که از کردستان ايکارگران(کارگران مهاجر 

ت يدن ماهي فهميو برا. ديبکن) ندي آي کار ميبرا
ت زنان ي به وضعي است نگاهي کافيروابط اجتماع

 يغ مي که در جامعه تبليبه خصلت فرهنگ. ديبکن
 مدارس و ي آموزشيد؛ به کتابهايکنند نگاه کن

مجموعه . دي نگاه کن دو حزب حاکميون هايزيتلو
 ي و اجتماعي دهد که روابط طبقاتينها نشان ميا

 يستمگرانه از نوع متعارف که در همه کشورها
. ز حاکم استينجا نيجهان سوم حاکم است در ا

 و ي خصلت طبقاتيدارا" منطقه امن"ن يبنابرا
و " اجازه تنفس "يني معيروهاي است و به نياجتماع

 .  دهديرشد و حاکم شدن م
. ميگر بشکافيک سطح دي      حال مسئله را در 

کا ي کومله از آمريحي تلويمشکل عمده در تقاضا
ران، باز يدر کردستان ا" منطقه امن"جاد ي ايبرا

مشکل عمده . ستي ني اشغالگريکردن راه برا
 که يدئولوژين ايا:  استيني معيدئولوژيغ ايتبل

کنند د قبول يران باي مردم در کردستان ايتوده ها
 بر يکه از دست خودشان و جنبش خلق کرد کار

د و آنان محکوم هستند که سرنوشت خود را ي آينم
دوار ي بسپارند و اميستيالي امپريبدست قدرتها

فکر . ن که هست شودياز ا" وضع بهتر"باشند که 
 رهبران کومله و حزب ي که برايد جلساتي کنيم

 يبرا شود عمدتا يدموکرات در واشنگتن گذاشته م
ن ي بردن اينان براي اتکاء به ايست؟ عمدتا برايچ
.   مردم کردستان استيان توده هاي به ميدئولوژيا

ک برنامه ينکه يقبل از ا" منطقه امن"جاد يحرف ا
ن يک نگاه و باور معي باشد، اشاعه ي و نظامياسيس

که :  مردم کردستان استيان توده هايدر م
چ يشود و ه ين ميي تعيگري ديسرنوشتش در جا

 در رابطه با در دست گرفتن سکان يت و توانيظرف
 هم ين بهتر است تالشيسرنوشت خود ندارد بنابرا

ن قناعت کند که مهره شطرنج ي آن نکند و به ايبرا
ک ي ينکه خلق افکار برايبله، هدف قبل از ا. باشد

ارتش . روس استيک وين باشد، اشاعه يبرنامه مع
کا اول با آنها يان آمري کشتار بوميکا، برايآمر

جاد ي و اي کرد و بعنوان عالمت دوستيمذاکره م
کروب ي آلوده به ميدر مقابل سرما پتوها" تيامن"
 ي اش را مي کرد و بعد کار اصليانشان پخش ميم

ه ي کردها داي که برايکائين ارتش آمريا. کرد
 يه نفرت از خلقهايمهربانتر از مادر شده، بر پا

و دوست . افته استيم ي تعلجهان متولد شده و
ک را يدئولوژيرات اي همان تاثين ارتشياندن چنينما

ان هشت سال حکومت به اصطالح يدارد که در جر
دوم  ( ي اسالميحکومت جمهور" اصالح طلبان"

ک عده باورشان شد که شکنجه ي)   هايخرداد
ن قرار است امروز يروز اويان ديگران و بازجو

رانه يگيستها پيکمون. ن آورد به ارمغايشان آزاديبرا
ن يه اي مردم کردستان عليان توده هايد در ميبا
ج کنند و در مورد يغ و تروي تبلي ارتجاعيدئولوژيا

ند که  ي هشدار دهند و بگويروسين وياشاعه چن
 از اتکاء ي ناشي خلق کرد غرور و سربلنديتوده ها

 ي خود، و بلند پروازيروي خود، باور به نيرويبه ن
 ي نميچ وعده اي خود را با هيآمال و آرزوهادر 

 مدت و پر يدر مبارزه طوالن. توانند کنار بگذارند
 که يافتن به جامعه اي دست يب برايفراز و نش
ن نگرش مانند ي بخش است، داشتن ايواقعا رهائ

رند هر ي بگي که آن را از خلقيزمان. ات استيآب ح
ن ي مهمتر ازيکين يا.  توانند بکنندي مي با ويکار

 . در کردستان استي مبارزه طبقاتيمولفه ها
 

انه، منجمله خلق يده خاورمي ستمدي     خلقها
 قول و قرارهاي که گول ي رهبرانيکرد، بارها از سو

 و دول مرتجع را خورده و يستيالي امپريقدرتها
 يادي شده اند، ضربات زتزلزل و بي ثباتيدچار 

ن ي مبارزالزم است که نسل جوان. خورده اند
کرد يخا رويکرد که تارين رويکردستان نسبت به ا

 کردستان بوده، ي و بورژوازيانات فئوداليجر
 مبارزه امروزه، .برخورد انتقاد فعال اتخاذ کنند

ها و يه تجاوزگرير سراسر جهان عل ديگسترده ا
خلق کرد ان است و يستها  در جرياليت امپريجنا

 ين الملليحاد ب از اتيد بخشي تواند و حتما بايم
. ه دشمنان مشترک باشدي جهان عليخلقها

د با تمام قوا يست در کردستان باي کمونيروهاين
 ين المللين نهضت بيجنبش خلق کرد را به ا

 ين راحتي جهان، به ايط کنونيدر شرا. متصل کنند
ست که زحمتکشان و روشنفکران يها هم ن
بند  که به زد و يروهائيدهند که نجازه  اکردستان
تکار و مخوف جهان مشغولند با ي جنايبا قدرتها

. ، به قدرت برسندمبارزات مردمه قرار دادن يدستما
 يکا را در مداخله نظاميسم امريالي که امپريزيآنچ

ش از آنکه تضاد با يران محدود کرده بيدر ا
 است که در ي  باشد، گردابيي اروپايستهاياليامپر

 دوستان کومله حرف ما به. عراق دچارش شده است
ن ي با بزرگتريکياست مرگبار نزدين است که سيا

منافع خلق کرد و . ا را کنار بگذارنديدشمن مردم دن
ن يتان را که در سخت تري از رفقايارياد بسي

ط جنبش خلق کرد با صداقت و فقط با اتکاء يشرا
زال خلق مبارزه کرده و جان باختند را ي اليرويبه ن
 ■. دين راه بازگردير نشده از ايد و تا دياد آوريبه 
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  ١٠ صفحه  ۲۴   شماره  حقيقت                

بر سر اين . از دير باز يكي از مجادالت درون جنبش بين المللي كمونيستي بوده است" ق تعيين سرنوشت مللح"بحث مربوط به مسئله ملي و شعار 
براي نسل نوين . مسئله ـ همانند ساير مسائل مربوط به انقالب ـ ميان ماركسيسم و انواع خطوط فرصت طلبانه مبارزات مهمي جريان يافته است

روز زير پرچم كمونيسم گرد مي آيند، درك اين مبارزه و درگير شدن در آن بخش مهمي از روند كسب آگاهي كارگران و روشنفكران انقالبي كه ام
 . طبقاتي است

مسئله ملي و به رسميت .  در نتيجه مرزبندي با حزب توده و رويزيونيسم شوروي شكل گرفت١٣٤٠جنبش نوين كمونيستي ايران طي دهه      
در اين زمينه مبارزات ارزشمندي با نظرات شووينيستي، با . تمديده، يكي از موضوعات مورد توجه اين جنبش بودشناختن حق تعيين سرنوشت ملل س

در نفي موجوديت ملل و پرده پوشي ستم ملي و در همداستاني با دولت ارتجاعي شاه، ) جبهه ملي و شركاء(نظراتي كه بورژوا ناسيوناليستهاي فارس 
 و سركوب خونين آنها توسط جمهوري اسالمي، بحث مسئله ملي ٥٧ برپائي جنبش هاي ملي گوناگون در جريان انقالب .اشاعه ميدادند، صورت گرفت

 . و حق تعيين سرنوشت را بيش از پيش به جلوي صحنه آورد و جريانات طبقاتي مختلف را به اتخاذ موضع واداشت
حق تعيين "درباره مسئله ) ح ك ك ا(ر برخي از نظريات حزب كمونيست كارگري ايران آنچه در اينجا از نظر شما ميگذرد نقدي است كمونيستي ب     

وجود عيني "، "سوء استفاده طبقات ارتجاعي"، "پر تناقض بودن"را با استدالالتي از قبيل " حق تعيين سرنوشت"اين حزب صحت شعار ". سرنوشت ملل
 .و امثالهم نفي مي كند" نداشتن مقوله ملت

و ) ١ (نوشته منصور حكمت" ملت، ناسيوناليسم و برنامه كمونيسم كارگري"عمدتا به يك سلسله مقاالت تحت عنوان " ح ك ك ا"رات براي نقد نظ
الزم به ذکر است که اين نقد قبل از تقسيم اين حزب و  (.رجوع كرده ايم)٢ (نوشته فاتح شيخ االسالمي" تماميت ارضي، خودمختاري يا حق جدائي؟"

 ).نصور حکمت، رهبر اين حزب، در قيد حيات بود، نوشته شده استزماني که م
 

 حق تعيين سرنوشت،

 تجارب، تعابير

براي نفي شعار حق تعيين سرنوشت " ح ك ك ا"   
يك سلسله "ميگويد كه اين شعار دربرگيرنده 

است؛ اين شعار قابليت آن را " سئواالت و تناقضات
 واقع شود؛ دارد كه مورد سوء استفاده و سوء تعبير

لزوما " حق تعيين سرنوشت ملي"به دست آوردن 
شرايط بهتري را براي مردم يك كشور بوجود نمي 
آورد و در بسياري موارد گرفتار شرايط ارتجاعي 

" ملت"، وضعيت "ح ك ك ا"شاهد . تري شده اند
سرنوشت خويش به دست "هاي مستقل شده و 

 .پس از جنگ سرد است" گرفته
    
 بارها رهبري ،اريخ مبارزه طبقاتيدر طول ت  

مبارزات مردم بدست رهبراني افتاده كه نماينده 
اين رهبران، ثمرات . منافع آنها نبوده اند

فداكاريهاي توده ها را پشتوانه به قدرت رسيدن 
. خود كرده و از پشت به توده ها خنجر زده اند

جنبش ملي فلسطين . متاسفانه نمونه بسيار است
  ٥٧ت؛ و چرا راه دور برويم، انقالب پيش چشم ماس

 
تاريخ انقالبات بزرگ . ايران يك نمونه ملموس است

نيز تاريخ مبارزه، شكست، باز هم مبارزه، باز هم 
تنها جمعبندي . شكست و سرانجام پيروزي است

 صحيح از شكست مبارزات عادالنه توده ها اين است 
 . كه كمونيستها بايد وظايف خود را عملي كنند

 زماني پيروزي نصيب اكثريت مردم ميشود كه
 کمونيست خود، حزب با داشتن طبقه كارگر 

آگاهانه انقالب را رهبري كند و دنباله رو طبقات 
با انكار واقعيت مسئله ملي و نفي شعار . ديگر نشود

حق طلبانه حق تعيين سرنوشت ملل تحت ستم، 
مسلما نمي توان آينده بهتري را براي توده ها 

بلكه تنها چيزي كه تضمين ميشود، . مين كردتض
بقاء دول حاكم و تقويت نفوذ رهبري بورژوائي و 
ايدئولوژي ناسيوناليستي ميان توده هاي كارگر و 

 .دهقان است و بس
طبقات ارتجاعي بارها از      امپرياليستها و 

شعارهاي عادالنه مردم سوء استفاده كرده و باز هم 
ي از جنگهاي ارتجاعي تحت  بسيار.... خواهند كرد

قدرتهاي . شعار دفاع از آزادي به راه افتاده است
امپرياليستي نيز بمبهاي خود را به نام دمكراسي بر 

اما اين سوء استفاده ها، حقانيت . عراق ريخته اند
مبارزه عليه امپرياليسم و در راه آزادي و دمكراسي 

  در تاريخ جنبش و .واقعي را زير سئوال نمي برد

 
كمونيستي، تمامي مقوالت بارها از جانب فرصت 
طلبان و رويزيونيستها مورد تحريف و سوء تعبير 
واقع شده و كمونيستها مجبور شده اند عليه 
دركهاي انحرافي مبارزه كنند تا بورژوازي نتواند از 
. اين روزنه به درون صفوف طبقه كارگر نفوذ كند

ير پوشش ز" زب کمونيست کارگريح"براي نمونه، 
مقوالت ماركسيستي، يك خط سياسي و 
ايدئولوژيك بورژوائي را ترويج مي كند و دركي 
 مغشوش و تحريف شده از ماركسيسم ارائه مي

 يا اينكه رويزيونيستهاي شوروي براي چند. دهد
دهه تحت نام كمونيسم، يك نظام سرمايه داري 

ولي هيچيك از اين . امپرياليستي را مي چرخاندند
، حقانيت ماركسيسم و كمونيسم را نفي موارد

حق تعيين "بنابراين اين استدالل كه شعار . نميكند
مورد سوء تعبير واقع شده، نمي تواند " سرنوشت

 .دليل موجهي براي نادرست بودن و نفي آن باشد
 

 و تحقق" حق"معناي 

 انقالبي آن

اينست كه در شعار " ح ك ك ا"معضل ديگر از نظر 

 "بيگانه با انقالب" گزيده اي از مقاله 

 "حزب كمونيست كارگري ايران"نقدي بر نظرات 
 درباره مساله ملي

 
 )١٣٧٧پائيز (



١١صفحه    حقيقت        ۲۴ شماره
تفسير بردار " حق"، كلمه "شتحق تعيين سرنو"

 .است و معلوم نيست به چه چيزي اطالق ميشود
. اوال، روشن است كه حق به چه اطالق ميشود     

مقوله حق زماني به ميان مي آيد كه در يك عرصه 
 موجود نبوده بلكه يك تمايز برابريمعين، 

" حق ملل در تعيين سرنوشت. "اجتماعي وجود دارد
 شود كه در چارچوب يك نيز وقتي مطرح مي

كشور، ملتي برتر از ملل ديگر است و بر آنها ستم 
 . مي كند

براي اينكه بحث خود در مورد " ح ك ك ا"     
را موجه جلوه دهد، حق تعيين سرنوشت را " حق"

با حق طالق غير قابل مقايسه مي داند؛ چرا كه به 
قائم به "زعم اين حزب حق طالق، اعتبار خود را از 

 . بودن مي گيرد و ازلي و ابدي است" ذات
تبييني " حقوق"تبيين اين حزب از برخي      اما 

ايده آليستي است؛ زيرا اين حقوق را از شرايط و 
مناسبات اجتماعي جدا كرده و بطور مجرد مورد 

" حق تعيين سرنوشت. "بررسي قرار مي دهد
همانقدر روشن و مشروط به شرايط تاريخي و 

ابهامات و گيجي . ه حق طالقاجتماعي است ك
در اين حق مي بيند در واقع " ح ك ك ا"هايي كه 

 .از تناقضات بينش خودش سرچشمه ميگيرد
ديگري كه مورد بهانه قرار ميگيرد، " تناقض"     

خط جنبش بين المللي كمونيستي در مورد مسئله 
حق "خرده مي گيرد كه اگر " ح ك ك ا. "ملي است

مري روشن و قابل دفاع ا" تعيين سرنوشت ملل
است، پس چرا در اسناد جنبش كمونيستي 

لزوما به معناي "بالفاصله اضافه شده كه اين دفاع 
 ".توصيه جدائي نيست

اما خط و پراتيك جنبش كمونيستي در اين      
كمونيستها ضمن به رسميت . زمينه روشن است

شناختن اين حق، توصيه در مورد جدا شدن يا 
 به تحليل مشخص از شرايط نشدن را موكول
محك سنجش هم اينست كه . مشخص ميكنند

. كدام راه بيشتر به نفع مبارزه طبقاتي پرولتارياست
اما كمونيستها خارج از پراتيك مبارزه طبقاتي و 

مسئله جدائي يا عدم " سنجش"انقالبي خود را به 
آنها به جاي اينكه در . جدائي مشغول نمي كنند

نند، از هم اكنون مبارزه ميكنند انتظار آينده بنشي
تا رهبري تحوالت سياسي و اجتماعي به دست 
پرولتاريا باشد؛ و مسئله ملي به مثابه بخشي از 

 .انقالب پرولتري حل شود
 :ميگويد" ح ك ك ا"     

بخودي " حق"فورا معلوم ميشود كه خود كلمه "
 و گاه حتي مطلوبيت، اهميتخود چيزي راجع به 

 ..."ادي تحقق آن به ما نميگويد مامكانپذيري
. اين حزب انتظار شگفت انگيزي از كلمات دارد     

. از يك كلمه هيچيك از اين ها تفهيم نميشود
آن .  اجتماعي اند نماينده حقايقات و عباراتكلم

 وقتي بينش .حقايق اجتماعي را بايد درک کرد
اجازه درك حقايق اجتماعي را يک حزب طبقاتي 

. هد، كلمه كاري از پيش نخواهد بردبه آن نمي د
 و اهميت تحققبراي كمونيستها روشن است كه 

:  رهائي ملل تحت ستم چيستمطلوبيت تحقق
يعني رها شدن اكثريت توده هاي جهان از يكي از 
مهمترين تمايزات عصر ما؛ يعني از تقسيم شدن 

كسي كه . دنيا به ملل تحت ستم و ستمگر
امر را از مقاومتها و مطلوبيت واهميت تحقق اين 

شورشهاي مكرر و خونين ملل تحت ستم نتواند 
 . هم نمي تواند" حق"استنتاج كند، مطمئنا از كلمه 

اين حق را " امكانپذيري مادي تحقق"     
كمونيستها در پراتيك انقالبات سوسياليستي نشان 

كمونيستها مبارزه عليه ستم ملي را هم در . داده اند
ب پرولتري طرح كرده اند و هم زمينه تحقق انقال

موكد داشته اند كه در عصر كنوني تحقق واقعي آن 
 .منوط به انقالب است

خود ملت مربوطه "عبارت " ح ك ك ا"از نظر      
مبهم است و ميگويد اين مسئله " بايد تصميم بگيرد

چگونه ميتوان تشخيص داد، تا چه برسد به "را 
ي تصميم خود  كرد، تصميم به جدائتضميناينكه 

 ." آن ملت بوده است
ما از روش تشخيص اين حزب بي خبريم؛ ولي      

كمونيستها براي تشخيص ماهيت هر قضيه و 
روندي در اين جهان از روش ماترياليسم ديالكتيكي 

در ميان است " تضمين"اگر بحث . استفاده ميكنند
بايد تكرار كنيم كه تاريخ و تجربه نشان داده فقط 

رولتري مي تواند تحقق خواستهاي عادالنه انقالب پ
يعني اگر رهبري . توده هاي مردم را تضمين كند

مبارزات توده ها به دست طبقات بورژوا بيفتد تنها 
تضميني كه ميتوان داد اينست كه آن مبارزات 
شكست ميخورد و ثمره فداكاري توده ها به هدر 

نيز " حق"تحقق واقعي يا غير واقعي اين . ميرود
عادالنه ديگر منوط به آن است كه " حق"انند هر م

مبارزه انقالبي و روند انقالب چگونه به پيش مي 
براي كمونيستها و انقالبيون، و نه رويزيونيستها . رود

و رفرميستها، كامال روشن است كه اراده آزادانه و 
و با داوطلبانه توده هاي مردم تنها در پروسه انقالب 

به . ود و تكامل مي يابدشكوفا ميشکسب آگاهي 
همان نسبت كه آگاهي كمونيستي در ميان توده 
هاي كارگر و دهقان ملل تحت ستم نفوذ كند، 

و بيشتر به مثابه اعضاي " آحاد ملت"كمتر به مثابه 
توده ها . يك طبقه در انقالب شركت خواهند كرد

هرچه بيشتر با چشم انداز انقالب سراسري و انقالب 
ارزه شوند، بيش از پيش در شكل جهاني درگير مب

. گيري مسير جامعه آگاهانه دخالت خواهند داشت
با بينش عميقا رفرميستي اش، لحظه " ح ك ك ا"

اي هم به فكرش نمي رسد كه شعار حق تعيين 
سرنوشت و مبارزه عليه ستم ملي را از زاويه انقالب 

 .طرح و بررسي كند
كه در پروسه اي : "سئوال ميكند" ح ك ك ا"     

معلوم و ثبت ميشود " خود ملت"آن تصميم 
پروسه يك انقالب : پاسخ روشن است" چيست؟
پرولتاريا اولين بار طي پراتيك انقالب . پيروزمند

اكتبر روسيه به رهبري لنين نشان داد كه چگونه 
تنها انقالب پرولتري است كه مي تواند شرايط 

در هم . رهائي ملل تحت ستم را فراهم كند
و آزاد " زندان ملل روسيه تزاري"ن درهاي شكست

كردن مللي كه تحت ستم طبقات ارتجاعي حاكم 
بودند؛ گسستن كليه قيودي كه امپرياليسم روس بر 
گرده ملل مستعمره و نومستعمره انداخته بود؛ 
افشاي معامالت و پيمان هاي روسيه و قدرتهاي 

. امپرياليستي ديگر مانند بريتانيا بر سر ملل در بند
اينهاست جوابهاي عملي پرولتاريا به مسئله ستم 

حق ملل در تعيين "ملي؛ اينهاست پراتيك تبديل 
 .به يك واقعيت بالمنازع" سرنوشت

 

 مضمون بورژوائي

 حق تعيين سرنوشت ملل

معتقد است كه با قبول نقش تاريخا " ح ك ك ا"
مترقي جنبش هاي ملي ملل ستمكش و به 

اين "نوشت آنها رسميت شناختن حق تعيين سر
توهم ميدان پيدا ميكند كه گويا در ميان تمام 
مسائل جامعه بورژوائي كه در آن اراده ها و منافع، 

ملل يافت  طبقاتي هستند، موضوعي به نام جدائي
شده است كه در آن مي شود يك اراده همگاني و 
ماورا طبقاتي را، كه ديگر نه اراده طبقه حاكمه، 

 است، سراغ كرد و به اجراء در "ملت"بلكه اراده كل 
 ."آورد
اوال، بورژوازي ملت تحت ستم در غياب اين      

 كه مشتركا بر همه واقعيت ستم مليشعار هم از 
طبقات آن ملت روا ميشود، براي تلقين موهوماتي 

، به توده هاي كارگر و دهقان" اراده همگاني"مانند 
استفاده کرده و تالش خواهد کرد تحت عنوان 

توده هاي کارگر و دهقان را "  مبارزه با ستم ملي"
ستم ملي موجود است و . زير پرچم خود گرد آورد

اگر . توده هاي كارگر و دهقان از آن در رنجند
پرولتاريا روش برخورد و راه حل خود را در اينمورد 
. پيش نگذارد، مطمئنا بورژوازي چنين خواهد كرد

و حق تعيين در واقع اگر كمونيستها مسئله ملي 
سرنوشت را به رسميت نشناسند، با دست خود 
كمك بزرگي به بورژوازي ملت ستمديده خواهند 

را دروغين " اراده همگاني"كرد تا هر چه بيشتر اين 
 .بر كارگران و زحمتكشان تحميل كند

ثانيا، تا آنجا كه به جنبش بين المللي      
ك كمونيستي مربوط است، هرگز اين شعار بعنوان ي

ح "اينكه قبال . شعار ماوراء طبقاتي طرح نشده است
چگونه به مسئله ملي و اين شعار نگاه مي " ك ك ا

كرده پاي خودش است و ربطي به جنبش 
 ) ٣. (كمونيستي ندارد

در جنبش بين المللي كمونيستي، حق ملل در      
حق تعيين سرنوشت خويش همواره به عنوان يك 

اط با ريشه كن كردن و عموما در ارتببورژوائي 
فئوداليسم و گسستن قيود مستعمراتي و نيمه 

در اينجا به . مستعمراتي طرح شده و مي شود
مواردي كه طرح اين شعار براي برخي ملل 
ستمديده درون جوامع امپرياليستي نيز ضرورت مي 

است كه " ح ك ك ا"بعالوه، اين . يابد، نمي پردازيم
نمي " طبقاتي"ژوائي را جامعه بور" اراده ها و منافع"

اتفاقا اين يكي از مختصات بينش اين حزب . بيند
است كه به دلخواه برخي از ايده ها و خواسته ها و 

ذات "حقوق را طبقاتي مي بيند و برخي ديگر را به 
 همهحال آنكه . منتسب ميكند" بشر مجرد"و " بشر

ايده هاي بشر و همه خواسته هاي مبارزاتي به 



  ١٢ صفحه  ۲۴   شماره  حقيقت                
 ماهيتي كامال مشروط و مشخص و لحاظ تاريخي
 و مربوط به مرحله رشد جامعه بشري طبقاتي دارند

آنچه باالتر در مورد حق طالق گفتيم به همين . اند
معتقد است كه " ح ك ك ا. "بينش اشاره داشت

لنين بيجهت حق تعيين سرنوشت را با حق طالق 
مقايسه كرده است؛ زيرا برخي چيزها مانند حق 

است و اعتبارش را از همين " ه ذاتقائم ب"طالق 
بودن مي گيرد و نه از مناسبات " قائم به ذات"

مناسباتي كه ستمديدگي . طبقاتي حاكم در جامعه
" ح ك ك ا"درك . زنان يكي از جلوه هاي آن است

 درجه با تبيين ماترياليستي جهان اختالف ١٨٠
فقدان . خصلت حق طالق نيز مشخص است. دارد

جامعه . به جامعه فئودالي استحق طالق مربوط 
بورژوائي آن را به رسميت ميشناسد؛ زيرا سرمايه 
داري مجبور است زنان را به بازار كار بكشاند و در 
اين پروسه منافعش حكم مي كند كه برخي قيود 
فئودالي را از دست و پاي زنان بردارد تا بتوانند 

. در مقابل سرمايه ظاهر شوند" آزاد"بعنوان كارگر 
قائم به "ديدن اين حق، معنائي جز " قائم به ذات"

ديدن، ابدي و ازلي ديدن و غير طبقاتي و غير " ذات
تاريخي ديدن برخي از ايده ها و منافع و نهادهاي 

 .جامعه ندارد
 

 دستگاه فكري ايده آليستي

 حزب کمونيست کارگری ايران

براي نفي وجود مسئله ملي در ايران و " ح ك ك ا"
 از نقاط جهان، و به تبع آن نفي صحت در بسياري

را خرافه " ملت"، وجود "حق تعيين سرنوشت"شعار 
است بلکه يده آليستي نه تنها ااين موضع . ميخواند

يعني منافع .  استي طبقاتي معينمنطبق بر منافع
در جنبش بين . طبقات بورژواي ملت غالب در ايران

 المللي كمونيستي، نفي موجوديت مادي ملل تحت
ماركس در . سابقه اي طوالني دارد" خرافه"عنوان 

ارتباط با بحثي كه در شوراي انترناسيونال اول در 
 :گرفته بود چنين مي نويسد

اين " فرانسه جوان) "غيركارگر(نمايندگان ".....      
نظريه را به ميان كشيدند كه هر مليتي و حتي 

من نطق ..... خود ملت خرافات كهنه شده اي است
د را از اين نكته شروع كردم كه دوست ما خو

الفارگ و سايرين كه مليت را ملغي كرده اند بزبان 
فرانسه يعني زباني كه نه دهم اعضاي جلسه آنرا 

سپس به . نمي فهميدند با ما صحبت مي كنند
كنايه گفتم كه الفارگ بدون اينكه خودش آگاه 
باشد ظاهرا منظورش از نفي مليت ها اينست كه 

  ) ٤.(نمونه وار فرانسه بايد آنها را ببلعدملت 
پديده اي ) ابژكتيو( منكر وجود عيني      اين حزب

 و مي گويد ملت ساخته دميشو" ملت"به نام 
 :ايدئولوژي ملت گرائي يا ناسيوناليسم است

اين نيازهاي سازمانيابي قدرت طبقاتي بورژوازي "
است كه براي ناسيوناليسم اختراع مقوله ملت و 

ناسيوناليسم مقدم بر "، "هويت ملي را ايجاب ميكند
 ".ملت است

اين شاهكار فلسفي را مي توان در يك جمله      

) در اينجا، ناسيوناليسم(اول ايده آمد : خالصه كرد
اين تز در رديف نظريه )! در اينجا، ملت( بعد ماده 

در مورد ازلي و ابدي " ح ك ك ا"ايده آليستي 
  ) ٥. ( هاي بشري استبودن برخي از ايده

ادعا ميكند كه ماركسيسم انقالبي " ح ك ك ا"     
اما در واقع . بيرون كشيده است" زير آوار"را از 

الفباي ماركسيسم را در زير آوار تفكرات ايده 
اين حزب از درك . آليستي دفن كرده است

ماترياليستي ديالكتيكي و ماترياليستي تاريخي كه 
 آن بودند هيچ بهره اي نبرده ماركس و انگلس باني

اولين و اساسي ترين خط تمايز ميان ايده . است
آليستها و ماترياليستها اينست كه آيا ايده هاي بشر 
محصول شرايط مادي زيست وي هستند يا 

پيش درآمدي بر نقد اقتصاد "ماركس در . بالعكس
اين آگاهي انسان نيست كه : "ميگويد" سياسي

كند؛ بلكه بالعكس، هستي هستي وي را تعيين مي
يا ." اجتماعي اوست كه آگاهي او را تعيين ميكند

مانيفست "ماركس و انگلس در بخش دوم 
درك اين : "خاطر نشان مي كنند كه" كمونيست

مسئله كه ايده ها، نظرات، و مفاهيم انسان و به يك 
كالم آگاهي انسان، با هر گونه تغييري در شرايط 

 و زندگي اجتماعي وي مادي زيست وي، مناسبات
 ."تغيير مي كند، نيازي به داشتن فهم عميق ندارد

معتقد است تنها پديده هائي كه " ح ك ك ا"اما      
) ابژكتيو(هستند موجوديتي عيني " طبيعت"مخلوق 

دارند و آنچه مخلوق جامعه و تاريخ انسان است، 
 :اين حزب مي گويد! ذهني است

ق جامعه و تاريخ مخلو. مخلوق طبيعت نيست"ملت 
  ."مليت از اين نظر شبيه مذهب است. انسان است

با همين منطق، مي توان به اين نتيجه رسيد      
كه كارگر و سرمايه دار هم مخلوق جامعه و تاريخ 

 .نيستند) ابژكتيو(انسان هستند و بنابراين عيني 
تاريخ مبارزه . ولي تاريخ بشر، تاريخ ايده ها نيست

. شهاي علمي، و مبارزه طبقاتي استتوليدي، پژوه
ايده ها و . همه اينها پروسه هائي عيني هستند

ملت . افكار بر پايه اين عينيات ظاهر مي شوند
گرائي تا قبل از ظهور مناسبات توليدي سرمايه 

ملت در نتيجه به ظهور رسيدن . داري وجود نداشت
سرمايه داري . روند توليد سرمايه داري به وجود آمد

از بوجود آمدن ايده هاي بورژوائي بوجود پس 
از جمله (نيامد؛ بلكه ايده هاي بورژوائي 

محصول به وجود آمدن مناسبات ) ناسيوناليسم
اقتصادي سرمايه داري و طبقه اي به نام بورژوازي 

بوجود آمدن ايدئولوژي كمونيستي نيز محصول . بود
اگر طبقه كارگر و . به وجود آمدن طبقه كارگر است

ليد اجتماعي گسترده در كار نبود، ايدئولوژي و تو
علم انقالب طبقه كارگر هم توسط ماركس و انگلس 

منجمله (اينكه ايده هاي بورژوائي . تبيين نمي شد
آنقدر قدرتمندند كه حتي در جنبش ) ناسيوناليسم

طبقه كارگر نفوذ ميكنند، مربوط به آن است كه 
در جهان مناسبات اقتصادي و اجتماعي بورژوائي 

توليد و بازتوليد ايدئولوژي كمونيستي . مسلط است
اينكه ايدئولوژي . نيز پايه هاي مادي دارد

كمونيستي عليرغم سركوب و پيگيرد خونين از 
جانب قدرتهاي مسلط جهان، همچنان نسل اندر 
نسل توليد و باز توليد شده، مديون وجود طبقه اي 

 اگر بر .قدرتمند به نام طبقه كارگر جهاني است
اول : جلو برويم بايد گفت" ح ك ك ا"طبق منطق 

با اين . ايدئولوژي كمونيستي آمد و بعد كارگر
منطق، كمونيسم هم محصول ذهن است و نه 

بعيد نيست كم . انعكاس يك پروسه مادي در ذهن
كم اين حزب، ايده هاي كمونيستي را نيز به 
مقوالت قائم به ذاتي تبديل كند كه وجودشان 

ي به مرحله معيني از تكامل جامعه بشري و ربط
 .وجود طبقه كارگر ندارد

 

 سرمايه داري و تشكيل ملل

از واژه هاي ملت، قوم و قبيله به تناوب " ح ك ك ا"
و بطور يكسان استفاده ميكند تا القاء كند كه ملت 
چيزي در رده قوم و قبيله هاي اجتماعات عهد 

ن اخير حال آنكه ملت محصول سه قر. كهن است
به همين . يعني محصول سرمايه داري است. است

دليل است كه ميگوئيم ملت محصولي تاريخي 
يعني در مرحله معيني از تاريخ تكامل جامعه . است

بشري بوجود آمده و با خاتمه اين مرحله از بين 
ملت با ظهور سرمايه داري بوجود . خواهد رفت

. د يافتآمده و با پايان سرمايه داري، پايان خواه
خاطر " مانيفست كمونيست"ماركس و انگلس در 

نشان مي كنند كه با ظهور سرمايه داري، ملت 
اياالت مستقل يا اياالتي كه بطور "بوجود آمد و 

متزلزل به هم متصل بودند و هر كدام منافع، 
قوانين، حكومتها، و نظامهاي مالياتي جداگانه 

با  "جاي خود را به دولت ــ ملتهائي،" داشتند
حكومت و رشته قوانين واحد، با منافع طبقاتي ملي 

. دادند" واحد، با مرزها و آئين گمركي واحد
بنابراين، گرايش تاريخي ملتها به تشكيل دولتهاي 

و سرمايه (ملي خودشان مباني عميقا اقتصادي 
لنين نيز پايه هاي اقتصادي بوجود . دارد) دارانه

اي ملي را آمدن ملت و گرايش به تشكيل دولته
مفصال تشريح مي كند و مي گويد گرايش به 

تعيين "يا گرايش به (تشكيل دولتهاي ملي 
، داراي مباني اقتصادي بسيار عميق ")سرنوشت

شكل گيري ملل پروسه اي است كه موتور  .است
محرك آن رشد توليد كاالئي و ايجاد بازارهاي 

 . محلي است
 گيري و نحوه روند شكل     البته بايد تذکر داد که 

تكامل ملت در جوامع گوناگوني كه در مراحل 
متفاوتي از رشد و تكامل سرمايه دارانه بسر ميبرند، 
يكسان نبوده و به اشكال دولتي يكساني منجر 

بازار به (بازار محلي سرمايه داري . نشده است
) معناي تقسيم كار اجتماعي و داد و ستد كاالئي

جود آيد كه اهالي آن ابتدا در جائي مي توانست بو
امكان برقراري ارتباط با يكديگر را داشتند و 
نيازهاي توسعه اقتصاد كاالئي، دستيابي به زبان 

بسياري از ملل، از اقوامي . واحد را ضروري مي كرد
بوجود آمدند كه زبانهاي جداگانه داشتند و در 
مجاورت هم مي زيستند؛ اما به ملتي با يك زبان 

 مناطقي كه سرمايه داري با نيروئي در. تبديل شدند
قدرتمند در ميان يك قوم بوجود آمد، به سرعت 

اين روند عموما . اقوام ديگر را در آن ملت حل كرد



١٣صفحه    حقيقت        ۲۴ شماره
در مناطقي كه رشد . وجه مشخصه اروپاي غربي بود

سرمايه داري در ميان هيچيك از ملل آنچنان قوي 
نبود كه بقيه را در خود حل كند و دولتي بر پايه 
يك ملت شكل بگيرد، دولت هاي مركزي بر حسب 
نيازها به قوه قهر شكل گرفتند و دولتهاي كثير 

برخي از اينها به مرور دولتهاي . المله بوجود آمدند
مثال نروژ از . جداگانه شكل دادند و برخي ندادند

سوئد جدا شد، ولي كشورهاي بالكان به صورت 
ستعمره نيز در كشورهاي نوم. كثيرالمله باقي ماندند

ورود مناسبات . مسئله به شكل ديگري جلو رفت
توسط امپرياليسم از عوامل " از بيرون"سرمايه داري 

مهم رشد ناموزون سرمايه داري در اين كشورها 
دولتهاي مركزي با كمك چماق و قدرت . بود

انحصاري امپرياليسم و بر پايه يكي از ملل درون آن 
. ن كشوري بودايران نيز چني. كشور شكل گرفت

مسئله مهمي كه بايد مد نظر قرار گيرد و آشكارا 
مقابل چشم ما قرار دارد اينست كه در اغلب نقاط 

عمدتا در كشورهاي سه قاره آسيا، آفريقا، (جهان 
در چارچوبه مرزهاي كشوري، ملل ) آمريكاي التين

ستمگر و تحت ستم موجودند و در سطح جهان نيز 
ه تقسيم كار ستمگرانه ملل سرمايه داري پيشرفت

" جهان سوم"اي به ملل ديگر در مناطق موسوم به 
با توجه به تمامي اين نكات، و . تحميل كرده اند

مقوله " ملت"، "ح ك ك ا"برخالف احكام القيدانه 
رقابت ملل و انقياد . است) ابژكتيو(اي كامال عيني 

برخي ملل توسط ملل ديگر نيز محصول يك روند 
 . ه نام توليد و بازتوليد سرمايه استكامال عيني ب

  
 دفاع از لنين در مقابل

 حزب کمونيست کارگري

در مورد شعار " ح ك ك ا"بسياري از استدالالت 
حق تعيين سرنوشت را مخالفين لنين هم طرح 

" ابهام"، "عدم وضوح: "استدالالتي از قبيل. ميكردند
آنها . بودن مفهوم حق تعيين سرنوشت" كشدار"و 

مي گفتند اين بخش از برنامه كمونيستها، هم 
به ناسيوناليسم بورژوازي ملت " امتياز دادن"

اما زاويه برخورد و چارچوب . ستمكش است و غيره
 بحث لنين در اين مورد چيست؟

بطور كلي لنين مسئله را از چند جنبه طرح      
 : كرده و مورد تاكيد قرار مي دهد

بورژوا  انقالب ــ طرح مساله از زاويه ضروريات
سريع زمينه و شرايط گذر به تبراي دمكراتيك 

سوسياليسم در كشورهائي كه بقاياي مناسبات 
فئودالي و ماقبل سرمايه داري بطور گسترده موجود 

 .است
ــ طرح مساله از نقطه نظر مبارزه طبقه كارگر براي 
كسب قدرت سياسي؛ از نقطه نظر مبارزه با 

بورژوازي اينجا منظور كه در " (خودي"بورژوازي 
 ). و حاكم استملت ستمگر 

ــ طرح مساله از نقطه نظر نيرومند كردن اتحاد و 
 .همبستگي ميان پرولتارياي ملل مختلف

پيش از هر چيز، براي لنين روشن است و با 
صراحت غير قابل انكاري اعالم مي كند كه حق 

لنين . استحق بورژوائي تعيين سرنوشت ملل، يك 
حق تعيين سرنوشت را از نقطه نظر انقالب همواره 

طرح مي كند و راه حل آن را نيز هرگز جدا از 
او . چشم انداز انقالب مورد بررسي قرار نمي دهد

هرگز گامهاي عملي در چارچوب نظام حاكم را راه 
را تنها " آزادي مليتها"لنين . حل مسئله جا نمي زند

. ر مي بيندبا يك تغيير انقالبي و راديكال امكانپذي
از نظر وي، شعار حق تعيين سرنوشت، بخشي از 
برنامه انقالب دموكراتيك در كشورهائي است كه 

بطور . هنوز ضرورتا بايد اين مرحله را طي كنند
مثال، او حل مسائلي مانند شيوه زمينداري بجا 

يا (مانده از دوران فئوداليسم، مذهبي بودن دولت 
 زن و مرد و ، نابرابري)سكوالر نبودن دولت

مضمون "ستمگري نسبت به مليتها را بخشي از 
روسيه مي خواند و تاكيد " بورژوا دموكراتيك انقالب

مي كند كه مضمون بورژوا دموكراتيك انقالب يعني 
تصفيه جامعه از كليه مناسبات اجتماعي و نهادهاي 

لنين روشن ميسازد . بجا مانده از دوران فئوداليسم
چگونه به حل اين مسائل بورژوا كه انقالب پرولتري 

ـ دموكراتيك مي پردازد و تفاوت آن با انقالبات 
 ٢٥٠ تا ١٥٠: "لنين ميگويد .بورژوائي در كجاست

به مردم وعده دادند نوع بشر را ... سال پيش از اين
از قيد امتيازات قرون وسطائي، نابرابري زنان، 

انديشه "يا (امتيازات دولتي فالن يا بهمان دين 
و از قيد نابرابري ) بطور اعم" دينداري"و " ينيد

نمي . مليتها برهانند؛ وعده دادند ـ و اجراء نكردند
مالكيت "به " احترام"زيرا . توانستند اجراء كنند

در انقالب پرولتري ما . مانع بود" خصوصي مقدس
ملعون به اين آثار سه بار ملعون قرون " احترام"اين 

وجود " خصوصي مقدسمالكيت "وسطائي و به اين 
 ) ٦. (نداشت

يكي از اهداف سوسياليسم پايان دادن به      
تقسيم نوع بشر به كشورهاي كوچك و منفرد و 

لنين معتقد است كه . ادغام آنان در يكديگر ميباشد
دقيقا براي رسيدن به چنين هدفي، ملتهاي 

او مي . ستمديده بايد آزادي جدا شدن داشته باشند
 :گويد

 طريق كه بشر پس از گذشتن از يك دوره به همان"
گذار ديكتاتوري طبقات ستمديده مي تواند به 
نابودي طبقات دست يابد، گذار از يك دوره رهائي 
كامل تمام ملتهاي ستمديده، يعني آزادي جدا 
شدن براي آنان، مي تواند بشر را به ادغام ملتها هم 

 ) ٧. (برساند
له ملي تنها به لنين تاكيد مي گذارد كه مسئ     

  ،او مي گويد. روش انقالبي مي تواند حل شود
بايد ) ... جنبش کمونيستي(سوسيال دموکراسي "...

اين مبارزه براي خواستهاي اساسي دموكراتيك را 
تشديد كرده و آن را به سطح حمله اي آشكار عليه 
بورژوازي بكشاند؛ يعني به انقالب سوسياليستي كه 

 ) ٧. (مي كنداز بورژوازي خلع يد 
 

لنين روشن مي كند كه پرولتاريا از مبارزه      
بورژوازي ملت ستمديده عليه ملت ستمگر حمايت 
ميكند، ولي نه تنها خود را موظف به كمك به وي 
در امر ملت سازي نمي كند بلكه با هر گونه امتياز 
طلبي بورژوازي ملت ستمكش نيز به مبارزه بر مي 

 :لنين ميگويد. خيزد
آنچه در اين مورد براي بورژوازي مهم است همانا "

است، و حال آنكه براي كارگران " پراتيك"راه حل 
تا آنجا .  دو تمايل استاصوليموضوع مهم تفكيك 

كه بورژوازي ملت ستمكش با ملت ستمگر مبارزه 
مي كند، تا آنجا ما هميشه و در هر موردي و راسخ 

جا كه در آن... تر از همه طرفدار وي هستيم
بورژوازي ملت ستمكش از ناسيوناليسم بورژوازي 

بايد .  طرفداري مي كند ما مخالف وي هستيمخود
با امتيازات و اجحافات ملت ستمگر مبارزه كرد و 
هيچگونه اغماضي نسبت به تالش هائي كه از طرف 
ملت ستمكش براي تحصيل امتيازات به عمل مي 

 ) ٨. (آيد روا نداشت
ن از اكتفا كردن به جنبه چنين است درك لني

 .حق تعيين سرنوشت" منفي"
 

 اتحاد پرولتارياي همه ملل

در كشورهائي كه ستمگري ملي يكي از اركان 
ساختار قدرت سياسي حاكم را تشكيل مي دهد، 
تربيت انترناسيوناليستي كارگران بطور الينفكي با 
ترويج و تبليغ شعار حق تعيين سرنوشت ملل 

وارستگي كارگران اين ملل . ستمكش مرتبط است
، به "خودي"از ايدئولوژي ناسيوناليستي بورژوازي 

. درك عميق اين شعار و دفاع از آن مرتبط است
لنين تاكيد ميكند كه اگر شعار حق تعيين 

شعار "سرنوشت ملل تحت ستم نفي شود، 
به دروغ " پرولتارهاي سراسر جهان متحد شويد

حث ميكند كه او از اين ب. شرم آوري بدل ميشود
چگونه به رسميت نشناختن اين حق در عمل 

در مقابل ناسيوناليسم " شرم آور"معنائي جز گذشت 
 : لنين مي گويد. ملت غالب ندارد

 پرولتاريا، مصالح همبستگي طبقاتي يگانگيمصالح "
را ايجاب مي جدا شدن آنها، شناسائي حق ملل در 

ته تعميق اگر اپورتونيست هاي ما در اين نك..... كند
مي كردند، محققا اينقدر درباره تعيين سرنوشت 

 ) ٩ (.اراجيف نمي گفتند
براي لنين روشن است كه شكستن مرزهاي      

ملي و ايجاد وحدت ميان طبقه كارگر، در گرو رها 
 ستمگر ساختن كارگران از نفوذ ناسيوناليسم ملت

و ) مثال در مورد ايران، ناسيوناليسم ملت فارس (
مثال در مورد ايران، (تحت ستم اليسم ملت ناسيون

 و .است) ناسيوناليسم ملت کرد يا بلوچ و غيره
ميكند كه براي خنثي كردن تاثيرات تاکيد 

ايدئولوژي ناسيوناليستي در ميان كارگران ملت 
ايد كارگران را با روح مبارزه براي تحت ستم  ب

منافع عمومي پرولتاريا تعليم داد و با هر گونه 
 . از طلبي بورژوازي ملت ستمكش مخالفت كردامتي
 

 اتحاد پرولتارياي ايران
به رسميت شناختن مسئله ملي و مقاومت ملي      

و تبليغ و ترويج درباره آن يك مولفه مهم در اشاعه 
آگاهي انقالبي در بين توده هاي مردم سراسر ايران 
عليه جمهوري اسالمي و بطور كلي دولت طبقات 



  ١٤ صفحه  ۲۴   شماره  حقيقت                
 رژيم اسالمي عالوه بر سركوب .ارتجاعي است

كارگران و دهقانان و زنان و روشنفكران مجبور شد 
به كردستان و تركمن صحرا لشكر كشي كند و 
عربهاي خوزستان را به دست تيمسار مدني و ارتش 
و سپاه به خاك و خون كشد تا حكومت را تثبيت 
. كند و دولت را از بحران بود و نبود نجات دهد

 مسائل نمي توان كارگران را با بدون ديدن اين
كارگر . روحيه انترناسيوناليسم پرولتري تعليم داد

فارس بايد اطرافش را نگاه كند و از خودش بپرسد 
چرا اقشار تحتاني طبقه كارگر كه عمدتا در اقتصاد 
غير رسمي استثمار وحشيانه مي شوند و از هر 
حقوقي محرومند از ملل غير فارس مانند كرد و 

ن و افغانستاني هستند؟ اين بايد برايش درد تركم
. باشد وگرنه آگاهي انترناسيوناليستي پيدا نميكند

كارگر عرب  فارس بايد بداند که مونيستارگر کك
و است خوزستاني هم بعنوان كارگر تحت استثمار 

و د هم بخاطر عرب بودن دير استخدام رسمي ميشو
؛ بايد استمظنون سياسي " ذاتا"از نظر دولت حاكم 

دست تصادف كارمندان اداره ها و معلمين بداند که 
از مناطق فارس و غير كرد به کردستان را مدارس 

نياورده است؛ و بدليل کارکرد ساختاري به نام اينجا 
 كرد و بلوچ و ترك و لر مردم " ستمگري ملي"

بيشتر از مردم ساير نقاط در فقر اقتصادي و 
  .دبهداشتي و آموزشي و فرهنگي ان

خرافه، . خرافه، نفي واقعيت ستمگري ملي است     
نفي مبارزات ملي ملل تحت ستم و نقش تاريخا 

خرافه بزرگي كه آگاهي كارگران . مترقي آنهاست
ناسيوناليسم عظمت طلبانه  ايران را معوج ميكند،

 .فارس است

 وجود مسئله ملي و

 ساختار دولت حاكم

ال يا داخل زير سئو" ح ك ك ا"واقعيت ديگري كه 
اين . گيومه مي برد، كثير المله بودن ايران است

در ايران صحبت " ملل ناموجود ساكن"حزب از 
اما كثير المله بودن ايران، خواب و خيال ! ميكند
اين يك واقعيت ساختاري بسيار واقعي و . نيست

زميني است كه مستقيما به ساختار دولت طبقات 
ح ك "رتبط است و ارتجاعي وابسته به امپرياليسم م

در واقع دارد بر سر اين دولت اعالم موضع " ك ا
 .ميكند

از نظر ما مسئله ملي مستقيما به بحث دولت      
نومستعمراتي در ايران ربط دارد و جوهر مسئله 

دولت طبقات بورژوا مالك در ايران . همينجاست
اين . توسط امپرياليسم ساخته و پرداخته شده است

امپرياليسم .  سال دارد١٠٠كمتر از دولت سابقه اي 
را ) و در مركزش ارتش مدرن(نه تنها دولت مدرن 

بنيان نهاده، بلكه مداوما آن را تغذيه كرده و تكامل 
يموميت مستقيم اين دولت را در هر ق. داده است

مقطع از سير تكاملش، يك يا گروهي از 
دولت ارتجاعي از . امپرياليستها بر عهده داشته اند

ن ابتدا بر پايه سلطه و اقتدار طبقات بورژوا ــ هما
مالك فارس و ستمديدگي ملل ديگر، به ضرب توپ 

غلبه ملت فارس به معناي . و تفنگ ساخته شد

امتيازات سياسي، اقتصادي، فرهنگي براي اين ملت 
و به بهاي موقعيت فرودست ملل ديگر ساكن ايران 

ز در هر چند كه اكثريت مردم فارس ني. بوده است
سياست . فقر بسر مي برند و استثمار مي شوند

حفظ "دولت ارتجاعي مركزي كه تحت شعار 
به پيش رفته، " حاكميت ملي و تماميت ارضي

استفاده از قوه قهر براي جلوگيري از رشد ملل 
در همين راستا، تفكرات . گوناگون بوده است

شووينيستي كه عليه خلقها و ملل ستمديده از بدو 
لت مدرن نيمه مستعمراتي در ايران اشاعه تولد دو

يافته، هم به ايجاد شرايط فوق استثمار نيروي كار 
مهاجري كه از درون ملل ستمديده به مركز مي 
آيد ياري رسانده و هم به خدمت تفرقه افكني در 
صفوف طبقه كارگر و ديگر طبقات زحمتكش ايران 

 رشد معوج اقتصادي كه بويژه پس از. در آمده است
جنگ جهاني دوم انجام گرفت، مناطق دور از مركز 
كه اغلب سرزمين ملل تحت ستم محسوب مي 
. شوند را كماكان در فقر و محروميت نگاه داشت

سرمايه داري بوروكراتيك در ايران براي به حداكثر 
رساندن سودآوري خود از كليه مناسبات ماقبل 
سرمايه داري به شكل تمايزات ملي، جنسي و 

ت نيمه بردگي دهقانان استفاده مي كند و موقعي
مناسبات فئودالي و نيمه فئودالي در مناطق ملل 
تحت ستم بسيار گسترده تر از مناطق فارس نشين 

بطوري كه با قاطعيت مي توان گفت حل . است
مسئله ارضي ـ دهقاني نه فقط در قلب انقالب 
دمكراتيك نوين جاي دارد، بلكه حل انقالبي مسئله 

 ضربه زدن بر اركان اقتصادي ـ اجتماعي ملي و
ستمگري ملي نيز با حل انقالبي مسئله ارضي 

اين كارگران و دهقانان هستند . ارتباط الينفك دارد
كه عمدتا از ستمگري ملي در عرصه اقتصادي و 
سياسي رنج مي برند، اما بر بورژوازي اين ملل نيز 

همه اين ستم ها كه بر بستر . ستم روا ميشود
سعه سرمايه داري از باال و ضربه خوردن به تو

بنيادهاي فئودالي تشديد پيدا كرده، باعث رشد 
قوه . جنبش هاي ملي و بيداري ملل شده است

محركه اي كه پشت همه اين تحوالت قرار دارد، 
 .كاركرد سرمايه داري امپرياليستي است

 
 خالصه كنيم

مجادالتي كه درون جنبش سياسي بر سر مسئله 
و روش حل آن جريان داشته و دارد، هيچگاه ملي 

از نظر كمونيستها، اين . آكادميك نبوده است
مجادالت بر سر شعاري كه بود و نبودش تفاوتي 
ندارد نيست؛ بلكه مستقيما به مسئله مبارزه براي 
سرنگوني دولت حاكم و كسب قدرت سياسي 

 .مرتبط است
تحاد تمام راي انجام انقالب پرولتري در ايران، ا     ب

كارگران صرفنظر از تفاوت ملي آنها ضرورت تام 
از سر " ملي"از ميان برداشتن هرگونه موانع . دارد

. راه اين اتحاد، وظيفه كمونيستهاي انقالبي است
بزرگترين مانع، دولت حاكم است كه تمايزات ملي 
را تحكيم مي كند، ميان ملل مختلف ديوار مي 

رژيم، كليه .  اندازدكشد و بين كارگران تفرقه مي
ملل ستمديده ساكن ايران را از حقوق پايه اي 
. محروم كرده و از هر جهت به آنها ظلم مي كند

سياستهاي اقتصادي رژيم كامال منطبق بر اين 
كارگران فارس هيچ نفعي در ادامه . تبعيض هاست

هر سياستي كه بخواهد از تاكيد . اين وضع ندارند
كه شامل (وشت خويش بر حق ملل در تعيين سرن

بكاهد، بطور ) حق تشكيل دولت جداگانه مي شود
عيني به تقويت اين دولت و سياست عظمت طلبانه 

 .ملي آن منجر مي شود
بر سر اين موضوع، نه " ح ك ك ا"مجادله ما با       

فقط در مورد ايران كه در مورد تمامي كشورهائي 
وط به است كه مسئله ملي در آنها امري كهنه و مرب

با نفي حق تعيين " ح ك گ ا. "گذشته نيست
سرنوشت ملل ستمديده، در كنار شووينيسم فارس 

" پراتيكي"راه حلهاي . و طبقات حاكم مي ايستد
اين حزب براي حل مسئله كرد نيز رفرميستي و در 

به نظر ما راه حل . نهايت پرو ـ امپرياليستي است
. زي نيستواقعي مسئله ملي، معامله گري با بورژوا

، با هر نامي كه ارائه "پراتيكي"كليه طرحهاي 
بشوند، خودمختاري، فدراليسم يا همه پرسي، اگر 
مجرد از انقالب و سرنگوني دولت حاكم طرح شوند، 
در نهايت ارتجاعي بوده و عليرغم هرگونه ادعا و 
نيتي حتي يك ذره هم نقش آگاهانه و اراده آزادانه 

.  منعكس نخواهند كردتوده هاي ملل تحت ستم را
اگر توده ها در چارچوب چنين طرحهائي نقش 
فعال بازي كنند، فقط و فقط به پيشبرد سياستهاي 
برده وار و دنباله روي از بورژوازي كمك خواهند 

تاريخ بارها ثابت كرده كه رهائي ملل از طريق . كرد
تنها يك تغيير . رفرمهاي حقير بدست نخواهد آمد

الب دمكراتيك نوين مي تواند راديكال، يك انق
به رسميت . رهائي ملل ستمديده را به ارمغان آورد

شناختن يا نشناختن نقش تاريخا مترقي جنبش 
هاي ملي در ميان ملل تحت ستم و حل مسئله 
ملي به طريق انقالبي يا رفرميستي، جوهر اختالف 

ح ك "ميان خط مشي كمونيستي انقالبي با خط 
اختالفي كه ريشه هايش . استدر اين زمينه " ك  ا

يعني ماركسيسم ــ (در اختالف ميان ماركسيسم 
 ■.و رويزيونيسم نهفته است) لنينيسم ــ مائوئيسم

 :منابع و توضيحات
 ـ ١٦ تا ١١ در نشريه انترناسيونال، شماره هاي  -١

 ٧٣ تا آذر ٧٢بهمن 
 ـ ٢٤ و ٢٠ در نشريه انترناسيونال، شماره هاي  -۲

 ٧٦ خرداد  و٧٥فروردين 
چه "در اين زمينه مشخصا رجوع كنيد به بخش  -۳

 از نوشته آقاي حكمت" عوض شده است؟
درباره حق ملل در تعيين " نقل شده از ماركس در  -۴

 ) لنين" (سرنوشت خويش
براي بحث بيشتر در اين زمينه، رجوع كنيد به مقاله  -۵
" نگاهي مردساالرانه و رفرميستي به مسئله سقط جنين"
نقدي بر نظريات حزب كمونيست كارگري ايران ـ (

 )٢٨حقيقت 
" به مناسبت چهارمين سالگشت انقالب اكتبر"از مقاله  -۶
 )لنين(
جمعبندي از انقالب سوسياليستي و حق ملل براي  " -۶

  مجموعه آثار٢٢ــ جلد " تعيين سرنوشت
 )لنين" (درباره حق ملل در تعيين سرنوشت خويش" -۷
  همانجا -۸
 همانجا -۹



١٥صفحه    حقيقت        ۲۴ شماره

 يناري سم٢٠٠٥ه ي ژوئ١٧ تا ١٥ يدر روزها  
 در باره کشتار ينار سراسري سم«تحت عنوان 

 يگفتگوهابه ابتکار » راني در اياسيان سيزندان
ن ي ايبرگزار.  در شهر کلن آلمان برگزار شدزندان

 که يران، و زمانينار، در اوضاع پر تحول ايسم
ل يبد به موضوع روز تي اسالمي جمهوريسرنگون

چرا که زندان و . ت بوديار با اهمي شود بسيم
 است که بر ييم هايشکنجه از ابزار سلطه رژ

ت جامعه استوارند و تالش ياستثمار و ستم اکثر
 ين مسئله في درک درست و همه جانبه از ايبرا

 در ي اسالمي جمهوري سرنگونيالواقع  تالش برا
 يان از زندان و زندي عاريدن به جامعه ايجهت رس

 . است
ست دشوار، ينار کاري جزء به جزء سمي     بررس

ار متنوع بود و حجم برنامه ها هم يبرنامه ها بس
 است ينجا فقط پرداختن به نکاتيهدف من ا. اديز

ت دراز مدت تر برخوردارند و هم، يکه هم از اهم
 ….  کمک کنندي بعدينارهاي سميد، به غنايشا

ان ي زنداني هانار به خانوادهي     شب اول سم
 بود پر از خاطره، پر يشب.  اختصاص داشتياسيس

 از مصاحبه با مادر يلميف. از غرور و پر از اشک
ه يکه سه پسرش را در راه مبارزه بر عل (ياحير

 يادآور عزم خانواده هاي) م از دست داده استيرژ
 سرنوشت يريگي جانباخته در پياسيان سيزندان

ات ي جناينان در افشايا که يزانشان بود، و نقشيعز
 ياسيان سي از زندانيکيفرزند .  کردنديم بازيرژ

 ي به مالقات پدرش مياعدام شده که در کودک
 يقير عميان خاطرات و احساساتش تاثيرفت، با ب
ن در جلسه که اکثرشان شاهد صحنه يبر حاضر

اشعار، خاطرات زندان .  بودند، گذاشتي مشابهيها
 ياد آور روزهايمه ، هي مخفيو خاطرات زندگ

 و پاسدارنش دشنه به يني بود که خميدهشتناک
 از ابتکارات يکي. دست به جان انقالب افتاده بودند

ن بود که از خانواده يجالب برگزار کنندگان ا
نار دعوت يان و جانباختگان حاضر در سميزندان

ند، و هرکدام با ذکر ياي صحنه بيکردند به رو
 يادآوريم و يان رژخاطرات و کشاکش با مامور

 را ي پرشکوهيزان صحنه هايمقاومت آن عز
 .دنديآفر

نار، که صبح روز دوم به آن ين موضوع سمي     دوم
 زندان و ي و روحيرات جسميتاث«پرداخته شد، 

ن بخش ناصر ياز جمله سخنرانان ا. بود» شکنجه
 ي، عل)ياسي سابق و فعال سياسي سيزندان(ان يپرن

نه بحران يبا تخصص در زمروانپزشک (فرمانده 
ه يستاس ترويو فل)  از سوئدي و خودکشيزدائ
 که در رابطه ي آلمانياسيروانشناس و فعال س(

 يک کار مي در مکزياسيان سيم با زندانيمستق
 شد به مسئله ين بخش سعيدر ا. بودند) کند
 توسل به شکنجه از طرف حاکمان، يزه هايانگ
رات ي مقابله با تاث و اشکاليرات شکنجه بر زندانيتاث

 . آن پرداخته شوديروان

ش مطرح کرد يتاس در بخش اول صحبت هايسيفل
 يري فرد سمت گيشکنجه هرگز فقط بر رو«که 

 ، ي کار اجتماعيکند بلکه هدفش شبکه هاينم
ن خود جامعه ي مورد نظر و همچنياسي سيگروهها

 » .ک کل استيبه مثابه 
دام در  است که ابعاد شکنجه و اعيقتي   حق

 يط اجتماعي شراي را بدون بررسي اسالميجمهور
 و ٦٠م قدرت در سال يسرکوب انقالب و تحک(آن 

) ٦٧ در سال ي بازسازي برايجاد ثبات اجتماعيا
 تحمل زندان يمسئله چگونگ.  توان درک کردينم

 يو شکنجه و برخورد به تجربه زندان بعد از آزاد
 قابل ي اجتماعياسيط سيز بدون مطالعه شراين

 .  ستيدرک ن
 فرمانده به آن اشاره کرد، ي که علي از نکاتيکي     

ان شاه که با انقالب آزاد شدند بود با يتفاوت زندان
ط افت ي که در شراي اسالميان جمهوريزندان

 يو.  جامعه آزاد شدندي و خمودگيجنبش انقالب
ک ير تبلور ي دسته اخيمعتقد بود که چون آزاد

 يان مسئله را از لحاظ رواني زندانني نبوده ايروزيپ
ان ين دسته از زنداني ايو.  خود حل نکرده انديبرا

 از ي خواند که البته با مخالفت برخيرا قربان
 از حضار گفت که من خود يکي. ن روبرو شديحاضر

 کنم باز ي دانم و اگر دوباره زندگي نميرا قربان
ز ين نيگر از حاضري ديکي. همان راه را خواهم رفت

 ادامه ين تراپيد بهتري کنيا فکر نميآ«د که يپرس
 »مبارزه بعد از خروج از زندان باشد؟

شه در رابطه با زندان ي که همي از مسائليکي     
 مطرح بوده است، مسئله ي اسالمي جمهوريها

ن ي را در ايتاس نکته مهميسيفل. ن بوده استيتواب
ن ي از حاضريکي در جواب به يو. نه مطرح کرديزم

شتر از مردان در برابر شکنجه يا زنان بيد آيکه پرس
 / يل علمي کنند گفت که هر چند داليمقاومت م

 يست، ولين امر موجود ني اثبات ايک برايولوژيزيف
او گفت که ورود به . ن استيشتر مواقع چنيدر ب

 زنان، بخاطر نقش شان در اجتماع، يمبارزه برا
 يمي تصمني چني است و برايار مهميم بسيتصم

د يه حساب کنند، و شايزها تسوي چيليد با خيبا
ه يم آگاهانه تر است، دستماين تصميچون ا

 ). ينقل به معن( مقاومت دارند ي برايشتريب
 که خودمان در جنبش يگر از نمونه هائي ديکي     

م، تجربه حزب ي شاهدش بوديستي کمونين الملليب
ارزه رو  که مب٨٠ يدر سال ها. ست پرو استيکمون

 در عرصه ي بزرگي هايروزيبه اوج بود و حزب پ
ک پارچه ي کرد، زندان ها بطور يمبارزه کسب م

 به حزب و يبعد از ضربات جد. مظهر مقاومت بود
ز يط زندان نيرون زدن خط راست در حزب، شرايب

ان به انقالب پشت ي از زندانيارير کرد و بسييتغ
ز، يران را ني اين در زندان هايمسئله تواب. کردند

 ين الملليک جنبش بيدئولوژيجدا از بحران ا
ران از يک طرف و شکست انقالب اي از يستيکمون

 در تجربه يحت.  کردي توان بررسيگر، نميطرف د

 که به ١٣٦٠ يم که قبل از کودتايديخودمان هم د
 .  نبوديم منجر شد از تواب خبريت رژيتثب

 يها از صحبت يگريتاس در بخش ديسي     فل
رات شکنجه ينکه بتوان با تاثي ايخود گفت برا

ه يکار عليپ«مقابله کرد و آنرا به حداقل رساند 
ل يط شکنجه را تشکي که معموال محيسکوت

ه ي عليفر خواست علني عدالت، کيدهد، جستجويم
او » .دهديل مي را تشکين موضوعات مرکزيمسئول

ن يآرژانت» يدان مه يم«از مقاومت و مبارزه مادران 
 تواند سکوت را ي که مييروي از  نيبعنوان نمونه ا

 که هدف شکنجه گر را نقش را يبشکند و افشاگر
ل کثرت يمتاسفانه به دل. اد کرديبر آب کند، 

موضوعات و کمبود وقت در پرداخت همه جانبه هر 
د يد و شايک از موضوعات آن طور که بايچيک، هي

 تواند ي مطرح شد که مي نکات مهميباز نشد، ول
 . آماده کندي بعدي بحث هاينه را برايزم

نار يان، از نقاط اوج سمياگزار برلي سي     سخنران
ون در زمان سلطنت ين کنفدراسياو که از فعال. بود

 يان در مطبوعات جهانيبود به بازتاب مبارزات زندان
ز به نقش دادگاه راسل در ي نيپرداخت و اشارات

ان يسخنان برل. نام کردتيکا در ويات امري جنايافشا
 از ي بود که برخينيچنان پرشور و سرشار از خوشب

 ينار را دنبال ميق پالتاک سميدوستان که از طر
 مسن و متعلق ي مردي شد ويکردند باورشان نم

 . به نسل قبل از ما باشد
سرکوب و اختناق در «نار ي     موضوع سوم سم

 . بود» ي مستند سازيتالش برا: رانيا
 که ي متفاوتين بحث تالش هاي در بخش اول ا    
ان و در يرانين ايط زندان در بي شناساندن شرايبرا

 شد و سپس ي غرب شده است معرفيافکار عموم
 درباره زندان توسط يلمسازيامکانات و مشکالت ف

بخش دوم . دست اندرکاران به بحث گذاشته شد
ن موضوع به زندان در دوران سلطنت اختصاص يهم

 . داشت
نار بود و به گزارش از يکشنبه روز آخر سمي     روز 

 از يکي.  اختصاص داشتي و جمعبنديوضع کنون
 بود که يمين روز بهرام قدين سخنرانان اياول

ا چاقو دسته خود را هم يآ« تحت عنوان يسخنان
 يوه هاين بحث بهرام به شيدر ا.  ارائه داد» برد؟يم

وه يش. مختلف برخورد به شکنجه گران پرداخت
ن ي بي که از بخشش و  محاکمه در دادگاه هايهائ

م را در ي و عدالت مستقي تا انقالب اجتماعيالملل
 يات کشورهاي با اشاره به جنايو. ردي گيبر م
 و بطور ياسي سيروهاي از ني، برخيستياليامپر

 ي اسالمي جمهوري افشايمشخص چپ را که برا
 يال دمکرات و سبزها متوسل مي احزاب سوسبه

ن يا بي ي مليدر مورد دادگاه ها. شوند، انتقاد کرد
ز، او هر چند نقش افشاگرانه يو ني و آلترناتيالملل

ده نگرفت، و بخصوص بر يت ها را نادين گونه فعاليا
ج ي چون دادگاه راسل را در بسينقش دادگاه هائ

 يشت، ول انگشت گذاي عدالتيه بي عليتوده ا

  آلمان-گزارش يکي از رفقاي شرکت کننده در سمينار زندانيان سياسي در شهر کلن 

 نگاهي به سمينار سراسري در باره کشتار زندانيان سياسي در ايران



  ١٦ صفحه  ۲۴   شماره  حقيقت                
 تواند هدف ي هرگز نميد کرد که افشاگريتاک
شتر در مورد اشکال يح بيبا توض.  باشدينهائ

، بهرام اضافه کرد که هدف شکنجه به يافشاگر
سکوت کشاندن فرد و جامعه است و سرکوب فقط 

 عملکرد دارد که شکنجه گر ناشناس بماند، يزمان
ل مهم است که سکوت را شکست و ين دليبه هم

ن يتواند در عيافشا م. ديعه را از دام سکوت رهانجام
ه ي علي و سازماندهيش به کار گروهي گرايحال رو

ه، ي در ترکيير بگذارد و به نمونه هايشکنجه تاث
نه راه حل، يدر زم. ک اشاره کردين و مکزيآرژانت

نار بود که حرکت ي تنها سخنران سميميبهرام قد
افتن ي يراه بران ين را بهتري و از پائي توده ايها
ن بردن زندان و شکنجه ي از بين براي نويوه هايش

 نتوانسته ثابت يعنوان کرد و گفت تا به حال کس
 ين بردن بي از بيکند که برا

 به جز يگري راه حل ديعدالت
 .  وجود دارديانقالب اجتماع

با ي، پسر زي     استفان هاشم
نار يگر مهمانان سمي از ديکاظم

  تکان دهنده از يملياستفان ف. بود
 که بدن ي دکتريصحبت ها

 را يبا کاظميشکنجه شده ز
و اکنون در کانادا (نه کرده بود يمعا

ش داد که ينما) پناهنده است
 آثار شکنجه بر يح مو به مويتوض

سپس استفان . با بوديبدن ز
 ي مبارزه اش براي هايدشوار

 عدالت در مورد مادرش را ياجرا
 يبه همدستبر شمرد و  از آنجمله 

 ي دولت کانادا با جمهوريها
 ين عباديري و مماشات شياسالم

 را يبا کاظميکه وکالت خانواده ز(
م چرا با يديفقط نفهم. اشاره کرد) به عهده گرفته

 دان عالقمند در سالن، يسين همه انگليوجود ا
ده بودند ي ترجمه برگزي را برايبرگزارکنندگان کس

 . ستفان نبود ايکه اصال حواسش به حرف ها
 هنرمندان ينار به هنرنمائي سمي     شب ها

 عرضه ي ارزنده ايکارها.  اختصاص داشتيانقالب
 و  لحظه يره اي زنجي قتل هاياد آوري يشد برا

 و مقاومت به صحنه آمد، ترانه ها ٦٧ از سال ييها
...  خوانده شد، جوک ها گفته شديو اشعار انقالب

 توانستند به يم م که هر کدايآثار و هنرمندان
 .  را به خود اختصاص دهندي شبيتنهائ

 
 در حاشيه سمينار

 کنفرانس مصادف شده بود با ي برگزاري      روزها
نده کانون ينما. ي اکبر گنجياعتصاب غذا

) يديومرث نويک(د يران در تبعيسندگان اينو
 ينار دفاع از گنجينار را به سميخواست سميم

 بذر ييه دانشجوي نشرري  سردبيوقت! ل کنديتبد
 تشکالت يم وحدت و برخياعالن کرد که دفتر تحک

 ي فراخوان دفاع از گنجيه بذر را پايگر اسم نشريد
 با اعتراض جلسه را يديومرث نويجعل کرده اند، ک

ن شرکت کنندگان در گرفت ي در بيبحث. ترک کرد
 يت معتقد بودند که هر چند جمهوريو اکثر

 ي را ندارد، ولي گنج کردني حق زندانياسالم

م است ين رژيا» يخود «ياسي سيک زنداني يگنج
 که ما در يزي با آن چي گنجياسيو راه و خط س

ن تا آسمان يم از زميش جمع شده اينجا برايا
ست ي قهرمان مبارزات ما نيتفاوت دارد، گنج
 سرد ي سالهاي هستند که طيقهرمانان ما کسان

  همدستيسکوت آن هنگام که خود گنج
 . کردنديان بود، مبارزه ميبازجو

 داده شد تا شرکت ي     روز آخر وقت کوتاه
و البته در طول (ان کنند يکنندگان نظر خود را ب

وه ينار و شي در رابطه با سميز نظراتينار نيسم
 که ين سواليمهمتر).  شدي آن مطرح ميسازمانده

. نار بودي سمي خورد، هدف از برگزاريبه چشم م
 انگشت گذاشت، ينار بر مسائل مهميهر چند سم

 يروهايران، از نيط پر تحول امروز اي در شرايول

م و زندان يات رژي رود که مسئله جنايچپ انتظار م
م تر در رابطه با مسائل  يار مستقيو شکنجه را بس

 موجود در گذشته و ارائه راه ياسيک سيدئولوژيا
ن ي با ايناريسم.  کندينده بررسي آيحل برا

ک يدئولوژيشات اي تواند از طرح گرايون نممضم
موجود طفره رود و به مسئله زندان و شکنجه را در 

ل شکست انقالب ي مانند داليخالء و جدا از مسائل
بون را ين برخورد عمال تريچرا که ا.  کنديبررس

 حقوق يک و راه حل هاي نوستالژي برخوردهايبرا
ا آنچه ن بيو ا.  گذارديانه باز مي و فردگرايبشر
 . ر استيزانمان در راهش رفتند مغايعزا

 از ي تعدادي که از سويگر از مسائلي ديکي     
نار ين بود که سميشرکت کننده گان مطرح شد ا

ران را ي اياسيان سيک بخش از زنداني يفقط صدا
 از دوستان در جواب به يکيالبته . منعکس کرد

که ن گفت ي در مورد  اسم نبردن از مجاهديسوال
انات يد بر جري تاکي در کار نبوده وليهرچند ممانعت

گر از امکانات يانات ديچپ بوده است چرا که جر
 يشتري بيبون هايشتر و تريار بي بسيمال

 که در ين است که کسانيت اي واقعيول. برخوردارند
 از خلق ما ي در زندان کشتار شدند بخش٦٧سال 
ن ي ا بهيگريکرد ديهر رو. همه خلق ما. بودند

 ي به خونهائيدگي رسيمسئله مانع اتحاد خلق برا
بعالوه، از . خته شد، خواهد شدين ريکه بر زم

ون کرد يم در کردستان و مبارزات انقالبيات رژيجنا
 ي در جنبش چپ و انقالبيگاه مهميکه نقش و جا

 ي برده نشد و مبارزات سازمان هايران دارد ناميا
 حزب توده  ويکي چريان مخالف مشيجر(خط سه 
 ي در صحنه اصليانعکاس)  يستيالي امپريو شورو

 يادگارهايش ي به نمايالبته سالن. نار نداشتيسم
ت ي اکثرياسيبه جا مانده از جانباخته گان س

 يم جمهوري رژياه چالهاي در سياسي سيسازمانها
ن ضعف ي ايافته بود که تا حدي اختصاص ياسالم

ا نامه به جا ي  ويئيهر ش. کردينار را جبران ميسم
رغم ين امر بود که عليزان خود گواه ايمانده از ان عز

 و شکست انقالب ييم قرون وسطاين رژيت ايسبع
ن امر مهم يچگاه به اي از انان هياريدر ان سالها بس

خ هستند باورشان را از يکه توده ها سازندگان تار
ان هواداران ين ميدر ا. دست ندادند

 جانباخته يا از رفقيحزب ما عکس برخ
 بهمن آمل و ٥ام يسربدار را که بعد از ق

ر دشمن شدند به ي بعد اسيدر سالها
ز کتاب حزب با بنر يم. ش گذاشتندينما

رود زخاطر خون روان ي ميک« سرخ 
 که در سال يو پارچه سرخ» اراني

ق کامران منصور ي بعد از ترور رف١٣٧١
 در کردستان ي اسالميتوسط جمهور(

. ن شده بود يده بود، تزئه شيته) عراق 
 يان سابق که از زندانهايچند تن از زندان

م جان سالم بدر برده و در سالن يرژ
» پرنده نو پرواز«بودند با مشاهده کتاب 

 ي از رفقايکيکه بازگو کننده خاطرات 
دن يام آمل است و ديشرکت کننده در ق

 ي جمهوري که در زندانهايير رفقايتصاو
 را از ي، خاطرات جان باختندياسالم

 ي  آن رفقا برايهايمقاومت ها و جانباز
 .ار ارزشمند بوديما نقل کردند که بس

ک يز ينار ني سميگر از سالن هاي ديکي     در 
 و ي از زندگيشگاه عکس به همراه مختصرينما

) نياز جمله مجاهد(ان ي از اعدامياريمرگ بس
 يف عکس هزاران جوانيف رديرد. عرضه شده بود

 اعدام سپرده يم به جوخه هاين رژيبه دست اکه 
ن فرو ي سنگين سالن را در سکوتيشده بودند، ا

 .   برده بود
ده ي کشيادينار زحمت زي     برگزار کنندگان سم

ن رفقا به مدت شش ماه شبانه ي از ايعده ا. بودند
در . ت کرده بودنديت آن فعالي موفقي برايروز

 وقفه رفقا که يز تالش بينار نيطول سه روز سم
دند ي رسيهمواره سرزنده و شاداب به نظر م

ق يم از طريابتکار پخش مستق. ز بودين برانگيتحس
ران امکان داد از ي از جمله در اياريپالتاک به بس

 که در مورد ضعف ينکات. بحث ها استفاده کنند
چ عنوان از ارزش ينار طرح کردم به هي سميها

 يهدف همگون. ندکيزحمات برگزار کنندگان کم نم
دن و گسترده تر کردن ي شتاب بخشيشتر برايب

ات را ين جناي است که بزرگتريه دشمنيمبارزه عل
ن ين و فداکارتريک نسل از بهتريدر حق خلق و 

با درود به همه . فرزندان آن، مرتکب شد، است
 ■ !جانباخته گان خلق

 

 )م ل م ( تعدادی از جان باختگان حزب کمونيست ايران  



١٧صفحه    حقيقت        ۲۴ شماره

 در طول چند روزي كه از ١٣٦٧در تابستان سال 
ور آغاز شد، رژيم جمهوري اسالمي يازده شهري

هزاران نفر از زندانيان سياسي را در دادگاه هاي 
يك . يك دقيقه اي محاكمه و بالفاصله اعدام كرد

دند و پيشروترين ي کشي شبانه روز به دار م،هفته
كاميونها و . زنان و مردان ايران را درو مي كردند

زمين كانتينرها شبانه و دزدانه پيكر اين گوهران سر
ما را در دل گورهاي دسته جمعي پنهان مي كردند 
تا نام و نشاني از آنان نماند؛ كه وقتي كودكان به 
سن جواني مي رسند با بيابان برهوتي روبرو شوند و 
چنين بيانگارند كه در اين جا و عليه تبهكاران 
. حاكم هيچ شورش و مبارزه اي در كار نبوده است

ين فاجعه تاريخي كامال هنوز كه هنوز است اسرار ا
اين كشتار به دستور شخص . بيرون نيامده است

خميني و با توافق و حمايت نظري و عملي همه 
هر دو جناح رژيم جمهوري . سران رژيم انجام شد

اسالمي، محكم بر دريچه اين اسرار نشسته اند زيرا 
خوب مي دانند كه چه بيرحمانه و تبهكارانه آگاه 

 ستمديده ما را نابود كردند تا ترين عناصر خلقهاي
 .رژيم منحطشان را پابرجا نگاه دارند

، آمران و عامالن اين  شديسپر كه ين سالهائيدر ا
كشتار كوشيدند اين واقعه را از حافظه جامعه پاك 

تعداد زيادي از بازجويان و شكنجه گران و . كنند
، دستان خون آلود خود ١٣٦٠مقامات امنيتي دهه 

لباس روزنامه نگاري و اصالح طلبي به را شستند و 
تن كردند تا گذشته خويش را از ديد نسل جوان 

، ٦٧پس از ارتكاب جنايت تابستان . پنهان كنند
رژيم جمهوري اسالمي براي خريدن سكوت 
نيروهاي موسوم به ملي مذهبي و عده اي از 
روشنفكران و هنرمندان كه مماشات جوئي با 

رده بودند، به آنان اجازه جالدان اسالمي را پيشه ك
آنان نيز چه خوش خياالنه . نشر و قلم محدود داد

اين رشوه خفت بار را قبول كردند غافل از آنكه 
آدمكشان جمهوري اسالمي به آنان نيز رحم 
نخواهند كرد و ماجراي مماشاتشان هم باالخره از 
. دل تاريخ سر بيرون آورده و رسوايشان خواهد كرد

 و آمريكا نه تنها به اين كشتار كشورهاي اروپا
. اعتراض نكردند بلكه محرمانه بر آن مهر تائيد زدند

اين فاجعه بي مانند كه هزاران و هزاران نفر از 
مخالفين سياسي، دانشجويان مبارز، شعرا و 
نويسندگان و هنرمندان انقالبي ايران، در فاصله 
چند شبانه روز اعدام شدند، حتا در رسانه هاي به 

 .صطالح آزاد اينان منعكس نشدا
     سران و نظريه پردازان هر دو جناح رژيم 
مشتركا همه تالش خود را بكار بردند تا نسل 

 آرمانهاي واال و اهداف آزاديخواهانه و عدالت ،جوان
جويانه آن مبارزين اسير را نشناسد و از حماسه 
آفريني قهرمانان جانباخته خلق در سياهچالهاي 

تا دختران جوان . المي بي خبر بماندجمهوري اس
 زناني بودند ،ندانند كه شمار بزرگي از اين دالوران

 در فضاي سياسي كشور به ٥٧كه بر بالهاي انقالب 
پرواز درآمدند، زنجيرهاي سنت را شكستند، ترانه 
آگاهي خواندند، براي رهائي ستمديدگان جنگيدند 

 . و جان بر سر پيمان خويش نهادند
 از بازماندگان آن يکير، ندا، که ي مصاحبه ز     در

 يم و مقاومتها و ضعفهاي رژيتهايکشتار است، جنا
 دهد و از آن جمله به ي را شرح مياسيان سيزندان

.  پردازدي م۶۷ت تکان دهنده سال ي جنايادآوري
ران ي ايستهايه کموني اتحادياسيان سيندا، از زندان

 .  ر شديگ دست۱۳۶۲بود که در سال ) سربداران(
 ٭٭٭

 تعداد قابل توجهي کتابهاي خاطرات زندان -ح
بيرون آمده اما از بازماندگان اتحاديه کمونيستها 

 بنظر تو چرا ؟. کسي کتاب خاطرات ننوشته
 نسبت به بعضی از نکهيد بخاطر اي شا-ندا

 ما ي اکثر بچه هاسازمانهای ديگر درون جنبش 
 و بدنه را سر.  ماندندياعدام شدند و تعداد محدود

 زنده يبا هم زدند و در واقع تعداد انگشت شمار
بنظر من .. رون هم خوب ماندندي در ب.ماندند

رون ي بيخوبست که خاطرات زندان بشکل جمع
ک يف خاطره نباشد بلکه يد که صرفا تعريايب

 يخ زندان هايل از تاري همه جانبه و تحليبررس
شد  ينکه چيل کردن از اي و تحلي اسالميجمهور

 به اين شکل در آمد؛ ي اسالمي جمهوريکه زندانها
 . داره که زندانها اينطور شدي ماديحتما پايه ها

  منظورت چيست؟–ح 
 ي هاي ويژگي اسالمي جمهوري ببين زندانها–ندا 

نحال که واقعا ي در عييعن. خاص خودش را داشت
د بود بلکه يش عقاييک شيوه انگيزاسيون و تفت

 را  تنها بخاطر يزندان.  بوديبه ا  همه جانيفشارها
 دادند ي و زير فشار قرار نمياطالعات مورد بازجوئ

 يش خالي خواستند او را از تمام انديشه هايبلکه م
همه .  کننديک او را خاليکنند؛ از لحاظ ايدئولوژ
ک افت يک دوره با ينکه ياين چيزها بود و هم ا

 بود يبا موازيم که تقريد در زندان مواجه شديشد
 جامعه، پس از ياسيد در اوضاع سيبا افت شد

خط مبارزه و شکل مبارزه قطع . شکست انقالب
ه و يد تجزين بايبنابرا. نشد اما  در اقليت قرار گرفت

ا داستان يمثال، پديده توابها چه بود؟ . ل کرديتحل
در واقع زندان بازتاب تمام .  چه بوديتواب تاکتيک

 از توده ها يد عظيمآحا.  وضعيت جامعه بودينما
وارد مبارزه شده بودند با آرا  و گرايشات مختلف، با 

همه اينها در . سطح و سطوح مختلف و افت و خيز
زندان بازتاب خودش را داشت و در واقع زندان 

در . همانند جامعه مملو بود از اينجور تضادها
 ي وقتها سطح بااليمبارزات درون زندان گاه

م و گاه سطح پائين يدي ديم را ي سياسيبرخوردها
و تمام اينها در کنار هم هم . ي سياسيبرخوردها

.  بوجود مي آوردنديک تعادلي ميکردند ويزيست
مبارزه درون زندان با جدال پيش ميرفت؛ به اشکال 
مختلف؛ چه در رابطه با خودمان و چه در رابطه با 

 و يک کار جمعياز اين زاويه الزم است که . دشمن
 يلي که نوشته شده خيخاطرات. نجام شود ايشورائ

ک يدا کنند اما يد ادامه پيبا ارزش هستند و حتما با
ح، الزم يک خط صحي و همه جانبه با يکار جمع

 به ي انقالبياسيک فرد سيمثال بنظر من نگاه . است
د به ي، نبايک انقالبي. مسئله زندان مهم است

.  کندمسئله زندان به عنوان تمام شدن مبارزه نگاه
اين .  شوديگر منتقل ميبلکه مبارزه به عرصه د

نيست که دشمن تو را دستگير کرده پس مبارزه 
 يبه شکل ديگر.  شوديمبارزه تمام نم. تمام شد

 . ادامه پيدا ميکند
 منظورت از اينکه جمعي يا شورائي بنويسند و –ح 

 بررسي کنند چيست؟
، مسائل را ين است که جمعي منظورم ا–ندا 
 بنام يمثال پديده ا. ل کننديه تحلي و تجزيسبرر

توابين، برخورد رژيم، برخورد ديگران، اعتصاب 
 که در زندان صورت ميگرفت و نماز يغذاهائ

 در جو زندان ي چه تاثيري تاکتيکيخواندن ها
همه اينها بايد تجزيه تحليل بشود که . داشت

اين بحث تواب . مي نسل بعد بگذاريبتوانيم برا
 اينکه يک عده از ي مهم است؛ براي خيليتاکتيک

ق جانشان را حفظ کردند، ين طري ها که از ايزندان
هنوز . بحث ميکردند که اين تاکتيک، عاقالنه است

 .ندي گوين را ميهم ا
  خب، حاال تو که زنداني سر موضعي بودي در -ح 

مقابل اين جريان، چطور موضع خود را  حفظ 
 ميکردي؟

زندان پر از تضاد و کشمکش  قبال گفتم که -ندا
بود، هم در رابطه با دشمن و هم در رابطه با 

 از بحثها يکي.  از آن تضادها بوديکين يا. خودمان
در واقع افراد . ن بودي مهم در زندان، هميو جدلها

 ي اين بحث  را  فرموله ميکردند که سطح پائيني
 بودند که داشتند در ياز مقاومت را داشتند، کسان

 ميکردند، و با ي دشمن عقب نشيني فشارهامقابل

 ۶۷کشتار 
 جنايت بزرگ و حماسه هاي مقاومت 

 



  ١٨ صفحه  ۲۴   شماره  حقيقت                
 را تئوريزه ينين عقب نشين بحثها داشتند ايا

 ياسي کردند موضوع را سي ميميکردند و سع
 در مقابل دشمن يد گاهيب که باين ترتيکنند، به ا
 ين است که وقتياما بحث من ا.  کردينيعقب نش

گر آن را به صورت يد دي نباي دهيضعف نشان م
ش ي براي و بخواهي فرموله کنياسي سيک مشي

 يک ميم تاکتي که حاال داري بتراشياسيه سيتوج
 را عمدتا  مجاهدين ين خط تواب تاکتيکيا. ميزن

 ي در واقع خط از رهبرييعن. مطرح کردند
بخاطر اينکه هم شديد زير ضرب . مجاهدين آمد

 که از طرفشان به يرژيم بودند و هم بريده هائ
 ينکار ميبا ا. اد بودندي ز رفتند،يطرف دشمن م

و . اورنديرون بير فشار بي از زيخواستند خود را کم
فکر ميکردند که خب حاال تاکتيک بزنيم ، به شکل 

 زندان ي درون رژيم  و درون سيستم اداريديگر
ن يالبته در ا. مياوري بدست بيم و اطالعاتينفوذ کن

 از اين کارها ي هم داشتند و يکسريتهائيکار موفق
 از درون زندان يلمهائيکروفيا هم کردند؛ مثال مر

 اين ياما به چه بهائ. رون دادنديه کردند و بيته
ن ي شدند بدتريچيزها را بدست آوردند؟ مجبور م

کارها را بکنند تا اعتماد بازجوها را بدست بياورند و 
 ي زندان را پائين ميشان روحيه عمومينکارهايبا ا
 بسيار سنگينتر از آن  که پرداختنديبهائ. دنديکش
 ينکه مدرکيبخاطر ا.  بود که بدست آوردنديچيز

نجا دارند يرون که بله اياز درون زندان بدهند ب
کشان کمر جنبش را ين تاکتي کنند، با ايشکنجه م
 بود ي سر موضعي بچه هاي که رويفشار. شکستند

اين فشار نا محدود بود چون تعداد . نامحدود بود
 تاکتيک زدن يد و جو عموم محدود بويسرموضع

اين بود که القل نمازه را بخوانيم و حداقل وانمود 
، ين وضعيدر چن. کنيم که ديگه مسلمان شديم

ن جو حرکت کند و ي کرد با اي قبول نمي کسيوقت
ن جريان شنا کند، در واقع ي خواست خالف ايم
ر انواع و ي گرفت و زي را بکار مي عظيميد نيرويبا

 قرار ميگرفت ي و روحي فيزيکيااقسام شکنجه ه
 بود يمواقع. که بتواند  به انديشه اش ادامه بدهد

کسال تا ي ها آنها را ي شکستن سر موضعيکه برا
و .  گوهردشتي انفراديهاي انداختند تويدو سال م

واقعا از نظر مقاومت .  ماندنديبچه ها سر موضع م
که نها آنقدر جوان بودند ي از ايبرخ.  نظير بودنديب

ه يروح. از مدرسه آنها را گرفته بودند و آورده بودند
ن يشان مسئله اي کرد و براي نميابان فرقيشان با خ

 اند و ي سياسيطور بود که اينجا حاال يک زندان
 را بپذيرند و ي سياسيبايد مسئوليت يک زندان

واقعا بچه ها را يکسال، يکسال و . ستنديش بايپا
، ي انفراديند، تونيم در گوهردشت نگه ميداشت

.  و غيرهيبدون يک ورق روزنامه، بدون امکانات فکر
.  آمدينطور فشار مي اي سرموضعي بچه هايرو
 رژيم توانست ييعن.  رژيم شکست خورديول
سمان مقاومت را نازک کند اما نتوانست قطع ير

نتوانستند قطعش کنند و واقعا . قطع نشد. کند
د  چون امکان نداشت که بتوانند قطعش کنن

 درون جامعه بود که ينماينده راديکاليسم انقالب
ن ي هميبرا. ت بوديوجود داشت، هر چند در اقل

.  داديز استمرار خودش را نشان ميدرون زندان ن
 ي ميکرد وجود سر موضعيالبته رژيم هميشه سع

ها را با سکوت بر گذار کند و محو کند و نگذارد که 
داده ها را  تو برعکس، وا. در جامعه مطرح شوند

 يد اين است زندانيبوق و کرنا ميکرد که بگو
 ي زيادتر ميشد وليزمان.  بودينطوريجو ا. ياسيس

 را بدست نياورد و اين رژيم يبخش کامل و غالب
شکست خورد و با همه سرکوبش و انواع و اقسام 

 را يهمان شکست. نتوانست اين جنبش را بخواباند
رژيم .  ز خوردي ننجايکه در جامعه خورد، در ا

ع کند حتا با شکنجه و ينتوانست جامعه را مط
نطور خودش ي تواند اي نميهيچ ايدئولوژ. سرکوب

 است که بايد فاشيستها ياين درس. را غالب کند
 توانند يبگيرند که هيچ وقت با زور و خشونت نم

 .روز شونديپ
 خودت درجه هاي مختلف مقاومت و ضعف –ح 

اومت تا به آخر را نداشتند را کساني را که توان مق
کال، سر موضعي ها به اينها . چطور ارزيابي مي کني
 چطوري نگاه ميکردند؟

 ي خب، باز اينهم سطح و سطوح مختلف–ندا 
 پيش ميرفتند ي ها بودند که خيليبعض. داشت

 ها  از طبقات يبعض.  بشونديزي اينکه چيبرا
شان جا ي برايلين مبارزه نه خي مرفه بودند و ايخيل

 مادي شان ينکه از زندگيافتاده بود و نه ا
ن ي شان اياسينکه خط سيسرچشمه ميگرفت و نه ا

ز با دشمن بشوند و يک کارزار قهرآميبود که  وارد 
 خط يعني. رهياعدام بدهند و شکنجه بشوند و غ

ن دو نوع  يا. دي تابيزها را بر نمين چي شان اياسيس
 از ياديعده ز. د کردنيت ميگر را تقويکديتواب، 

 يزيک همچون چيه در واقع ي اتحاديتواب ها
 اول که عمدتا از خط يهايريمخصوصا دستگ. بودند

راست سازمان بودند و در ارتباط با دشمن معتقد 
ست است و از ياليبودند که در هر حال ضد امپر

 قاطع يلين خيبنابرا! رون آمدهي دل انقالب بيتو
در ضمن .  کننديندتوانستند در قبالش مرز بينم
 که ي وقتيعنيل بود ي شان هم دخيه طبقاتيپا

 کردند که يوارد مبارزه شدند فکرش را هم نم
 بپردازند و بخاطر ين بهائي بخواهند چنيروز

ه يشان مايبائي شان و زيا جواني يمبارزه از زندگ
تصحيح ميکنم، منظورم اين نيست که . بگذارند 

ومت نکرد، اغلبشان هرکس از خانواده مرفه بود مقا
 که ي از کسانيمن دارم ميگويم بعض. ايستادند

ن ي شان اياسيمادي و خط س يتواب شدند زندگ
به اين دليل تواب .  دي تابيسطح مقاومت را بر نم

 ي در واقع اون بچه هايعني.  بد بودنديليخ.  شدند
 داشتند يني پائيليه مواضع خيخط راست اتحاد

 ....م ير شديوم دستگ ما دوره ديکه وقتيبطور
  چه سالي بود؟–ح 
 بود ۶۱سال .... ر شدم،ي دستگ۶۲ من در سال – ندا

شتر يدر ضربه اول ب. ه ضربه اول را خورديکه اتحاد
ه که مخالف ي و بخش راست اتحاديبخش کارگر

 برخورد يليخ. ر شدنديسربداران بودند، دستگ
 ياکثرا تواب شدند و همکار.  داشتندينيومواضع پائ

 از رده يتعداد.  داشتند ي بديليه خيکردند و روح
 باال که اغلبشان از رهبران خط راست اتحاديه يها

 مانند سورنا ياما رهبران بودند خوب نبودند،
. درخشان داشتيم که شنيدم زير شکنجه کشته شد

 زندان از ي هايم،  سر موضعير شدي ما دستگيوقت

ما ما هم کردند که حتيفکر م.  کردندي ميما دور
 بعد يول. رهيم و غيده باشيم ؛ بريد باشي باينجوريا

 متوجه شدند که اصال موضوع  ياز مدت کوتاه
  و دو تا تفکر است و مبارزه يدئولوژيتفاوت دو تا ا

ه ي بوده و در واقع آن خط،  خط راست اتحاديخط
 اعتمادشان جلب ين، در مدت کوتاهيبنابرا. بود
 بچه ها که تواب شدند در ني از ايليدرواقع خ.  شد

 کردند ي مي که سعيطيسم و در شرايوياوج پاس
ن يکه ايکس. ر شده بودنديخود را حفظ کنند، دستگ

 تواند مقاومت کند و ير شود، نميطور دستگ
 که در ياما کس.  را تحمل کندي آنچنانيفشارها

 يدان مبارزه، در حال حرکت و در حال تالش برايم
 شود، ير ميدان جنگ دستگير جامعه و در مييتغ

 .شتر استيار بيقدرت و امکان مقاومتش بس
 در شکل گيري يک پديده پيچيده، تضادهاي - ح

زيادي دخيل است اما يکي از آنها عمده است که 
فکر . بقيه را نيز جهت مي دهد و هدايت مي کند

نمي کني از ميان اين عوامل گوناگون، شکست 
وري اسالمي، انقالب و تثبيت ضد انقالب جمه

همان عامل عمده و فعال کننده روحيه باختگي و 
گرايشات عقب مانده در زندانياني بود که به درجات 

 گوناگون تسليم شدند؟
گر در يمثل هر بحران د. نطور استي البته که ا-ندا

انه و عقب يشرو و ميشات پي گرا،ز افرادينجا نيا
 يکدست برخورد نميو همه .  دهنديمانده نشان م

ن ين است که در چارچوب اياما منظورم ا. کنند
 هم ين کننده، هر دسته بنديي تعيعامل عموم

مثال طرز .  داشتيني عقب نشي برايل خاصيدال
ر شدن، در مورد ي آنها قبل از دستگيتفکر و مش

گر، نگاه کم عمق و ي دي عده اي؛ از سويعده ا
 يب هاي که به انقالب کردن و فراز و نشيساده ا

ل مسئله يه و تحلين تجزي هميبرا. داشتندآن 
 .ده استيچيپ

 شما بعد از شوراي چهارم دستگير شديد يعني –ح 
بعداز دوره اي که باز سازي بعد از ضربه سراسري را 

 .شروع کرده بوديم 
م؛ آن يدستان برگشته بودر بله؛ ما تازه از ک–ندا 

داد يه مي به آدم روحيليشور مردم کردستان خ
ر و جوانش هنوز مسلح ي کردستان، پچون مردم

در . بودند ؛ هنوز مبارزه در کردستان ادامه داشت 
 چهارم را برگذار ي آزاد کردستان شورايسرزمينها

ک عده ي سخت بود که يلي دشمن خيبرا. کرديم
دا شده اند که بعد از آن ضربه وحشتناک که به يپ

ه زده اند، شبانه از کوه ها  گذشته اند، ياتحاد
 گذشته اند و ي اسالميلحانه از خط جمهورمس

رفته اند به منطقه آزاد، و دور هم جمع شده اند که 
نها يتمام ا!  کنند و دوباره شروع کننديجمعبند

 اينکه فکر يبرا.  سخت بودي دشمن خيليبرا
ميکرد  ديگر اتحاديه از بين رفته، تمام شده، 
 سربداران را که قلع و قمع کرده؛ سران و رهبران

ه را هم  اعدام کرده ، بقيه هم که پشت ميله ياتحاد
 يش آمده بود که چيش پيسوال برا.  زنداننديها

 هم بزرگ نبود که يليمانده از يک تشکيالت که خ
 خواهد ي را داده که مين جسارتياالن بخودش چن

 سخت ي دشمن خيلين برايا. دوباره سر بلند کند
ه با  وجود  نبود ک۶۲ در سال يهيچ تشکيالت. بود
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 را بکند که ي، همچون جسارتين ضرباتيتحمل چن

دوباره افرادش را جمع کند و برود در کردستان 
ش را بگذارد و برگردد و بخواهد در نقاط يشورا

التها به ي همه تشکييعن.  کنديگر هم سازماندهيد
رون ؛ يا رفته بودند بيا منحل شده بودند ي يشکل

 انجام يک حرکتيعه نکه دوباره بخواهند تو جاميا
 ين وجهيدترين بود که به شديا. بدهند اصال نبود

 را که مانده اند سرکوب ينهائيخواست ايم ميرژ
 مبارزه غربال ينها از تويش محرز بود که ايبرا. کند

ستند که جا ي نيشده اند و کسان
تش مثال من خودم يواقع. بزنند 

الت نداشتم و ي در تشکي مهميجا
الت بودم و يکک عضو ساده تشي

 دشمن ي نداشتم وليمرتبه خاص
ر ين را که االن دستگيد که اي ديم

 دارد؛ در يه خوبيکرده اند روح
 يو نشده؛ برخيسرکوب ها هم پاس

ده يون ديزيش را هم در تلويرهبرا
ده آنور ينور را ديو نشده؛ اي پاسيول

رود کردستان ي هنوز ميده وليرا د
هم  گر يد در نقاط ديايخواهد بيو م

 ي انجام بدهد و توييک کارهاي
مسلما . رندشي گيابان ميخ

 .حکمش اعدام است 
  تو را با اسناد سازماني گرفتند؟-ح

 ير؛ با  شناسنامه جعلي خ–ندا
در زندان .  نداشتميگرفتند و سند

. اما دنبالمان بودند. مي شديشناسائ
گفتند يزدند، مي شالق ميمن را وقت

 مرا ي و اسم اصلي هستيتو فالن
از . کردمي من انکار ميدادند وليم

. ل نداشتنديهمسرم هم اسم و فام
ت مرا يک نفر را آوردند که هوي
د کرد؛ من با چشم بند بودم يتائ
ت مرا ي متوجه شدم که دارد هويول
ش را  ي فقط پاهاي دهد وليم
توانستم حدس بزنم يدم؛  نميد
ر يين رفتارشان تغيبعد از ا. ستيک

وقت از من سئوال چيگر هيکرد و د
 بلکه اطالعاتم ي هستينکردند تو ک

 ين مي اي خواستند و برايرا م
 .ر شکنجه يبردند ز

 بازجوها چي ميگفتند ؟ مثال –ح 
سر شوراي چهار ؛ ادامه راه؛ غير از 
شکنجه، چه کاري از نظر 

  ايدئولوژيک مي کردند؟
د ي خواهي گفتند شما مي  م– ندا

 را ي اسالمي و جمهوردي کنيکا همکاريبا آمر
ف؛ شما که ي کثيد؛ شما ملحدهايسرنگون کن
د ي کني مي ناموسي بند و بار است و بيروابط تان ب

 شکستن زنان يبطور مشخص برا. ن حرفها يو از ا
ک ي يمثال وقت. کردندي استفاده مياز مسائل ناموس

 کردند به او ي مي کردند سعير ميزن را دستگ
 ينکه دنبال شوهر بودير ال کنند که تو بخاطيتحم

الت ين تشکي وارد اينکه وقتيا اي يوارد مبارزه شد
 گفتند، مردها ينکه ميا اي ي فاحشه شديشد

 يبتان دادند که بتوانند از شما استفاده جنسيفر
 ي برايتي، شخصيتي، هويچ ارزشيدر واقع ه. کنند

 و ي، فکر داريک انسانيخودت قائل نبودند که تو 
 ي و نمين جامعه شورش کردي ايادر اثر تضاده

تمام .  يزها بروين چير بار اي که زيري بپذيخواه
 ي و سعي کردند به مسائل جنسيل مينها را تبديا
 که ي آدم را خوار کنند؛ زنينطوري کردند ايم

ک يب خوردن وارد مبارزه شده نه مثل يل فريبدل
ش را  پاره کرده و وارد مبارزه يرهايآدم آزاد که زنج

 ي کردند که بعضين حرفها را تکرار ميآنقدر ا. هشد
 يبرخ. شدي جوان بودند باورشان ميها که بچه ها

کردند و به يه مين که گرينه اوي بردند در حسيرا م
 ي کردند که بله من عاشق پسرياصطالح اعتراف م

م ي گرفتيه دست هم را ميبودم و موقع پخش اعالم
 گفت من يان ميکرد و گريو بعد احساس گناه م

ز يتکاران يک چين جنايدر واقع ا.  بودميآدم فاسد
 دو تا جوان مبارز و عالقه ي و عواطف انسانيطبيع

 . کردنديف ميز کثيک چيل به يشان بهم را تبد

 کرده، ي اون آخوند کثيف که همه جور کثافتکار
ت ي جمعي جلوي آورد که اينجوري را مييک جوان
کند که چه زد و به اصطالح اعتراف ياشک بر
ا  ي هستم که دست اون  پسره را گرفتم يگناهکار

 کوچه که ميرفتيم  بوسم کرد، بوسش کردم و يتو
 کردند که اينها را ين جوانان را وادار ميا. رهيغ

د يبعنوان يک چيز کثيف و زشت باور کند و بيا
 يسع.  کردمي من چه گناهيآنجا گريه کند که وا

ه کنند که از آن نها را چنان مچالي کردند ايم
 که اتفاقا در مورد يعي طبيچيزها

 هم يبائين جوانان مبارز شکل زيا
که يدر حال. داشت، ابراز انزجار کنند

 يدر حين مبارزه، روابط عشق و عاشق
 هم زيبا شده بود و اتفاقا در يو عاطف

ن جوانان، ارزشها يآن مقطع چقدر ب
ر کرده بود؛  چقدر يين مورد تغيدر ا

 پوشيدند، چقدر ساده يس مساده لبا
رفت و آمد ميکردند، و چقدر 

شان، چه زن به مرد چه مرد ينگاهها
ست يبه زن، اين بود که فکر طرف چ

 کند و يش چه ميو دارد با زندگ
چقدر در راه مردم فعال است، چقدر 
از خود گذشته است يا چقدر جمع 

ار ي عشق معياينها برا. گرا ست 
 ي طليعه هامتاسفانه.  شده بوديبزرگ

خمون بود و دوام ي در تاريکوتاه
 خواستند يان ميآره، بازجو. اوردين

اينجور به جوان ، به يک دختر جوان  
ل کنند که ينطور تحمييا پسر جوان، ا

 اينکارها ي شهوانيتو بخاطر چيزها
نه ين زميبه زنها در ا. يرو ميکرد

ک فشار ي.  آوردنديبيشتر فشار م
ن بود که يف اين رديگر در هميد

 خود ي ميکردند از قربانيبازجوها سع
 ببرند و به اشکال ياستفاده جنس

 خودشان را ارضا کنند و در يگوناگون
همان حال که شکنجه ميدادند، با 

.  السيدندي مي يک جورهائيزندان
م ي من شکنجه شده بودم ، پاهايوقت
 آدم عرق ي باد کرده بود و وقتيخيل

ن خارج اد آب از بدي زيليميکند خ
بعد از تمام شدن شکنجه .  شوديم

اما .  به آب دارديآدم  احتياج شديد
، چون ياگر در اين حالت آب بخور

کليه ها منقبض شده اند و ماهيچه ها 
بسته اند، آب خوردن کليه را  درب و 

 من گفتم آب يوقت. داغان ميکند
 من که مثل دو بالش ي پايميخوام، بازجو آمد رو

د و در ي و خودش را به من مالستاديشده بود ا
و ! ي ميشيده گفت، آخه، دياليزيگوشم با لحن کش

 ينطوري من کمتر از شکنجه نبود که اين برايا
. بله، اين چيزها بود.  مالديبدن کثيفش را به من م

 دانش آموز ي جوان، دخترهايو به دخترها
 يسطح و سطوح مختلف.  ميدادنديپيشنهادهائ

کردند که يدا مي را پير زيبائمثال اگر دخت. داشت
 يکم سن وسال است، دست از سرش بر نم

 و در مرگ بذر آن آنان كه در زندگي مظهر جامعه نوين بودند

 

آنها در . كمونيستهاي انقالبي پيشروان و رهبران آگاه طبقه كارگرند
آگاهي و تهور، گذشتن . جريان نبرد طبقاتي گداخته و آبديده گشته اند

از منافع شخصي، سازش ناپذيري در برابر دشمن و پايداري بر اصول و 
و اگر در ميدان . بي آنها را مظهر جامعه نوين ساخته استآرمانهاي انقال

جنگ انقالبي زير شكنجه يا در مقابل جوخه اعدام يا مرگ در راه بشريت 
جانباختن كمونيستهاي . ستمديده روبرو شوند، آنرا قهرمانانه مي پذيرند

 .انقالبي افشاندن بذر جامعه نوين است
رادي در صحنه مبازره ظهور مي در راه نبرد براي كمونيسم، همواره اف

يابند كه بيش از ديگران در اين راه تالش كرده و تاثيرات كيفيتا عميقتري 
اينها آميزه اي از استواري بر اصول كمونيسم و . بر جاي مي گذارند

قدرت بكارگيري اين علم و توان هدايت و هماهنگ ساختن مجموعه 
ند و به مفهومي خود بهترين نيروهاي آگاه طبقه را در خود فشرده كرده ا

اينها .  بيان جهانبيني، سياست و ايدئولوژي پرولتاريا هستندروشنترينو 
رهبراني كمونيست اند كه زندگي و حركت انقالبي شان به نمونه و 
سرمشقي براي تمام كمونيستها و كارگران و خلقهاي ستمديده تبديل مي 

ز پراتيك و تجربه انقالبي گردد، و در عين حال اين زندگي و حركت خود ا
 .توده ها و آنچه آنها به پيشروان مي آموزند سرچشمه گرفته است
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ر شکنجه قرار يه زيشتراز بقي بيعني. داشتند

ش به او ي در بند ما بود که بازجويکيمثال . گرفتيم
د توبه يخواهم با تو ازدواج کنم و تو باي گفت ميم

د که ي پرسياز او نم.  که من بتوانم با تو ازدواجيکن
 ي گفت چون من ميا نه بلکه مي يهخوايتو م

هر . يد توبه کنين بايخواهم با تو ازدواج کنم بنابرا
شکنجه .  آوردندي بردند و ميچاره را مين بيروز ا

 اش ي روحي شکنجه هاي کردند ولي اش ميبدن
 ي مي کردند، هم سعيهم شکنجه م. شتر بوديب

ش را در ينکه رفقايکردند وسوسه اش کنند و هم ا
نکه داشتند ي ايعنينها يهمه ا.  خراب کنندد اويد

ن دختر با وجود آنکه ياما ا.  کردنديش کار ميرو
 از آن يکي گشت،  ي بر ميمچاله شده از بازجوئ

 او را بردند يحت. نمونه ها بود که تا آخر نه گفت
. جلو جوخه اعدام که اعدامش کنند، باز هم نه گفت

 يوقت. خوشبختانه اعدام نشد و االن زنده است
ستاد يستاد، تا آخرش هم اي نه خود ايگفت نه، رو

از . ت بودي اقلياز بچه ها. و نتوانستند او را بشکنند
 واقعا حماسه ييعن.  داشتيمياين نمونه ها خيل

 که در زندان آفريده شد، همانطور که در يهائ
 يول. دندي آفريرون هم مردم در مبارزه حماسه ميب

مقاومت بچه ها هم . ها بود انتيدر زندان فشارها ب
 . بوديواقعا عال

زندانيان سر موضعي در مقابل شکنجه   –ح 
چطوري ايستادگي ميکردند، چطوري تجزيه و 

 تحليلش ميکردند؟
  منظورت چيه؟ي يعن-ندا
 يکبار موقع صحبت گفتي که درد شکنجه، به –ح 

ضد خودش تبديل مي شود و به عجز و البه نکردن 
خيلي حيرت . ک شکل مقاومتتبديل ميشود به ي

کمي هم در اين مورد حرف بزن؛ يعني . انگيزه
 خودت چطور بودي؟

 خوب ي دستگير شدم روحيه ام خيلي من وقت-ندا
ک مبارزه حاد بودم و هم يان يبود چون هم در جر

 بشدت يرون زندان هنوز مبارزه طبقاتينکه در بيا
 را در يجريان داشت و تشکيالت ما خط درست

در زندان هم، رفيقم، . ه پيش گذاشته بودمبارز
 ي عالي کرد و برخورد خيليهمسرم، که دفاع م
ن يا.  بودي بزرگين پشتگرميا. داشت در کنارم بود

 خوب يعوامل باعث شد که برخوردم در بازجوئ
 ي داشتند من را شکنجه ميکردند سعيوقت. باشد

م يبازجو يک پتو انداخته بود رو. ميکردم جيغ نزنم
 ي سرم، طوريبا هيکل درشتش نشسته بود روو 

نکه درد شالق را يش از ايکه هنگام شالق زدن ب
ن االن خفه ي کردم  که هميحس کنم، احساس م

اينها  دستشان هست که آخرين مقاومت .  ميشوم
. هوش شده اميفکر ميکردند من ب.  آدمها چقدره

 است که يشالق جور. م بلند شدين از روي هميبرا
 ي خود آدم جيغ ميکشد چون درد خيلخود به

در .  من تصميم گرفته بودم جيغ نکشميشديده ول
ن ي هميبرا.  خواستم  لج آنها را در بياورميواقع م

رو تخت خوابيده .  کشيدميموقع شالق جيغ نم
 يکي به آن يکي. بودم، دونفر داشتند شالق ميزدند

گفت، داره مقاومت ميکنه و بعد به شالق زدنشان 
فکر .  کشميمه دادند اما ديدند من جيغ نمادا

رفتند يک سطل بزرگ آب . کردند بيهوش شده ام

من بيهوش نبودم و .  منيسرد آوردند، ريختند رو
بعد که آب را .  شنيدميشان را ميهمه حرفها
به شالق زدن . م، تازه سرحال تر شدم يريختند رو

 تخت بلند کردند يادامه دادند، بعد منو از رو
 را در وجود او يمن واقعا عجز و ناتوان. ند بيرونآورد

 داشت منو از پله يوقت. ميديدم تا در وجود خودم
 ي آورد باال، ناله مي زير زمين شکنجه گاه ميها 
 اون سختتر يمن شکنجه شده بودم ول. کرد

با اينکه پاهام دوتا بالش . خودش را  باال ميکشيد
 بود، يه خونشده بود و خون ميزد بيرون و تمام را

 اون اسير منه ياحساس مي کردم که من اسيرم ول
 يبا تمام وجود اين را  احساس م!  منهيو زندان
 ماند و روحيه اش خوب ي آدم مقاوم ميوقت. کردم

.  کندياست،  اوضاع برعکس ميشود و چرخش م
 تونه منو بکشه ياون حداکثر م«  کردم، يفکر م

بيرون و موفق نه که اسرار رو بکشه ي هدفش ايول
 ي اينطور ميوقت» . شه؛ اون بره خودشو بکشهينم

 شود و به ضد خودش يشود واقعا اوضاع برعکس م
ر شکنجه ي فهميدم همسرم را زيوقت. تبديل ميشود

ش خودم يپ. ن احساس را داشتميکشته اند، هم
 کردم چقدر شکنجه شده و چقدر يمجسم م

ها  ديده چون مطمئن بودم با آني جسميآسيبها
ک بند ي دانستم که مثل يم.  نخواهد کرديهمکار

تسبيح است که اگر ببرد از باال تا پائين تشکيالت 
 يلي دانست، خي روابط را ميزد چون خيلي ريم
، و ي اسلحه ها، اسناد داخليزها، از آدمها، جايچ

او را تا دم . رهي و غي شود و بازسازيچه دارد م
بعد از . د بيروننها را از او بکشنيمرگ زدند که ا

 به يمرگ او، نه اسلحه ها دست خورد، نه مدارک
تشکيالت تکان .  ديدنديدست آنها و نه رفقا آسيب

 ما از بين ينخورد، فقط يک موجود با ارزش رهبر
گر تکان نخورد و يز دي هيچ چيرفت، کشته شد ول

 که کشته ميشود و يبا مقاومت خودش مثل مادر
يند، اسرار را حفظ  خواهد بچه اش آسيب ببينم

 زائيده يکرد؛ به تشکيالت اينطور نگاه ميکرد؛ يعن
خودمان بود و ما بايد اينطور حفظش ميکرديم 

ن فکر که يا. نطور بودياو ا. مي اگر کشته ميشديحت
 آزار ي رنج برده  و درد کشيده من را خيليخيل

دوره . تا اينکه کتاب پاولوف بدستمان رسيد. ميداد
.  را شل کرده بودنديزهائيو يک چ بود ي منتظري

 يکي. ن دوره چند تا کتاب خوب آمد در زندانيدر ا
دن ين کتاب در فهميا. ن کتاب بوديهم هم

نکه يا.  کمک کرديسم شکنجه به ما خيليمکان
 يکيهر چه اعتقاد . سم شکنجه چطور استيمکان

 تر باشد، و تمرکز داشته باشد، درد و شکنجه يقو
 که اعتقادش ي کسيول.  داردش تاثير يکمتر رو

ده است، درد و شکنجه يضعيف باشد، از هم پاش
.  استيديالکتيکش اينجور. ش  بيشتر اثر دارديرو

نکه آدم کدام وجه يا.  دارندياينها با هم ديگر بستگ
ر دارد در مقاومت در مقابل ي تاثيليت کند خيرا تقو

 داده يحات علمي توضياين کتاب يکسر. شکنجه
رد و ي گي است که در مغز صورت ميزيچکه درد 

 کنند و مغز، امکان آن را يعصبها درد را منتقل م
 . دارد که درد را کنترل کند

  چيست؟" تمرکز داشته باشد" منظورت از –ح 
 آدم به راهش و آرمانش اعتقاد داشته ي وقت–ندا 

ر شکنجه، يشبرد آن، حتا زي آن و پيباشد، آنقدر رو
ش سازش نکردن و مقاومت يمتمرکز است که برا

 ي انقالبيمهم است که زندان.  شوديکردن، ساده م
ک عرصه ين هم ينطور نگاه کند که ايبه زندان ا

د آن را يد، باي آيش مي پيمبارزه است که وقت
نطور باشد، ي نگاهت به مسئله ايوقت. ش برديپ

 مانند همسر من يرفقائ.  شوديمسئله عمدتا حل م
او هم در .  خارق العاده نبودنداي يموجودات آسمان

 رشد کرده بود؛ يک انسان يان مبارزه طبقاتيجر
 راهش و ي ميتواند برايهر انسان.  بوديمعمول

ن مرحله ي هم کارش به ايآرمانش بجنگد و وقت
برسد بخاطر اين اعتقاداتش کشته هم بشود و واقعا 
فکر کند که يک قطره از يک اقيانوس کم شده و 

جاري است و وجود دارد  و راهش را اين اقيانوس 
و آسمان هم خراب نشده، همه چيز هم .  روديم

خراب نشده،  فقط يک فرد که آگاه شده بود ، تمام 
نکه ي به مسئله نگاه ميکرد نه اياو هم اينجور. شده

نه، تافته جدا . فکر کند يک تافته جدا بافته است
  ها تاثيرشاني وقتها بعضي بعضيول. بافته نبود

 يول.  ها کمتري جنبش عظيمتر است، و بعضيرو
م دارند خودشان به مرگ يرات عظيهمان ها که تاث

شان مهم نبود ي برايخودشان کم بها ميدادند و خيل
دادند که ي زنده بمانند و تمرکز ميمتيکه بهر ق

ن يا. اسرار را حفظ کنند تا مبارزه تداوم داشته باشد
 يشه مين راه رياز آگاهيشان و از تعهدشان به ا

 .گرفت
 يعني وقتي يک انقالبي کمونيست افتاد زندان، –ح 

در آنجا وظيفه خاصي دارد و مبارزه طبقاتي را بايد 
اين نکته . در آنجا پيش ببرد و بايد بداند که چگونه

مهم است چون مثال يک عده عقب نشيني خود را 
اينطوري توجيه ميکردند که بايد زنده بمانيم و 

 .رون مبارزه کنيمبرويم بي
 ياست جمهورياصال س.  استي اين خط غلط-ندا

رون ي را بفرستند بي زندانين بود که زماني اياسالم
رون ي نمانده باشد که بتواند در بي باقيکه از او چيز

ک عرصه مهم يخود زندان . مبارزه را ادامه دهد
 که بعدا ين فکر تعطيلش کنيمبارزه است و اگر با ا

، مطمئن باش ي دهين و آنجا ادامه مروي بي رويم
 که اين فکر را يهمه بچه هائ.  داديکه ادامه نخواه

. دنديرون هم بريکردند و تاکتيک زدند، در ب
ک عرصه مهم مبارزه است ينميشود به زندان که 

نگاهمان . گريرون جور دي در بيم ولينطور نگاه کنيا
ه ن ادامه مبارزيبه زندان بايد اينطور باشد که ا

رون در داخل زندان است و در واقع عرصه يب
 ي باز شده و حال که تبديل به يک زندانيجديد
 توده ها سمبل مقاومت يد براي باي شده ائيسياس

ه ي که شکست تو، در شکستن روحيد بدانيبا. يباش
ن ي است که در ايمردم تاثير دارد و اين مسئوليت

ا نميدانم اون مطلب برشت ر. نطور استيعرصه ا
 يا نه؛ در مورد اون ستاره شناسه؛ گاليله يخوانده ائ

 يما اين کتاب را در زندان داشتيم و م. مي گويرا م
شتر يب. خوانديم و راجع به آن بحث ميکرديم

د و ي چرخي ما بدور مسئله مقاومت ميبحثها
م االن ي کرديفکر م. مي کرديخودمان را تقويت م

ا پدر ومادرت، ند،  حتي آي مي که به مالقاتيافراد
رون خواهند برد و درواقع ي از تو به بيچه پيام



٢١صفحه    حقيقت        ۲۴ شماره
 که ي آنهائيشکست و افت ما تاثير ميگذاشت رو

 يم سعي رژي هستي زندانيوقت. ستنديدر زندان ن
رون را ي تا بيائي کند تو را وادار کند که کوتاه بيم

 .هم بشکند
 زندان ۶۴ در مورد رفقائي که با ضربه سال -ح

آنها روي شما چه تاثيري . کمي بگوافتادند هم 
  گذاشتند؟

 خوب ي تعداد زياديشان خيل۶۴ ي بچه ها-ندا
 يمثال اعتصابات و اعتراضات را راه م. بودند

. انداختند؛ جو تئوريک درون زندان را  باال بردند
 يل جنبش انقالبيتشک(اخبار ريم 

را به درون آوردند و خبر دادند ) يستيوناليانترناس
 انجام يرون دارند کارها و حرکتهائي بيهاکه بچه 
اينها بما روحيه ميداد که بچه ها دست از . ميدهند

 ما يعنيمبارزه نکشيده اند و دارند تالش ميکنند؛ 
 ميکنيم و آنها هم از آنور يداريم از اين ور کارهائ

 با ارزش يمان خيلين برايا.  ميکننديدارند کارهائ
ر دادند ييشتر تغيرا بدر بند مردان البته جو . بود

 جو يخالصه، خيل.  مردان تئوريک تر بودندچون
 ايدئو لوژيک  يمباحث سياس. ير دادنديزندان را تغ

راه انداختند، اعتصاب غذاها؛ اعتراضات؛ در باال 
. ر داشتندي تاثيليبردن سطح مبارزات زندان خ

 ي بودند ولي باال بود؛ اعدامه شاني از آنها روحيليخ
مهم نبود که بخواهند بخاطر اينکه اعدام شان يبرا

 . ندياينشوند کوتاه ب
 بحثهائي که راه انداختند چه بحثهائي بود؟ –ح 

 بحثهاي تئوريک بود؟
نکه ي و ايم، جنبش بين المللي بحثها در مورد ر-ندا

 يبحثها.  بايد تقويت بشوديانترناسيوناليسم پرولتر
ثها را همين بح.  مائوتسه دورن در مورد جنگ خلق

 آمد که دارند يخبر از بخش مردان م. دامن ميزدند
)  جامعهي اجتماعيخصلت اقتصاد( ساخت يرو

ن مسئله و موضوع راه ي کنند و در مورد ايکار م
گر بحث و ي ديان سازمان هايانقالب دارند با زندان

 پور، از يوش کائيديق داريبا رف.  کننديمجادله م
 بحث يلي خن مسائلي رزمندگان، سر ايرهبر

 داخليشان ي نوشته هايوجدل داشتند که گاه
، بدستمان ي کم وليخيل. بدست ما ميرسيد

 .ميرسيد
 کتاب چطوري از بيرون مي آورديد براي -ح

 مطالعه؟
 يا ي که ميرفتند بيرون به بهداري بچه هائ-ندا

يک .  آوردندي کوتاه مدت داشتند، کتاب ميمرخص
 يک نفر دو ي وقت، مثاليم بازجوئيموقع که مي رفت

م يک کوه ينفر را دستگير کرده بودند، مي ديد
ک يکتاب انداخته اند يک گوشه که معلوم بود از 

بچه ها يواش يواش مي رفتند آنجا .  خانه گرفته اند
.  آوردندي چپاندند زير چادرشان و مي را ميکيو 
 خب گشت داخل زندان زياد بود؛ ميريختند و يول
 خوب را ين ما فورا کتابهاي هميبرا.  گشتنديم

 مختلف ي بالش و جاهايم و توي کرديريز نويس م
 ميريختند همه چيز رو ي وقتيول. مي گذاشتيم

 دستي مان را؛ ريزنويس يپاره ميکردند؛ کارها
ما  .  بردنديمان را ميمان را، دست نوشته هايها

 .مي کرديدوباره کار از نو و روز از نو شروع م
بهائي داشتيد؟ از آثار کالسيک آيا  بيشتر چه کتا-ح

 مارکس و لنين و مائو داشتيد؟
 در فرانسه ي مبارزه طبقاتي از آثار کالسيک يک-ندا
 که از يرا داشتيم و اون کتابهائ) نوشته مارکس(

 يرمان خيل.  شده بوديطرف زندان خريدار
 .داشتيم

  چه جور رمان هائي؟-ح
 يمنتظران ي جريوقت.  بودندي روسي رمانها-ندا

 ي مدت کوتاهي براي رفرم هائينها آمدند يکسريا
بچه . مي کتابها شديکسريآن موقع صاحب . دادند
 ي که از گوهر دشت آمدند در اوين، هيچيهائ

 بود وسروش و امثال ي طباطبائيکتابها. نداشتيم
ک يک که يالکتيکتاب سروش در رد د. ن هايا

تها  است که اولش نوشته به مارکسيسيکتاب فلسف
 شاه احترام مي يبخاطر مقاومتشون در زندان ها

 . کوبديسم ميده آلي ايگذارد و بعد رو
  شما نقدش ميکرديد؟-ح

پر از نقل قول از لنين و .  خوانديمي آره ما م-ندا
نقل قولها را يادداشت مي کرديم و فکر . مارکس بود

 يليچون خ.  ما چه گفتنديمي کرديم که رهبرها
 مارکس و لنين و مائو را نخوانده يهااز بچه ها  کتاب

 يمثال بعض.  افتادند زندان جوان بودنديبودند؛ وقت
ن بود که نقل قول رهبران يها آموزش شان ا

ست را کنار هم بگذارند و راجع بهش فکر يکمون
 بخواهد ي سخت بود که کسي خيليکنند ول

 .نديسم ببي آموزش مارکسينطوريا
 شمارا بشکنند، غير  بازجوهائي که مي خواستند-ح

از شکنجه، کتاب هم معرفي ميکردند؟ مثال مي 
 گفتند بيا برو کتاب سروش يا طباطبائي را بخوان؟

. د با جوانها ميکردنديشا.  کردندي نه اينکارو نم-ندا
نطور نبود که ي اييعن. نها شمشير وشالق بوديکار ا

 بياد ديالکتيک را رد کند؛ يمثال در حسينيه آخوند
 برابر ياگر بچه ها  در فضا.  سواد بودنديب يليخ

.   توانست جواب بدهدي گرفتند، طرف نميقرار  م
 ينها به اسم عادل يا عادل زاده را مي از اييک

شان دو سه نفر يتئوريک ها. آوردند که بحث کند
 . سواد بودندي هم بيبودند که خيل

  نفهميديد بازجوهايتان بعدها چه شدند؟-ح
 ما بود که ياحسان بازجو. هميديم نه ما نف-ندا

سربازجو بود و در ضمن . بهش سربازجو مي گفتند
چون تئوريک بود .  اتحاديه هم بوديخودش بازجو

 ما ي که بچه ها۶ بند يعني بود ۳ خط يسربازجو
 ي سرنگونيو پيکار، رزمندگان، در واقع سازمان ها

 ها تو يک يتوده ائي ها و اکثريت. طلب بودند
 جداگانه يمجاهدين بازجو. جداگانه بودند يکاتگور
 ي تا بخش بودند ول۲ چريکها هم يبچه ها. داشتند

کشان بود که ياحسان فرد تئور. تو يک واحد بودند
 طلب گذاشته ي سرنگوني سازمان هاي بچه هايبرا

 بود که در خارج از کشور بود و مثل يفرد. بودند
. د در آمريکا بوي اسالمياين که عضو انجمن ها

نطور ي زندان مي گفتند که احسان اي بچه هايعني
 اطاق ي اتحاديه که مدام ميرفتند تويتوابها. است

، و يع القلم، مينو حيدريمثل وحيد سر(بازجو 
اينها خبرها را ).  که قبال در اهواز بود يثاريبهنام ا

 دور و برشان مي دادند و آنها هم به بچه يبه توابها
ن توابها يا. خبر پخش ميشد ديگر مي گفتند و يها
د برادر احسان چقدر با سواده ي داني گفتند، نميم

 پوشاندن يبرا! و چيز حاليشه و آمريکا بوده
ن يک ي گفتند اي آمدند به ما ميانتشان ميخ

 شالق زدن ي ايدئولوژيک و تئوريکه و بجايبازجو
 کنه چون با سواده و با ما کار ي مياسيبا آدم کار س

ت يکه واقعيدر حال! و ما را قانع کرده کرده ياسيس
ده بودند و يبراز قبل ن است که شالق را خورده و يا

 ين حرفها در مورد بازجوياد گرفته بودند از ايبعد 
د که از انجمن ي آيخالصه بنظر م. ک بزننديتئور

ا بايد وزير و ي خارج کشور بودند که ي هاياسالم
ا بدستشان  اوين  ري بااليوکيل ميشدند يا کارها

 . دادنديم
 مثال با شما که نبريده بوديد، اصال وقتشان را -ح

 تلف نمي کردند؟
 انداختند يمن را مدت طوالن.  نشدينه اينطور -ندا

 کنترلم ميکردند و داشتند يدر انفراد. يدر انفراد
 يم.  دادگاهيپرونده ام را کامل ميکردند برا

جور خواستند ببيند که روحيه ام در زندان چه 
 انداختند در سلولم و ي رو ميافراد مختلف. است

ستادند که ببيند من با ي ايبعد پشت در، گوش م
 آوردند در ي را ميهر جوان.اين چطور رفتار ميکنم 

 يبند من يا ميرفت رو اعتصاب غذا يا رشد سياس
به . يک نفر تواب از کردستان آورده بودند. ميکرد

کردستان آورده  از يخيال خودشان يک زن تئوريک
منهم .   از من بدهدي خواستند يک ارزيابيبودند م

با او سر مسئله کردستان شروع به بحث کردم و از 
چون .  کردميک ميدئولوژي و اياسيمواضعم دفاع س

.  نداشتيم واقعا ارزشي خود براي بخوديزندگ
از خودم .  کردمي خودم فکر نمي به زندگيخيل
ح ين حالت را توض خواهم آي کنم، ميف نميتعر

 آن موقع يم ولي بگوي دانم االن چه جورينم. دهم
م ي داشتم که کشته شدن براييک همچو روحيه ا

 دانستم يم را کشته بودند، ميهمه رفقا.مهم نبود
 ياحساس م.  کننديکه همسرم را هم اعدام م

 ي کنم، با چه قيمتي بخواهم زندگي چيکردم برا
.  داردين چه ارزش ميبخواهم زنده بمانم ، زندگ

ن دفاع ايدئو لوژيک ميکردم و بحث ي هميبرا
 ي ميکردم، ورزش ميکردم، کار دستيسياس

 خواستم خودم را خوب نگه دارم ي ميميکردم، يعن
اينها پشت . و نگذارم شرايط زندان مرا پائين بکشد

 ييک دفعه هم دو تا اقليت. ستادندي ايدر، گوش م
ک ي بودند من را با جا کم داشتند مجبور.  آوردند

 يچون زندان پر بود و نم. ک جايعده بيندازند 
در .  نگه دارنديتوانستند من را در يک زندان انفراد

 را هم ير بازجوئي بود که افراد زيضمن آنجا، سلول
يکبار مثال دوتا دختر دانش آموز را .  آوردنديم

.  تيز هوش مدرسه بودنديآوردند که از بچه ها
آنها را در حال زدن اعالميه . ستي نادمياسمشان 

 ي مدرسه دستگير کرده بودند؛ خيليبه ديوارها
 چيزها را من يادشان ي بودند؛ خيلي ماهيبچه ها

.  چيزها را هم آنها به من ياد دادنديدادم، خيل
 دبيرستانشان ياز کتابها.  زيبا بلد بودنديشعرها
 ميکردم شعر حفظ يمنهم سع.  بلد بودنديشعرهائ

منهم .  شعر حفظ کردميآن دوره خيل. مکن
 را که بلد بودم به آنها ياد ميدادم؛ مثال يچيزهائ
، اوضاع جامعه، در مورد مائوتسه ي سياسيبحثها

ن  بچه ها به مائو يا.  بحث ميکرديميدون خيل



  ٢٢ صفحه  ۲۴   شماره  حقيقت                
بعد .  حساس بودندي احترام ميگذاشتند، خيليخيل

 ييتآنها را بردند و يک زن حامله را آوردند که اقل
 يرفت بچه اش را در بهدار.  ماهش بود۷-۸.  بود

اوين بدنيا آورد و بعد دوباره با بچه اش آمد در 
ن بچه يا. اسم بچه اش را گذاشت اميد. سلول من

 يبا هم او را  م.  ماي بود برايدر سلول واقعا اميد
 ميکرديم، من از مامانش يشستيم، باهاش باز

ويتامينش را  يمراقبت ميکردم که بموقع قرصها
م ي کردي ميسع. بخورد، به موقع شيرش را  بخورد

. م چون شير ميدادي به او بدهيشتري بيغذا
بعد . ميح کردين نوزاد تفري با ايخالصه دو سه ماه

د جوان و مامانش ياز اينکه از زندان آمدم بيرون، ام
ک سلول يمادرش به او گفته بود که ما در . دميرا د
حتما . ن جامعه استي جوانان ا ازيکياالن . ميبود

 .ا آمدين بدنيتو او.  کنهي ميک کارهائيداره 
 گفتي آنهائي که در زندان مقاومت کرده بودند، -ح

آنهائي که نکرده بودند، . بيرون هم ادامه دادند
آيا همه آنهائي که مقاوم ماندند، . بيرون هم بريدند

 در بيرون ادامه دادند و در بيرون هم نبريدند؟
رون، جو بيرون، نسبت به يم بي ما آمديوقت.  نه-دان

 افت کرده بود ي که دستگير شده بوديم، خيليموقع
رون، آن آرمان ها يم بي مي آئيانتظار نداشتيم وقت. 

 ي که بخاطرش مقاومت کرديم، اينقدر بيو ارزشهائ
 ما را به عنوان يمثال، مقاومتها. ارزش شده باشد

 و يبعنوان بچه باز اوقات ي و حتا برخيلجباز
 يموقع.  کردندينگاه م! اينکه اينکارها ديگه چيه

م بعنوان يک ي کرديم فکر مي شديکه آزاد م
. م شدي با استقبال مردم روبرو خواهي سياسيزندان

 ها يو تازه برخ. ستينطور نير ايم که خيديد
خب ! نکارها چه بودي کنند که ايمحکوم هم م

ه و يدن روحين کشيم در پائي داد که رژينشان م
 و ي اقتصاديبا فشارها. افق مردم موفق شده است

 واقعا به مرگ گرفتند يعني. رهي و غيجنگ طوالن
 ما بيرون آمديم يوقت.  شدنديتا مردم به تب راض

 انگار ما يک کاست بوديم که ييعن. نطور بوديا
 يم؛ مثل اينکه از دنيايخودمونو حفظ کرده ا

يک چيز جديد . م يده ا وارد اين جامعه شيديگر
.  سخت بودي بد بود، خيلياتفاق افتاده بود؛ خيل

مثال، من احساس ميکردم، چقدر ارزش زن افت 
 که ي به خيابان برم؛ مني توانم تنهائيکرده؛ من نم

 رفته بودم آمريکا و دور ي سالگ۱۷/۱۸ از يتنهائ
 سالم آمده بودم ايران که به انقالب ۲۰دنيا و 

 ميکردم؛ چه يکه تنها  زندگ يوندم؛ منيبپ
ک زن ي در سر من و نسل من بود؛ و االن يچيزهائ
 توانستم ي بودم که تنها نمي ساله ا۳۲/۳۳

 ۶۰ ي عوضيوه بودم مردهايمسافرت بروم؛ چون ب
ساله بمن نظر داشتند و فکر ميکردند که اين يک 

ش قدم ي مالک است که ميتوانند تويزمين ب
 .... کردنديگاه منطور به من نيا. بگذارند

 يعني شکست انقالب، جامعه را به انحطاط -ح
کشاند و اين بيشتر از  هر جا سر مسئله زنان بيرون 

 مي زد؟
 سخت بود که آدم يخيل.  دقيقا همينجور بود-ندا

د يت حفظ کند؛ بگويبتواند خودش را در آن وضع
حتا پدر و . که من هنوز هستم؛ من ميخواهم بمانم

 کردند که بيچاره يور به تو نگاه ممادرت هم اينط

م ي چون شوهرت اعدام شده و حاال نميدانيشد
 ين نوع  برخورد هايخالصه از ا. چکار کنيم

البته در همان حال افتخار هم ميکردند که . ضعيف
 پدر و ي هاي دلسوزيفرزندشان مقاومت کرده ول

 . گرفتي بد را هم مين شکل هايمادرانه اشان ا
 بچه مان رفت ، بيخود رفت،  حالت اينکه-ح

وجوانيش را  گذاشت براي چيزي که بقيه مردم به 
در حاليکه ما آنطور که مائو در . آن پشت کردند

مائو : شعر معروفش مي گويد به اين نگاه مي کنيم
فکر کنم همسر اولش که (در ستايش يک زن مبارز 
مي گويد تو در زمستان ) بدست دشمن کشته شد

 گويد تو چقدر احمق بودي که نمي. شکوفه زدي
مي گويد، خبر بهار را ! در زمستان شکوفه زدي

 . دادي
ان سياسي بگو، خوب کمي در مورد خانواده زنداني

 . مبارزاتشان و غيره
 واقعا من فکر ميکنم خانواده ها، منجمله -ندا

 کشيدند و رنج يخانواده خودم، در کنار ما  سخت
 ۸درم و مادرم من پ. ي اسالميبردند از اين جمهور

 شديد زمستان يسال تمام از شهرستان، در سرما 
 آمدند به مالقاتم؛ هر دو ي تابستان ميو در گرما

 اينکه يکربع من را از پشت شيشه يهفته يکبار برا
نند؛ فقط ببينند من زنده هستم و به من پول و يبب

 ساعت با ماشين برگردند ۱۶لباس برسانند و دوباره 
 سال ۸. ا دو هفته بعد دوباره برگردندبه شهرمان ت

تمام پدرم و مادرم اينطور رنج بردند بخصوص آنکه 
هر بار با .  سالش من زير اعدام بودم۳در حدود 

شند که ي آمدند و هر لحظه مي انديدلهره شديد م
 سالش را ۳.  دهندياالن خبر مرگ مرا بهشان م

بودند در واقع تنها بچه ها ن.  آمدند و رفتندياينجور
فه به آنها ين وظيهر چند ا. که زير شکنجه بودند

شان جا افتاده بود و يک يل شده بود اما برايتحم
 .انتخاب بود

  اوضاع زندان چطور بود؟۶۷ قبل از -ح
دا ي شد و ارتقا پي خوب ميلي زندان داشت خ-ندا
منافع .  باال رفته بوديليت زندان خيفيک.  کرديم

مسائل . طرح شده بود مي بچه هاي برايليجمع خ
 ي و رقابت هاي فرديتهاي و منافع و مالکيفرد
.  کم رنگ تر شده بوديلينجور مسائل خي و ايفرد

بچه ها به کسان . ميدا کرده بودي پيحالت کمون
 که تحت ي کردند؛ به بچه هائيشتر فکر ميگر بيد

 که از يزهائيچ. فشار بودند و مالقات نداشتند
 ي که مالقات داشتند مي کسانيرون زندان برايب

 يمان را رويپولها.  شديم مي تقسيآمد بطور جمع
د ي عموم خريم و از فروشگاه براي گذاشتيهم م

 گرفت؛ ي تر صورت مي جمعيبحثها. مي کرديم
شتر مطرح ي بياسيک و سيدئولوژي مسائل ايبحثها

و .  شده بوديک دانشگاه انقالبيل به يتبد.  شديم
ر و يي که زندان دچار تغ داشتيابيم هم ارزيرژ

 . شودي دارد مياديتحوالت ز
تاه آمده بودند دوباره    آنهائي که قبال کو-ح 

 محکم شدند؟ 
 ي که افتهائي بود بچه هائي خب دوره هائ-ندا

 که ضعف نشان داده يآنهائ. داشتند محکمتر شدند
 يلي خيفياز نظر ک.  شدنديبودند کمتر و کمتر م

 وارد زندان ي که وقتيهائبچه . ميرشد کرده بود

 ٢٢گر بزرگ و ي و سال بودند حاال د شدند کم سن
 آنها به همه شور و شوق يساله  شده بودند و انرژ

 کرد ي ميمثال سودابه که در زندان نقاش.  داديم
ن يمگر چند سالش بود که وارد زندان شد؟ و در ع

 يخ را ثبت ميش داشت تاري هايحال که در نقاش
 از يعيف وسيط.  شديم ساخته مکرد، خودش ه

ر شده بودند، ي دستگيجوانان که موقع دانش آموز
ده ين مبارزه رو در رو با دشمن ساخته و آبديدر ا

از " اعالم انزجار"حتا حاضر نبودند . شده بودند
که يدر حال.  سابقشان بدهند و آزاد شونديتهايفعال
 يلينکار را بکنند و آزاد شوند و اصال خي بود ايکاف
گر آن ينها ديد که ايم ديرژ. شان حکم نداشتنديها

 يستند، جنگ هم تمام شده و نمي سابق نيبچه ها
 مردم را يتوانستند به بهانه جنگ جنبش ها

 که در ين بحران و تضادهائيسرکوب کنند و اگر با ا
 و يه و انرژين روحين جوانان  با ايجامعه است ا

 . شوندي مردم مل به رهبراني، تبدده آزاد شونديآبد
 يو م.  پروراندندي را سالها در سر م٦٧ کشتار 

 يچون م. ن مسئله را حل کننديخواستند ا
ن جوانان  بروند در داخل جامعه يدانستند اگر ا

 يخته هم ميجسته و گر.  شونديرهبران مردم م
 جوان يبچه ها.  خواهند کشتار کننديگفتند که م

 گفتند ي شان مي به بعض،ي بردند بازجوئيرا که م
 ٢٠نجا قرار است يرون چون ايد بيد و برويتوبه کن

 يمم و ي کردياما ما باور نم. ميهزار نفر را بکش
 . استيه شکنيقصدشان روحم يگفت

ک هفته قبل از شروع کشتار، ارتباط ما ي ٦٧ سال 
ق حذف روزنامه ها و يرون از طري بيايرا با دن

 کامال قطع يهدار ها و بيو و مالقاتيون و راديزيتلو
حتا ارتباط بند به بند ما را هم قطع کردند . کردند

ک شب ي. که حتا خبر اعدام ها به گوش ما نرسد
از بچه چند نفر  صد و يدر مرداد ماه آمدند و اسام

ن را خواندند که همان شب بردند و ي مجاهديها
 يدار بود که خونشان جار با اعدام. اعدامشان کردند

 کارکنان زندان در ين هاينگ ماشيک پارکي. نشود
ت يرانين بود که سوله مانند بود و سقف ايمحوطه او

ت بود يرانيش اي که رويله هائيطنابها را از م. داشت
ن ي ايوقت. و بچه ها را آنجا دار زدند. رد کرده بودند

 ، که اعدامشان کنندي صندلي برند رويبچه ها را م
 يد و وقترني گيگر را محکم ي همديهمه دستها

ن را يا.  افتندي افتند همه در همان حال ميکه م
 از بازجوها و پاسدارها که يکيم که يديخودمان شن

.  گفتندي، بهم م کردنديداشتند با هم صحبت م
.  زدندي حرف م و داشتنداتاقشان جفت بند ما بود

ن کثافتها هم يا«:  گفتي ميکي داشت  به آن يکي
 و هم مرگشان؛ شان باعث درد سر ماستيزندگ

شان را بهم حلقه کرده بودند و ي چطور دستهايديد
شان يم که جدايشان بشکنيم دستهايمجبور شد

ن بچه يم که اين حرفها ما متوجه شدياز ا» .م يکن
گرفته بودند و ها موقع اعدام دستشان را بهم قفل 

شان بهم قفل شده ي افتند، دستهاي از دار ميوقت
جسدها مجبور  حمل ي برانهاي مانده بود و ايباق

 .شده بودند دست اجساد را بشکنند
آيا در بخش  زنان، فقط بچه هاي مجاهدين  : -ح 

 را اعدام کردند؟
ت حزب توده بود بنام يک نفر از مرکزي. ري خ-ندا
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ن بار بردند و آوردندش يچند.  بوديکه تهران نيپرو

 . ستادي کند و محکم اياما حاضر نشد همکار
 پي ها اعدام نکردند؟ چرا از چ-ح

 ها ملحدند و  زن ملحد ي چون گفتند که چپ-ندا
ن است که يست بلکه حکمش ايحکمش اعدام ن

آنقدر شالق بخورد تا بشکند و به اسالم بگرود و 
ن نقشه را در رابطه با ما يا. ميبعدش هم آزادش کن

م از يچند نفر از ما را که حکم ابد داشت. ش بردنديپ
 يو منتقل کردند به سلولهاه جدا کردند يبق

ما سه نفر را شالق نزدند چون اعدام ما . يانفراد
ن يگران اي ديو برنامه شان برا. شان محرز بوديبرا

 کنند ير شالق مقاومت مي را که زيبود که آنهائ
ک يشان روبرو شد با ياما شالق زدنها. اعدام کنند

 که يئ کردند که بچه هايفکر نم. يمقاومت عموم
 يفکر م. نطور مقاومت کنندي خورند ايمشالق 

کردند تک و توک مقاومت خواهند کرد که 
و فکر .  شکننديه هم مي کنند و بقياعدامشان م

ن شکل يک پروژه کوتاه مدت است و بدي کردند يم
 ي چپ را هم مياسيان سيسر و ته مسئله زندان

 بچه ها ياما با مقاومت عال.  شوديآورند و تمام م
.  کرد يک نفر از بچه ها خودکشي. مواجه شدند

ک ي که شالق خورده بودند با وجود آنکه يبچه هائ
ک دور يهر وعده نماز در  بود و يشان در بهداريپا

 کردند و ي کماکان مقاومت م، خوردنديشالق م
کدفته پروژه را وسط کار ياما . ه باال داشتنديروح

 ي کشته بودند و فشارهايليخ. متوقف کردند
 ي خارج کشور داشت رويه ها و فشارهاخانواد

 پروژه را  يليبهر حال بدال.  کردي مينيم سنگيرژ
مه کاره ول کردند و بچه ها را برگرداندند به ين

در . سلولها و ما سه نفر را هم برگرداندند به سلولها
 . واقع نقشه عوض شد

 آزادمن سه سال بعد . ميآزاد شدبعدها ما سه نفر 
 .شدم

  مردان چطور بود؟  در بخش-ح 
در . ن با هم اعدام شدندي ها و مجاهدي چپ-ندا

 ها حتا سوال و يبعض. يقه ايک دقي يدادگاه ها
مانند بهرام .  هم نداشتنديقه ايک دقيجواب 
گر سوال و ي دير حکم و ابدي زيبچه ها. قدک

صاف بردنشان به .  نداشتنديقه ايک دقيجواب 
با تمام ي و تقرکاري رزمندگان و پيبچه ها. اعدام

 يزنان عده ا.  همه اعدام شدند٦٥ سال ي هايابد
ر حکم بودند ياز آنها در بند ما بودند و شوهرانشان ز

نها را اعدام يا.  آوردند که ابد گرفته انديکه خبر م
وار يپشت د.  بودميمن هنوز در بند انفراد. کردند

قبل از اعدام آنها را . ميدي شني آنها را مين صداياو
 زدند ياد مي چرخاندند و سرشان فرين ميور اود

 ير نمي تيصدا. کردنديمرگ بر منافق و اعدام م
 ي کردند نميرباران مياگر ت. همه را دار زدند. آمد

دار زدن . نها چه کننديدانستند با روان شدن خون ا
بعد . ن بودين و کم سر و صداتري درد سرتريب

گوشت و  ينرهاي انداختند در کانتيجسدها را م
 ي دسته جمعي کردند و در گورهاي خاوران ميراه

 را در آنجا و ٦٧ ي هايشتر اعداميب.  کردنديدفن م
ک گوشه از ي.  دفن کردندي دسته جمعيدر گورها

چند .  استي بزرگيليخاوران است که محوطه خ
 . کانال کردند و بچه ها را آنجا دفن کردند

  کردند؟  آيا بچه هاي مجاهدين را آنجا دفن-ح 
 ي دانم اما بچه هاين را نمي مجاهدي بچه ها-ندا

آن گوشه خاوران . چپ را عمدتا آنجا دفن کردند
 داند که محل ي نميکس.  شوديتمامش گلباران م

ک يبه اندازه . زش کجاستيا عزيدفن بچه اش 
 است که يعين وسيزم. دان فوتبال گلباران استيم

 . کارنديمن ي گل را بر زميخانواده ها شاخه ها
نکه طرحشان بر سر تواب کردن با يبعد از اخالصه، 

.  شکست روبرو شد بچه ها را برگرداندند به سلولها
 و ديسينوانزجار کوچک بابراز ک يد يائيگفتند که ب

ست مصاحبه ي گفتند الزم نيم. رونيد بيبرو
 عقب ي به نوعيعني. دي بکنيونيزي و تلويدئوئيو

 يهم گفتند انزجار هم نمبعد .  کرده بودندينينش
د که گروهتان را محکوم يسيد، بنويخواهد بده

 يعني. نکار را کردنديک تعداد اي. ديد و آزاد شويکن
ر شکنجه مقاومت کرده بودند ي بودند که زيبچه هائ

ن ي خطرناک است و ايلي گفتند که اوضاع خياما م
 ي ندارد و نميست و در جامعه تبلوري نيز مهميچ

ن کشمکش با يو ا.  آن استفاده کنندتوانند از
 آمدند ٧٠سال . ٧٠ان ادامه داشت تا سال يزندان

ت يگر فعاليد که ديد تعهد بدهيائيگفتند فقط ب
 ينطوريه بچه ها را ايبق. د کردي نخواهياسيس

 ي درازمدت بهتان مينکه مرخصي ايتحت لوا
 ي ها که زورشان ميبه بعض. م آزاد کردنديده
کبار ي هفته د هر دويائيد بيه با گفتند کيد ميرس

 که انزجار از گروهشان داده و يبه آنهائ. ديامضا ده
ک يد هر دو يائيد بي گفتند که بايآزاد شده بودند م

از . دي کني معرفيکبار خودتان را به دادستانيهفته 
ک قدم که عقب ي هر يعني. ن را هم نخواستنديما ا
 .ندي آيک قدم جلو مي آنها هم ينيبنش
  چند نفر مانده بودند؟۶۷ بعد از –ح 
 نفر ي چهل نفر از صد و خورده ايحدود س -ندا

ه يبق.  هاي در بند سر موضعيعني. ميمانده بود
 .اعدام شده بودند

  تو در سمينار زندانيان سياسي در کلن شرکت -ح 
 از بند زنان، ۶۷با وجود آنکه در سال . کرده بودي

ک نفر توده اي را صد و چند نفر از مجاهدين و ي
اعدام کردند، چرا در اين سمينار از آنها نامي برده 

 نشد؟
نانه ير واقع بي و غيستيک برخورد سکتارين ي ا-ندا

ان يمن کارها در يو ا. خ استيف تاريتحر. است
 ينها مي ايخانواده ها.  اندازديمردم تفرقه م
نها جزو توده يا. ستي از بچه من نيپرسند چرا اسم

 که داشتند و يدئولوژيرغم هر ايعل .دندمردم بو
 بود که يتين جناي اي آنها چه شدند وليرهبر

ه خلق مرتکب شده است و ي علي اسالميجمهور
ن ها يا. اد آنها را زنده نگاه داشتين واقعه و يد ايبا
ار يافراد بس. ن بودنديمجاهدساده و جوان  يه هايپا

ر يگ دستي سالگ١٢شان در ي هايليخ. پاک و صادق
عشق شان .  ساله٢٠شده بودند که حاال شده بودند 

 يادي زي شان درسهايستادگي و ايبه مردم و پاک
 ياستهاينها خودشان در مورد سيا.  من داشتيبرا

ر سوال يدا کرده بودند و زي مسئله پيلين خيمجاهد
شان ار چپ ها جدا ياتاقهاهر چند . ده بودنديکش

 يل را بحث من مسائيبود و در جلسات خودشان ا
 يبرخ.  کرديرون درز ميشان به بي بحثهايکردند ول

ش به چپ ين را نقد کرده و گراي مجاهديدئولوژيا
ن يدر ا.  اعدام شدند٦٧نها هم يا. نددا کرديپ

عمدتا .  کردندين برخوردينار متاسفانه چنيسم
حتا از سربداران و .  بردنديان فدائياسم از زندان

ره يان و حزب دموکرات و غکار و رزمندگيکومله و پ
البته در سالن عکسها، عکس همه بود . نام نبردند

 .رينار خياما در خود سم
اما متاسفانه بايد اينجا تمام .   گفتني زياد است-ح 

اگر نکات ديگري بنظرت مي آيد که مي . کنيم
 .خواهي جوانان بدانند، لطفا بگو

 في دوست دارم گفتن خاطرات زندان صرفا تعر-ندا
 تجارب ،خاطره نباشد هر چند که در خاطرات

 يک نسلينند که يبب  خواهميم.  نهفته استياديز
به مبارزات آن نسل د يد باينسل جد. در مبارزه بود

ک فصل مهم از يک بخش و يبعنوان در زندان، 
 يرد و کميادش بگيخ مبارزات مردم نگاه کند و يتار

را از  کند و خودش يش را جمعبندي هايها و کاست
همانجور که ما در . ن سطح هم باالتر بکشانديا

ن نسل ي ا.ميخودمان کرد ي قبليرابطه با نسل ها
، خ نگاه کننديد نقادانه به آن تاريهم با

به اشتباهاتش اشراف ش را حفظ کند و يدستاوردها
  .دا کند و تکرارش نکنديپ

 با ياد آنها که ديگر در ميان ما نيستند اما اثرات -ح
 ■.شاني هايشان جاودانه استجانف

  انتشارات سنبله–شعری از کتاب سرود و ترانه 
 

 سينه سرخان اوين
 

  آختندسينه سرخان اوين را خنجر کين
 سربداران بهين را سر به دار افراختند

 زان همه شوريدگان جاودان در شهر ياد 
 بی کسانه هر کسی را گورگاهی ساختند

 آه، ای آذرمه آذرمگين با ما بگو
 شعله های سرخ آذر را چه سان بگداختند

 با کدام افسون مرگ ارواح سرگردان شب
 بر هم آوازان راه بامدادان تاختند

  زخم چاک آن سان سرود سبز راوان لبان
 در کدامين گرگ و ميش خون چکان بنواختند

 هان بگو ای واپسين آوای ميدان های تير
 کازمون را آرشان، پيکان جان انداختند

 مام ميهن ماتم آفزا خون به دامن ميگريست
 پس سرودی در اميد واپسين پرداختند

 سينه بگشادند و رخ در خون خويش افروختند
 ين پرچم به آئين سوی صبح افراشتنداين چن
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 فتحی . م: نوشته 
چ ي هي و محتوايتوان گفت که معنيبه جرات م...... 

 ي در کشور هاي مثل مقوله  دموکراسيمقوله ا
ف شده و در ي  نامفهوم و تحريه داريشرفته سرمايپ
ز ي بال خيتي از مردم گيتي اکثرين حال برايع

ن يلواي ا که تحت يديع رو به تزايفجا .نبوده است
ر يف شده در قرن اخيکر و تحري در و پيز بيدستاو

ه ي سرماي که در آنها  دموکراسيتوسط قدرتهائ
 يافته و مي حکمفرما بوده و هست، انجام يدار

.  ه و تحمل استير قابل توجي سابقه و غيابد، بي
ت باالاتفاق ينست که اکثريگر ايفاجعه و تأسف د

 متخصص و روشنفکران و آنان که تحت عنوان
 و ي در مراکز آموزشيکارشناس امور اجتماع

 دهند و ين مورد نظر مي در اي سخنرانيسالنها
 در ارائه جوانب و يا سعيکنند و ي ميسخن پراکن
ن مقوله داشته و دارند، خود درک ي ايعلت وجود

اغلب .   ندارنديده دموکراسي از پديحيروشن و صح
 ي و حتين خبرگان و کارشناسان امور اجتماعيا

 ياستگزاران نهادهاي و سيمؤلفان کتب درس
 بعنوان يرآگاهانه به دموکراسي آگاهانه و غيآموزش

 ينگاه م" مقدس"و " مطلق" و " مجرد  " يمقوله ا
 فراتر از يگاهي آن جاينکه برايکنند و بدترا

 ....شوند ي قائل ميات طبقاتياخالق
 و کاينستکه امروزه در جامعه آمريت اي      واقع
 ي اروپا ، دموکراسيه داريشرفته سرماي پيکشورها

ه داران  يه دار و سرمايت سرماي اقليبه وفورفقط برا
ک و يدئولوژي ا– ياسيندگان سي و نمايحکومت

ک ين حال  ياست گزارانشان وجود دارد و درعيس
 يخته و تا اندازه اي افسارگسي قانونيکتاتوريد

اهان و زنان ي از مردم بخصوص سيتيپنهان بر اکثر
 -اهانيکا بخصوص سيدر آمر ( ي مليتهايو اقل

ن از کشور ي و مهاجريکانو ها و سرخپوستان بوميچ
 ظ که از لحايوهمه آنهائ) ي جهان سوميها

 جامعه قرار دارند يني پائيه هاي در الياقتصاد
ست که در ين نيلذا سئوال عمده ا. استوار است

 يکتاتوريا دي ي  دموکراسيکا و جوامع اروپائيآمر
نست که يا نه، بلکه سئوال مهم ايوجود دارد 

ست و چگونه خلق ي کي برايکتاتوري و ديدموکراس
 و ي اعمال دموکراسيشده و اهرم قدرت برا

 در دست کدام نهاد ها و به کدام قشر و يکتاتوريد
  کند؟يطبقه خدمت م

  با واژه يرستاني     همه ما احتماال از طرق کتب دب
م کم و يونان قدي يعني و گهواره آن يدموکراس

ن بار در دوران ي اوليا حداقل برايم و يش آشنائيب
اما آنچه بما نگفته و . مان کرده انديرستان آشنايدب
 به چه ين دموکراسينست که ايند اي گوينم

 آن ي خلق شده و محتواي چه کسي و برايمنظور
 ست؟يچه بوده و چ
به شکل " تمدن غرب" شه ي و ري     دموکراس

ش از ينه آن در بي و نهاديافته  و رسميسازمان 
ت کوچک در يک اشرافيش توسط ي سال پ۲۰۰۰

ت ين اشرافيا.  گذاشتيشهر آتن پا به عرصه هست
زان ي را  طبق مي از دمکراسيممتاز  سهم بر

 بود و يله ايت قبي بر موروثيت که خود متکيمالک
خود  را در بطن يم طبقاتيه تقسي اوليريشکل گ
ت يمالک" گر يبه عبارت د. کرد بنا نهاديحمل م
ا ي ين عامل برخوردارين کننده ترييتع " يشخص

 شد و ي و آزادي از دموکراسيعدم برخوردار
ار و يمع" مقد س " ي بعنوان اصليت شخصيمالک

ر ي خين آحاد ملت قرار گرفت و دعاي بيمرز جدائ
 . همراهش گشتي اخالق– ي مذهبينهاد ها
 ي از ابتدا  نمي و آزادين دموکراسيابرا     بن

توانست هم در خدمت برده دار و استثمار کننده 
باشد و هم در خدمت برده استثمار شونده قرار 

د لزوماً به ين معادله باي از دو طرف ايکي. رديگ
" ازد تا بتواند ي دست يدي توليروهاياستثمار ن

به  يستي بايگريو د. را انباشت کند" ارزش اضافه 
" ارزش اضافه" تن دهد، تا آن يگاري و بيکار مزدور

ستم ي و سيدر چهارچوب کار مزدور. انباشت شود
ر اگر ي وجود ندارد و فرد مزدگيآن راه و شق دوم
 يست که به کار مزدورين" آزاد " بخواهد زنده بماند 

 آن يق و اصلي دقي به معنيآزاد. تن در ندهد 
 تعلق به خواست بخود متعلق بودن و عدم " يعني
نست که در ي اشکال عمده اياست ول" گرانيد

شه تابع و متاثر از ي همي  آزاديجوامع طبقات
 و يديآن و مناسبات و روابط تول" مقدار" ت و يمالک

 . استياجتماع
 يم را بررسيونان قدي در يخ دمکراسي      اگر تار

ر يگاران و غيم که بردگان و بي شويم متوجه ميکن
" ج گونه قدرت يد کنندگان از هي و تولنيمتملک

برخودار نبوده اند ،  " يدموکراس" و " يريم گيتصم
ت صاحب برده و ي فقط متعلق به  اشرافيدموکراس

ه ي شبيزيچ. متمکن و قشر ممتاز جامعه بود
  ي اروپائيکا و کشورهاي در آمري غربيدموکراس

الت و يار محدود و تشکي بسي به درجه ايمنته
 .ده تريچير پي تر و غيار ابتدائي بسينيقوان

چ لحظه از صحنه يچگاه و هين روند هي     ا
 جوامع ي و فرهنگي اجتماع– يالتي تشک-ياسيس

 و يله اي قبيونهايگذشته و حال ، چه بشکل فرماس
 ي و چه بشکل کار مزدوري وفئوداليبرده دار

بعنوان . ده استي نگزي دوري کنونيه داريسرما
" ه ياتحاد" ه ياران اوله گزيمثال پا

)confederacy (کا از جمله توماس جفرسون يآمر
 که ير مولفان قانون اساسيو جورج واشنگتن و سا

م است، يونان قدي يشان دموکراسيشه هايمنشاء اند
است و اداره يخود نه تنها صاحب برده بودند بلکه س

 از يتي از حقوق حقه اقلياموررا عمدتا جزئ
 ي از جمله خودشان که بر تعدادشهروندان متملک،

د پوست و از يبرده تملک داشتند ، و قشرممتاز سف
رغم لغات دلچسب و يدانستند و عليجنس مذکر م

" ه استقالل ياعالم" ن  مندرجه در منشور يدلنش
 خلق شده اند يهمه انسانها مساو"ا  يکا که گويآمر
ان سرخ پوست و ياهان ، بوميره ، زنان ، سيو غ..." 

 ۱۵۰ش از ين تا بين سرزمين اي و متولديراد محلاف
 يحق را" ه استقالل ياعالم"  ن يسال پس از تد و

اهان تا سال يس" يحقوق  مدن "ينداشتند و حت
ت  شناخته نشد و ي کاغذ هم به رسمي برو۱۹۶۵
 شامل حالشان نشد يد و دموکراسيب نرسيبه تصو

 شامل  حالشان ير و واقعيو هنوز هم بطور فراگ
آزاد "نکلن ، قهرمان ي آبراهام ليحت.   شودينم

 سال پس از جفرسون و ۹۰بردگان، حدود " يساز
ل و يچگونه  تماي هيواشنگتن، اقرار کرد که و

 نداشت ي برده داري به بر هم زدن نهاد هايشيگرا
اهان پست ترو مادون تر از يو معتقد بود که س

 ي بخاطر خاتمه جنگ هايد پوستان هستند وليسف
ن يو ا" هياتحاد"ن شمال و جنوب و نجات ي بيداخل
 بازده يه داريافته سرمايد سازمانيت که توليواقع

سه با ي در مقاي اقتصاد داخلي شکوفائي برايشتريب
 در مزارع يافته برده دارير سازمان يد غيتول

 يرسم" را بطور ي داشت ، برده داري جنوبيالتهايا
به هر نقطه " ادانه آز"شده " لغو کرد تا بردگان آزاد

 در يلند کوچ کرده و به کار مزدوري که مايا
ه ي رو به توسعه سرمايکارگاهها  و مانوفاکتورها

کا ي آمري داخلين در جنگهايبنابرا.   بپردازنديدار
ا ياهان و يا آزاد نکردن سيمسئله، آزاد کردن  و 

 به آنان نبود، بلکه مسئله يا ندادن آزاديدادن و 
ت ين واقعيو ا.  بوديديوه تولي دو شعمده بر سر

 و يستم برده داريگر عمر سيآشکار بود که د
 . بسر آمده استيخيآن از نظر تار" ارزش مصرف"

کا ، ي آمري      بهر حال از اوان استقرار کنفدراس
 کشاورزان و کارگران –ن بردگان ي بيروابط اجتماع

ان و يکطرف و کارفرمايد کنندگان خرد از يو تول
  يگر به گونه ايه و نفوذ از طرف دياحبان سرماص
افت و شکل گرفت که يت ي شد و قانونيزيه ريپا

 يچ قدرت و نقشيد کنندگان و زحمتکشان هيتول
 از يدر اداره امور جامعه نداشته باشند و سهم

بعنوان . رنديرند و نتوانند که بر گي برنگيدموکراس
م يجش ي سال پ۲۰۰ن نژاد پرستانه ينمونه قوان

 در انتخابات ياتي حينقش) Jim Crow(کرو
 ياست جمهوري و به ر۲۰۰۰ سال ياست جمهورير

 که ين معنيبد.  جورج بوش  داشتيرساندن آقا
 ي هزار رأ۹۴ش از ي ب۲۰۰۰در انتخابات سال 

گذاشتند و به شمار " بزهکاران"اهان را تحت  يس
) در صد۹۶( نان يب به اتفاق ايت قرياکثر. اوردندين

عالوه .  داده بودنديرا) Al Gore( نفع ال گوربه
س ين هريدا، خانم کاتريالت فلورين، دادستان ايبر ا

الت يفرماندار ا) جب بوش( و برادر جورج بوش 

 گزيده اي از مقاله 
 

 آمريکا ، سرزمين دموکراسي و ديکتاتوري



٢٥صفحه    حقيقت        ۲۴ شماره
جاد يله و ايدا با انواع و اقسام کلکها ، حيفلور
 از ياريک بسيگر حقوق دمکراتي موانع دياريبس

مال يپادا را يالت فلورياهپوست ايشهروندان س
 " ي و  راستگرايکردند و آخر سر هم قضات انتصاب

 ي پادشاهي ، همانند حکومتها۴ بر ۵" يوان عاليد
 جورج يش بر به سلطنت رساندن آقايچند قرن پ

 .  دادنديبوش را
 هر از ي بورژوازيهايستمها و دموکراسيدر س..... 

ن افتخار را بتوده مردم ي ايا چند ساليچهار سال و 
 ي رأي صندوق هايبه پا" آزادانه " که  دهند يم
ه ي دو سه جناح سرمايکي را از ي رفته و افراديريگ

ا ي و يري نخست وزي انتخاب کنند و به کاخهايدار
" ن يا. ن بفرستنديا مجلسي و ياست جمهورير

شرکت " يستگيشا" نکه ي قبل از ايحت" ندگان ينما
 از دي با– را داشته باشند يدر مبارزات انتخا بات

 يستم عبور کنند وبه پاسداري به سي وفاداريصاف
 ي چون و چرايب

ستم يخود از س
موجود گردن نهند و 

چ منبر و ياال ه
 در يبونيتر

 يارشان قرار نمياخت
 .رديگ

 ي      نقش رسانه ها
شات ي در نمايجمع

 ي دموکراسيانتخابات
 يه داري سرمايها
.  استياتيار حيبس

 ين رسانه هايا
با نفوذ، رومند و ين

وه تفکر يماهرانه، ش
 يمردم را در راستا

ت و کنترل و قالب يهدا" مطلوب  " يخواسته ها
 را که يشه اي کنند و هر کس و هر اندي ميزير

 دهند و هر آنچه را که نخواستند يخواستند رواج م
.   کننديف مي کشند و تحرياستادانه به لوث م

اس ز جز انعکيوه تفکر مردم اغلب چيبناچار ش
"  و ي جمعي و استادانه رسانهاي دائميبمبارانها

ان ي و سخنگوياسم و رسم دار بورژواز"  لگرانيتحل
ن روشن است که يبنابرا. ستيت حاکمه نيهئ

 نه يه داري در جوامع سرماي از دموکراسيبرخوردار
ت و ي با درجه مالکيميشه رابطه مستقيتنها هم

مردم تحت  ي دارد ، بلکه توده ها يگاه طبقاتيجا
ستم ي و متأثراز سيغات حاکم، خود قربانير تبليتاث

شه يشوند و اغلب اندي موجود و مسلط ميفکر
ن يخارج شدن از چهارچوب و اطاقک و جعبه تع

 پرورانند و يستم را در سر نميشده از طرف س
 يشه مترصدند که به دموکراتها و جمهوريهم

 . دهنديرا... ا مستقلها ويخواهان و 
، يتي ، ملي از جمله اصل نژاديگريوامل د     ع
 از ي در اندازه برخورداري مذهبي و حتيتيجنس

ر نبوده ي تاثي بي غربي هاي در دموکراسيدموکراس
ستم ين سيمدافع. تواند باشديست و نميو ن

را "  انتخابات"ن اروپا يکا و همچني در آمريدموکراس
ار يو سمبل و مع" اراده مردم"بعنوان ابزار فهم  و 

 کنند ي ميمعرف  همه  مردمي برايدمکراسوجود 

اردر و يليکا و اروپا فالن مي اند که در آمريو مدع
در ...  هستنديک راير هر دو يفالن شهروند فق

اما در مورد . ن باشديظاهر امر هم ممکن است چن
 جامعه و جهان، از جمله وارد شدن و ياتيمسائل ح

 ين رايشور، اا نشدن در جنگ و بمباران فالن کي
شان بود ي اي جورج بوش و دار دسته حکومتيآقا 

 ي و صدايت به حساب آمد و نه رايکه در نها
ا يکا و ي و آمريتيون مردم گيلي  دهها  مياعتراض

 .ندگان سازمان ملل متحديت نمايمخالفت اکثر
 در مورد وارد شدن در جنگ و يريم گي     تصم

، آنهم بر کشتار مردم عراق و اشغال آن کشور
 و ي از خود سريب، نشانه بارزي دروغ و فريمبنا

 است ونه ي بورژوازي در دموکراسيکتاتوريد
 ....."اراده مردم "  از يتظاهر

 يستياليستم امپريم قرن گذشته سي      در ن
  و يکتاتوري دانسته که  با د"آزاد " کا خود را يآمر

 
 منظور  را بهيتي چند مليهايکمپان "اراده  " يقلدر

مت ي به قي و غارت ، با زور اسلحه و حتيسلطه گر
 که يکشتار صدها هزار نفر انسان در هر نقطه ا

 چون فقط در ين دموکراسيچن. اده کنديبخواهد پ
 است  و يتي چند ملي هايخدمت و بنفع کمپان

 ي توده هاي و نابوديه روزيجه آن فقر و سينت
 جز يزي تواند چين، نميتحت ستم است؛ بنابرا

 ي بورژوازيدموکراس.  باشدي بورژوازيدموکراس
 ، يل سلطه گري و تحمي طبقاتيکتاتوري ديعني

 زحمتکش يت تودههاي  براکثري و قلدريستمگر
 .وتحت ستم جهان 

..... 
 عالوه بر ي      بهر حال آنچه که در جوامع انسان

 و ي باعث فاصله طبقاتيت خصوصياستثمار و مالک
 يجه فقدان دموکراسي و در نتيالت عدي و بينابرابر
 و ين کار فکريفاصله ب. گردد يرو تداوم آن ميفراگ
 يدين شهر و ده و روابط تولي ، فاصله بيديکار 

 .ن مناسبات استيحاکم بر ا
کال ين و رادي تري از انقالبيکه برخي         با وجود

ن ين ها و فعاليسين تئوريت ترين و خوش نيتر
رانسه از جمله ژان ژاک روسو ،  فيانقالب بورژواز

نه مبارزه با برده ير در زمين ها و روبسپيژاکوب
 و خرافات و مذهب و ي، نابرابري عدالتي، بيدار

 را ين کارزار مبارزاتيره بزرگتريض و غيستم و تبع
ر جان ي روبسپيش براه انداختند و حتيدردو قرن پ

ت يمالک" عنصر -ن راه گذاشتيخود را در ا
ن  شاخص ها و سنگ ي از مهمتريکيه  ک"يخصوص

 و عامل فقدان ي عدالتي و بي نابرابريبنا
 – ير بود ، همانند طلسم جادوئي فرا گيدموکراس

انات ين و جرين متفکريشه ايدست نخورده در اند
 .  ماندي باقيانقالب

 يدموکراس" و " يت خصوصيمالک " ي        نهاد ها
ت يمالک" توان يمن. ، دو عنصر متضاد ند"  همهيبرا

 در ي مقدس و قانونيده ايرا بعنوان پد" يخصوص
 شد که در آن ين حال مدعيرفت و در عيجامعه پذ

تا کنون .  همه وجود دارد ي برايجامعه دموکراس
 يونهاي و فورماسيک از جوامع بشريچ يدر ه

(  گذشته يستيالي  از جمله جوامع سوسياقتصاد
همه وجود  ي براي، دموکراس) ين و شورويچ

ن، يبا وجود ا. نداشته است
 يکتاتوريتحت د

ن دو يزحمتکشان در ا
 توده يکشور، برخوردار

 يع مردم از دموکراسيوس
 آن دهها ي واقعيبه معن

 يبار از برخوردار
شهروندان کشورها و 

ه ي سرماي هايدموکراس
. ... شتر بوده استي بيدار

ن يپس از انقالب در ا
 از مردم يتيجوامع اکثر

 ي از دموکراسيور نسببط
 برخوردار شدند و يواقع

 ( يتي براقليکتاتوريد
ت استثمارگر حکومت ياقل

 يمحدود کردن حقوق بورژواز. حکفرما شد ) يقبل
ه داران و فئودالها از استثمار يسرما " يآزاد"و سلب 

جه انقالب بر ي بود که در نتيتوده ها ، ضربه مهلک
ط آنچه را که  وارد آمد و بساياستثمارگران قبل

 ي حاميستهاياليه داران و فئودالها و امپريسرما
 ي و آسمانيموهبت اله" خود و " يعيحق طب" آنان 
 دانستند را جمع کرد و يم " يدموکراس" و ...." 

ن دو جامعه ين در اي نوي چند دهه نظميبرا
از آنجا که باز در چند دهه گذشته . افت يسازمان 

مناسبات ) ني و چيشورو( ن دو جامعه يدر ا
 ي بر قرار شده ، دستگاه دموکراسيه داريسرما

 فقر و فحشاء يعني همراه با محصوالت آن يبورژواز
 ي که جزئيت و فاصله طبقاتي و جنايو پورنو گراف

ه ي سرمايستمهايز از سيرقابل گرير وغيجدا ناپذ
ن دو يست، دوباره در همه جا گسترده شد و ايدار

ن و ياران و مرتجعه دي سرمايجامعه برا
 .ن گشته استيستها دوباره بهشت برياليامپر

کا ، ي در آمري و آزادي        در مورد دموکراس
 يسان مشهوريخ نوين ، دانشمندان و تاريمحقق

ن و يهاوارد ز. قات بعمل آورده اند ينوشته و تحق
ا يگر قوي  دياريم والس و بسي و جينوام چامسک

کا بدون اغراق و يمر آيخ واقعيمعتقدند که تار
 و ي و زورگوئي ، سراسر مملو از قتل و بردگيلفاظ

 . استثمار و تجاوز بوده است



  ٢٦ صفحه  ۲۴   شماره  حقيقت                
دهها هزار " يدموکراس "ني اي        تحت لوا

کا ي را از موطنشان ربودند و  به آمريقائيآفر
ا ي از آنان به درياريفرستادند و در طول راه بس

 محقق  )G. Diamond(موند يجراد د.  ختندير
معتقد ) (U.C.L.A ال ا  يو سيمشهور دانشگاه 
ان آگاهانه با حمل طاعون و آبله و ياست که اروپائ

رکه خودشان در مقابل ير امراض واگيس و سايسفل
ن تلفات را ين و موثرتريت داشتند باال تريآن مصون

در اواخر ... وارد کردند ) سرخ پوستان(انيبه بوم
 يکائي آمريروهايستم  نيل قرن بيقرن نوزدهم و اوا

 يائي دريروهاي را کشته و نينيپيلي هزار ف۶۰۰
 کردند و در يائي اسپانيروهاين نيگزيخود را جا

 شش ۱۸۸۶در سال .  آنجا بطور دائم مستقر شدند
کاگو اعدام ي را در شينفر از رهبران کارگران اعتصاب

 تظاهرات کارگران راه آهن  ۱۸۹۴در سال . کردند
 نفر از آنان را ۳۵را در هم شکسته و کاگو يشهر ش

 سال گذشته ۵۰ در کايسم آمرياليامپر.... کشتنند
 کشور ۱۴ کرده و در ي کشور مداخله نظام۱۲۰در 

 و  کشور وارد جنگ شده۱۳کودتا براه انداخته، با 
 کشور ۳۶ در. ونها نفر را بقتل رسانده استيليم

 يد به جنگ هسته اي کشور را تهد۱۵خته، يبمب ر
 در ي اتمي بوده که از سالحهاي و تنها کشورکرده

ن دو شهر را ي استفاده کرده و ايروشما و نا کازاکيه
 ....کسان کرده يدر چند لحظه کوتاه با خاک 

 سال گذشته ۵۰ز در يکا ني      در درون خود آمر
( اهان يس" يجنبش حقوق مدن" بارها تظاهرات 

Civil Right Movement ( يرا در شهرها 
 ي به گلوله بسته و دهها نفر را از پاياالت جنوبيا

س و ي پليروهاي ن۱۹۶۷در سال . در آورده است
ن تظاهرات ياهپوست را در حي نفر س۴۴ يانتظام

... س ها ياهان را پلين سي از ايعده ا. کشتار کردند
 گذاشته با گلوله از يواريت به کنارديترويدر شهر د

ن ي پس از قتل مارت۱۹۶۸در سال .  در آوردنديپا
ن مردم را ي خشمگينگ اغلب تظاهرات هايلوترک

کا به خاک و ي شهر آمر۴۰ نظم در يبه بهانه برقرار
در .  نفر را بقتل رساندند۵۷ب يدند و قريخون کش

 هفتاد  دهها ي  شصت و اوائل سالهاياواخر سالها
حزب "  برجسته و اعضاء ينفر رهبران و کادر ها

را  ) Black Panther Party(اه ي سيپلنگ ها
 کشته و هزاران نفر شان را ياباني خيهايريدر درگ

 از ين دهه برخيبزندان افکندند و هنوز پس ازچند
در سال .  اشان در زندانندياسيد سيآنها بخاطر عقا

 از دانشگاهها ياري به بسي گارد مليروهاي ن۱۹۷۰
تنام بودند حمله ور يکه مرکز تظاهرات ضد جنگ و

 کنت يالتيچهار دانشحو را در دانشگاه اشده و 
و دو دانشجو را در  ) Kent State(ت ياست

  Jackson State(ت ي جکسن استيالتيدانشگاه ا
در .  کردندي در آورده و دهها نفر را زخمياز پا) 

 ارعاب يت برايحمله به دانشگاه جکسن است
اه پوست يت به تفاقشان سيان که اکثريدانشجو

اه دختران دانشجو را به گلوله بسته و بودند ، خوابگ
 ............مشبک کردند

           
 ي از دموکراسين ها نمونه و شاخص خوبيا         

 ■. است ي بورژوازيکتاتوريو د
 

مانند راه کارگر و (ون يسياپوز يسازمان ها يبرخ   
 يدور بستر اعتصاب غذا) رهي و کومله  و غيفدائ
مبارزات ضد  "يال ، براي خي، سوار بر ابرهايگنج

 ي کنند و حکم ميه صادر ميدياو تائ" ياستبداد
 همانا مبارزه يدهند که امروزه مبارزه در راه آزاد

 ياز آن طرف، اما، گنج!  استي گنجيدر راه آزاد
 اش، ياسي سي در وصف شرکاياريدر کمال هش

 کند و ي ميحه سرائيمدان و سروش، يحجار
ک يدئولوژي و اي، اقتصادياسين سيک ماشيکارکرد 

ک فرد و يرکانه به ي را زي اسالميبه نام جمهور
 و اشرارش و يني دهد، و خميل ميال آن تقليام

ن عنوان ين نظام را تحت اي ساله ا٢٦ات يتمام جنا
 کنند، ين سازمان ها فکر نميا ايآ.  کندير ميتطه

 ي اسالميجمهور که ي مهلکيبا وجود تمام زخمها
وارد کرد، آن کر يپ بر يام جنبش انقالببا قصد انهد

قه يخاسته که رد بي جديک نسل انقالبيباالخره 
 و يشما به چه حقد ين ها را گرفته و خواهد پرسيا

آدمکش را  ينيخماران ي، دستيبا کدام محک اخالق
 د؟ي زني جا ميبعنوان قهرمانان آزاد

  
 بر حسب يک زندانيستها، حقوق ياز نظر ما کمون

 ير نمييخواه تغيا آزادي است ين فرد ارتجاعنکه آيا
ت شود و به عدم يد رعايکند و در همه موارد با

، يت زنداني ماهيد اعتراض کرد؛ وليت آن بايرعا
 ي و افکارش، با زندانيت خط مشيبخصوص ماه

 مانند ي اسالميجمهور.  شودي عوض نميشدن و
 يان خودي زنداني مرتجع جهان برايم هايتمام رژ
 کند؛  ي فراهم ميژه اي ويالت و راحتيسهاش، ت

 ي گنجيم براين رژي را که ايالتيسرسوزن تسه
 در يميان ضد رژيک از زندانيچ ي هيفراهم کرد برا

 از او نقض ين وجود، حقوقيبا ا.  نکرديچ دوره ايه
د به ي حقوق بشر بايش و سازمان هايشده که وکال

اما اعتراض به نقض حقوق .  آن اعتراض کنند
ز است و يک چي ي مانند گنجي مشخصيزندان

ت يچوجه با واقعي که بهي به صفاتيملقب کردن و
. ک امر کامال متفاوتي ندارد و دروغ  است، يخوانائ
" يخواهيآزاد"و " مبارز ضد استبداد"گاه ي جاياعطا
  و مسخ ي واقع نير مبارزين و تحقي، توهيبه و

مان د به سازين کلمات است و باي ايکردن معنا
 مردم و ي کنند که در سمت وسوي که ادعا ميهائ

ن يمنافع کارگران و زحمتکشان قرار دارند در ا
ت يک مرتجع، ماهي شدن يزندان. مورد هشدار داد

 يد باندهايني بيمگر نم . کندي را عوض نميو
 يه هم کودتاهاي مرتجع عليم هايمختلف رژ

 ي ميگر را زندانيکدي اندازند و ين راه ميخون

 مرتبا ي اسالمين جمهورينند؟ مگر در همک
ن دارودسته يه نکرده اند؟ مگر هميگر را تسويکدي

د؟ بله، ي را به دار نکشي، داماد منتظريرفسنجان
د خود در زندان ي بر عقاي بخاطر پافشاريگنج
ران يخواهان ايد آزاديد و عقاين عقايان اياما م. است

 فرزند يگنج.  رار دارد قيم پر نشدنيعظ يدره ها
 مانند تمام يگنج.  جالد و رهرو راه اوستينيخم

و حتا از .  کنديخ را جعل ميرهبران دوم خرداد تار
ت ي کند که واقعي خود استفاده مياعتصاب غذا

 را جعل کند ي اسالمي ساله جمهور٢٦خ ي تاريها
ت يک گوشه از جنايو تحت عنوان آشکار کردن 

.  پوشانديش را ميتهايه جناين نظام، بقي ايها
شخص تنها و تنها ن نامه اش، ي در آخريگنج

 ي اسالميجمهور يتهاي را مسئول جنايخامنه ا
 ها، ي و لگد مال کننده آزادياسيان سيه زندانيعل
حمله . ک دروغ بزرگ استين يا.  کنديلمداد مق

ل حجاب، حمله ي به زنان و تحمي اسالميجمهور
 به خلق کرد و ترکمن و عرب، بستن ينظام

انشگاه ها و مطبوعات،  درهم شکستن خانه کارگر د
 ي و در زمانيني ، با دستور خمي کارگريو شوراها

ان و سروش ي و حجارين دارودسته گنجيکه هم
.  کردند، شروع شد و انجام شدي ميدان داريم

 و زندان يتيسپاه پاسداران و دستگاه مخوف امن
 ين انقالب اسالمي را سازمان مجاهدياسي سيها
ه ي پاينيتحت نظارت شخص خم) يوستان گنجد(
، يدر آن زمان خامنه ا.  کردند و تکامل دادنديزير
 .  بوديني از صدها مهره دربار خميکي
 

 ي را در جمهوريخامنه ا" يخدائ" مقام يگنج
 يد، در جمهوري گوي کند اما نمي نقد مياسالم
 بود و با يني مال خمي واقعي مقام خدائياسالم

 اش را يده، مقام خدائيجسدش پوسنکه يوجود ا
، حفظ ين، منجمله شخص گنجين مرتجعي ايبرا

 خواهد به آن خدا ي هنوز نميگنج. کرده است
 يگنج.  کنديدست بزند و از او با محبت صحبت م

" تيقاطع"ش از ي از زندان آزاد شد، در ستايوقت
 ٦٧ که در قتل عام يتيقاطع: اوردي کم نينيخم

 يگنج.  اش را نشان داديمچهره مخوف و ضد مرد
 يابي راهي راند و براي سخن مينيت خمياز قاطع

 اصال.  آوردي نقل قول مينيدر مورد امروز از خم
 را ي خامنه اي چه حسابيرو يست گنجيمعلوم ن

 "تريضد توتال" را يني خمي خواند وليم" تريتوتال"
ل آنکه خودش در مکتب يالبد بدل.  کنديقلمداد م

" تريضد توتال" يگنجبهتر است . افتهي پرورش" امام"
د که خود و ي و بگوپوشاندن را يني خميتهايجنا

 در ستايش گنجي" غير خودي ها"
 و

 !"خودي ها "گنجي در ستايش 



٢٧صفحه    حقيقت        ۲۴ شماره
 ي سپردند که بيتعهد م چند بار يدوستانش روز

 يگنج.  کننديرويچون و چرا از فرمان امام پ
 يسه مي را با رضاشاه و محمدرضاشاه مقايخامنه ا

 يسه ايت آن است که اگر قرار است مقايواقع. کند
، محمدرضاشاه يد گفت خامنه ايرد باي گصورت

 . ، رضاشاه ينياست و خم
 

 ي مي را همه کاره معرفي مخصوصا خامنه ايگنج
 از ي اسالمي جمهوري هايد همه تباهيبگوکند که 

 چگونه تحت يگنجد، ينيبب.  شوديک فرد بلند مي
ه رهبران و يبق، يعنوان متهم کردن خامنه ا

،  ينينند خم ماي اسالميگردانندگان جمهور
ن يدارودسته آدمکشان سازمان مجاهد و يرفسنجان

ان گذار ي که بنيانقالب اسالم
 و يسپاه پاسداران و نظام اطالعات

  را بودي اسالمي جمهوريتيامن
.... «:سدي نوي و م کندير ميتطه

د برود، چون ي بايا خامنه
 او ي  در دورهيا رهي زنجيها قتل

رود، د بي بايا خامنه. اتفاق افتاد
ه به يکصد نشريش از يچون ب

ف و يم او توقيدستور مستق
... .  شدندينگاران زندان روزنامه
د برود، چون ي بايا خامنه

 را در سراسر يرانيها ا ونيليم
جهان آواره کرده است و قبول 

 ي ران از آن همهيندارد که ا
د ي بايا خامنه. .... ان استيرانيا

 يها برود، چون آمران قتل
شان و عامالن قتل يدگراند

 را حاکم ١٣٦٧ان تابستان يزندان
! يشرمي بيذه» .کرده است

، يبه گنج" مبارز ضد استبداد" لقب ي اعطايبجا
 قتل عام د ي گويل نميد به چه دليد از او پرسيبا

و با موافقت و  يني بدستور شخص خم٦٧سال 
 فعال همه باندها و رهبران حکومت يهمراه

، موتلفه، سازمان يسو، موي، خاتميرفسنجان(
؟  صورت گرفت)  رهي و غين انقالب اسالميمجاهد

 به ٦٧ از سال ي گنجيز آقايم که دوستان عزيريگ
 سابق خود نبودند اما همه شان يبعد  در مقام ها

ن کشتار ين ماشي مورد اعتماد و فعال اياز مهره ها
 راننده نهاي ا٦٧د در آن لحظه تابستان يشا. بودند
و رکار يتعم حتما يند ول نبودينير خمن کشتايماش

هر چقدر و دوستانش  يگنج. روغنکار آن بودند
 ي هايزي خود را از خونري پاند کنيشتر سعيب

ن مرز و بوم راه ين فرزندان ايکه از بهتر يهولناک
. د شدند، کمتر موفق خواهنپس بکشند انداخت

 هر کس هم .دنم گذاشت که موفق شوي نخواهيعني
ن ي خواه نا خواه خلق با ايه در مرزکشم گرفتيتصم
 .ستد، مختار استينان بايان، در طرف ايجان
 

ند که چگونه ي بگويگرانيد ديبا"د، ي گوي ميگنج
شدند تا اعتراف کنند با فالن زن  يشکنجه م

هتر  بيگنج." اند  نامشروع داشتهي همسردار رابطه
د يان بخواهد که بگويزش حجارياست از دوست عز

در " يناموس"ات غيبا تبل ٦٢ تا ٦٠ر سال چگونه د

است " يستها زن اشتراکيان کمونيدر م"نکه يمورد ا
ر فشار ي را زياسي سي کردند زنان زنداني ميسع

 را ياسيان سيزندانر شکنجه يزقرار دهند و چگونه 
 کردند و اعترافات يم" يناموس"مجبور به اعترافات 

ا بر جهل  کردند تيون پخش ميزي را از تلويناموس
 نخبه ي گنجيآقا.  عوام بدمنديو عقب ماندگ

.  دي دادين طرح ها را شما نخبه ها ميا! پرست
 روشنفکران يره اي زنجي، قاتل قتل هايامام

 ي زنداني به زانو در آوردن قربانيش که برايدگراند
 کرد، توسط شخص ين روش استفاده ميخود از ا

ده يزش دان استخدام شده و در مکتب او آمويحجار
 يد به گنجي بايخواهي دادن لقب آزاديبجا. بود

ن فاضالب يز از ايجناب،  شما و دوستانتان ن: گفت

خودتان را . ديه کرده اي تغذي به اندازه کافيفرهنگ
 . ديبه آن راه نزن

 
استاد «: سدي نويسروش م به ي در نامه ايگنج

 :زيعز
 

قدار  چمايها ستيد که آقا، فاشيآور ياد ميحتماً به 
 دانشگاه تهران با ي فني را فرستاد تا در دانشکده

! ».افتندي به جان شما بيز و صندليمشت و لگد و م
 يون مدافع گنجيسي اپوزي در سازمان هايا کسيآ
" زياستاد عز"ن ياورد، چماقداران اياد بيست که به ين

 چپ و دفاتر ي دانشجوئين سازمان هايچگونه فعال
" يانقالب ضد فرهنگ"ات يان عمليآنان را  در جر

 دادن يبجابهتر نبود ضرب و شتم و داغان کردند؟ 
 ي تذکر مي، به ويگنجبه " مبارز ضد استبداد"لقب 

زش يدادند که بهتر است در نامه به استاد عز
« :  کند که يادآوريسد و يات را بنويسروش واقع

 بد که چگونه دري آورياد ميبه :  زياستاد عز
م و ي بستيات انقالب فرهنگيا عملرا بها دانشگاه 

 ي را که در طول ماه هايانيبعد دانه دانه دانشجو
 دانشگاه ي اسالميپس از انقالب توسط انجمن ها

 کرده يست و مجاهد شناسائيها بعنوان کمون
ن يم و به اويديرون کشيشان بيم، از خانه هايبود

 ي نخبه هاي طبق طرح هام و در آنجايفرستاد

ز، دوستانمان در اداره ي عزانيحجارند  مانياطالعات
زندان ها تالش کردند عالوه بر ضرب و شتم 

ز رشته ي را نياسيان سين زنداني، روان ايکيزيف
ند و به يرشته کنند تا دست از فلسفه خود بشو

ادت هست ياورند؟ يمان بي ايفلسفه شما استاد گرام
ز ين دوستان عزي را که ايکيدئولوژي ايمناظره ها

 چپ ياسيان سي مان در زندان ها با زندانيعاتاطال
 ي دادند تا هر کس را که به فلسفه ما آريب ميترت

 را  اشي جوانيا سالهاي نگفت به طناب دار بسپارند
ادت هست ي ينند؟ استاد گرامدر زندان دفن ک

ک به کنکور يدئولوژيچگونه با اضافه کردن امتحان ا
 ورود به ي جد و آباد هر متقاضيتي امنيو بازرس

 يم؟ استاد گرامي کرديدانشگاه، دانشگاه ها را مکتب
  »....ادت هستي
 

 استادش سروش ي باز هم برايگنج
: سدي نوي کند و مي ميپوشش ساز

د برود، چون صدها ي بايا خامنه« 
 مانند دکتر سروش يرانياستاد ا

س و اشتغال ندارند يران حق تدريدرا
ت جوانان يم و تربي تعليو بجا

گر ملل را يد جوانان دي، بايرانيا
 و ي، در زشتيگنج» .آموزش دهد

ت ي واقعزدن به دستبرد کراهت 
سد اما ي نويمخ خطابه ي تاريها

د به يبا. ن کار استيخودش استاد ا
در واقع  ( آن صدها کرد،يادآورياو 

که در غرب به  يراني استاد ا) هزاران
"  دهنديگران درس ميفرزندان د"

زتان دکتر يستاد عزان يتوسط هم
شدند و مجبور شدند ه يسروش تسو

 خارج يجل و پالش جمع کرده و راه
 سروش و دوستانش موج يوقت. از کشور شوند

 يه کردن را در دانشگاه ها براه انداختند، گنجيتسو
 ي جناب سروش و انجمن هايوقت.  و حاضر بوديح

 ميضد رژبود، چپ " جرم"را به  استادان ياسالم
  ممنوع االستخدام وهي تسو نبودن، يمکتببودن و 

، ننگ با ي گنجيآقا . همانجا بودي، گنج کردنديم
 . شوديرنگ پاک نمين
  

 را به گردن ي اسالمي جمهوريتهاي جنايگنج
 کند ي ميک سعي اندازد و بطور کمي ميخامنه ا

سه کند و ي شاه مقاي را با سرنگونيعزل خامنه ا
 يستينظام فاش. دن سطح بکنيه را در هميقال قض
 ساخت و يشخص خامنه ا نه  راي اسالميجمهور

را نظام ن يا. ينيخمشخص حتا پرداخت و نه 
ست و ي فاشيان هايست و حجاري فاشينيخم

سم يمه فاشي و نيني خمينيم  دسي فاشيفلسفه 
 دست ي مانند رفسنجانيستيران فاشيسروش و مد

 از يري تصويگنج. در دست هم بوجود آوردند
 يم" ک نفرهي"ک نظام ي بعنوان ي اسالميرجمهو

دوران .  کودکان استيه داستان هايدهد که شب
 بسر آمد جناب ي دوم خردادي هاين زرنگ بازيا

د، چه با اعتصاب غذا و يد برويشما همه با. يگنج
 ■ !چه بدون آن

  

 

    ۱۳۵۸ - پاوه اعدام انقالبيون در
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 به سمينار زندانيان سياسي) م ل م(پيام زندانيان سياسي سابق و خانواده هاي جانباختگان حزب كمونيست ايران 
 

 !كي مي رود ز خاطر خون روان ياران
 

با درود به برگزار کنندگان اين سمينارصميمانه از زحمات رفقايي که تالش مي کنند جنايات بي سابقه رژيم جمهوري اسالمي در زندانها را افشا  
امروز اين تالشها در راستاي زنده نگاه داشتن اسناد جنايات جمهوري اسالمي است . کنند، قدرداني مي کنيم و اميدواريم که اين تالشها تداوم يابد

اين امر بخصوص براي نسل جديدي كه پا به صحنه گذاشته و نسبت به اين فصل بسيار . تا بحساب تک تک  اين جنايات بطور كامل رسيدگي شود
 . داردمهم از تاريخ مبارزات مردم ايران بي اطالع است، اهميت  ويژه

.     خاطره سرخ رفقائي كه در نبرد نابرابر با جمهوري اسالمي در سياه چالهايش جان باختند بايد الهام بخش مبارزات ما و مبارزات نسل جوان باشد
 بينش حتا در ميان اين. اين فصل از تاريخ مردم بايد زنده نگاه داشته شود زيرا  تفکري  موجود است با اين  مضمون كه بايد جانيان را عفوکنيم

اما بايد بدانيم كه رسيدن به حساب جنايتهاي جمهوري اسالمي در مورد زندانيان سياسي و . برخي از قربانيان جمهوري اسالمي نيز موجود است
زندان يك . لبي استحسابرسي به جنايات را نمي توان مترادف با انتقام كشي دانست، بلكه عين عدالت ط. جانباختگان خلق براي انتقام كشي نيست

هدف دشمن نه  فقط نابود كردن آن نسل از انقالبيون ايران، بلكه نابود كردن هر گونه تالشي . سنگر درخشان نبرد  براي دنيايي بهتر آينده، بود
ري كند كه نسل هاي بعد  هدف رژيم  اين بود كه با كشتار آن نسل از انقالبيون كا. براي برخاستن آگاهانه نسل جوان عليه جمهوري اسالمي بود

بنابراين فراموش كردن يا بخشيدن به معناي . جسارت تغيير جامعه و برقراري جامعه اي آزاد و رها از جور ستم و استثمار را بخود راه  ندهند
تم و استثمار و بي عدالتي را براي اينكه مبارزه براي ريشه كن كردن هر گونه س.  فراموش كردن يا چشم پوشي از مبارزه براي آينده اي ديگر است

اين . پر خروش كنيم بايد توده هاي مردم را از جنايات جمهوري اسالمي عليه زندانيان سياسي آگاه كنيم و بحساب خون هائي كه ريخته شد برسيم
 .زخمي هميشه تازه است

که ادامه دهنده اتحاديه ) (سيست لنينيست مائوئيستمارک(     ما زندانيان سياسي  سابق  و خانواده هاي جانباختگان حزب کمونيست ايران 
به همه همرزمان پيشنهاد مي كنيم كه اين سمينار، هفته اي را بعنوان هفته جانباختگان خلق به كل جنبش )  سربداران است-كمونيستهاي ايران 

ندانيان سياسي  زندانيان سياسي سابق كه مايلند كميته همچنين مي خواهيم متحدا و مشتركا با هر عده از خانواده ز. انقالبي ايران پيشنهاد دهد
و از هنرمندان جهان و ايران بخواهيم كه براي ساختن چنين بنائي . اي تشكيل دهيم براي بر پا كردن يك بناي يادبود تاريخي در گلزار خاوران

مسلما ساختن چنين بناي يادبودي خود . کموناردها  بنا شدبعنوان مثال شبيه بناي يادبودي که پس از سرکوب کمون پاريس به ياد . داوطلب شوند
گلزار خاوران سمبل نبرد طبقاتي ميان يكي از تبهكارترين رژيم هاي نظام سرمايه داري جهاني  و كمونيستها و انقالبيوني . يک عرصه مبارزه است 

 .ن شک نکردنداست كه براي بناي جهاني آزاد و عادالنه از همه چيز گذشتند و لحظه اي در اي
 !مرگ بر رژيم جمهوري اسالمي ايران
 !گرامي باد ياد همه جانباختگان خلق

 )م ل م(زندانيان سياسي سابق و خانواده هاي جانباختگان حزب كمونيست ايران 
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