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 1399 آذر                                                       جم پن   ست وبی لسا                  ن ایر ا قیی خلدای فاکه چری انگرا  

  رمقاله رمقاله سس

 ! معضل العالج نظام حاکمآلونک نشینی،  
بزرگ ظاهر می شود. بسته به   ناگهان سرو کله لودرهای  ...

شب و   درجه هراس و ترس ماموران دولت و شهرداری، یا در 

و   مرگ  سیاهپوش  های  پیک  مانند  روز،  روشنایی  در  یا 

پید شوند.  ا ویرانی  سرنشینان   معموال  می  با  ماشین  یک 
را   شهرداری  مامورین  و  لودرها  مسلح،  غیر  و  مسلح 

کند. می  ای   همراهی  لحظه  دولت  این  مامورین  که  ست 
ترین   زحمتکش  کردن  خراب  خانه  به  برای  محرومان  اقشار 

شه حاشیه  که محالت  قدرتی  سایه  در  ریزند.  می  رها 
آنها تفویض کرده، مزدورانحکومت   به عرب  به  ده  با خشونت 

کشی می پردازند، درب آلونک ها و سرپناه ها را می شکنند 

پیش   ممکن است بسته به درجه بیرحمی و شقاوت شان  و  
از خراب کردن بیغوله ها بر سر ساکنین، به آنها مهلت خارج  

د دقیقه، در میان  ند. سپس در عرض چنشدن از خانه را بده
ان و  نفرت آلونک نشین  فریاد های ضجه و التماس و خشم و

ی یک  و ندار ناچیز قربانیان یعن  چشمان اشکبار آنان، تمام دار 
سرپناه که حداکثر با سفال و آجر و بلوک فاقد استحکام فقط  

به عنوان پوششی برای تلف نشدن از سرما و هالک نشدن  
ب گرما  باز  را  است  رفته  آرزوهای  اال  و  امید  تمامی  همراه  ه 

 2 هصفح                                ....نندساکنانش نابود می ک

 

 ( سرانجام  مذاکرات "فارک" با دولت کلمبیا  نگاهی به) در کلمبیا چه می گذرد؟
حمله، چریک    آنس از  حدود یک ماه پسازماندهی کرد.  "مارکتالیا"    بهحمالت وحشیانه ای را    1964ماه مه    27ارتش کلمبیا در  ...  

ه شد، سازماندهی چریکها نامید  "کنفرانس" اولین  که  آنچه  و خود را در    القاتمرزمندگان مناطق آزاد شده دیگر  با    "ا مارکتالی"های  
کنفرانس  کرمتحد  و   این  طی  در  به  ،مبارزیندند.  را  داده   "جنوب  جبهه"نام    خود  شدند  تغییر  متحد  جنوب"    .و  دومین  "جبهه  در 

نام جدید "فارک" اعالم  تشکیالت در اهداف    کتغییرات استراتژیبا برشمردن    1966ماه مه  س چریکی در  کنفران با  یت وجودمشان، 
ارتش  در برابر حمالت    انی ئاز روستافقط دفاع  جای  به  از آن پس  یکی از تغییراتی که در اهداف خود داده بودند، این بود که    کرد.
را  چحمالت  ،  یدولت نیز  کرده  نیز سازماندهی  ریکی علیه دشمن  به روستائیان  تعلیم نظ   پزشکی،  خدمات آموزشیو  ... و  امی و 

رژیم  مبارزه علیه    سال  52، پس از  بود  قدیمی ترین گروه انقالبی مسلح جهانیکی از  که  "فارک"  ما چرا  ا  دادخواهند  غیره ارائه  
خلع سالح )طی پروسه مذاکرات صلح با دولت کلمبیا(    2017ل  در سانیروهای خود را  ،  ی حامی آنهاکلمبیا و امپریالیستها   حاکم بر

 8صفحۀ                        ...  ؟ کرد

 

 ديگر ت صفحادر 

  د خاطرۀ جهان گسترِگرامی با ●

 5. .................  فردریک انگلس

در همبستگی با مبارزات خلق   ●

 18 ....... . عراق کُردستان در رد کُ

   فرازی در جنبش ، آذر 16 ●

 19 ............... راندانشجویی ای

 20 ............... کمکهای مالی  ●

 20 ........ آکسیونیک  گزارش ●

،  دانشگاه کابل کشتار دانشجویان 

 اشغال افغانستان  نتایج یکی از
در شرایطی رخ   افغانستانی  انفجار ها...  

ده کهنمی  در    د  متحده  آمریکا  امارات 
در حال مذاکره می باشد با طالبان    عربی

دنبال   به  حتی  و  شده  انجام  توافقات 
دست  دول غنیت  اشرف  در   نشانده  که 

لبان  ا ابتدا از مذاکره بدون اطالع خود با ط
خود حال  کرد  می  طالبان    گله  با    به نیز 

ومذاکره   است  به   مشغول  رسیدن  برای 
دسته   ،توافق دسته  را  طالبان  زندانیان 

کند.   می  واقعیات آزاد  می    این  نشان 
را   که  د  نده خود  نوکران  چگونه  از ارباب 

  ی وس  زای اندازد و  ن هم مبه جایک سو  
به    رگید را  به  آنها  و  کشانده  مذاکره  میز 

ین ا  مامت  بخشد.خود چهره یک ناجی می  
شرایط   ایجاد  منظور  به  تسهیل ها 

خلقهای  و  زحمتکشان  غارت  و  استثمار 
و  افغانستان  ستم  از  تحت   جلوگیری 

 15صفحۀ             ... آنهاست. انقالب

 : شایگان توضیح مادر

 " من تکذیب می کنم! "

 سایت "اخبار روز"   مندرج در 
ماه  10  در  .… سایت  1399) آذر  در   )

روز باقر    اخبار  خسرو  آقای  از  مطلبی 
علی اشرف درویشیان،   پور تحت عنوان

سعیدی:   فاطمه  رنج  و  رزم  و  زندگی 
مادر گردید.    ”“همیشه  این در  درج 

به  مطلب، مبادرت  درج    نویسنده 
کوچکی ر    قسمت  نشدن  مااز    ۀ منتشر 

به   یادمنسوب  نام  ن  یشیا درو  زنده  به 
مادر"   است.  "همیشه  به  نموده  الزم 

در   آیاد   مطلب  همین  که  ست  وری 
شنبه   پنج  ماه    3تاریخ  برخی   آذر  با 

"اخب سایت  در  منتشر  تغییرات  روز"  ار 
دیدن بود  شده   از  پس  مادر  رفیق    و 

"من  عنوان  تحت  را  متنی  مطلب، 
 ...  م منتشر کردمی کنم"تکذیب 

 6صفحۀ               
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لودرهای کله  می   ناگهان سرو  ظاهر  بزرگ 
ترس   و  هراس  درجه  به  بسته  شود. 

یا  و  یا در شب  ماموران دولت و شهرداری، 

های   پیک  مانند  روز،  روشنایی  در 
پی  ویرانی  و  مرگ  ا می شوند.  د سیاهپوش 

لباس   سرنشینان  با  ماشین  یک  معموال 
و   لودرها  مسلح،  غیر  و  مسلح  شخصی 

 مامورین شهرداری را همراهی می کند. 

ست که مامورین دولت برای  این لحظه ای  
بی   و  ترین  زحمتکش  کردن  خراب  خانه 

چیزترین اقشار محرومان به محالت حاشیه  
که   قدرتی  سایه  در  ریزند.  می  شهرها 

مر آنها دحکومت  به  جبار،  دولت  و  ستیز  م 
تفویض کرده، مزدوران با خشونت به عربده  

کشی می پردازند، درب آلونک ها و سرپناه 

بسته به درجه بیرحمی  ها را می شکنند و  
از خراب    ممکن استو شقاوت شان   پیش 

آنها  به  ساکنین،  سر  بر  ها  بیغوله  کردن 
مهلت خارج شدن از خانه را بدهند. سپس  

چ عرض  های  ن در  فریاد  میان  در  دقیقه،  د 

آلونک   نفرت  و  خشم  و  التماس  و  ضجه 
آنان، تمام دار و    نشینان و چشمان اشکبار 

یعن قربانیان  ناچیز  که  ندار  سرپناه  یک  ی 
فاقد   بلوک  و  آجر  و  سفال  با  حداکثر 

استحکام فقط به عنوان پوششی برای تلف  
باال   از گرما  از سرما و هالک نشدن  نشدن 

را   است  و  برفته  امید  تمامی  همراه  ه 

آرزوهای ساکنانش نابود می کنند و پس از  
ماموریت   این  نامانجام  از    که  "جلوگیری 

"غیر و  ناهنجار"  یا  ساخت مسکن  قانونی"، 
مقابله با "تصرف اراضی ملی" و چند عنوان  

دیگر فریبکارانه  و  پرکن  دارد   دهان  در  را   ،

هیات فاتحین یک جنگ بزرگ با مردمی بی  
و   در ردفاع  خود  های  النه  به  نجدیده، 

انتظام  نیروی  و  دفاتر  شهرداری  و  ی 
 دادستانی باز می گردند.  

 

از ترک صحنۀ جنگ   آنسوی میدان، پس  در 
نابودی  توس  از  ناشی  تلی خاک  فاتحین،  ط 

معموال   نشینان،  حاشیه  حیات  و  سرپناه 
فلفل   اسپری  از  ناشی  اشکبار  چشمهای 

ن و  راادم  ۀ شد  مجروحچندین بدن    ماموران،
فرزندان   و  هم  پدران  برخا  و  نشینها  آلونک 

دندان   و  چنگ  با  که  آنانی  بیجان  جسد 

سعی در بازداشتن متجاوزین از ویران کردن 

راه جان خود  سر این  در  و  داشته  پناهشان 
را وثیقه کرده اند، در میدان این جنگ برجای  

از رژیم  می ماند. در نتیجۀ چنین سیاستی  

اسال جمهوری  خلقی  به    می ضد  که  ست 
طور مثال در ماه های اخیر در محله "فدک"  

  61پناهی مادر و شیر زن    آسیه  ،کرمانشاه
جنایات   از  جلوگیری  برای  که  ای  ساله 

بی   نوۀ  تنها  و  دختر  علیه  رژیم  مزدوران 

سرپناهش، جلوی ماموران ایستاده بود، به  
رغم کتک خوردن و مورد اهانت قرار گرفتن و  

ب فلفل  اسپری  و  ورص  ه شلیک  ت 
چشمانش، دست از جان شسته و با وجود 

قلبی  بیماری  از  بردن  مقابل  رنج  در   ،
را   خود  اش  نوه  و  دختر  وحشتزده  چشمان 

مکانیکی   لودر  بیل  جلوی    انداختدر  تا 

تخریب تنها سرپناه  خود و آنان را بگیرد. اما 
و مرگ   قلبی  کار، عاقبتی جز حمله  این  با 

  30ی  یاقاب. جسد او به همراه  نشدنصیبش  
کوچک از جنایتی    ین شده، سندآلونک ویرا

در کرمانشاه از    ست که جمهوری اسالمی

 خود باقی گذارده است.  
 

در صحنه ای مشابه در بندر عباس نیز  یک  
سالۀ سرپرست خانوار پس از آن که    35زن  

نظر   برای صرف  مامورین  به  هایش  التماس 
نتیجه   تخریب سرپناهش  از  با  نداد  کردن  و 

آ ش  و  بضر مواجه  تم  مقابل    شدنان  در 

آتش   به  را  خود  ناظران  زده  حیرت  چشمان 
. او به بیمارستان منتقل شد و اکنون  کشید

و   گرسنگی  و  خانمانی  بی  بر  عالوه 
از   ناشی  عواقب  و  درد  باید  محرومیت 

بکشد.   یدک  عمر  آخر  تا  نیز  را  خودسوزی 

مورد    طشت این  در  رژیم  جنایت  رسوایی 
مقامات دسته دو    هاد کفرو افتاز بام  طوری  

و سه حکومت به سرعت در مقابل دوربین  
خ جیره  از تلویزیون  عیادت  حال  در  رژیم  وار 

به  دادند که  و وعده  قربانی ظاهر شده  زن 

 او یک خانه خواهند داد! 
 

که نمونه    یفیو توصجنایات غیر قابل تصور  
شد  یادآوری  باال  در  آن  از  تنها    ،هائی 

جنا کرور  کرور،  از  رومشتی  مرۀ  زیات 
و   گرسنگان  علیه  اسالمی  جمهوری 

اطرمح آبادهای  بیغوله  در  ساکن  اف  رومان 

شهرها هستند که تاحدی در افکار عمومی  

چنین   به  ارتکاب  با  اند.  شده  منعکس 
حلبی   در  هایی  سازی  ویران  و  جنایات 

که   است  نشین  آلونک  مناطق  و  آبادها 

تا   "قانون"تالش می گردد  و    دلخواه  "نظم" 
داراسرمای داری    نه  سرمایه  سیسم  در 

ایران بر  گردد  حاکم  قرار  بر  نه  اما    .دوباره 
آلونکها از صحنه محو می گردند و نه حتی  

بذر  از تعداد آنها کاسته می شود. برعکس،  

در   متجاوزان  که  حقی  به  نفرتِ  و  خشم 
قربانیان   شکستۀ  قلبهای  و  درد  ُپر  دلهای 

زندگی   ویرانی  عاملین  علیه  نظم  این 
کامحقر  اند،  ششان  قالبته  گسترش    در 

و  نشین  آلونک  های  شهرک  و  محالت 
نش می  حاشیه  تر  قوی  و  قوی  روز  هر  ین 

یک    .شود تنها  دلخراش  تصویر  این  البته 

مبارزۀ   باصطالح  به  مربوط  واقعیت  از  بخش 
و   "قانون"  نقض  از  جلوگیری  برای  حکومت 

و   گرسنگان  خیل  توسط  اراضی"  "تصرف 
آنان  تهزار    محرومانی ست که هزاران  از  ن 

محالتی   در  مرگ،  و  اضمحالل  از  فرار  برای 

دش قیام  کرج، نظیر  زورآباد  تهران،  ت 
شیرآباد   سنندج،  زورآباد  تبریز،  آخماقیه 

و   و فدک کرمانشاه  آباد قم  زاهدان و شیخ 
امکانات   کمترین  فاقد  محیطهای  در   ...

و   آشامیدنی  آب  نظیر  زندگی  طبیعی 
یکدیگر    ارو دردستشویی و حمام و دکتر و د

و   لولند  دیگر  می  عبارت  سلطۀ  به  تحت 

جمهوری  خلقی  ضد  به    ،اسالمی  رژیم 
 اصطالح زندگی می کنند. 

 
میبینیم    تصویر  این  دیگر  بخش  توصیف  در 

که همان ماموران بی همه چیز مدافع نظم  

حکومت که دولت، ظاهرا جیره شان را برای  
و   ناهنجار  مسکن  ساز  و  ساخت  با  مبارزه 

مین می کند، در شمال شهر ا نونی تغیر قا
داران   سرمایه  زندگی  محیط  های  محله  و 

هر زا تا  دهند  می  جوالن  حاکم  صفت  لو 

زمین   به  اهالی  احتمالی  اعتراض  گونه 
ایادی   داران و  خواری و کوه خواری سرمایه 

شان را هنگام ساخت ویالهای سربه فلک  
و   لواسانات  در  "هالیوودی"  و  کشیده 

هیل "باستی  ...شهرک  و   ز"  کنند  سرکوب 
قلعه های بهشت مانندی که غارتگران دزد  

زاده هایشان )و در لفظ مردمی  حاکم و  آقا

به  توجه  بدون  هایشان(  زاده  حرام   آن 

 کم! حا  نظام  العالج معضل آلونک نشینی،  
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کمترین معیارها و قوانین الزم شهرسازی و   
مسکن سازی و تهیه پروانه ساخت و ... با 

ین زاغه نشین  مکیدن خون کارگران و محروم
سازند  ات   ،می  دولتی    اءکبا  زور  همان  به 

 حفاظت کنند.    

 
لونک نشینی و دامنه  آگسترش معضل  

روزمره حاشیه    حمالت  مناطق  به 
بزرگ   شهرهای  ویران    برای نشین 

از   تن  هزاران  محقر  سرپناه  کردن 
مح  و  این  زحمتکشان  ساکن  رومان 

رژیم توسط  و    مناطق  خشم  و 

در میان افکار  که این امر    نارضایتی ای
ب عمومی   و  آورده  جودومردم  نگرانی   ،

میان در  را  شدیدی    سردرگمی 
حاکم  استثمارگر  طبقه  از  به    محافلی 

از یکی  مثالً  است.  آورده  اصالح    وجود 

یعنی   نظام  فریبکار  و  کار  کهنه  طلبان 
عبدی باشد    عباس  قادر  که  آن  بدون 

موقتی برای این معضل  حتی  راه حلی  
کند،   به  ارائه  را  وقاحت  آنجا  درجه 

" دست اندرکار پرونده  تارف"رکه    رساند
به   که  "بندرعباس"  در  خانه  تخریب 

آن  صاحب  وعده    خودسوزی  دادن  و  

وی  برای  مورد    انجامید  مسکنی  را 
که  داشت  اظهار  و  داد  قرار       انتقاد 

وعده   یعنی  رفتار"  این  "نتیجۀ 
"مسکن" به قربانیان منجر به "توسعه  

  " و  شد  خواهد  نتو آلونکها"  ان  اگر 

آل خیلی  ها ونکجلوی  گرفت،  ها  را 
کنند با بلوک سیمانی یا  انگیزه پیدا می

حلب روغن یا هر چیز دیگری در قطعه  
امید   به  بسازند،  آلونکی  خالی  زمینی 

فیلم   و  کند  خراب  بیاید  کسی  آنکه 

بردارند، و به فضای مجازی دهند یا در  
احساسات  ماهواره و  شود  منتشر  ها 

از طریق ماه پیدا    واره غلیان مسئولین 
قک تأثیر  تحت  و  قول  رده  و  گیرد  رار 

اهدای یک واحد مسکونی را بدهند!" و  
زیاد   آنان  تعداد  قدر  آن  هم  "بعد 

آنها و قول  می امکان برچیدن  شود که 

و   داشت  نخواهد  وجود  دادن  معوض 
شکل گسترده  شاهد  گیری 

و  آلونک اقتصادی  تبعات  و  نشینی 
پدیده خ این  امنیتی  و  واهیم  اجتماعی 

ح طلب خدمت گزار رژیم که  اصال  این   . بود"

داند   آلونکها"می  ایراِن    "توسعه  در سراسر 
 سرمایه های خارجی و داخلیتحت سلطه  

غارت   و  کار  نیروی  شدید  استثمار  نتیجه 
امپریالیستها   به  ایران در خدمت  ثروت های 

و سرمایه داران وابسته می باشد، بدون آن  
بیاو خود  روی  به  ح  ردکه  راه  هیچ  لی  که 

ندارد،    یبرا به همپالگی  این معضل  خطاب 

در مسند قدرت خاطر نشان می کند    ش های
نگیرند  ا  " را  نشینی  آلونک  جلوی  گر 

بر   در  را  شهرها  همه  قارچ  مثل 
گیرد و اگر بگیرند این چنین موجب  می

و   خشم  )بخوان  عمومی  عصبانیت 

 " .شوندشورش علیه نظم حاکم( می
 

  ن مگین آمعضل آلونک نشینی و عواقب سه
ت  و سیاست سرکوب رژیم نمایانگر بن بس

در  حاکم  مقامات  که   ست  ناپذیری  گریز 

با   خطرناک  اجتماعی  معضل  این  با  برخورد 

مواجهند اوضاعی  .آن  چنین  همکاران    در 
به   قلم  حاکم،  سرکوبگران  طلب  اصالح 

چاره ای نمی    دستانی نظیر عباس عبدی،

با به رسمیت شناختن این    که  بینند جز آن 
بندی    ،واقعیت جمع  در  روشنی  به  را  آن 

د  ن ر مقابل حکومت قرار دههایشان دله  مقا
و  در همان حال با حساسیت ضد انقالبی  

خطر بر  "امنیتی"خویش  از    ات  ناشی 

پایگاه   و  منابع  مثابه  به  ها  آلونک  گسترش 
انقالب و  شورش  و  های  بنمایند  به    تأکید 

همکا و  دولتی  صاحبان  ماشین  در  خود  ران 
   .دهندر هشدا

 
سلطه روزافزون  به راستی در شرایط  اما آیا  

ایران در  وابسته  داری  سرمایه    ، نظام 

و   این معضل  کردن  ریشه کن  برای  درمانی 
آیا   و  دارد؟  وجود  آن  تخفیف  حتی  در  یا 

راهی به جز   چارچوب نظام دیکتاتوری حاکم 
تخریب   سیاست  و  قهری  سرپناه  برخورد 

در کشور  سراسر  در  نشینان    مقابل   آلونک 

 جمهوری اسالمی قرار دارد؟  
  

که   است  این  سردمداران  واقعیت 
حاشیه   معضل  اسالمی  جمهوری 

داری   سرمایه  نظام  ذاتی  که  نشینی 
خود   سلف  از  را  است  ایران  بر  حاکم 

. مردم  ه اندیعنی رژیم شاه به ارث برد

از   پس  چطور  که  بودند  شاهد  ایران 
"انقالب  رفر و  شاه  ارضی  های  م 

ک او  باعثسفید"  نفوذ    ه  گسترش 
اقصی   به  امپریالیستی  های  سرمایه 

روستاهای   دورترین  به  حتی  و  نقاط 

گشت، حاشیه    ایران  در  سازی  آلونک 
شهرها به صورت پدیده ای گریز ناپذیر  

نیز   اسالمی  رژیم جمهوری  در  آمد.  در 
سرمایه    آن حراست از  درست به دلیل  

نظام  ل  تسهیو  ها   انکشاف  پروسه 

داری   ب کحا   ستهوابسرمایه  ایران م    ، ر 
چهاردهه  طول  و    اخیر   در  ابعاد  بر 

افزود معضل  این  رشد  شده  سرعت  ه 
 . است

 
تحت که  است  اساسی  چنین  حاکمیت    بر 

تدریج   به  اسالمی،  هایی  جمهوری  محله 

تهران در زمان شاه،   نه  نظیر "خاک سفید" 
بلکه  بزرگتر    تنها کشور  شدند  سراسر  در 

  جتماعی . چرا که این معضل اپدیدار گشتند 
هولناک  با های  بیماری  و  عواقب    شتمام 

نظیر دزدی و فحشا و اعتیاد و ... ناشی از  

سرمایه   نظام  تکامل  و  توسعه  ملزومات 
نظامیایران است   وابستهداری   برای    ؛  که 

و   امپریالیسم  سلطه  گسترش  تسهیل 
امپریالیستی   های  ایران  حرکت سرمایه  در 

با شدت هر چه فزونتر پروسه قطبی شدن  
وج و    امعه  فقر  و  در یک سو  ثروت  انباشت 

سو در  را  آورده نداری  دنبال  به  دیگر  ی 

باید  است. واقعیت  این  به   برای درک  کمی 
از  که    مشکالت و معضالتی  عقب برگشت و

ارضِی  اصالحات  از  پس  شاه  حکومت  زمان 
در شاه  اربابان  توسط  شده  ریزی    طرح 

شتاب  ت سلطه ایران با  در جامعه تحآمریکا  

ر  دنبال تفصیل    اشد  اندکی  توجه با  مورد 
 . قرار داد

 
ارضی  اصالحات  از  حاصل  نتایج  بستر  بر 

اقتصادی  برنامه   عملکرد  و  شاهنشاهی 
از آن اصالحات، روند   خانه خراب شدن پس 

و روستاییان و خم   از پیش کشاورزان  بیش 

و   بانکها  قرض  زیر  در  آنان  پشت  شدن 
شد تشدید  دولتی  غارتگر  این    نهادهای  و 

هاااصالح برنامه  و  طور  ت  به  اقتصادی  ی 
ستاییان ورشکسته و  فاقد زمین  طبیعی رو

روانه   کار  در جستجوی  ای  توده  ابعاد  در  را 

از این مقطع روند فوق یعنی    شهرها نمود.
سریع   رشد  و  روستایی  زندگی  اضمحالل 

شهرنشینی   گسترش  و  شهر  به  مهاجرت 
از   بزرگی  نیروی  ورود  خود  نفس  در  که 

مراکز    نارزا  کارگران و  وابسته  صنایع  به 

خدماتی و  به  مالی  کرد  می  تسهیل    را 
از    بارز توسعه نظام    ضرورتهایعنوان یکی 

حیات   با  ایران  وابسته  داری  این  سرمایه 
خورد. گره  در    نظام  که  کرد  فراموش  نباید 

جمعیت روستایی    1340حالی که در سال  
  25در صد و جمعیت شهرنشین    75کشور  

ش بود،  دردرصد  برنامه   اه  اهداف  توضیح 

تی کردن" کشور که  چهارم خود برای "صنع 
توسط   دیکته شده  ارضی  اصالحات  از  پس 

از   یکی  که  کرد  می  تاکید  ارائه شد  آمریکا 
جمعیت   نسبت  تبدیل  اش  برنامه  اهداف 

  75شهرنشین و روستا نشین به ترتیب به  

درصد روستانشین    25درصد شهر نشین و  
فریبکا امر  این  پرکن برانه  بود.  دهان  الفاظ  ا 

 جا زده می شد.  نظیر "توسعه مدرنیسم" 
 

شهرهای   به  روستایی  جمعیت  مهاجرت 
ترکیب جمعیتی   در  را  بزرگی  تغییرات  بزرگ 

روستاها و شهرها به وجود آورد تا جایی که  

یعنی در طول تقریبا یک دهه    1355در سال  
داده   که  توصیفی  )با  شهرنشین  جمعیت 

رشد  رصد رسید.  د  47ه  درصد ب  25شد( از  
تجاری   و  صنعتی  مراکز  و  شهرها  ناموزون 

نیازهای   برآوردن  امر  به  دولت  توجه  بدون 

ایجاد   نظیر  شهری  زندگی  اولیه  و  طبیعی 
فاضالب،   و  سالم  آشامیدنی  آب  مسکن، 

رشد  خدمات   نیازهای  با  متناسب  درمانی 
خدمات  سایر  کردن  مهیا  و  جمعیت 

در    ونداناجتماعِی حداقل برای زندگی شهر

کشور بخش  ،سراسر  اختصاص  کنار    در 

اصالحات   از  حاصل  نتایج  بستر  بر 
ب عملکرد  و  شاهنشاهی  نامه   رارضی 

روند  اصالحات،  آن  از  پس  اقتصادی 
پیش   از  بیش  شدن  خراب  خانه 

شدن  کشاو خم  و  روستاییان  و  رزان 
و   بانکها  قرض  زیر  در  آنان  پشت 
شد تشدید  دولتی  غارتگر  و   نهادهای 

اصالحا هااین  برنامه  و  اقتصادی  ت  ی 
رو طبیعی  طور  ورشکسته به  ستاییان 

در   ای  توده  ابعاد  در  را  زمین  فاقد  و  
نمود.تجس شهرها  روانه  کار  از   جوی 

اضمحالل  یعنی  فوق  روند  مقطع  این 
سریع  زندگی   رشد  و  روستایی 

گسترش  و  شهر  به  مهاجرت 
در  که  ورود    شهرنشینی  خود  نفس 

ارزان کارگران  از  بزرگی  به    نیروی 
 صنایع وابسته و مراکز مالی و خدماتی 

به کرد  می  تسهیل  از    را  یکی  عنوان 
توسعه    ضرورتهای  سرمایه  ن بارز  ظام 

حیات   با  ایران  وابسته  نظام  این  داری 
 گره خورد.
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  ، خیلی سریع اعظم بودجه به کالن شهرها 
اقتصادی   توسعه  چنین  بزرگ  و  تناقض 

آن   طراحان  ادعایی  نمایش  "مدرنیتۀ"  به  را 
 گذارد.  

 

سالهای   بین  پرتو    1355تا    1341در  در 
"صنعتی"   اسم  زیر  اقتصادی  های  و  برنامه 

کشور"مدرنیزه"   ی  ها  حطرجه  بود  ، کردن 
انحصارات   چشمگیر  سود  که  ای  صنعتی 

بود،   شده  تضمین  آنها  در  امپریالیستی 
اقدامشدید این  ولی  یافت.  افزایش  به  اً  ات 

پاسخگوی   وجه  و هیچ  طبیعی  نیازهای 

زندگی   نب اولیه  از روستائیانی  با  که  ود 
زندگی   به  خود  های  زمین  دادن  دست 

شهری روی آورده بودند. در چنین شرایطی  
که  بو ابعاد حد  روز  هر  نشینی  اشیه 

آلونک سازی در   و  وسیعتری به خود گرفت 

 فت.حلبی آباد ها و غیره گسترش یا
دیگر   طرف  های  از  مشخصه  از  یکی 

در   وابسته  داری  سرمایه  سیستم 
ناموزن  اقصی نقاط جهان رشد   شدیداً 

است.   مثال  آن   طور  آمار  به  مطابق 
سال   در  مرکزی  بانک    1355موجود 

ا  محص"نیمی  ملی،  وز  ناخالص    40ل 

ها،   گذاری  سرمایه  کل  در    60درصد 
کل سرمایه گذاری های صنعتی    صد از

کشور"    8/14و   شاغلین  کل  از  درصد 
است.  بوده  تهران  شهر  سهم    تنها 

ا اطالعات  مجله  به  کنید  قتصادی )رجوع 

شماره   که  (  66بهمن    16سیاسی  امری 
سرمایه   نازل  بسیار  سطح  دهنده  نشان 

د بقیگذاری ها  این    نقاط کشور ماست.  ه ر 
وسیعتری   ابعاد  در  امروز  ما  را  واقعیت 

به    در چند دهه اخیرشاهدیم. به طوری که  

بدون  دنبال   و  ناموزون  های  گذاری  سرمایه 
به موازات  گسترش بی رویه شهرها    برنامه

"کالن شهرها"  آمدن  بوجود  عدم    شاهد،  و 
نابودی   امکان اشتغال در شهرهای کوچک، 

در داری و تولیدات روستائی  مو دا  کشاورزی
محصوالت   از  بزرگی  حجم  واردات  اثر 

سرمایه   توسط  امپریالیستی  کشورهای 

ایران   به  وابسته،  باعث  داران  که  ایم  بوده 
و کشاورزان  مهاجتشدید   روستانشینان  رت 

و   شهرهای ورشکسته  در  بیکار  مردمان 
بزرگ  شهرهای  و  شهرها  کالن  به  کوچک 

یافدر سودا   گشته. آنها کار و درآمد  ت ی  و ن 

یک مثابه  ت  به  و    امین منبع  ارزان  کار  نیروی 
به شهرها  ،  انعطاف پذیر مورد نیاز  سیستم

اما در شرایطی که دولت   .شده اندسرازیر  
برای   امکانی  گونه  تهیه هیچ  آنها  اسکان 

به محل اسکان  کندنمی   ، حاشیه شهرها 
 این توده بزرگ بی خانمان تبدیل می گردد. 

 

هایی  اساساً  گذاری  برای  که    سرمایه 
شهرها  گونه  قارچ  و  مصنوعی  توسعه 

است،   گرفته  اقتصاد    باصورت  موزون  رشد 
رفاه مردم   زندگی و  ارتقاء سطح  در  ملی و 

است. با   تناقض  ها  گذاری  سرمایه  این 

منافع   خدمت گزار  ،وابسته   اقتصادی توسعه  
که همگام    می باشد   سرمایه های جهانی

سترش مصرف بی  ست گسیا  با اجرای آنها
امپریایرو وارداتی  کاالهای  در  ه  لیستی 

می   تعقیب  بخش    شودجامعه  یک  و 

هم  خدماتی   را  انگلی  و  مولد  رشد  غیر  با 

بسرطانی   تسهیلو  برای  هم  توزیع    از 
این الگوی    .کاالهای وارداتی بوجود می آورد

سرمایه گذاری، یعنی تمرکز بشدت ناموزون  
گذاری امر سرمایه  باعث  طبیعی  بطور    ،در 

ج و  بیکاران ذهجوم  ارتش  شهرهای    ب  به 

که   حالی  در  که  بیکارانی  شود.  می  بزرگ 
نان  و  کار  حسرت  و  محرومیت  و  فقر  در 

غوطه می خورند، در جستجوی نان و کار و 
و   شده  سرمایه  تجمع  مراکز  جذب  مسکن 

گزینند.   می  سکنی  مراکز  این  اطراف  در 
که   نیست  منتشره  بیهوده  آمار  مطابق 

به  1365سال  در   نزدیک  درصد  چ،  هل 

تهران  جمعیت   در  فقط  کشور  شهری 
  4بزرگ سکنی گزیده و جمعیت تهران  

بوده   کشور  بزرگ  شهر  دومین  برابر 
ناگزیر  است.   به  ای  قانونبندی  چنین 

و   شهرها،  حاشیه  به  را  جماعت  خیل 

به   بسته  و  داده  سوق  ها  کوهپایه 
شرایط آب و هوایی منطقه، دیر یا زود،  

زاغه بزرگ    اجتماع ها،    آلونکها، 
حتی    کپرها،حلبی  و  چادرها  و  آبادها 

عواقب   تمام  با  مقوایی  های  سرپناه 
اجتماعی و سیاسی شان ظاهر شده  

 .یابند رشد سرطانی می  و 

 
طور   به  داری  در سیستم سرمایه  اگر 

وجود مالکیت خصوصی و  کلی به دلیل 
ندار و  دارا  طبقات  به  جامعه    ، تقسیم 

عم معضل  یک  دائمی  مسکن  و  ومی 

سیستم  ایران    در  است،  رشد  با 
داری   سرمایه  آنهم  داری  سرمایه 

تحت   که  امپریالیسم  به  وابسته 
امپریالیسم   به  وابسته  رژیم  حاکمیت 

اسالمی  بسیار    جمهوری  رشد 

معضل   است،  کرده  پیدا  وسیعی 
ابعاد   نیز  چه  مسکن  و  هر  شدید 

گرفته  و خود  به  همچنان  حشتناکی  و 
مانده  ال باقی  به  امروز  است.  ینحل 

قارچ  تموازا  و    رشد  شهرها  گونه 
نیاز   مورد  شهرهای  کالن  ظهور 

و   زمین  مساله  حاکم،  داران  سرمایه 

برای   ای  حوزه  مثابه  به  نیز  مسکن 
هجوم   مورد  اندوزی  سود  و  احتکار 

سرمایه های وابسته قرار گرفته و بی  

با   منطبق  مسکِن  نبود  و  خانمانی 
مه مالی  محروم  بضاعت    بی و  اجران 

یکچ به  شهرها  در  واقعیت    یز 
ی ارتش مهاجران  سرسخت زمینی برا

یابندۀ   رشد  صفوف  و  بیکار  و  گرسنه 

تبدیل   شهری  زحمتکشان  و  کارگران 
 . گشته است

 
کنونی   معضل  واقعیاتی  چنین  به  توجه  با 

آلونک سازی    و  به حاشیه نشینی  موسوم 
روندهای   از  ناشی  آن  ناپذیر  وقفه  رشد  و 

  معه تحت سلطه ما ص اقتصادی در جا مشخ

نظام    هبود رشد  ذاتی  اعتبار  این  به  و 
بر جامعه تحت سلطه  سرما داری حاکم  یه 

ما و نیازهای سرمایه های امپریالیستی در  
چه   و  شاه  زمان  در  چه  ایران  در بازار 

این   باشند.  می  و  بوده  اسالمی  جمهوری 

سرمایه    ،واقعیتی ست که در گذر زمانم  ه
ز  در  حاکم  صفت  زالو  حاکمیت  داران  مان 

ژیم جمهوری اسالمی با توجه به  راهریمنی 
ملزوما و  جمعیت  سریع  تعمیق  رشد  ت 

سلطه غارتگرانه امپریالیسم بر ایران به این  
 روند ابعاد هر چه گسترده ای داده اند. 

 

مطابق خود  به جایی رسیده که  فوق  روند  
نظام  چارچوب  در  منتشره  ،   آمارهای 

که   شده  امروز  اعالم  ایران    3000  در 
حاش  نمنطقه  که  شیه  دارد  وجود  ین 

واقع    اً اکثر بزرگ  شهرهای  حاشیه  در 

وزارت راه و شهرسازی ایران  شده اند.  
نشینان در ایران را در  نیز تعداد حاشیه

نفر    19،    1396مرداد    9تاریخ   میلیون 
هر   از  تاریخ  این  در  یعنی  کرد؛  اعالم 

ایرا  نفر  قول  چهار  به  نفر  یک  نی 

رژیم "سکونت  کارشناسان  گاه  در 
آلونک  سغیرر و  دارد  سکونت  می" 

مطابق همین آمارها تنها    .نشین است
تهران " میلیون حاشیه نشین"    3شهر 

    دارد.
 

بدون فهم و در نظر گرفتن رابطۀ بین رشد و 

گسترش نظام سرمایه داری وابسته که در  
نفس خود فقر و ورشکستگی و گرسنگی و  

ن از دهقانان  خانه خرابی فزاینده میلیونها ت 
ییان و خرده بورژوازی و طبقه کارگر او روست

را  آنها  و  آورد  به همراه می  را  زحمتکش  و 

خانواده   و  خود  بقاء  روانه  برای  هایشان 
بزرگشهرها کار    ی  های  اردوگاه  و  مراکز  و 

کند می  داری  راه    ،سرمایه  یافتن  و  درک 
   حل این معضل اساسا امکان پذیر نیست.

 
رون از  بررسی  ابعاد یک  گسترش  و    د 

جامعه  نهول در  نشینی  حاشیه  اک 

در  تحت   حداقل  ما  از  سلطۀ  نیم  بیش 
بعد از اصالحات  از زمان    -  قرن گذشته

در   شاه  ارضی  اساس  حکومت  بر  که 
مسعود   رفیق  داهیانه  تحلیل 

نفوذ   بسط  برای  عمدتاً  احمدزاده، 

دهات   به  امپریالیستی  های  سرمایه 
می  ان  نش  -  تا کنونایران انجام گرفت  

بیمار این  با    ی دهد  اجتماعی  دردناک 
بورژوازی وابسته حاکم بر ایران    سلطۀ

سلطه،   تعمیقو     خورده   گره  این 

  با اجرای   همچنان که این معضل است.

ده چند  اخیر در  دنبال    ه  سرمایه  به 
به    ،گذاری های ناموزون و بدون برنامه

و  شهرها  رویه  بی  گسترش  موازات  
شهرها" "کالن  آمدن   شاهد ،  بوجود 

شهرهای   در  اشتغال  امکان  عدم 
داری و  کوچک، نابودی کشاورزی و دام

رو حجم تائی  ستولیدات  واردات  اثر  در 
کشورهای   محصوالت  از  بزرگی 

س توسط  داران  امپریالیستی  رمایه 
ایران   به  باعث وابسته،  که  ایم  بوده 

و  جمهاتشدید   روستانشینان  رت 
و  ورشکسته  در    کشاورزان  بیکار 

و  شهرها  کالن  به  کوچک  شهرهای 
در سودای   شهرهای بزرگ گشته. آنها 

درآمد  یافت و  کار  منبع  و  ن  یک  مثابه  به 
به  ،  مورد نیاز  سیستمروی کار ارزان  نی

در شرایطی     .شده اندشهرها سرازیر  
برای  امکانی  گونه  هیچ  دولت  که 

نمی   تهیه  آنها  حاشیه نکاسکان  د، 
شهرها به محل اسکان این توده بزرگ  

 بی خانمان تبدیل می گردد. 
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سیاست های خانه خراب کن صاحبان   
نهادهای   و  جهانی  های  سرمایه 

کالنی   سیاستهای  که  امپریالیستی، 
ری  امداو د  نابودی کشاورزی  نتیجه آنها

ایران  گسدر  سیت ،  ستماتیک  رش 

انگلی،   و  وابسته  اقتصادی  الگوهای 
  ... و  سازی  باشد،  خصوصی  در  می 

ما نهادینه شده  است. از اینجا    جامعه
جمهوری   رژیم  که  فهمید  توان  می 

حافظ   دولتی  قدرت  مثابه  به  اسالمی 
ما   بر کشور  داری حاکم  نظام سرمایه 

می   نه  و  خواهد  می  نه  رو  هیچ  به 

ای حل معضل  راند کوچکترین گامی بتو
و   نشینی  حاشیه  و  نشینی  آلونک 

درمان     همه عواقب هولناک آن بردارد.
م وجوداین  به  چیز  هر  از  پیش   عضل 

مردمی  اقتصادی  مناسبا  و  رژیمهای  ت 

و   سیاسی رفاه  تأمین  که  دارد  نیاز  ای 
مسکن   از  زحمتکشان  ساختن  برخوردار 

دهد.   می  قرار  خود  هدف  را  مناسب 
تش  ابراین،بن به  واقعیرنیازی  این  ت  یح 

المی  نیست که  که موجودیت جمهوری اس
چن با  تخالف  در  برعکس،    ان درست 

یابد. می  ادامه  و  یافته  قوام  در    مناسباتی 

به  نتیجه   وابسته  رژیم  سلطه  تحت 
اسالمی،   جمهوری  درمانی  امپریالیسم 

برای حل این بیماری در چارچوب نظام وجود  
چاقو که  چرا  نمی    ندارد  را  خودش  دسته 

 َرد. بُ 

 
اقتصادی نظام  ظالمانه  سیاسی    -در 

که   تمامی  ای  است  موظف  دولتش 
طبیعی   ثروتهای  و  منابع  و  امکانات 

که   هایی  برنامه  جریان  در  را  جامعه 

قدرتهای   و  جهانی  داران  سرمایه 
امپریالیستی برایش دیکته کرده اند در  

و   اقتصادی  نیازهای  تحقق  جهت 
امپریالی اندازد، سیاسی  کار  به    ستها 

حاکمیت   که  تحت  ای  وابسته  رژیم 
اقتص بحران  با  برغم  باید  موجود  ادی 

به   و  غارت  و  کارگران  استثمار  تشدید 

طبیعی ثروتهای  گذاردن  منابع    ، حراج 

را   ثروتها  این  از  حاصل  مالی  بزرگ 

تنور   در  بیاری  آتش  جهت  در  بخشا 
در   امپریالیستها  جنگی  سیاستهای 

عرا و  و  افغانستان  و سوریه  یمن  و  ق 
کند،  بل صرف  سلطه  نان  رژیمی  تحت 

ت جهت  در  باید  دسته  که  و  دار  قویت 
امپریالیسم   به  وابسته  و  مرتجع  های 

تهیه   سیستم  فلسطین،  و  لبنان  در 

اجتماعی   خدمات  و  مجانی  مسکن 
آنهم در حالی که    رایگان به راه بیاندازد

خود  زحمتکش  مردم  از  بزرگی    بخش 
سرپناه    ایران  هر فاقد  یا  و    مناسب 

به  رپناه سونه  گ برخا  و  هستند  ی 

اند  قبرخوابی آورده  که    ، روی  رژیمی 
برای    باید دالر  میلیون  ها  صد  ساالنه 

از   اسالمی  و  مذهبی  مراکز  اداره 
آمریکای   و  تا چین  آفریقا گرفته  شمال 

موظف   که  رژیمی  و  کند،  صرف  التین 
 است تمامی اعتراضات ماهیتا ضد  

دمکرا و  ها امپریالیستی  توده  به    تیک 
ضد  سیاین   قهر  خلقی  استهای  با  را 

کند،    عریان، سرکوب  در  وحشیانه 
فقر و  که  روشن است  چنین شرایطی  

بی   و  محرومیت  و  گرسنگی  و  بیکاری 

ادامه   فزاینده  طور  به  سرپناهی 
و   یافت  این  خواهد  چارچوب  در 

و  ،  سیستم  واقعی  حل  راه  هیچ 
جز   به  آنها  حل  برای  هم  یک  درستی 

حل   خلقیراه  سرکوب  یعنی    ، ضد 
 وجود نخواهد داشت.   

 

دیگر   فوق،یقت  قح د  ی جنبه  دارد.  ر  نیز 
  فقدان یک راه حل عملی برای درمان معضل 

و  مسکن نشینها  حاشیه  نشین  آ،  لونک 
مادی   شرایط  دلیل  به  رشد،  حال  در  های 

زندگی و کارشان، هر چه بیشتر به منابع پر  

انقالب   منظور  به  گرسنگان  شورش  قدرت 
تاریخ به  علیه وضع موجود تبدیل می گردند.  

ی کند ما  می  حرکتهای  که    ادآوری  از  یکی 
سالهای   انقالب  بزرگ  با    56-57رادیکال 

که   خورد  کلید  نشینانی  حاشیه  شورش 
برای   شاه  حکومت  خلقی  ضد  ماموران 

در  آنها  محالت  به  هایشان  آلونک  نابودی 

حاشیه تهران حمله کرده بودند. در شورش  
  98و آبان    1396ه ای بزرگ دی ماه  های تود

اسالمی نیز، همین حاشیه وری  علیه جمه
کا استخوانبندی  نشینان  زحمتکش  و  رگر 

دادند   را تشکیل می  اصلی تظاهر کنندگان 

دالو با  دو  رکه  این  جریان  در  بسیار  های  ی 
سراسر   در  را  رژیم  خلقی  ضد  چهره  قیام 

ایران بویژه شهرهای بزرگ با نثار خون خود 
کردند و ناقوس انقالب    ءه بیشتر افشاهر چ

در  رمایعلیه س را  رژیمشان  و  داران حاکم  ه 

ایران  جا به صدا درآوردند.    همه طبقه کارگر 
کمک   غیر  با  باصطالح  عظیم  نیروی  این 

رسمی"   غیر  "مسکن  ساکن  و  که  قانونی 
از بزرگی  و   بخش  زحمتکشان  و  کارگران 

دهند بیکاران   می  تشکیل  با را  سرانجام   ،
حاکمان را بر سرشان  الب خود، کاخهای  انق

     کرد. دواهاب خخر

برای د عملی  حل  راه  یک  فقدان  ر 
معضل نشین آ  ،  مسکن  درمان  لونک 

در   شرایط حهای  دلیل  به  رشد،  ال 
زندگی   قدرت  ،  مادی  پر  منابع  به 

گ انقالب  شورش  منظور  به  رسنگان 
گردند.  می  تبدیل  موجود  وضع  علیه 

به   گوید  ما  تاریخ  از  که  می  یکی 
انقالب  حرکتهای   بزرگ  رادیکال 
حاشیه   56-57سالهای   شورش  با 

ماموران   که  خورد  کلید  نشینانی 
آلونک   نابودی  برای  شاه  حکومت 

به  اه تهران یشان  حاشیه  در  آنها 
های  شورش  در  بودند.  کرده  حمله 

ای  ت آبان    1396  دیوده  نیز،   98و 
کا نشینان  حاشیه  و  همین  رگر 

اصلی   ،زحمتکش استخوانبندی 
دادند   می  تشکیل  را  کنندگان  تظاهر 

ی های بسیار در جریان این  رکه با دالو 
در   را  رژیم  خلقی  ضد  چهره  قیام  دو 

با نثار خون خود    گبویژه شهرهای بزر
 . هر چه بیشتر افشا کردند

  طرۀ جهان گسترِگرامی باد خا 

 انگلس، اندیشمند کبیر فردریک 

و پیشوای بزرگ طبقۀ کارگر در   

 1820نوامبر  28، زادروزش
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ماه  10  در روز  1399) آذر  اخبار  در سایت   )
  مطلبی از آقای خسرو باقر پور تحت عنوان 

علی اشرف درویشیان، زندگی و رزم و رنج  
مادر “همیشه  سعیدی:  درج   ”فاطمه 

انتهای  گردید.   مطلب،در  نویسنده    این 

به قسمت    مبادرت  رُ   کوچکیدرج  ن  مااز 
نشد به    ۀمنتشر  یمنسوب    ادزنده 

مادر"  ن  یشیادرو "همیشه  نام  نموده  به 
 است.  

  
الزم به یاد آوری ست که همین مطلب در   

شنبه   پنج  ماه    3تاریخ    24  –  1384آذر 

سایت    2005نوامبر   در  تغییرات  برخی  با 
بود  "اخب شده  منتشر  روز"  حدود ار  یعنی 

دن  ر پس از دی و رفیق مادپانزده سال پیش  
"من   عنوان  تحت  را  متنی  تکذیب  مطلب، 

کرد منتشر  اطالع عموم  برای  کنم"  و    می 

 نوشته  بر نادرستی مطالب درج شده در آن
نمود. تاکید  خودش  با  ارتباط  لینک    در 

مادر  ۀتکذیبی نوشته   رفیق  این  پایین  در 
 برای اطالع عالقه مندان درج شده است.  

ای باقر پور در  اکنون با چاپ دوبارۀ مطلب آق
ر اخبار  کسایت  آنجا  از   ، است    ه ممکن وز 

این شائبه برای خواننده بوجود آید که گویا 

رفیق  رُ  زندگی  داستان  مادر  همیشه  مان 
او توسط زنده   با توافق خود  مادر است که 

عل نگارش  یاد  به  درویشیان  اشرف  ی 
بخشی   مادر  درآمده  رفیق  نامه  تکذیب  از 

نمی تواند از وجود   که قاعدتا آقای باقر پور

رای یاد آوری  زیر ب   آن بی اطالع باشد را در
این   در  ایشان  اخیر  نوشته  که  خوانندگانی 

درج می کنیم و از سایت  سایت را دیده اند  
عرف   طبق  که  خواهیم  می  روز  اخبار 

سعیدی    هد، تکذیبیه رفیق مادر )فاطمموجو

 شایگان( را در این سایت درج کنند. -
 

ده که "  شته خود متذکر شرفیق مادر در نو
از قو تان  نويسدر نوشته  نده کتاب يعنی  ل 

شرف درويشیان مطرح کرده ايد آقای علی ا
ناصر  آقای  با  گفتگويی  در  ايشان  گويا  که 

کار   "وقتی  که:  است  کرده  عنوان  زراعتی 

شد"  پ تمام  خاطرات  نوشتن  و  کردن  یاده 
که   آنچه  برغم  که  کنم  تأکید  جا  )همین 

خاطرات من ابتدا روی نوار    شما نوشته ايد،

وسیله   به  و  کاغذ  رفقای  ضبط  روی  خودم 
پیاده شد. سپس متن نوشته در خرداد ماه  

قرار    1361سال   درويشیان  آقای  اختیار  در 
می   "چطور  که  اند  پرسیده  من  از  گرفت.( 

به  خ گويا  من  و  بنويسم؟"  برايت  واهی 

به  مرا  "داستان  که  ام  داده  جواب  ايشان 
ب  آرام  دن  که  سبک  بطوری  نويس!")!؟!( 

ب کل"  "دانای  آن  قول  اشد)!(راوی  از   .
ايشان اضافه کرده ايد که پس از فرستادن  

متن کتاب، من از آن خوشم نیامده و دوباره  
حاال "نه!  که  ام  داده  "پیغام"  ايشان   برای 

سبک   به  را  داستانم  خواهد  می  دلم 

استانکو   زاهاريا  ها"ی  "پابرهنه 
ادا در  روايت توسط  بنويسی!")!؟!(.  اين  مه 

نقل شده:    ويشیانشما، باز از قول آقای در
هم   سبک  آن  به  من  که  کنی  می  "باور 

اين   نیز  بار  اين  اضافه شده که  و  نوشتم؟" 

"سبک" نوشته مورد قبول من قرار نگرفت.  
خ من  به  چون  و  هستم  "سختگیر"  یلی 

مطابق   "نه!".  ام  گفته  دوباره  دلیل  همین 
"اخبا سايت  در  شما  ظاهرا مطلب  روز"،  ر 

دوبا درويشیان  اشرف  به  آقای علی  من  ره 
من   "باشد  که:  اند  کرده    200پیشنهاد 

فرستم،   می  برايت  کنم،  می  طرح  سوال 

به  بیا  شما  خان،  صفر  خاطرات  سبک  به 
ن همه را عینا می  اين سوالها جواب بده. م

نويسم..." و نهايتا در انتهای اين روايت، در  
مطرح   اينگونه  شما  گويا  نوشته  که  شده 

تو با  درويشیان،  اشرف  علی  به آقای  جه 

من،   سختگیرانه  و  مکرر  منفی  پاسخهای 
يک روايت هم برای خودشان گذارده اند که  

خواهد   می  "دلشان"  که  طور"  "آن 
تاريخچه اين  با  و  ايشان    بنويسند.  قرار،  از 

 اکنون دارند روی اين رمان کار می کنند. 

 
 آقای باقر پور! 

بسوط" آقای  از "اشارات م   من به هیچ وجه
ا در مهر ماه  به شم   علی اشرف درويشیان

ايشان    1382 گفتگوی  محتوای  همچنین  و 
آگاه    2003زراعتی در سپتامبر  با آقای ناصر  

نیستم. و نمی دانم که آقای علی اشرف  

شیان راجع به من و اين کتاب به شما  دروي
و يا آقای ناصر زراعتی چه گفته اند. اما با  

ب آقای  توجه  از  شما  قولهای  نقل  اينکه  ه 

ن قولدرويشیان  از    قل  است،  مستقیم 
القا خواننده  به  اينگونه  شما  می    ءمطلب 

گردد که احتماال اين گفتگو سندی ست که  
شخصا   من  است.  شده  چاپ  جايی  در 

گويی را در جائی نديده ام و از آن چنین گفت

مطلع نیستم تا بتوانم با مطالعه آن در باره  
ر نظر کنم. اما در همین جا بايد به اش اظها

به   در  عنوان  شما  مزبور  مطلب  نويسنده 
تاکید   آن،  خوانندگان  و  روز"  "اخبار  سايت 

اظهارات   در  که  درستی  نکته  تنها  که  کنم 
، من پس  شما وجود دارد، اين امر است که

حال"  "شرح  نام  به  که  آنچه  مطالعه  از 

دستم   به  درويشیان  آقای  طرف  از  خودم 
با صراحت به اطالع ايشان رساندم    رسید،

"اين   بنابراين،  زندگی  که:  نیست".  من 
آقای   به  نه  هیچگاه  من  که  است  روشن 

نه به هیچ کس ديگری نگفته   درويشیان و 

د  ام که کتاب را به سبک "دن آرام" و يا بع
روايت   بنويسند.  ها"  "پابرهنه  سبک  به 

 " نوشتن    200ارسال  و  من  برای  سوال" 
اين جوابها نیز صحت ندارد    کتاب بر اساس 

می دانم چنین  و من ن و دروغ محض است  
 ادعاهايی از کجا آمده است. 

 

از آنجا که من اطمینان ندارم که آنچه که از 
مواضع  نقل می شود  درويشیان  آقای  قول 

ود ايشان در رابطه با اين کتاب و اظهارات خ
موضع  از  تا  کنم  می  صبر  نه،  يا  است 

شوم،   مطلع  سال  ايشان  که  طور  همان 

زندگی  رش اين  های طوالنی برای پايان نگا
اطالع  به  آخر  در  و  بودم  کرده  صبر  نامه 

ايشان رساندم که ديگر خواهان نوشتن آن  
درويشیان   آقای  طرف  از  ام(  نامه  )زندگی 

   نیستم...."

 
)فاطمه نوشته  کامل  متن   مادر  رفیق 

با عنوان "من تکذیب می  سعیدی شایگان(  
 نک زیر قابل دسترسی ست:کنم" در لی

www.siahkal.com/index/mid%2
0col/Madar-Shayegan.htm  

 ایران چریکهای فدایی خلق 

 2020دسامبر  7
 

 !من تکذیب می کنم 
 قای باقر پور! آ

پنجشنب  تاريخ  در  که  ماه   3ه  مطلبی    آذر 

م  1384 در  روز"  "اخبار  سايت  عرفی  در 
  اب "همیشه مادر" نوشته ايد را خواندم. کت

البته شما صراحتاً قید نکرده ايد که آيا اين  
يا اين    کتاب منتشر شده  از  آنجا که  از  نه. 

نامه "زندگی  بعنوان  ظاهرا  يا  رمان  و   "

مهمتر   و  شده  برده  نام  من  حال"  "شرح 
شما   نوشته  در  مطالبی  آنکه  من  قول  از 

کر چند  ذد، لذا  عنوان شده که حقیقت ندارن
 نکته را ضروری می دانم. 

 

نويسنده کتاب يعنی   از قول  تان  در نوشته 
آقای علی اشرف درويشیان مطرح کرده ايد 

ناصر  آقای  با  گفتگويی  در  ايشان  گويا  که 
کار  زراع "وقتی  که:  است  کرده  عنوان  تی 

ت خاطرات  نوشتن  و  کردن  شد"  پیاده  مام 
ک آنچه  برغم  که  کنم  تأکید  جا  ه  )همین 

د، خاطرات من ابتدا روی نوار  وشته اي شما ن

 شایگان  توضیح مادر

 در ارتباط با  

   مطلبِ

 زندگی و رزم و رنجِ )

 ، ("ه مادر همیش" :فاطمه سعیدی 

 ر مندرج د

 "اخبار روز"سایت  
 

 

http://www.siahkal.com/index/mid%20col/Madar-Shayegan.htm
http://www.siahkal.com/index/mid%20col/Madar-Shayegan.htm


2 صفحه        752 شماره                                        ي  يدام فیاپ
 

  

کاغذ    ضبط روی  خودم  رفقای  وسیله  به  و 
خرداد ماه    پیاده شد. سپس متن نوشته در

قرار    1361سال   درويشیان  آقای  اختیار  در 
که گرفت اند  پرسیده  من  از  می    .(  "چطور 

و بنويسم؟"  برايت  گ  خواهی  به  ويا  من 

که ام  داده  جواب  مرا    ايشان  به "داستان 
بنويس!")!؟!سبک   آرام  که  دن  بطوری   )

باشد)!(. کل"  "دانای  آن  قول    راوی  از 
ايشان اضافه کرده ايد که پس از فرستادن  

متن کتاب، من از آن خوشم نیامده و دوباره  
يشان "پیغام" داده  برای ا

"نه! حاال دلم می    ام که

ب را  داستانم  ه  خواهد 
ها"ی   "پابرهنه  سبک 

استانکو    زاهاريا 
در  ی!")!؟!بنويس  .)

توسط   روايت  اين  ادامه 

آقای   قول  از  باز  شما، 
شده:   نقل  درويشیان 

م  که  کنی  می  ن  "باور 
هم   سبک  آن  به 

شده   اضافه  و  نوشتم؟" 
اين نیز  بار  اين    که 

نوشته   مورد  "سبک" 

نگرفت.   قرار  من  قبول 
خیلی   من  چون 

به   و  هستم  "سختگیر" 
گفته  همی  دوباره  دلیل  ن 

مطلب   مطابق  "نه!".  ام 

سش در  "اخبار  ما  ايت 
علی   آقای  ظاهرا  روز"، 

پیشنهاد   من  به  دوباره  درويشیان  اشرف 
من   "باشد  که:  اند  طرح   200کرده  سوال 

کن سبک  می  به  فرستم،  می  برايت  م، 

شما بیا به اين سوالها خاطرات صفر خان،  
  جواب بده. من همه را عینا می نويسم..." 

نوشته   در  روايت،  اين  انتهای  در  نهايتا  و 
اينگش آقای ما  گويا  که  شده  مطرح  ونه 

به   توجه  با  درويشیان،  اشرف  علی 
من،   سختگیرانه  و  مکرر  منفی  پاسخهای 

خودشان گذارده اند که  يک روايت هم برای  

م "دلشان"  که  طور"  خواهد  "آن  ی 
ايشان   قرار،  از  تاريخچه  اين  با  و  بنويسند. 

 روی اين رمان کار می کنند. د رن اکنون دا
 

 

 ور! آقای باقر پ
هیچ وجه از "اشارات مبسوط" آقای  به  من  

علی اشرف درويشیان به شما در مهر ماه  
ايشان    1382 گفتگوی  محتوای  همچنین  و 

آگاه    2003با آقای ناصر زراعتی در سپتامبر  
تم. و نمی دانم که آقای علی اشرف  نیس

اب به شما  درويشیان راجع به من و اين کت

با    ند. اماو يا آقای ناصر زراعتی چه گفته ا
آقای   از  شما  قولهای  نقل  اينکه  به  توجه 

از  است،  مستقیم  قول  نقل    درويشیان 
می   القا  خواننده  به  اينگونه  شما  مطلب 

گردد که احتماال اين گفتگو سندی ست که  

شخصا    در من  است.  شده  چاپ  جايی 
و از آن چنین گفتگويی را در جائی نديده ام  

ه  در بار  مطلع نیستم تا بتوانم با مطالعه آن
اش اظهار نظر کنم. اما در همین جا بايد به 

در   مزبور  مطلب  نويسنده  عنوان  به  شما 

آ خوانندگان  و  روز"  "اخبار  تاکید  سايت  ن، 

اظ در  که  درستی  نکته  تنها  که  هارات  کنم 
شما وجود دارد، اين امر است که، من پس  

که آنچه  مطالعه  حال"   از  "شرح  نام  به 
درويشی آقای  طرف  از  دخودم  به  ستم  ان 

رسید، با صراحت به اطالع ايشان رساندم  

بنابراين،   نیست".  من  زندگی  "اين  که: 
آقای  به  نه  هیچگاه  من  که  است    روشن 

نه به هیچ کس ديگری نگفته   درويشیان و 
که کتاب را به سبک "دن آرام" و يا بعد  ام  

بنو ها"  "پابرهنه  سبک  روايت  به  يسند. 

 " نو   200ارسال  و  من  برای  شتن  سوال" 
ب بر اساس اين جوابها نیز صحت ندارد  کتا

نین  و دروغ محض است و من نمی دانم چ

 ادعاهايی از کجا آمده است. 
 

از آنجا که من اطمینان ندارم که آنچه که از 
مواضع  نقل می شود  درويشیان  آقای  قول 

کتاب   و اظهارات خود ايشان در رابطه با اين 

موضع  از  تا  کنم  می  صبر  نه،  يا  است 
مطلاي شوم،شان  سال    ع  که  طور  همان 

ی طوالنی برای پايان نگارش اين زندگی  ها
اطال به  آخر  در  و  بودم  کرده  صبر  ع نامه 

خواهان نوشتن آن    ايشان رساندم که ديگر
نامه   درويشیان  )زندگی  آقای  طرف  از  ام( 

 نیستم. 

 
ين رمان"  شما به قول خودتان "بخشی از ا 

رف  مادر، علی اش  را تحت عنوان "همیشه
"اخبار دروي در  ادامه مطلب خود  در  شیان"، 

روز"، نقل کرده ايد. برای من روشن نیست  

کجاس که   از  شما  نقل  چنین  منبع  آيا  ت؟ 
به   و  شده  منتشر  و  چاپ  ايران  در  رمانی 

شما   يا  شماست؟  اختیار  در  دلیل  همین 
از   نشده،  چاپ  هنوز  که  را  روابط  رمانی 

چاپ   به  مبادرت  و  آورده  بدست  خاصی 
آن کرده ايد؟ که در اين صورت    ه ای ازگوش

آيا نويسنده رمان مذکور    من نمی دانم که 

يا نه؟ در  نیز با اين سبک کار موافق است  
موضوع   که  کسی  عنوان  )به  من  حال  هر 

همان  ديگر  بار  مجبورم  گرديده(  فوق  کتاب 
رار کرده و کتجمله ای که قبالً گفته بودم را  

که بگويم  قاطعیت  زندگی  با  من    "اين 

نوي نیس هر  شک  بدون  از  ت".  و  ای  سنده 

هر   با  که  محقند  درويشیان  آقای  جمله 
نويسند.  "روايتی" و "به میل" خويش کتاب ب

که  است  من  بديهی  حق  نیز  اين  ولی 
"شرح   مثابه  به  ظاهراً  که  آنچه  که  بگويم 

ا ديگران  "روايت"  نوشته شده،  من  ز  حال" 

من   واقعی  حال  شرح  و  است  من  زندگی 
 نیست. 

 
 قر پور! آقای با

نوشته   با  رابطه  در  هم  را  ديگری  موضوع 
مطرح   اينجا  در  بايد  شما 

از   شما  نوشته  در  کنم. 

وان "زنی دلیر" نام  من بعن
خود   "هم  که  شده  برده 

جانگداز   رنجهای  متحمل 
چهار   هم  و  شد  فراوان 

های   کابوس  در  را  فرزند 

شا رضا  فدای  محمد  هی 
تحقق آمال ها و آرزوهای  

کرد.   کمردم  ه  آرزويی 
است   هنوز  که  هنوز 

رويايی   و  خوابی  چونان 
و   نیکو  تعبیری  سر  انگار 

البته   ندارد".  فرجام  به 

ه برای  ديدگاه  شما  ای 
هستند،   محترم  خودتان 

اين   در  که  آنجا  از  ولی 
و  "زندگی  به  نظر  اظهار 

رزم و رنج" و يا "رنج های  

من   عنوان  جانگداز"  به 
ديدگاه   اثبات  برای  فاکتی 

گیريهای باز هم غلط تر  و نتیجه  های غلط  
شما استناد شده است، الزم است تاکید  

گر کوب کنم که جنايات و تبهکاريهای رژيم سر

"کابوس"  نه  بلکه  شاه،  خواب  در  ی 
و   انقالبیون  از  نسلی  که  بودند  واقعیاتی 

کمونیستها برای ريشه کن کردن آنها به پا  
در  خاس جانگداز"  "رنجهای  تحمل  با  و  تند 

جهت کر  اين  همت  حرکت  به  نهايتا  و  ده 
توده های مبارز که به صحنه آمده بودند، آن  

درس برافکندند.  را  جنايت  سراپا  ت  رژيم 

رژيم شاه برافتادن  با  و   است که  "آمال ها 
اما،   نیافت،  تحقق  ما  مردم  آرزوهای" 

زندگی   در  چه  هر  که  است  اين  حقیقت 
نتیجه  امروز   ست،  نیکو  و  خوب  ما،  مردم 

شد. بنظر می رسد  ته می با مبارزات گذش

کردن   مطلق  و  نگری  يکجانبه  با  شما  که 
بخشی از واقعیت، اينگونه جلوه می دهید  

"تح مردم"،  که  آرزوهای  و  ها  آمال  قق 
"فرجام"   انگار  که  رويايی"ست  و  "خوابی 

با هر  که  بدانید که کسانی  بايد  اما    ندارد. 
با و  استناد    نیتي،  انقالبیون  حال  به شرح 

م کوشند  مبارزين،  وی  و  مبارزات   آرمانها 

که اين همه برای تحقق    -آرزوهای مردم ما
جانفشانی شده  و  فداکاری  "بی    -شان  را 

می  ف نشان  متاسفانه  دهند،  جلوه  رجام" 
دهند که نمی توانند در اين زمینه از مواضع  

و شاهنشاهی  را   رژيمهای  پا  اسالمی 

 بگذارند. فراتر 
 

 با احترام 
 فاطمه سعیدی )شايگان( 

28/11/2005 
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با  رابطه  در  وسیع  تبلیغات  برغم  کلمبیا 

انقالبی  با    دولت  صلح مسلح  "نیروهای 

تظاهرات  کلمبیا" هر روز شاهد اعتراضات و  
دانشجویان،   دهقانان،  کارگران،  گسترده 

علیه   روستا  و  شهر  در   ... و  بومیان  زنان، 
اجتماعی ضدکارگری  -سیاستهای اقتصادی

امپریالیس به  وابسته  مرژیم  حاکم  ی م 
آنجا که پروسه صلح بین  از  و    باشد.  فارک 

که  کلمبیا  دولت   داده  نشان  زمان  گذر  در 

ش بهبود  برای  مثبتی  دستآورد    رایط هیچ 
باعث    توده ها درزندگی   برنداشته و حتی 

که یعنی   شده  فارک  سابق  های    نیرو 
داقل امکانات  هزاران زن و مرد بدون حتی ح

پا در  سابق  بهداشتی،  های  اما  خود  یگاه 

  به واقع   تحت کنترل نیروهای مسلح ارتش
شده شرایط    زندانی  خیلی    زندگیو 

سختی بر آنها تحمیل گردد. به خصوص که 
معرضهم    آنها، شبه    در  دایم  یورش 

جنایتکار  داران    نظامیان  به سرمایه  وابسته 
خالی    و دولت قرار دارند و هم باید با دست

د آنهم  کنند.  مبارزه  کرونا  اپیدمی  ر  با 

با توجه به کمبود مواد غذایی  که    شرایطی
و درمانی  امکانات  فقدان  حتی    مقوی، 

و   سالم  آشامیدنی  آب  و  صابون  و  ماسک 
سیستم فاضالب و ... که برای پیشگیری و  

هستند حیاتی  مع  ، درمان  در  ض  رشدیدا 

 . ابتال به کرونا می باشند
 

کهدر   دلیل    شرایطی  رهبران  به  خیانت 
خ به  دادن  تن  و  سالحفارک  واقع    لع  در  و 

تسلیم، پیروزی    سیاست  انداز  چشم 

و   خیانت  ابرهای  پنهان  پشت  جنایت 
که  گشته، رسد  می  خبر  همه  این  با   اما 

برخی از نیروهای سابق "فارک" اسلحه ها 
در حال گشودن   و  نگذاشته  زمین  جبهه  را 

 خلقی و  ارتش ضدهای جدیدی در نبرد با  
یدی  مناطق آزاد شده جدتالش برای ایجاد  

آنچه که در پروسۀ  تجربۀ کلمبیا و    د.هستن

صلح کذایی اتفاق افتاده ضروری می سازد 
رویدادهای   به  کوتاه  چند  هر  نگاهی  تا 

    .جاری در کلمبیا بیاندازیم
 

یکی از روشهای افزودن بر تجربیات و  

کارگر   طبقه  مبارزاتی  های  اندوخته 

شکست  یجهان و  پیروزیها  بررسی   ،
ای  شوره در کبی  جنبشهای انقال  های

است.   تاریخچه  بررسی  مختلف 
در    (1)مبارزات مسلحانه گروه "فارک"

ابتدا  کلمبیا   در  انقالبی  گروه  یک  )که 
به دالیل مختلف،  مسلح بود اما بعدها  

و  یافت  استحاله با  ه  صلح  پروسه  طی 

خلع سالح  تن به    2017در سال    دولت
دهقانان  عمو  داد   و  کارگران  به  أل 

ک  خیانت  حاوی  اند  میتورد(  انقالبی 
تئوریک  درسهای   و  متعددی  مبارزاتی 

باشد.  جهان  آگاه  کارگر  طبقه    برای 

مهم   نقش  بر  آگاهی  همچنین، 
در   آن  دخالتهای  و  آمریکا  امپریالیسم 

منطقه   مردم  کلمبیا    سرنوشت  و 
طبقه  چهره  میتواند   اصلی  دشمن 

م های  توده  و  راه  کارگر  و  جهان  ردم 
آن  با  واقعی  پ را    مبارزه  این  رتو  در 

 نشان دهد.به روشنی تجربه 

 
قرن    امپریالیسم یک  از  بیش  در  آمریکا 

گذشته با تهدید و توسل به حمالت نظامی  
حاکم بر آمریکا   طبقه  و منافع  امیالو کودتا،  

برآورد جنوبی  آمریکای  کشورهای  در  ه  را 

است.   ناب(  2)کرده  سطح  رابری  باالترین 
اقتصاد  با -یهای  مقایسه  در    اجتماعی 

و  و    جهان  مناطقگر  دی دیکتاتوریهای عریان 
مردم  های  توده  علیه  نظامی  سرکوب 

معترض نه تنها در کلمبیا، بلکه در شیلی،  

کشورهای   دیگر  و  هندوراس  اکوادور، 
غارت   و  ستم  این  نتیجه  جنوبی  آمریکای 

   امپریالیستی است.
 

سو   1952در   گوارا  چه  بر  که  ار 
دره  موتورسیک  و  ها  کوه  میان  از  لت 

کو  های میکرد،    " آند"ه  رشته  عبور 

کاغذ،    گفت روی  که  کلمبیا  کشور 
در   دموکراتیک  کشور  ترین  قدیمی 

شده، خوانده  التین  در    آمریکای 
در   کشور  دیکتاتورترین  واقعیت 

چه گوارا در آن  آمریکای جنوبی است.  
  کلمبیا بر    حاکم  جو  که    توضیح دادزمان  

مناطق  ،  بودهشنج  تم  در  شورش 
رتش در  سترش و اروستایی در حال گ

ناتوان   آنها  باشدسرکوب  و  ا  . می 

در کلمبیا در    یانقالب  ظاهرانوشت که  
گوارا  استراه   چه  سخنان  .  این  با 

های جاری بر    واقعیتبر  تاریخی خود،  
گذاشت انگشت  کشور  که  آنچه  .  این 

کرد  پیشاو   سال  ،  بینی    1964در 
 د.  شروع ش

 

را   تاریخ مشخصی  هرچند که نمیتوان 
عنوان   تشکبه  نام  زمان  "فارک"  یل 

اما   به  برد،  برمیگردد  "فارک"  تشکیل 
دهه   اول  در    1960نیمه  بخصوص  و 

سال   کلمبیا  که    1964اوایل  با  دولت 

آمریکا حمایت   برای    امپریالیسم 
مارکسیست   کوچک  گروه  یک  نابودی 

با   کلمبیا  استقالل  و  آزادی  برای  که 
درگیر    حاکم رژیم   میکرد،  مبارزه 

ب ناموفق    . دشسیاری  تالشهای 
گروه   آن  اعضای  از  بسیاری 

از  مارکسیست   فرار  به  موفق  که 

مدتی   از  پس  شدند،  دشمن  چنگال 
اولیه   چریکیاعضای  گروه  -یک 

نام    کمونیستی که  به  شدند  "فارک" 
در    1980و    1970آن در طول دهه    نفوذ 

روستایی   بیشتر  مناطق  چه  هر 

 افت. افزایش ی
 

و -سیاسی-اقتصادیشرایط   اجتماعی 
کلمجغراف ریشه یایی  که  )خصوصیاتی  بیا 

استعما تاریخ  قرن   اسپانیار  در  اوایل  از 

شانردهم دارد( به گسترش و دوام طوالنی 
ش مسلحانه کمک  ساله جنب   50و بیش از  

شدید   استثمار  دالیل،  این  از  یکی  کرد. 
از   دور  نشین  خان  مناطق  در  دهقانان 

حتی  کلمبیا که    رژیم حاکم برود.  شهرها ب
ان به  ارضی  زتریناچیجام  قادر  اصالحات  ن 

مناطق    استثماریمناسبات  به  ،  نبود در 

روستایی دوام میبخشید و دهقانان فقیر و  
زمینداران   بیشمار  از ستمهای  که  پناه  بی 

دورافتاده   مناطق  به  از  و  جنایتکار  خارج 
خان  و  دولتی  سرکوب  نیروهای  دسترس 

فرار با    ها  مبارزه  برای  میکردند، 

به   هگرودشمنانشان  چره    می یکی  ای 
تشکیل منطقه  در آن زمان بود که  . پیوستند

به واقعه ای ای آزاد شده به نام "مارکتالیا"  
 (  3) . تبدیل شدمبارزات دهقانان تاریخی در  

 
در   کلمبیا  مه    27ارتش  حمالت    1964ماه 

سازماندهی  "مارکتالیا"    بهوحشیانه ای را  

حمله، چریک    آنحدود یک ماه پس از  رد.  ک
آزاد  با    "امارکتالی"های   مناطق  رزمندگان 

را در  القات کردند  مشده دیگر   آنچه  و خود 
نامید  "کنفرانس"اولین  که   شد،  چریکها  ه 

و   این  کرمتحد  سازماندهی  طی  در  دند. 

حدود   که  آن  چریک    350کنفرانس  در 
داشتند،   به  ،مبارزینشرکت  را  نام   خود 

داده   "جنوب   هجبه" شدند  تغییر  متحد    . و 
اآنها   و  ارضی  بهتر  اصالحات  شرایط  یجاد 

دربرای   آنان  از  دفاع  و  مقابل     روستائیان 

دستور  در  را  دولتی  سرکوب  نیروهای 

 در کلمبیا چه می گذرد؟ 
 "نجام  مذاکرات "فارک" با دولت کلمبیا نگاهی به سرا"
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در دومین  "جبهه جنوب"  ند.  خود قرار داد  کار
در   چریکی  مه  کنفرانس  با   1966ماه 

استراتژی برشمردن   اهداف    کتغییرات  در 
اعالم  تتشکیال "فارک"  جدید  نام  با  شان، 

کرد.وجودم در    یت  که  تغییراتی  از  یکی 

که   بود  این  بودند،  داده  خود  آن اهداف  از 
در برابر   انیئاز روستافقط دفاع جای به پس  

ریکی علیه  چحمالت  ،  یدولتارتش  حمالت  
سازماندهی   نیز  را  به  کرده  دشمن  و 

و   پزشکی،  خدمات آموزشیروستائیان نیز  
 داد. خواهند امی و ... غیره ارائه نظتعلیم  

 

چرا  ا از  که  "فارک"  ما  ترین  یکی  قدیمی 
  52، پس از  بود  گروه انقالبی مسلح جهان

علیه    سال برمبارزه  حاکم  و    رژیم  کلمبیا 
نیروهای خود را  ،  ی حامی آنهاامپریالیستها

)طی پروسه مذاکرات صلح    2017در سال  

 ؟خلع سالح کردبا دولت کلمبیا( 
 

باید  یاف  برای پاسخ  این  نگاهی  تن  ابتدا  در 
که ب "فارک"  خلع سالح  پروسه  به  یاندازیم 

جوانبی سالح  ،از  خلع  خلق  یادآور  "ارتش 
حاصل   که  است  سیاستهای  نپال"  رشد 

و سرانجام   و همکاری   خیانتسازشکارانه 

با  نپال(  خلق  ارتش  )رهبر  "پراچاندا" 
بود. آمریکا  مراسم    امپریالیسم  اولین 

ژوئن    27در  "فارک"    سالحخلع  رسمی  
2017  " حضور  جمهور    سانتوس"با  )رئیس 

ملل    کلمبیا(، دبیرکل سازمان  ویژه  نماینده 

در   ملل  سازمان  هیئت  رئیس  متحد، 
گو ( و "رودریJean Arnaultکلمبیا، ژان آرنو )

( به   Rodrigo Londoñoلوندو"  معروف 
"فارک"(  Timochenko-"تیموچنکو" رهبر   ،

تشری تسلیم  شکل  در  به  سالح  فاتی 

( "ِمِستاس"  شد.  Mesetasاردوگاه  انجام   )
ملل   سازمان  بازرسان  مراسم،  آن  در 

به  دریافت   را  تفنگ  از  پر  کانتینر  یک 
کردند تأیید  نمادین  عمل  یک    .عنوان 

آن  از  سال  ، پس  "فارک"    هایح همه 
شد.   شمارش  و  آوری  جمع 

گذاردن   نمایش  به  )با  "تیموچنکو" 

و   طلبی  نخوت  فرمان    ، آشکارتسلیم 
باالتر در  انقالبی  مبارزه  ین  پایان 

و   کارگران  دشمنان  علیه  شکلش 
ک  اعالم  را  در  رزحمتکشان  هم  آن  د، 

خونخوار   امپریالیسم  که  شرایطی 

بیش از پیش به جان فرودستان جهان  
است چریکهای    او  (، افتاده  به  خطاب 

"خداحافظ   زد:  فریاد  اردوگاه  در  حاضر 
 اسلحه! خداحافظ جنگ!". 

 
ریفات نمایشی، چریک هایی  آن تش  بعد از

هنوز اردوگاه   که  به  بودند،  نشده  دستگیر 

سالح   خلع  منظور  به  که  موقتی  های 
بودند، منتقل شده و سالح   تأسیس شده 

ابتدا  در  دادند.  تحویل  را  از    خود  دسته  آن 
کرده   نام  ثبت  داوطلبانه  که  هایی  پایگاه 

و   ارتش  بودند، خلع سالح شدند و سپس 

ب برای  ها پلیس  مخفیگاه  به  سالح  ازیابی 
طبق گزارش رسانه ها، سالح   یورش بردند.

)حدود   شده  آوری  جمع  داوطلبانه  های 
از کلمبیا فرستاده   7132 به خارج  اسلحه( 

شد ذوب  آنها  از  تعدادی  قرار  شدند.  و  ه 

مورد   تاریخی  بناهای  ساخت  برای  است 

جوالی   در  "سانتوس"  گیرند.  قرار  استفاده 
فرما  2017 عمومی  آخرین  عفو  ادعایی  ن 

)شش    6005مجموعأ    اعضای "فارک" را که
داد، امضا را پوشش می  نفر  پنج(  و    ء هزار 

آنان   از  بسیاری  که  بود  حالی  در  این  کرد. 

می سر  به  زندان  در  از  ب  بردند.   هنوز  یش 
این    1400 از  به  ن  زندانیانفر  اعتراض  در 

در   كه  آنچه  )برخالف  خود  آزادی  عدم 
همچن و  صلح  عفو  معاهده  قانون  در  ین 

ده شده بود( دست  عمومی به آنها وعده دا
به اعتصاب غذا زدند. در مواجهه با اعتصاب  

غذای این زندانیان، نمایندگان سازمان ملل  

خود   نقش  کردن  پنهان  برای  این  متحد  در 
گذاشتن   زیرپا  به  را  کلمبیا  دولت  ماجرا، 

معاهده صلح و "آزاد نکردن اعضای زندانی  
عدم   و  های فارک  چریک  جان  از  محافظت 

شده"   سالح  کردند.خلع  دولت    متهم 

کلمبیا نه تنها تعهداتی که در رابطه با  
شده   سالح  خلع  اعضای  جان  حفظ 

نداد،   انجام  را  بود  کرده  تقبل  "فارک" 
خو و  بلکه  ناامنی  افزایش  باعث  نیز  د 

از   نفر  ها  ده  و  ترور  فعالین  آنها 
بومیان(   رهبران  )مانند  اجتماعی 

نتوسط   .  شدمزدور  میان  اظ شبه 

سالح   خلع  "فارک"  اعضای  و  شده 
هایشان   های  خانواده  پایگاه  در  که 

و   ناگوار  بسیار  در شرایط  خود  سابق 
زند امنیتی  نوع  هیج  شده  بدون  انی 

در  اند دائمأ  ترور توسط  ،  معرض خطر 

گروه های شبه   . شبه نظامیان هستند
از   ناشی  خأل  از  استفاده  با  نظامی 

"فار  سالح  از  خلع  بسیاری  ک"، 
قبأل  "فارک"  که  را  تحت  مناطقی   

و کرده  تصرف  را  داشت  به    کنترل 

دهقانان بیگناه  جنایات بیشماری علیه  
هرچند که بعید نیست که    دست زده اند.

" درون  در  به  نیروهایی  و فارک"  تسلیح 
انقالبی   بارهبازسازی  اگر    دو  اما  بپردازند، 

سالح   خلع  و  نیفتد  اتفاقی  چنین  هم 
" برای همیشه به نقش آن در جنگ  "فارک

هیچ    52داخلی   دهد،  پایان  کلمبیا  ساله 

توافقنامه   ندارد که تصور کنیم  دلیلی وجود 
به   دادن  پایان  موجب  مزبور  جنگ صلح 

و   کارگرانداخلی  زحمتکشان   کشتار  و 
)که از کلمبیا توسط ارتش و شبه نظامیان  

اصلی  ابتدا   داخلی    52عاملین  سال جنگ 
بی   کشتار  شد.بودند(    گناهانو    خواهد 

امپریالیسم  استثمارماهیت   سرکوبگر  و  گر 
شد،   نخواهد  عوض  گاه  هیچ  مزدورانش  و 

حتی پس از تسلیم! این یکی از درسهای  

  رویدادهای "صلح" در کلمبیاست.
 

 در چه شرایطی رشد کرد؟  "فارک"
به بعد، رشد آگاهی طبقاتی   1970از دهه  

تشدید   و  یکطرف  از  سکوالریسم  و 
سیاسی  آزادیهای  سرکوب  و  -دیکتاتوری 

از طرف   دیکتاتوری حاکم  اعی توسط  احتم
، منجر به تشدید جنبشهای اجتماعی  دیگر

که   بود  شرایطی  چنین  در  جنبش  شد. 

آنه بستر  بر  و  اجتماعی  مبارزۀ  های  ا 
انقالبی   کردند.  مسلحانه  نیز  رشد  "فارک" 

مارکتالیا"   "جمهوری  تشکیل  از  پس  که 
در صفوف خود    ،چهار استان  توانسته بود در

ها توده  حمایت  و    دادهگسترش  را    میان 

دهه  را  دهقانان   اواسط  اواخر    1960در  و 
رشد    1980در دهه  جذب کند،    1970دهه  

حضورش  تا جایی که  هر چه بیشتری نمود  
تقریباً یک پنجم نواحی کلمبیا مشاهده  در  

دهه   در  "فارک"  رشد  بیشترین  اما  میشد. 
ا  1990 یکی  رشد  بود،  اصلی  دالیل  ز 

دهه   در  از  )  1990"فارک"  بعد  حتی  یعنی 

باصطالح   اردوگاه  و  شوروی  فروپاشی 
سیاستهای  سوسیالیستی(   افزایش 

ضد-اقتصادی دولتاجتماعی  وقت    کارگری 
و   کلمبیا دهقانان  سرکوب  افزایش  و 

 کارگران و توده های مردم بود. 

 
  خولیو "رشد سریع فارک بود کهمقابله با  در  

از سال  )رئیس جمهور کلمبیا  "  ربایسزار تو
به نام "قانون ضد  قانونی را    (1982تا    1978

رساندشورش"   تصویب  پیگیری،    به  در  که 
افراد  چریکها و  و اعدام  بازداشت و شکنجه  

ب همکاری  به  چریکها،  مشکوک  آزادی  ا 

دولتی مید   زیادی نیروهای  روش  ابه  این  د. 
بیشتر  حمایت  به  "فارک"،  با  دولت  مقابله 

ارتش به عنوان  "فارک"  از    توده های مردم 
مبارزه   تبهکار  و  فاسد  رژیمی  با  که  خلق 

 میکرد، منجر شد. 

 
از شیوه های  دو امپریالیستها  و  کلمبیا  لت 

استفاده   "فارک"  تخریب  برای  نیز  دیگری 
کردند. "فارک" در سالهای رشد و گسترش  

تبلیغاتی   سوء  حمالت  مورد  خود، 

عمال   گرفت.  قرار  و دشمنانش  دولتی 
نیروهای از  بورژوازی،  راست    غیردولتی 

شبه تا  های  -گرفته  رسانه  از  ها،  چپ 
سایتهای "خود مترقی  دولتی گرفته تا وب  

داشتن   دست  شایعه  انتشار  به  خوانده" 
مخدر   مواد  قاچاق  و  تولید  در  "فارک" 

یک   عنوان  به  "فارک"  از  دولت  پرداختند. 

عنوا به  آن  رهبران  از  و  مخدر  مواد  ن  کارتل 
جنبش   هیچ  میبرد.  نام  قاچاقچی 

به  -اجتماعی التین  آمریکای  در  سیاسی 
رویه   این  قربانی  "فارک"  تبلیغات  اندازه 

نشده است. شاید همین حمالت  دروغین  

خود   دشمن،  اساس  و  پایه  بی  گسترده 
و محبوبیت "فارک" در میان   نشانه فضیلت 

بود.   کلمبیا  به زحمتکشان  با  آمریکا    دولت 

که   "فارک"  سالح  خلع  از  پروسه 
"ارتش خلق  یادآور خلع سالح  ،جوانبی

حاصل   که  است  رشد نپال" 
سرانجام  و  سازشکارانه  سیاستهای 

)رهب  خیانت "پراچاندا"  همکاری  ر و 
با امپریالیسم آمریکا    ( ارتش خلق نپال

مراسم رسمی    بود. خلع سالح  اولین 
حضور   2017ژوئن    27در  "  "فارک  با 

کلمبیا(،  سانتوس"" جمهور   )رئیس 
ملل  سازمان  دبیرکل  ویژه  نماینده 
در   ملل  سازمان  هیئت  رئیس  متحد، 

آرنو ژان  "رودری  کلمبیا،  لوندو"  و  گو 
"تیموچنکو" به  فارک  معروف    به   از 
تشری تسلیم  در  ف شکل  سالح  اتی 
"ِمِستاس"   شد.  اردوگاه  آن  انجام  در 
بازرس ملل  مراسم،  سازمان  ان 

به دریافت   را  تفنگ  از  پر  کانتینر  یک 
کردند تأیید  نمادین  عمل  یک   .عنوان 

آن از  سال  ،پس  "فارک"    های حهمه 
 جمع آوری و شمارش شد.



10 صفحه        752 شماره                                        ي  يدام فیاپ
 

  

غین علیه "فارک"،  تبلیغات درو  راه انداختن  
کرد در  تالش  خود  نظامی  مداخالت    که 

م قاچاق  با  مبارزه  اسم  به  را  واد  کلمبیا 
همه می دانند  در حالیکه    مخدر توجیه کند.

کشاورزان  اوال  که   توسط  مخدر  مواد  تولید 

تحمیل  یفق شرایط  در  که  ای  گرسنه  و  ر 
کلمبیا و شده توسط امپریالیستها و دولت  

عدم وجود یک سیستم اقتصادی  یط  در شرا
در  اجتماعی   داده    وضعیتیمردمی  قرار 

برای   که  اند  شده 
جلوگیری از نابودی خود و  

خانواده هایشان چاره ای  

مخدر   مواد  کشت  جز 
گیرد    ندارند،  می  صورت 

مواد   تولید  وضعیت  )نظیر 
افغانستان(   در  و  مخدر 

قاچاق مواد مخدر نه    ثانیا

بلکه  "فارک" توسط   با  ، 
و  زمسا و  اندهی  اطالع 

ارتش   و  دولت  همکاری 
و   لیسم  امپریاکلمبیا 

خود آنها و توسط  و  آمریکا  
و   ها  های کارتل  گروه 

نظامی  مافیایی   شبه 

آنها به  حتی    وابسته  و 
سیا می  انجام    سازمان 

واقعیت این است که جایگزین نمودن    . شد
با   دیگریدات  تول تولید"کوکو"  در   زراعی 

آزادشده شرای  ،مناطق  جودر  که  امع  طی 

سیا اثر  در  کلمبیا  های  ست  روستایی 
و   زمینداران  توسط  دولت  توزیع مخرب 

قرار   سواستفاده  مورد  مخدر  مواد  کنندگان 
یک  میگرفتند،   که  دارد  نیاز  امکاناتی  به 

انقالب مسلح   آن  نیروی  جهت  در  باید  ی 

کند. اهداف    حرکت  از  مدت یکی    دراز 
ولید و  بین بردن تمبارزین انقالبی کلمبیا از  

کردن رژیم   اق مواد مخدر، از طریق نابودقاچ
تسلط   قطع  و  و  حاکم  امپریالیستها 

مخدر   مواد  المللی  بین  آن  کارتلهای  در 
 کشور است. 

 

کارتلهای   توسط  مخدر  مواد  تولید 
در کلمبیا    1970مافیایی از اواخر دهه  

نیز رشد    1990افزایش یافت. در دهه  
یل  چشمگیری در تولید کوکاکین )به دل

  کاهش آن در بولیوی و پرو( در کلمبیا 

مخدر   مواد  های  کارتل  و  افتاد  اتفاق 
بودند،   حاکم  طبقه  به  وابسته  که 

زمینداران یافتند.  که    توسعه  بزرگ 
تبدیل   کوکائین  تولیدکنندگان  به  اکنون 

نظامی   شبه  های  گروه  بودند،  شده 
دهه   از  که  کردند  دهه    1980ایجاد  تا 

ند برای نابودی  تا آنجا که توانست   2000

در   کردند.  تالش  راستا،  "فارک"  این 
، "فارک" را  1997در سال  دولت آمریکا  

قرار   تروریستی  های  گروه  لیست  در 
یکی دیگر از طرح    2000ل  در ساداد و  

های دخالت نظامی خود در آن کشور  

،  از کرد غرا تحت عنوان "طرح کلمبیا" آ 
حدود   آن  چهارچوب  در  میلیارد    10که 

مسلح  مالی و نظامی برای    دالر کمک 
نیروهای شبه نظامی  کردن و آموزش  

"فارک"علیه  برای جنگ   به  چریکهای   ،

دولت کلمبیا و گروه های شبه نظامی  

شد. پردا زمان    خت  در  که  کلمبیا"  "طرح 
سال   در  کلینتون  در   1998دولت  و  تهیه 

تالش   از  بخشی  به  شد،  اجرا  بوش  زمان 
تروریس "ضد  ح های  از  پس  آمریکا  مله  م" 

در  دیل شد. این طرح سپس  سپتامبر تب  11

"ابتکار طرح  آند"    ی چهارچوب  منطقه 
(Andean Regional Initiative  هدف با   )

از   نظامی  پرو،  حمایت  ونزوئال،  اکوادور، 
 بولیوی، برزیل و پاناما گسترش یافت. 

 
کلمبیا"   "طرح  اجرای  طریق  از  آمریکا 

پوشش   )تحت  را  "فارک"  علیه  مبارزه 
مخدر"(  فریبکارا مواد  با  "مبارزه  نه 

بخشید.   نیروهای  شدت  دیگر  و  ارتش 

دولت   اساس  مسلح  بر  که  کلمبیا 
اربابش امپریالیسم  ان رهنمودهای   ،

انقالبی  آمریکا،   نیروهای  دستگیری 
میدانست فایده  بی  را  فقط  ند"فارک"   ،

کشتار   و  شکار  انقالبیون  به 
 Williamویلیام براونفیلد )  .ندمیپرداخت 

Brownfield,  کلمبیا در  آمریکا  سفیر   )

سال   را    2009در  کلمبیا"  "طرح 
آمریکا   های  طرح  آمیزترین"  "موفقیت 

خواند.  آن  از  پیش  دهه  سه  طول    در 
ک آمریکا  ادامه  ارتش  مستقیم  مکهای 

جنایتکار،   نظامی  شبه  نیروهای  به 

شبه   سابقه  بی  تقویت  به  منجر 
مرگ"   های  "گروه  به  )که  نظامیان 

بودند(   شده  آن  تشگ مشهور  در   .
"سیا"   سازمان  دیگدوره  کمک  ر  با 

آمریکا   جاسوسی  های  یک  دستگاه 
  علیه "فارک" به برنامه ترور هدفمند را  

ستفاده از "بمب های  آنها با ا   پیش میبرد.

هدایت   جی.پی.اس  با  که  هوشمند"ی 
لیست   در  )که  "فارک"  رهبران  میشدند، 

بود  داده شده  قرار  آمریکا  را  ندتروریستی   )
می قتل  هزارابه  کارگر  رساندند.  و  دهقان  ن 

نیز در چهارچوب برنامه جنایتکارانه    بی گناه

" نام  به  توسط    طرحدیگری  کاذب"  مثبت 
و   نظامی  تحت  نیروهای  نظامی  شبه 

"طرح مثبت  ایت آمریکا به قتل رسیدند.  مح
های  گروه  که  است  معنا  این  به  کاذب" 

به   دستشان  که  وقتی  نظامی،  شبه 

نمیر  "فارک"  افراد  سید،  چریکهای 
می را  به    غیرنظامی  لباس ربودند،  آنها 

به   جمعی  طور  به  و  میپوشاندند  چریکی 
میکردند   اعدامشان  "فارک"  اعضای  عنوان 

شده  انعام  وانند  بتتا   وزارت  تعیین  توسط 
را  آمریکا  دفاع   کلمبیا"  "طرح  چهارچوب  در 

 دریافت کنند. 
 

نقش زمینداران و مسئولین دولتی درتولید  

م قاچاق  رشد  و  به  طبیعی  بطور  مخدر  واد 
سیس  در  منجر  فساد  کلمبیا  حکومتی  تم 

باعث   و  طبقه  گردید  از  زدایی  مشروعیت 
شد.   اش  سیاسی  سیستم  و  حاکم 

سال بخص در  که  وقتی  وص 
1994   ( ( Samper"سامپر" 

به   متهم  وقت  جمهور  رئیس 

از   مالی  کمکهای  دریافت 
کارتلهای مواد مخدر در جریان 

و ود شد.  مبارزات انتخاباتی خ
هر چه بیشتر روشن شد که  

ک در  نفوذ  مخدر  مواد  ارتلهای 

به   منجر  حکومتی  سیستم 
رژیم   عمال  جنایات  افزایش 

ش  مردم  های  توده  ه  دعلیه 
امر این  بحران    است 

تر   عمیق  را  رژیم  مشروعیت 
حکومت   در  که  همانطور  کرد. 

عادی   امری  دیکتاتوری  های 

است، جنایت و کشتار توسط  
حاکم  طبقه  مکانیزم  عمال   ،

اجتما سیاسی،  منازعات  حل  عی،  اصلی 
 خصوصی و جمعی شد.  

 

دهه   اوایل  و    1980در  "فارک" نفوذ    قدرت 
طبقه   پاسخ  شد.  گسترده  حاکم  بسیار 

"فارک"  ارتقای  به  و ،  کلمبیا  کنار مقابله  در 
آن  تالش برای پاسیو کردن  ترور و سرکوب،  

طریق   رسمی    آنام  غاداز  سیاست  در 

 ( 4)  کشور بود.
 

سال   مه  ماه  صلح    "معاهده  1984در 
 ( 5)  منعقد شد.بین "فارک" و دولت  " اوریبه

 
معاهده  این  اساس  دوجانبه  ،بر  بس   آتش 

"فارک" و  به    و   ایجاد شد  1987تا    1984از  

کلمبیا"حزب   در   "کمونیست  اجازه شرکت 
آنها   داده شد.  کشور  رسمی  در سیاست 

حزب سیاسی    1985سال   را  رسمی  یک 
نام   ) دیه  اتحابه   UP-Unionمیهنی 

Patriotica)  که    ایجاد انتخابات  کردند  در 

کسب    1986 به  کرسی    350قادر 
محلی،  هاشورا و    9ی  مجلس    6کرسی 

بخشهای قدرتمندی  اما  .  شد   کرسی سنا
کلمبیا  در   حاکم  وجود طبقه  همیشه 

معامله با "فارک" داشته و دارد که مخالف  
اعضای  میدهند  ترجیح  و    هستند  همه  که 

جا  را  ک"  "فار کننددر  آنها  نابود  دهه .  در 

نیروهای شبه نظامی جنایتکار را به   1980
"فارک"   طرفداران  از  نفر  هزاران  در  جان 

قانونی   میهنیحزب    . انداختند "  "اتحادیه 
از   از    3000بیش  "اتحادیه    اعضاینفر 

دست به  کلمبیا  میهنی"  گروه و    ارتش 

نظامیهای   حمایت  شبه  و آمریکا    تحت 
طبقه    .شدندقتل عام    مخدر   مواد   کارتلهای

برخالف وعده هایی که در    کلمبیا  برحاکم  
داده   صلح  فعالیت  بود شده  معاهده  از   ،

جلوگیری   "فارک"  اعضای  آزادانه  سیاسی 

صلح،   معاهده  اساس  بر    نیروهای کردند. 
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مجاز  کاندید  بود  فارک  انتخابات  در  که  ند 
شوند، اما اگر دادگاه حکم بازداشت آنها را  

سیاسص در  آنها  مشارکت  کند،  ت  ادر 
کش میشودرسمی  متوقف  "رودریگو    .ور 

رابطه   این  در  کلمبیا  صلح  کمیسر  ریورا" 

سیاسی   "مشارکت  که  است  کرده  اعالم 
اما  است،  تضمین شده  توافقنامه صلح  در 

 (Rodrigo Riveraبی قید و شرط نیست." )
 

که  کرد  روشن  عینی  واقعیات  این  خود 
ش این  با  ای  باعث مذاکره  تنها  نه  رایط، 

ی نشده و به نفع توده عمیق مبارزه طبقاتت

در   بازی  بلکه  نیست  ستم  تحت  های 
هدف   با  استثمارگران  که  ست  بساطی 

و  اضمحالل  و  بیشتر  چه  هر  زدن  ضربه 
انداخته   راه  به  انقالبی  جنبش  نابودی 

ب خوردن ها را نمیتوان به  فری گونهاین  بودند. 

فرماندهان   کاری  ندانم  "فارک"  حساب 
سالح   خلع  "فارک"گذاشت.  با    نیروهای 

شبه  و  دولت  که  واقعیت  این  به  آگاهی 
به وابسته  هر   نظامیان  از  امپریالیسم 

خلع سالح فرصتی برای قتل عام انقالبیون  
استفاده خواهند کرد، عمأل نتیجه ای  شده  

)آگاهانه   همکاری  رجز  ناآگاهانه(  هبران یا 

دولت و    فریب خورده "فارک" باسازشکار و  
 شت. ا ندا امپریالیست ه

 
انتخ جمهوری  در  ریاست  تا    1988ابات 

اعضای    6حدود  نیز    1992 از  نفر  هزار 

میهنی"   رسیدند"اتحادیه  قتل  و    به 
باقی   اعضای  از  این جنبش  ماند بسیاری  ۀ 

 کشور فرار کردند.  از
 

از   بخشهایی  که  چند  هر  که  نماند  ناگفته 

مذاکرات   مخالف  همیشه  دولت  و  ارتش 
اند،  ص بوده  پرنفوذلح  قشرهای  در  اما  ی 

های  طب سرمایه  و  کلمبیا  بر  حاکم  قه 
و نیز  خارجی   ارتجاعی  اهدافی  با 

آنها   فریبکارانه، که  زیرا  بودند،  صلح  موافق 
پایان درگیریهای مسلحانه  راه    ،میدیدند که 

می  ی سرمایه گذاری در مناطقی باز  را برا 

دسترس  کند در  قبال  برداریهای    که  بهره 
شرکت شر نفتی،  های  بزرگ    کت  های 

 معدنی نبودند. کشاورزی و 
 

دهه   بیشتر  تشدید    1990در  چه  هر 

سر  سیستم  داری  م دیکتاتوری  ایه 
شدید   فساد  امپریالیسم،  به  وابسته 

بی   و  بیکاری  و  فقر  افزایش  دولتی، 
منجر به   هر چه  بی اعتباری  خانمانی 

رژیم  عدم    حاکم   بیشتر  مشروعیت  و 
ابز و  دولتی  ارهای  نهادهای 

جا  در  سیاسی  شد.  معه  میانجیگری 

تشدید ،  زمان هم و  دیکتاتوری    تداوم 
که   شد  موجب  جنایتکار  حاکم  طبقه 

مناطق   به  روستا  از  "فارک"  نفوذ 
هم   شهرها  های  حاشیه  و  کارگری 

شود. دولت    کشیده  برای  درنتیجه، 

مذاکرات   برای  مناسب  شرایط  ایجاد 
سال  جدید  صلح در  به    1991، 

در اصالحات  اقان   ی  دست  ساسی  ون 
جدیددر  زد.   اساسی  کثرت    ، قانون 

منطقه   و  فرهنگی  مذهبی،  قومی، 

کشور   کاای  روی  رسمیت  به  ذ  غدر 

شد.   فقدان  اما  شناخته  در 
سیاسی اجتماعی  -مکانیسمهای 

از  دموکراتیک،  واقعا   آن  بسیاری 

طریق  اصالحات   و  از  بعدی  قوانین 
وحشیانه واقعیت   دیکتاتوری،    سلطه 

یا   و  شنقض  و  د محدود  موازات  ند  به 
سیاست   روند،  طبقه  استفااین  ده 

از   مرگبار  حاکم  شبه  ابزار  نیروهای 

نیروهای    نظامی علیه  جنایتکار 
یافت  گسترش  "وارلوارو    مردمی  و 

سال   در  که  نیز  رئیس    2002ئوریبه" 
را   کلمبیا"  "طرح  اجرای  شد،  جمهور 

که شامل قتل عام نیروهای "فارک" و  
یه میهنی"  ممنوع کردن فعالیت "اتحاد

 میشد، ادامه داد. 

 
آگوست  دسرانجام   صلح    2016ر  معاهده 

دولتجدیدی   "فارک"    کلمبیا  میان  در  و 
شد امضا  کاغذ،  که  هاوانا  روی  شامل    بر 

عفو عمومی و تضمین امنیت جانی و مالی 

حداقل   اختصاص  و  "فارک"    10نیروهای 
کرسی در مجلس قانونگذاری برای آنها در  

ها تحویل سالح  های  ازای  پایگاه  به  یشان 
کلمب در  ملل  صلح  سازمان  قرارداد  بود.  یا 

سرمایه   تضمین  شامل  همچنین  مزبور 
و   آموزش  های  زمینه  در  دولتی  گذاری 

در   پرورش، ها  زیرساخت  و  بهداشت 

جنگ   در  دیده  آسیب  روستایی  مناطق 
قربانیان،   برای  خسارت  جبران  داخلی، 

امن   مناطق  ایجاد  همچنین  و  هزینه  کمک 
چریک های خلع سالح شده، و کمک  برای  

ها برای  هزینه  کشاورزان  به  دولتی  ی 

جایگزین کردن محصوالت مخدر با محصوالت  
ه در یک  این معاهد  کشاورزی غذایی بود.

در   عمومی  دوم  رفراندم  یکشنبه  روز 
رای مردم سپرده شد.    2016اکتبر   به 

  13تعداد شرکت کنندگان در رفراندوم  

جدین شرایط(  درصد وا  37میلیون نفر )
  49.8و    درصد رای منفی  50.2بود که  

در   معموال  دادند.  مثبت  رای  درصد 
کلمبیا   در  جمهوری  ریاست  انتخابات 

میکنند. درصد    50تا    40حدود     شرکت 
تحریم   اصلی  توسط  رفراندوم  عامل 

جامعه،   بخش  اکثریت  که  بود  این 

از   ای  مردم  عمده  های  کلمبیا  توده 
صلحیند  معتقد توافقنامه  که    که 

منف دولت  )توسط   Juan Manuelور 
Santos  بی رهبران  و  "سانتوس"   )

دولتهای   کمک  با  "فارک"  شده  اعتبار 

تهیه   ونزوئال  و  کوبا  شده،  آمریکا، 
عمیق   بحرانهای  حل  توانایی 

کارگران  -اقتصادی گریبانگیر  اجتماعی 
  . خواهد داشتو زحمتکشان کلمبیا را ن 

در  درخواست آن  حامیان  و  دولت  های 
"صلح" آمری برای  اروپا  و  به  کا  ربطی   ،

برای پنهان کردن    و فقط   ه اشت صلح ند 

سرمایه    بود.هدف واقعی همه پرسی  
بحرا با  کلمبیا  در  بخصوص  نهای  داری 

سرمایه   سود  نرخ  بود.  روبرو  شدیدی 
درصد    12گذاری های خارجی در کلمبیا از  

در    4به    2014تا    2010در سالهای   درصد 

ب  2015سال   یافته  به  کاهش  ویژه  به  ود، 
کاالها قیمت  کاهش  سرمایه    ،دلیل  کل 

خارجی   مستقیم  درصد    26گذاریهای 
بود یافته  کاهش ندکاهش  به  منجر  تورم   .

واقع افزایش  حقوق  بیکاری  بود،  شده  ی 
به  یافته   عمومی  های  بدهی  از  45و   ٪

  تولید ناخالص ملی رسیده بود. 

 
بحرانهای   تشدید  عوامل  بزرگترین  از  یکی 

گ  -اقتصادی در  سیاسی  نظام  ریبانگیر 
و  وابستکلمبیا   امپریالیسم  به  مبارزات  گی 

مسلحانه   جنبش  وجود  و  ها  توده  انقالبی 

بود.   کشور  این  شرایطی،  در  چنان  در 
برای   سیاسی  پوششی  صلح  قرارداد 

اقتصادی،   ریاضت  سیاستهای  کردن  پنهان 
بحران   شدن  تر  وخیم  و  گری  نظامی 

سیاسی   ضعف  های  )نشانه  و  اجتماعی 

اساسی   قانون  طبق  دولت  بود.  اقتصادی( 
اما  نبود،  پرسی  همه  برگزاری  به  ملزم 

"مثبت"  رای  که  میکرد  مشروعیت    ،تصور 
الزم   های  سیاسی  برنامه  انجام  برای 

و اقتصادی  نظامیگری  اجتماعی  -رفرمهای 
کند.  می  فراهم  را  اما    ضدکارگری شدیدتر 

و   انتخابات  اکثریت  تحریم  منفی  رای  رای 

دیکتاتوری  که    ندنشان داد   هر دو  دهندگان،
فریب    و  حاکم و  یافته  استحاله  رهبران 

طرف  آگاه  ای  جامعه  با  "فارک"  خورده 
و   اهستند  برای  استفاده  صلح  معاهده  ز 

مشروعیت بخشیدن به یورش طبقه حاکم 

و   کارگران  اجتماعی  اقتصادی  حقوق  علیه 
 . کارایی ندارد ،زحمتکشان

 
و   نکرد،  توجهی  مردم  منفی  رای  به  دولت 

علیرغم که  کرد  اعالم  مخالفت    "سانتوز" 
را   صلح  مذاکرات  دهندگان،  رای  اکثریت 

عکس العمل رسانه های ادامه خواهد داد.  

پرسی،  امپریالیستی   همه  منفی  رای  به 
"صلح"  مذاکرات  هدف اصلی  نشان داد که  

بود استچه  مثال  ه  عنوان  به  "فایننشال . 
نتیجه    تایمز" با  رابطه  در  زمان  آن  در 

نمارفران عنوان  به  خود  نگرانی  و  ینده  دوم 

شکست   "این  که  نوشت  امپریالیستها 
اصالحات   تصویب  شانس  میتواند  سیاسی 

عمومی   های  هزینه  کاهش  و  مالیاتی 
رای   یعنی  دهد"  کاهش  را  دولت  توسط 

به   منجر  قرارداد صلح  به  شدن  بدتر  منفی 

قدرتمندی   حاکم در  بخشهای  طبقه 
"فارک"  معاملمخالف  کلمبیا   با  ه 
همه  میدهند  ترجیح  و    دنهست که 

کنندرا  "فارک"  اعضای   آنها  نابود  ر  د. 
نظامی    1980دهه   شبه  نیروهای 

از   نفر  هزاران  جان  به  را  جنایتکار 
"فارک"   قانونی  در  طرفداران  حزب 
میهنی از   .انداختند"  "اتحادیه  بیش 

"اتحادیه میهنی"   اعضاینفر از    3000
دست کلمبیا  به  های    وهگر و    ارتش 
نظام حمایت  یشبه  و  آمریکا    تحت 
عام    مخدر  مواد   کارتلهای  .شدندقتل 
   برخالف وعده های  کلمبیاحاکم  طبقه  

صلح سیاسی معاهده  فعالیت  از   ،
جلوگیری  "فارک"  اعضای  آزادانه 
صلح،  معاهده  اساس  بر  کردند. 

مجاز  نیروهای در  بود  فارک  که  ند 
دادگاه   اگر  اما  انتخابات کاندید شوند، 

بازداشتحک کند، رآنها    م  صادر  ا 
سیاس در  آنها  رسمی  ت  مشارکت 

 .ور متوقف میشودکش
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گذاری سرمایه  برای  امپریالیستها   شرایط 
 ( 6)  در کلمبیا خواهد شد.

 
نوبل   صلح  جایزه  راهدای  اکتبر    7وز  در 

"خوان  به    2016 کلمبیا  جمهور  رئیس 

(  Juan Manuel Santos" )سمانوئل سانتو 
نیز نشان  در مذاکرات صلح  او  به دلیل نقش  

اهداف   از دهنده  حمایت  در    امپریالیستها 
شکست  مذاکرات   به  برای  واقع  )در 

این کار مسلمأ با  ، و  بودتوده ها(  کشاندن  
و  سیاسی  مشخص  منافع  به  توجه 

و  ادی  اقتص بر امپریالیستها  حاکم  طبقه 

شد انجام  زمانی  کلمبیا  جایزه  این  خبر   .
که   شد  از  منتشر  روز  به  پنج  منفی  رای 

همه   در  مزبور  قرارداد 
میگذشت.    پرسی

صلح   قرارداد  تصویب 

به   بورژوازی  فقط  نفع 
اربابان  و    کلمبیا 

انجام   آن  امپریالیست 
این   اجرای  شد. 

طرف   یک  از  "صلح" 
سیاسی -شرایط 

را  ا کلمبیا  جتماعی 

چه   هر  ورود  برای 
سرمایه   تر  گسترده 

آماده  خارجی  های 
دیگر   طرف  از  میکرد، 

مهمترین   از  یکی 

مسلحانه   جنبشهای 
حزب   یک  به  را  دنیا 

تبدیل   جدید  بورژوایی 
که  می اش  کرد  وظیفه 

ت  مهار و انحراف مبارزا

کلمبیا کارگر  برای  عدم  و    طبقه  تالش 
بردگ زنجیرهای  گسستن  و  این  انقالب  ی 

 بود.  طبقه و توده های محروم 
 

که   نماند  به  ناگفته  نوبل  جایزه  اعطای 
مانند   جنگی  جنایتکاران  و  ها  تروریست 

"هنری  س "سانتو  اوباما"،  "باراک   ،"

ب "مناخم  و  اهداف  کیسینجر"  گین" 
و مشکوک  ماهیت  و  غیرقابل   ضدانسانی 

و  اعتماد   جایزه  نشان  آن  مسئولین  این  را 
 (7)  میدهد.

 

 با ضد انقالب!  "صلح" نتایج
دهد  نشان می  کوتاه  تاریخچه  این  تمامی 

دیکتاتوری  اساسأ  که   به کلمبیا  دولت  قادر 
صلح   نخواهد  اجرای  که  واقعی  زیرا  بود، 

نه به مردم رنجدیدۀ کلمبیا،    واقعی آنتعهد  
کلمبیا و امپریالیسم  ر  حاکم ب  به طبقه  بلکه

اعطای   کلمبیا است.  در  آن  منافع  و  آمریکا 
نیز به دلیل  "سانتوس"  زه صلح نوبل به  جای

حفظ   جهت  در  تعهد  این  به  او  بودن  پایبند 

منافع طبقه حاکم و اربابان امپریالیستش و  
 یا بود. سرکوب مبارزات انقالبی مردم کلمب

 
"سانتو به  صلح  جایزه  کنندگان  "  س اعطا 

وزارت  کام زمان  در  او  که  هستند  آگاه  ال 

اش،  دولتی  های  مقام  دیگر  و    دفاع 
حمایت  را  جنایتکار  نظامی  گروههای شبه 

ارتقا  و  کرد را  آنان  جنایتبار  او   .داد  ءنقش 

مستقیمأ مسئول نقض مداوم حقوق بشر  
و   روستاها  بمباران  الملل،  بین  حقوق  و 

محالت فقیرنشین، ترور و قتل عام مبارزین  
آنان  انقال از  نفر  صدها  شدن  ناپدید  و  بی 

اع  است.  صلحطبوده  جایزه  نوبل    اکنندگان 

" که  آگاهند  به خوبی  "  سانتوس  همچنین 
جن در  که  کلمبیا(  رژیم  عمال  دیگر  ایات  )و 

و   ... در عراق  و  ناتو  و  آمریکا  ارتش  جنگی 
جنایتکار   یک  بوده،  نیز شریک   ... و  سوریه 

نیست. بیش  مبارزین    جنگی  و  مدافعین 
و   دهقانان  و  کارگران  صلح،  برای  واقعی 

هستند که    دیگر زحمتکشان آگاه و انقالبی

و   کرده  مبارزه  حاکم  رژیم  سرنگونی  برای 
 میکنند. 

 
هد که  است  این  دولت  ف  واقعیت 

صلح،  کلمبیا   مذاکرات  همیشه  از 
یورش   برای  سازی    وسیعتر زمینه 

توسط   کلمبیا  کارگر  منافع طبقه  علیه 

بی مالی  های  المللی  سرمایه  بوده  ن 
المللی   بین  بزرگ  است. شرکت های 

گذار سرمایه  آرزوی  مناطقی  در  ی  در 
و  بودند   بود  "فارک"  کنترل  تحت  که 

منابع   بهترین  و  دارای  کشاورزی 
بودند همه،    . معادن  از  مهمتر  اما 

المللی    های  سرمایه  بین  مالی 

بود  برای    ندامیدوار  را  راه  "صلح"  که 
قطع  کاهش هزینه های دولت )یعنی  

و  خ آموزش  زمینه  در  عمومی  دمات 
  )... و  بازنشستگی  پزشکی،  پرورش، 

و تحمیل برنامه اصالح مالیاتی با هدف  

ر   بدهکاری،کاهش   نتیجه   در  فع  و 
هجوم   ابعاد  و  سرعت  برابر  در  موانع 

این   به  امپریالیستی  های  سرمایه 
را کند.  کشور  پروسه  باز  این    ، در 

به  ح وقی نقش  ترین  رهبران  انه 
"فارک" داده شد. ایوان  له شده  استحا 

( اعضای  Ivan Marquezمارکز  از   )

"فار ارشد   صلح،  کتیم  مذاکرات  در   "
پس از اعالم خبر    2016آگوست    24در  

آن  ملهمعا  که  ،  جنگ"ای  "زیباترین  را 
کرده،   شرکت  آن  در  چریکی  جنبش 

خطاب    خواند گفت:  و  مطبوعات  به 

ما قدرت   که در  را،    تحولایجاد  "امروز 
ا نیم قرن شورش  بیش  کرده  کسب  ز 

می   ارمغان  به  کلمبیا  مردم  برای  ایم، 
 ." آوریم

 
رهبران فریب آنچه  واقعیت این است که  ما  ا

مردم کلمبیا به ارمغان برای  "فارک"    خورده

قدرت    ،ندآورد تحول "نه  دمکراتیک،    "ایجاد 
که زمینه را برای  بود  امضای قراردادی    بلکه

بدون   و  رسمی  غیر  و  رسمی  کشتار 
مبارزین، ریاضت    مقاومت  گسترش 

و  کارگران  علیه  دولت  مجدد  اقتصادی 
گذاری  زحم سرمایه  فرصت  ایجاد  تکشان، 

شرکت  و  استریت  وال  برای  تر"  ثبات  "با 

برای   حقوقی  مصونیت  و  آمریکایی،  های 
مردم   کشتار  در  که  دولتی  جنایتکار  عمال 

و   مستقیم  نقش  مبارز 
در   اند،  داشته  غیرمستقیم 

" شرکت  فارک"در  ازای 

سرمایه  سیاسبازیهای   ی 
کرد  داری ییر  غتو    فراهم 

چرخش  و  به    ماهیت  خود 
. رهبران  راست را نشان داد

از  "فارک"   یافتن  خوشحال 
گشودن  برای  فرصت  

به   رسیدن  قانونی  راههای 

امتیازهای   و  قدرت 
کمک  -اقتصادی با  سیاسی 

دولت   و  آمریکا  امپریالیسم 
"صلح"ی   به  تن  کلمبیا، 

و  امپری-هژمونیک  الیستی 

که درواقع    نددادبی  ضدانقال 
یش و مات کردن  به معنی ک

ا و  جنبش  کارگران  نقالبی 
 دهقانان کلمبیا بود. 

 

و  رهبران   خوردسازشکار  "فارک"    ۀفریب 
از  مسیر   انقالبی  برخی  های مسلح  گروه 

و  السالوادور  مانند  کشورهایی  در  سابق 
کرد دنبال  را  که  ند،  نیکاراگوئه  همانطور 

 Farabundo Martiیبخش ملی"  "جبهه آزاد
(FMLN)    سالح   ها"  ستنی "ساندیرهبران  و

سیاسی  خو مقامهای  کسب  برای  را  د 

زمین گذاشتند و سران آنها به  به  سودآور،  
اکنون   که  شدند  تبدیل  دولتهایی  روسای 

کاهش   اجتماعی،  خدمات  قطع  بر  نظارت 
دستمزدها و وخیم تر کردن شرایط زندگی  

گرفته  ا بر عهده  فرودستان در کشورشان ر

 ( 8)  اند.
 

دروغین از  آمریکا    حمایت صلح    در  قرارداد 
ماهیت سیاست آمریکا در آمریکای  ،  کلمبیا 

تسهیل غارت منابع و  که تالش جهت  التین  
ارزان  تشدیداستثمار   کار  باشد  نیروی  می 

هدف اصلی اش  آمریکا  نشان می دهد.  را  

تشدید مداخله نظامی در منطقه به عنوان  
اعتراضات  ابزاری   سرکوب  تسهیل  و جهت 

نابع  کنترل بازارها و م  برای  ،مردمی مبارزات  
و نقش  مواد اولیه استراتژیک، به ویژه نفت  

   است.هژمونیک داشتن در منطقه 

 
"پیمان صلح"  ن  مورد قبول واقع نشدپس از  

در پنجشنبه  ،  اولیه در همه پرسی عمومی 
در    2016نوامبر    24 جدیدی  صلح  قرارداد 

دست  بسته شد.    " )پایتخت کلمبیا(بوگوتا"

کلمبیا   افراطی  گروههای  ترین    بهراستی 
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"الورو    سابق  جمهور  رئیس  سرکردگی 
( ترین  Álvaro Uribeئوریبه"  سازمانیافته   )

بردند.  پیش  را  صلح  پیمان  علیه    کمپین 
مخالفت   طول  دلیل  در  که  چندین  "ئوریبه" 

طبقه  دهه   منافع  از  خود  سیاسی  زندگی 

دار کرده،    سرمایه  دفاع  زمیندار  اشراف  و 
که   است  که این  داده  ترجیح  همیشه 

نابود و یا حداقل زندانی  مبارز را  ین "فارک" 
هر دو  اما    ، نه اینکه با آنها مذاکره کند.کند

حاکم   طبقه  سیاسی  ،  کلمبیا بر  جناح 
و   "صلح" موافقین  با  در    مخالفین  رابطه 

ریاضت اقتصادی و کاهش خدمات سیاست  

ای طبقات فقیر و کاهش تعرفه  اجتماعی بر
ع و ها و مالیات برای سرمایه داران که مناب

را بی مهابا به یغما  نیروی کار ارزان کشور  
. آنها همچنین در این  رند، توافق دامی برند 

القول   متفق  ادغام    تند س هرابطه  اگر  که 

بیفتد،   اتفاق  رسمی  سیاست  در  "فارک" 
برنامه که  بود  خواهد  قادر  همچنان   دولت 

و  کشور  کردن  نظامی  برای  خود  های 
منافع و ادامه یورش به  سابق فارک  منطقه  

دموکراتیک   حقوق  و  اجتماعی  اقتصادی 
ببرد پیش  را  استحاله    فرودستان  "فارک"  و 

مانعی   کشور،  رسمی  سیاست  در  شده 

و س زحمتکشان  و  کارگران  استثمار  راه  ر 
 . ادامه جنایات رژیم نخواهد بود

 
آگاهی  س "سانتو  با  امر  "  این  پیمان بر  که 

نیز  صلح   همه  دوم  در  قوی  احتمال  به 

ر  مجدد  آورد،  پرسی  نخواهد  مثبت  أی 
مجلس   به  تصویب  برای  را  جدید  پیمان 

چندین   آن،  تصویب  از  پس  روز  چند  سپرد. 
ک" توسط شبه نظامیان  نفر از نیروهای "فار

طوری   به  رسیدند،  قتل  به  راستی  دست 

( د.ال.کال"  "اومبرتو   Humberto De laکه 
Calle  مذاکرات در  دولت  هیئت  سردسته   )

تضم که  کرد  اعتراف  بس  صلح  آتش  ین 
 دشوار است. 

 
اجرای  ی عل در  دولت  توانایی  عدم  رغم 

پیمان نامه صلح، بخصوص با توجه به  

صلح   توافقنامه  تصویب  زمان  اینکه 
سال   انتخابات  به  بود،    2018نزدیک 

حاکم   احزاب  که  بود  مشخص  کامال 
دنب  به  پوشش  عمدتا  یک  ایجاد  ال 

غیردمکراتیک   اقدامات  برای  سیاسی 

در مقابله با بحران  و ضدکارگری دولت  
در    بودند.  خوداقتصادی به نفع    و رکود

  کلمبیا گوناگون  دولتهای    واقعیت
عنوان   به  صلح  مذاکرات  از  همیشه 

مخالفین   برایپوششی     و   فریب 
ضدمردمی    الپوشانی  سیاستهای 

اده کرده  خود به نفع طبقه حاکم استف 

از    اند. قبل  روز  یک  مثال،  عنوان  به 
صلح، وزارت    مراسم تصویب توافقنامه

اولین   افزایش  اقتصاد  طرح  از  مرحله 
)از   مستقیم  به    16مالیات    18درصد 

بین   "صندوق  پیشنهاد  که  درصد( 

الملل پول" و آژانس های اعتباری وال  
به   تصویب  برای  را،  بود  استریت 

اقد این  داد.  ارائه  که  مجلس  امات 
بحران   با  مقابله  انجامشان،  از  هدف 

دو بودجه  کسری  و  بود،  اقتصادی  لت 

چ هر  کاهش  به  رشد  منجر  بیشتر  ه 

افزایش   و  تولید  )کاهش  اقتصادی 
 فقر( شدند.  

 

دهه   در  آن،  از  دخایر 2000و    1990پیش   ،
شدت   به  کلمبیا  بودند،  چپاول  نفت  شده 

پیش   در  را  اقتصادی  رشد  نرخ  افزایش  که 
صادرات   داشت. به  وابستگی  افزایش  اما 

بخش  کاهش  به  منجر  دیگر   نفت    های 

شد.  تول سال  ید  قیمت  2015در  کاهش   ،
کاهش   به  منجر  کاالها  سایر  و    35نفت 

بهره   از صادرات شد.  درآمد حاصل  درصدی 
قرارداد   امضای  و  نفت  از  رویه  بی  برداری 

"تجارت آزاد" با آمریکا، اروپا و دیگر کشورها  
ب منجر  روند  ه  نیز  صنایع    نابودیتشدید 

کشاورزی و تولیدات صنعتی شد. مذاکرات  

آن ح  صل نیز    در  ترفندهای  زمان  از  یکی 
این   به  پاسخگویی  برای  تالش  در  دولت 

مالی  بحران    .بوداقتصادی  -بحرانهای 
و   کلمبیا  در  کنونی  شدید  اقتصادی  رشد 

افراطی،  قدرت   راستی  دست  نیروهای 

بر حاکم  طبقه  سیاستهای  این    حاصل 
که  آنهاست  امپریالیست  اربابهای  و  کشور 

دسترن  متوالی  سالهای  کارگرطی  و  ج  ان 
را   کشور  این  طبیعی  منابع  و  زحمتکشان 

شبه  گروه های  و    ارتش غارت کردند، و به  
انجام    ،نظامی  نوع  آزادی  و  هر  قساوت 

مردم  جنایت   کشور  علیه  سراسر  را  در 

 دادند.  
 

در  توجه  قابل  نکات  مهمترین  از    یکی 
توافق نامه دوم که به تصویب رسید،  

ی و  به عناصر نظام این است که در آن  

بودند،  تجار داخلی  جنگ  درگیر  که  ی 
مجازات   از  را  آنها  و  داده  مصونیت 

است.   کرده  اعضای  اما  معاف  به 
است  فقط  "فارک"   داده  را  گزینه  این 

از   قربانیان،  خسارت  جبران  با  که 

از نظر مشارکت    مجازات معاف شوند. 
جدید  ،  نیز   سیاسی قرارداد  برای  در 

  رهبران فارک و حتی افرادی که متهم 
بودجه  به   هستند،  جنگی  جنایات 

امکانات   و  حزب  ایجاد  برای  هایی 
نظر   در  دولتی  های  پست  در  نامزدی 

اما   است.  شده  کرسی    10گرفته 

به   اولیه  صلح  قرارداد  در  که  مجلس 
در   بود،  شده  اعطا  "فارک"  رهبران 

دوم   قرارداد  قرارداد  در  شدند.  حذف 
مهلت   یک  دوم،  برای    6صلح  ماهه 

سالح خلع  شد.تعی  پروسه  در    ین 

به دهقانان،   با اعطای زمین  در  رابطه 
به  این   گیری  تصمیم  حق  توافقنامه 

اساسی"   "قانون  و  فعلی"  "دولت 
مالکیت  مسلمأ  که  شده،  داده   از 

محافظت   بزرگ  زمینداران  خصوصی 
رگتری که  در میان تغییرات بز  می کنند.

داشت،   وجود  شده  اصالح  قرارداد  در 

دار  تخصیص  روند  مفصل  ایی  شرح 
جبران   برای  "فارک"  اعضای  های 

در جنگخسارات   رژیم  ، و شرح  عمال 
از   "فارک"  مفصلی  پایگاه های سابق 

بوده  است   ارتش  نظر  تحت  اکنون  که 

از  و   دسته  آن  برای  ویژه  زندانهای 
که   بود  خواهند  "فارک"  اعضای 

 جنگی شناخته شوند.مجرمین  
 

قرارداد صلح  تعدادی   که  "فارک"  اعضای  از 
قبومزبور   نوامبر  را  در  نداشتند،    2017ل 

گرفتند.   سر  از  را  مسلحانه  مبارزه  مجددأ 

"ایوان مارکز" فرمانده سابق "فارک" نیز در  
صلح    2019آگوست   قرارداد    2016از 

ادامه   به  را  خود  طرفداران  و  کرد  سرپیچی 
اما بعید به نظر    نه فرا خواند.مبارزه مسلحا

اکرات  میرسد که او و دیگر افرادی که در مذ

رزمندگان   اعتماد  بتوانند  داشتند،  شرکت 
کنند.   کسب  مجددأ  را    دور اما  انقالبی 

رهاییبخش   "ارتش  که  نیست  دیر  نیست، 
واقعأ  نیروهای  توسط  جدیدی  کلمبیا"ی 

و   کارگر  طبقه  انقالبی  و  کمونیست 

شو تشکیل  بر  متحدینش  که  نیروهایی  د. 
" با طبقه  صلحاین واقعیت آگاه هستند که " 

امپریالیست  دار  سرمایه   اربابان  و  وابسته 
و مبارزه تا نابودی آنها   اش امکانپذیر نیست

ادامه پیدا کند. تجربه نشان داد   چنین  باید 
که   اتیمذاکر هایی  دیکتاتور  با  آنهم 

در   آمریکا  امپریالیسم  متحدان  نزدیکترین 

منجر به  نه تنها    می باشند؛ای التین  آمریک
-دیقتصاصلح و کاهش نابرابریهای شدید ا

فقدان   دولتی،  سرکوب  اجتماعی، 
و   با  دموکراسی  گسترده مقابله  فساد 

، بلکه منجر به تسهیل  نخواهد شد دولتی  

بیشتر   چه  هر  های  غارت  ستمدیده    توده 
خارجی  و  داخلی  داران  سرمایه  توسط 

است  و.  شده  کارگر  و   طبقه  دهقانان 
با  کلمبیا  توده های مردم آگاه  بومیان و ... و  

هژمو سرمایه  نیک  "صلح  و طبقه  دار 
امپریالیسم" که به معنی ادامه ستم های  

است،    سیاسی -اجتماعی-طبقاتی

خود  مخالفند زندگی  تجربه  در  که  چرا   ،
و  زحمتکشان  و  اگاه  کارگران  تمامی  مانند 

واقعیت در  که  دانند  می  جهان    ، محرومان 
و  پایدار  و میش" صلح  "گرگ  بین  گاه  هیچ 

و رعایت حقوق  تنی بر اخترام  مب  دمکراتیک

 برای ایجادها  برقرار نخواهد شد.  آن   ن طرفی
تغییرات دمکراتیکی مبارزه میکنند که بر بی  

اجتماعی   های  محرومیت  و  ها  عدالتی 
کنند غلبه  فرودست  این    طبقات  مطالبه  و 

ب ناپذیر  گریز  طور  قطعبه  قطع  سلطه ه  ی 

قرارداد  تعدادی   که  "فارک"  اعضای  از 
ل نداشتند، در نوامبر  را قبوصلح مزبور  

مجددأ مبارزه مسلحانه را از سر   2017
سابق   فرمانده  مارکز"  "ایوان  گرفتند. 

آگوست   در  نیز  از    2019"فارک" 
صلح   کرد  2016قرارداد  و   سرپیچی 

مبارزه   ادامه  به  را  خود  طرفداران 
خواند. فرا  ب  مسلحانه  نظر  اما  به  عید 

در   که  افرادی  دیگر  و  او  که  میرسد 
بتوانند اکرات  مذ داشتند،  شرکت 

مجددأ  را  انقالبی  رزمندگان  اعتماد 
نیست، دیر نیست    دور اما  کسب کنند.  

کلمبیا"ی  رهاییبخش  "ارتش  که 
نیروها توسط  واقعأ  جدیدی  ی 

و    کمونیست کارگر  طبقه  انقالبی  و 
متحدینش تشکیل شود. نیروهایی که 

"  صلحین واقعیت آگاه هستند که "بر ا
اربابان دار  با طبقه سرمایه   و  وابسته 

نیست امکانپذیر  اش  و    امپریالیست 
پیدا   ادامه  باید  آنها  نابودی  تا  مبارزه 

 کند.
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امپریالیسم و نابودی سرمایه داری وابسته  
 .خورده استبرکلمبیا گره  حاکم

 1399آذر   -سهیال
 زیرنویسها: 

(1  ) " مخفف  مسلح  "فارک"  نیروهای 

کلمبیا است انقالبی  اسپانیایی  زبان  در   "  
(Las Fuerzas Armadas Revolucionarios 

de Colombia 
ماهیت و  طی پروسه صلح،  سران "فارک"  

اما    نام اند  داده  تغییر  را  تشکیالت  این 
"فارک )یعنی  آن  اسپانیایی  را  مخفف   )"

اند. این تشکیالت که اکنون یک  حفظ کرده  

توسط   است،  غیرنظامی  سیاسی  حزب 
یک شورای سیاسی هدایت می شود که  

"فارک"   سابق  رهبران  از  آن  اعضای  اکثر 
نیروهای سابق "فارک" که زندگی    هستند.

ت  با  را  از    ن مبارزاتی  سالح  خلع  به  دادن 

ایجاد   به  قادر  تنها  نه  اکنون  دادند،  دست 
غیرنظامی  یک   امکانات  زندگی  حداقل  با 

هم نیستند، بلکه کأل زنده ماندن برایشان  
، زیرا که دائمأ در معرض دشوار شده است

 . ترور توسط شبه نظامیان هستند
 

دولت    (2) ضدانقالبی  های  تالش  اولین 

در   کلمبیا  در  "طرح قاآمریکا  نام  به  نونی 
الزو" تجسم یافت. طرح "الزو" قانونی برای  

نظ  اجرای شبه  و اقدامات  خرابکاری  امی، 
بود. کمونیستها  علیه  گزارشی    تروریستی 

لینک   این  در  را  الزو  "طرح  با  رابطه  در 
 میتوانید بخوانید:

-https://arsof

history.org/articles/pdf/v2n4_plan_laz
o.pdf 

  
(3)  Marquetalia      "مارکتالیا "جمهوری 

غیررسمی   به  اصطالحی  و  از است  یکی 
روستایی   شده  مناطق  میشآزاد  د  وگفته 

سال   از  تسلط    1958تا    1948که  تحت 

اینگونه   بود.  انقالبی  مسلح  دهقانان 
شده   آزاد  های  "جمهبرخا  مناطق  وری 

 . ه شده اند نامید و خودگردانمستقل" 
 

چریکی    (4) "دیگری  گروه  نام    " 19ام.به 

پایان   در  آوریل"(  نوزدهم  "جنبش  )مخفف 
خود،    1980دهه   سالح  خلع  قبال  در 

برای ایجاد کسب و کار  دولتی    واممقداری  
خود   اعضای  کردبرای  دریافت  دولت  . از 

گروه  رهبران   سیاسی  این  سیستم  وارد 
آنها "گوستاوو پترو"  و    شدند   حاکم از  یکی 

Gustavo Petro,     ار بوگوتا مدتی شهردنیز

 بود. 
 

(5) Uribe Accords   
 

(6  )
https://www.ft.com/content/d4f81096

f79f5696c731-8aa5-11e6-891f- 

-www.ft.com/content/f543fb1a//https:
f79f5696c731-8aa5-11e6-8980 

6https://www.ft.com/content/dca2cb1
a4a71e8140b0-8716-11e6-c3d9- 

 
نوب(  7) جایزه  دریافت  نامزدهای  میان  ل  در 

ان.جی.او در سوریه به  ک  ی  2016در سال  

که در  )  نیز قرار داشتنام "کاله سفیدها"  
ساز   دست  تروریستی  گروه  یک  واقعیت 

امپریالیست ها است( که از حمایت مالی  
"آژانس توسعه بین المللی" آمریکا و دولت  

و با گروه های شبه    هرخوردار بود س بانگلی 

و  فعالیت  القاعده  به  وابسته  نظامی 
 . شت همکاری نزدیک دا

 
(8)Farabundo Marti National Liberation 

Front (FMLN)  
Sandinista National Liberation Front 

(FSLN) 

 

 وطنان مبارز! هم

 

یسی، آلمانی،  ، )انگل"زبانهای دیگر  "بخشاز صفحه سیاهکل، 

زیع  وت امر دررا  ما  دیدن کنید و ...( و عربی،ترکی و کردی وئدی، س

 ! دهیدیاری در محیط کار و زندگی خود  این سایتمطالب 

-publication-http://www.siahkal.com/ipfg
english.htm 

 

سیستم استفاده از با انی ق سایت رفیق اشرف ده

 .است هبه روز شد "وورد پرس"

در  مواضع آن  و تبلیغ ی این سایت انقالبی معرف رد

 خود بکوشید! دوستان و آشنایان  میان
https://ashrafdehghani.com/ 

 
 

 )به زبان آلمانی(  هنتایج عدول از تئوری مبارزه مسلحان 
-von-Abweichung-der-http://www.siahkal.com/english/Folgen

Kampfes.pdf-bewaffneten-des-Theorie-der 

 )به زبان کردی(  "یست ایرانن حزب کمو"کومه له و در  بحران  
-dar-Bohran-col/Piramoone-http://www.siahkal.com/index/right

20200928.pdf-Kurdish-Komaleh 

 
 

 

 

https://arsof-history.org/articles/pdf/v2n4_plan_lazo.pdf
https://arsof-history.org/articles/pdf/v2n4_plan_lazo.pdf
https://arsof-history.org/articles/pdf/v2n4_plan_lazo.pdf
https://www.ft.com/content/d4f81096-891f-11e6-8aa5-f79f5696c731
https://www.ft.com/content/d4f81096-891f-11e6-8aa5-f79f5696c731
https://www.ft.com/content/f543fb1a-8980-11e6-8aa5-f79f5696c731
https://www.ft.com/content/f543fb1a-8980-11e6-8aa5-f79f5696c731
https://www.ft.com/content/dca2cb16-3d9c-11e6-8716-a4a71e8140b0
https://www.ft.com/content/dca2cb16-3d9c-11e6-8716-a4a71e8140b0
http://www.siahkal.com/ipfg-publication-english.htm
http://www.siahkal.com/ipfg-publication-english.htm
https://ashrafdehghani.com/
http://www.siahkal.com/english/Folgen-der-Abweichung-von-der-Theorie-des-bewaffneten-Kampfes.pdf
http://www.siahkal.com/english/Folgen-der-Abweichung-von-der-Theorie-des-bewaffneten-Kampfes.pdf
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نوامبر سال    1399آبان    12در   دوم  با  برابر 
انفجار مهیبی در دانش2020 کابل رخ  ،  گاه 

صحت   وزارت  گزارش  به  بنا  که  داد 
آنافغانستان  اثر  در  تعداد    رنف  22  ،  که 

اند  بوده  دختر  دانشجویان  آنان  از    زیادی 

شدند زخمی    22و    کشته  هم  دیگر  نفر 
اقدام   یک  که  انفجار  این  گشتند.  

بود که    ، تروریستی  موجب شد  را  جنایتی 
و  انقالبی  نیروهای  تمام  نگاه  دیگر  بار 

به  آزاد را  ایران  مبارزین  بویژه  و  جهان  یخواه 
رایط زندگی  شوضعیت کنونی افغانستان و  

مب کشور  ارزه  و  این  ستم  تحت  های  توده 

دشمن   با  جبهه  یک  در  که  کند  می  جلب 
مزدوران  و  امپریالیسم  یعنی  مشترک 

و ایران  در  می    رنگارنگش  افغانستان 
 جنگند.  

 

که   دانند  می  اشغال  همه  زمان  از 
آمریکا  توسط  افغانستان و   امپریالیسم 

روزی نبوده که در آن ش  ست یامپریالشرکای  
ندهد رخ  یا    انفجاری  آن  و  ستمدیده  مردم 

 د. ننبوده باش شاهد حمله تروریستی
 

محسوب   کشورهایی  جزء  افغانستان 

مورد   آن  مردم  سالهاست  که  میشود 
اشغالگر   نیروهای  تجاوز  و  هجوم 

روزی   و  اند  قرارگرفته  امپریالیستی 
کشتار،  ن شاهد  جهان  مردم  که  یست 

این   در  غیره  و  انتحاری  حمله   ، تجاوز 

نباشند اساس،  ب    .کشور  این  تا  ر 
سرکوبگر   نیروهای  زمانیکه 

نی و  دست  امپریالیستی  روهای 
طالبان،   گروههای  مانند  آنان  نشانده 

کشتار  وظیفه شان    کهداعش و غیره  

و   چپاول  این  است،    خونریزیو  در 
مشکشور   فعالیت  رغم  ه  ب،  غولندبه 

که  فریبکارانه    ادعاهای  باره  ای  در 
و    استقالل،  به  رسیدن  دمکراسی 

و کشوری بدون تروریسم  و ثبات  صلح  
آن  ،  دارند هستیم  همانطور که شاهد 

چیزی به جز مرگ و نیستی و تشدید  

ستم  تحت  خلقهای  و سرکوب    چپاول 
نخواهد شدآن    از است    .دیده  واضح  پر 

هایی با خشم و  که چنین کشتارها و جنایت

آگاه  نفرت و شریف    و  نیروهای  مبارز  مردم 
همین راستا    در  .برو می گرددافغانستان رو

کابل،   دانشگاه  به  حمله  از  بعد  و 
این   به  معترض  و  مبارز  و  آگاه  دانشجویان 

خود،  آگاهانه  و  گسترده  واکنش  با  حمله، 

دست   دولت  علیه  نشانده  شعارهایی 
داعش سر  افغانستان و گروههای طالبان و  

 .را محکوم کردند آنهاهمۀ داده و 
 

و  انشگاه کابل در دطبیعی است که کشتار 
آن  نایات  ج از  می  ناشی  مورد  اولین   نه 

مهر  .  در  باشد و نه آخرین مورد خواهد بود

انفجاری هم  محله    ماه  آموزشی  مرکز  در 
را   آنان  که عمدتا ساکنین  شیعه  مردم  ای 

چی  تشکیل میدهند، بنام دشت بر  مذهب
آن   طی  که  داد  رخ  آموز    24کابل،  دانش 

از   و بیش     گردیدند.   نفر زخمی  100کشته 

یک انفجار  ماه قبل نیز    2ین در حدود  همچن
ناحیه  در  جهان  خصوصی  دانشگاه  در 

کابل  منطق  هشتم شهر  نو"  "کارته  به  ه 
پیوست، یا    وقوع  سال  در  و  تابستان 

انت  انفجار  یک  در  گذشته  مقابل  در  حاری 
دان که  ورودی  گرفت  انجام  کابل    8شگاه 

و   گذاشت  32کشته  جای  به    .زخمی 

برغم ادعای  ه  شاهد آن هستیم کبنابراین  
و   آمریکا  توسط  صلح  برقراری  برای  تالش 

و وابستگانش   کشتارهای    حمالت 
مانند   تروریستی  و  وابسته  گروههای 

دیده رنج  مردم  علیه  داعش  و     طالبان 

تر گسترده  ابعادی  روز  هر    ی افغانستان 
 گیرد.  بخود می

 
در پی انفجار مزبور و قتل و عام دانشجویان  

وجود    ،کابل دانشگاه   و  گزو  ضد  ارشات 

نقیض که همگی در خدمت مخدوش کردن  
و عاملین آن می امرهللا    باشد،  این جنایت 

افغانستان   جمهور  رئیس  اول  معاون  صالح 
را  حمله به دانشگاه کابل  اقدام تروریستی  

این در شرایطی بود    به طالبان نسبت داد.
داعش مسئولیت این حمله را به عهده  که  

جم نقابدار را  از دو مها هم  سی  و عک   هگرفت

نان مراسم " فارغ  آمنتشر کرد که به گفته  
بازرسان" را هدف قرار ات و  ضالتحصیلی  ق

گروه طالبان با انتشار اعالمیه  و    ، بودندداده  

دست   حمله  این  در  که  کرد  عنوان  ای 
است رئیس  ز  با  ، اما.  نداشته  اول  معاون 

افغانستان که از منتقدان سر    جمهور  یکی 
باس می  طالبان  گروه خت  بیانیه  شد، 

اعالم   و  کرده  توصیف   " " جعلی  را  داعش 

با    کرد که در صحنه  یافت شده  سالحهای 
مطابقت   کرده  منتشر  داعش  که  عکسی 

"پرچم    .ندارد به  صالح  امرهللا  همچنین 
حمله پیدا شده    طالبان" که ظاهرا در محل

فته است  و گدرکی اشاره کرده  به عنوان م 
انفجار آن  طالبا  که  گروه  گروه   بودهن  کار  و 

 . نداشته استداعش در آن نقشی 

 
تضاد   این ضد و نقیض گوئی ها بیانگر وجود

های   دسته  دارو  درون  اختالفات  و  ها 
  که هر یک می باشد  مختلف در افغانستان  

و گرفته  شگل  خاصی  منظور  به    یا  به 

اند   وابسته  به  قدرتی  نهایت  در  سود که 
بویژه   و  گران  کا  آمری   امپریالیسماستثمار 

و فعالیت   تضادها  چنان  وجود  کنند.  می 
که    یاختالفات پس  سبب می شود  است 

واقعه از   در  تروریستی    هر  که 
از   افغانستان صورت می گیرد هر یک 

اندرکار، به    دارو دسته های دست  بنا 

خود ر،  منافع  نسبت    ا آن  دیگری  به 
البته  دهد نادیده    و  میان  این  در  آنچه 

و   شده  رانده  گرفته  حاشیه  می  به 
به   که  است  شرایطی  همان  شود 

تروریستی   های  گروه    امکان چنین 

و  ب  موجودیت  ه  اظهار وجود می دهد. 
آمریکا   امپریالیسم  اگر  راستی 

و   بود  نکرده  اشغال  را  افغانستان 
ل به  بدولت دست نشانده خود را در کا 

و به دستاویزهایی  قدرت نرسانده بود  

نیاز   کشور  این  اشغال    ،نداشت جهت 
داعش که هر یک به شکلی    طالبان و

امپری همین  اند الیبه  وابسته    ستها 
یافتند  ونه  گچ   اما   ؟ زمینه فعالیت می 

که است  چون    امروز   واضح  هم 
برای    گذشته   آنها  ادامه    ه توجیوجود 

در   ناتو  و  آمریکا  نظامی  این  حضور 

 کشور ضروری است. 
 

در شرایطی    ی اخیر در افغانستان انفجار ها
م ده رخ  دولت  نی  که  در  د  امارات  آمریکا 

با طالبان در حال مذاکره می    متحده عربی 

توافقات   و  مذاکرات  این  دنبال  به  و  باشد 
نشانده   دست  دولت  حتی  شده  انجام 

غنی بدون    اشرف  مذاکره  از  ابتدا  در  که 
 ن گله می کرد حال خودلباااطالع خود با ط

طالبان   با  و مذاکره    بهنیز  است    مشغول 
رس توافق  برای  به  آنرا وگر  بایدن  که  هی 

نامد  می  را    ،تروریستی  طالبان  زندانیان 

کند.   می  آزاد  دسته  واقعیات دسته    این 
ده می  نوکران  که  د  ننشان  چگونه  ارباب 

خود را  از یک سو به جان هم می اندازد و  
آنها دیگر  سوی  مذاکره    از  میز  پای  به  را 

می   ناجی  یک  چهره  خود  به  و  کشانده 

ر ایجاد شرایط  این ها به منظو  تمام  بخشد.
غارت   و  استثمار  تداوم  تسهیل  برای 

ستم   تحت  خلقهای  و  زحمتکشان 
قل و  افغانستان و جلوگیری از تشکل مست

 انقالب آنهاست. 

 

    یکی از ،دانشگاه کابل کشتار دانشجویان

 اشغال افغانستان  ایجنت 
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که   است  از  جالب  پس  هفته  سه  حدودا 
کابل دانشگاه  به  قتل    حمله  عام و 

روزه ای   تاریخ  ه  بدانشجویان، کنفرانس دو 
برگزار    2020نوامبر    24 ژنو  بدر  ه گردید که 

ه  دلیل محدودیت های کرونا این نشست ب

اصلی   موضوع  شد.  برگزار  مجازی  صورت 
جنگ پایان  و  صلح  افغانستان    کنفرانس  در 

پومپئو مایک  و  به   ،بود  امریکا  خارجه  وزیر 
اقتصادی ب  دولت   تالشهای  ه  افغانستان 

زمینه   در  بخش  خصوص  رشد  برای  سازی 
کنفرا  خصوصی این   .کردتاکید    نس  در 

و  روز شاهد جنگ  بنابراین کشوری که هر 

و   کشتار و چپاول توسط گروههای ارتجاعی
مرکزی  است،    دولت  ساخته  امپریالیست 

کشورهای   مختلف  جناحهای  نمایندگان 
عوامفریبی   با  عنوان  امپریالیستی  تحت 

برایش     ، امروزصلح و دمکراسی های  شعار

و خواستار زمینه سانسخه   پیچند  زی  می 
بخش خصوصی می سترش  رشد و گبرای  

روزی    .گردند تیره  و  فقر  جز  که  سیاستی 
سوی  از  و  افغانستان  مردم  برای  بیشتر 

غارت   شرایط  و  سوداندوزی  تسهیل  دیگر 
توسط   افغانستان  ثروتهای  و  طبیعی  منابع 

ستی نظیر بانک جهانی و  نهاد های امپریالی 

داران   و سرمایه  پول   المللی  بین  صندوق 
داشت.  غارتگ نخواهد  واقعر  نیروهای    ،در 

این   اصلی  گردانندگان  از  خود  که  اشغالگر 
تنها   میباشند  بحرانها  و  ویرانگر  جنگهای 

خود  برای  هدف اشان فقط سودهای کالن  

 میباشد.  
 

 Naomi"نائومی کالین است که    قابل توجه
Klein  "  شوک دکترین  کتاب  نویسنده 

  به چنین)ظهورسرمایه داری فاجعه محور(  

جه داشته و در کتاب خود  واقعیت هائی تو
و  بحرانها  از  داران  سرمایه  که  سودی  به 

است.  جنگهای   پرداخته  زنند  می  به جیب 
رابطه  وی   این  در    ابدر  او  از  که  سوالی 

با   داری"رابطه    ؟ چیست  "فاجعه    سرمایه 
شود  جواب    در  می  چنین  آن  به  قسمتی 

سرمایه  "میدهد: من  که  داری    روشی 

ت را  بسیفاجعه  کنم  می  ساده  عریف  ار 
صنایع   چگونه  که  میدهد  نشان  است، 

های   بحران  از  مستقیم  بطور  خصوصی 
و   از جنگها  برند، سودزایی  کالن سود می 

واقعا  اما  نیست  جدیدی  موضوع  ها  فاجعه 

یق  عم  در دولت بوش پس از یازده سپتامبر
طوریکه دولت آنرا بحران امنیتی  ه  تر شده ب

ناپذیر آن رده  کاعالم    ،پایان  همزمان  را    و 

اجرا  جهان  در  سازی  خصوصی  ضمن 
امنیتی خصوصی شده  نموده  نظام  دولت   ،

اشغال   دو کشور  در  و هم  داخل  در  را هم 
بست بکار  افغانستان  و  عراق  می   ".شده 

که اهداف    بینیم  از  دیگر  کشورهای  یکی 

سالیان  سرکوب طی  امپریالیستی  گر 
خصوص پس از یازده سپتامبر و ه  گذشته ب

مذاکرااخی پی  در  دست  را  حکومت  ت 
کردن   وارد  طالبان،  با  افغانستان  نشانده 

مردم   و  جامعه  به  گوناگون  های  شوک 

و   طالبان  گروههای  گسترده  حمالت  مانند 
دانشگاهها،   آموزشگاهها،  والیات،  به  غیره 

با نتحاری،  حمالت ا تا جائیکه دیگر شد  می 
مردم افغانستان امروز در کوچه و خیابانهای  

ا امنیت  خود  بقاءو    ندرنداحساس    ، برای 
را   هر    خود  قبول  به  می  شرایطی  مجبور 

اکثریت بینند که  احوالی  و  اوضاع  در  آنهم   .

می   بسر  فالکت  و  بیکاری  فقر،  در  جامعه 
 .برد

 
یکی از حربه های دروغین کشورهای  

اف در  شعارهای  اشغالگر  غانستان 

و   صلح  بشر،  حقوق  از  دفاع 
ام  میباشد  و غیره  ا کیست  دمکراسی 

نداند  اشغالگرش  عملکرد   که    انارتش 
و هزاران مصائب    ویرانیبجز کشتار و  

دیگری   و  چیز  تواند  نداشته  نمی 
دقیقا   و  باشد داشته   آنان  عملکرد 

حقوق   افغانستاننقض  مردم    بدیهی 
شده    است. ریخته  خون  از  امروز 

کارگران،  د آموزان،  دانش  انشجویان، 

در  غیره  و  کودکان  زنان،    زحمتکشان، 
استافشافغانستان،   مرتجعینی    اگر 

و  که   وابسته  امپریالیستها  گروههای 
را "ناجی" مردم درد کشیده و    آنها به  

و   کنند  می  قلمداد  ستم  مدعی  تحت 
که   هاگویا  اند  نیرو  و    ،این  دمکراسی 

هایی  را به کشور  (قالبی)حقوق بشر  

یا   و  لیبی  و  عراق  و  افغانستان  مانند 
سلطه   تحت  کشورهای  و  آو دیگر  رده 

خواهند جاده  همان    اینها،  آورد.  یا 
کن   تاریخ  های  صاف  چنین جنایتکاران 

که  هستند مرتجعینی  همان   ،

را  وحشیانه  جنایتهای   ها  امپریالیست 
"ارتجاع"   با  "مدرنیسم"  تقابل  نام  با 

اما، اسالمی   کنند.  می    توجیه 
به   وابسته  نیروهای  جنایتهای 

اخیر و  افغانستان  در  در    ا امپریالیسم 
لکه  دا کابل  پیشانی  نشگاه  بر  ننگی 

 آنهاست.  

 
داده   نشان  و  که  است  تجربه  آزادی، صلح 

قدرتهای   نیزه  سر  با  غیره  و  دمکراسی 
تا  امپر و  آید  بدست  تواند  نمی  یالیستی 

امپریالیستی   اشغالگر  نیروهای  زمانیکه 

ت   یکشور خود  را  سلطه  و  اشغال  حت 
باشند خیانتها    ،داشته  و  جنایتها  این 

 .د دادن خواههمیشه رخ 
 

افغانستان  مر کشیده  درد  و  دیده  رنج  دم 

آرزوهای   به  توانند  می  زمانی  صلح  تنها 
ستم   و  ظلم  از  رهائی  و  خود  خواهی 

امپریالیسم به  وابسته  ه  جام  ، حاکمین 
خودشان   قدرت  با  که  بپوشانند  عمل 

کشور  تاریخ  دشمنان  دان  زباله  به  را  شان 
رنجدیده    .بسپارند مردم  شک  بی 

نافغانستان   پیشاهنگی  و  یربا  مبارز  وهای 

علیه   مبارزه  مسیر  در  جامعه  آگاه 
در  آن  به  وابسته  نیروهای  و  امپریالیسم 

آزادی   و  رفاه  گوهر  به  روزی  خود،  کشور 
 دست خواهند یافت. 

 اکبر نوروزی 

 1399آذر 
 

حمل از  پس  هفته  سه  به حدودا  ه 
عام دانشجویان، دانشگاه کابل و قتل  

ای   روزه  دو    24تاریخ  ه  بکنفرانس 
ه  در ژنو برگزار گردید که ب  2020نوامبر  

کرونا   های  محدودیت  صورت  ه  ب دلیل 
اصلی   موضوع  شد.  برگزار  مجازی 

جنگ پایان  و  صلح  در   کنفرانس 
ماافغ و  بود  پومپئونستان  وزیر    ،ایک 

اقتص تالشهای  به  امریکا    ادی خارجه 
خصوص در زمینه  ه  دولت افغانستان ب

بخش خصوصی رشد  برای  در   سازی 
کنفرانس   بنابراین   .کردتاکید    این 

و   جنگ  شاهد  روز  هر  که  کشوری 
گروههای  توسط  چپاول  و  کشتار 

مرکزی  ارتجاعی دولت  امپریالیست   و 
نمای است،  جناحهای نساخته  دگان 

عوامفریبی   مختلف با  امپریالیستی 
عنوان   دمکراسیصلح  تحت  امروز و   ،   

خواستار نسخه  برایش   و  پیچند  می 
برای   سازی  گسترش زمینه  و  رشد 

 .بخش خصوصی می گردند
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 ایی خلق ایران  توضیح چریکهای فد

 درباره انتشار جزوه حاضر

ج "پارتیزانی   جنگ" جزوه از  از  آثاری  مله 

میلن دسترس  ین  در  کمتر  که  باشد 
با   است.  گرفته  قرار  ایران  انقالبی  مبارزین 

درست به  گرانقدر  وجه  و  اهمیت  پر  های 
خصوص در شرایط  نهفته در این جزوه که به

ایران   کنونی  اوضاع  متحول  و  امالً  کملتهب 
آموزنده  می ما  انقالبی  جوانان  برای  تواند 

رشد خدمت  در  و  د  بوده  جاری  ر  مبارزات 

باز   به  مبادرت  گیرد،  قرار  این  جامعه  تکثیر 
می لنین  ارزشمند  این    .نماییماثر  بازتکثیر 

ای صورت گرفته  اثر با تایپ مجدد، از نسخه
دهه   در  افزوده  50که  از  با  )بخشی  هایی 

از  مقاله چاپ  ای  مقدمه(  یک  و  استالین 

 ها را همچنان حفظ کردیم.  شده بود که آن
ف متن  ضمن  با  در  ارزشمند  اثر  این  ارسی 

به  متن   و  شد  داده  تطبیق  آن  انگلیسی 
کر رساتر  در  جهت  اصالحاتی  محتوا،  دن 

انجام گرفت. این    50نسخه متعلق به دهه  

مقدمه از  جدید  با  نسخه  اکنون  لنین  ای 
امقدمه در  ای  دهقانی  اشرف  رفیق  ز 

 .گیرددسترس خوانندگان قرار می
 

 دایی خلق ایرانچریکهای ف
 2020انویه ژ

 

سپتامبر   ماه  در  را  پارتیزانی«  »جنگ  لنین 
درآورد    1906 تحریر  رشته  به  شرایطی  در 

جاری   روسیه  در  انقالبی  جنبش  یک  که 
توده قیام  که  زمانی  در  بود.  انقالبی  های 

، اگر چه موفق به  1905در دسامبر    مسکو

امواج   ولی  بود،  نشده  تزار  سرنگونی 
انقالبی دیگر    جنبش  و  های  تودهکارگران 

ستمدیده همچنان در حال پیشروی بود. در  
در   کارگران  از  بخشی  شرایطی  چنین 

عملیات   به  دست  نفره  چند  های  دسته 
دشمن،   نیروهای  و  مراکز  علیه  پارتیزانی 

دولت اموال  ند. حزب  زدو غیره می  مصادره 
این   از  تنها  نه  لنین  رهبری  با  بلشویک 

کارگران   مبارزه  میشیوه  بدفاع  و  ر  نمود 
سوی   از  کنترل  و  رهبری  اعمال  ضرورت 

داشت،   تأکید  عملیات  این  روی  بر  حزب 

عملیات   انجام  به  دست  حزب  خود  بلکه 
می را  چریکی  عملیاتی  چنین  و  زد 

می اساس  سازماندهی  این  بر  بود  نمود. 
کند:  ر آغاز جزوه حاضر مطرح میکه لنین د

و در مسئله عملیات پارتیزانی در حزب ما  "
توده بسیار همیان  توجه  جلب  کارگری  ای 

 ." نموده است

 
با توجه به این که جنگ پارتیزانی یا به  

چریکی،   مسلحانه  مبارزه  دیگر  عبارت 
یاد   مقطع  در  که  بود  جدیدی  شیوه 

رو کارگران  مبارزه  در  علیه  شده  سیه 

مورد  ان دشمن در  بود،  رایج شده  شان 
چریکی،  دست مبارزه  به  کارگران  زدن 

سی  در نیروهای  روسیه  میان  اسی 
هائی در گرفته و بخشی علیه آن  بحث

از  قلم شیوه  این  و  نموده  فرسائی 
جنبش   حال  به  مضر  حتی  را  مبارزه 

می ارزیابی  کارگر  این  طبقه  کردند. 

را با    دسته، عملیات مسلحانه چریکی
ها در روسیه مظهر آن  نارودنیکآن چه  

ی  عنوان یک نیروها بهبودند )نارودنیک
مارک غیر  عمدتا  سیاسی  که  سیست 

داشتند،   فعالیت  دهقانان  میان  در 

از   سیاسی  قدرت  تصرف  به  معتقد 
دست ترور  حکومت  طریق  اندرکاران 

عده بودند(  توسط  »قهرمانان«  از  ای 
ند که  کردیکسان پنداشته و مطرح می

مب اعتصاب  شیوه  تنها  کارگران  ارزه 

دستمی از  باید  کارگران  و  زدن  باشد 
عم  احترا به  چریکی  اما  لیات  کنند.  ز 

ماه حتی  که  بلشویک  حزب  و  ها  لنین 
در دسامبر   قیام مسکو  از  ،  1905قبل 

پی موقعیت  با  یک  وجود  به  بردن 
به   را  کارگران  جامعه،  در  انقالبی 

اقدامسلح و خود  م  شدن تشویق 
سازمانده و  به  آنان  مسلح  ی 

های مبارز نموده بودند،  دیگر توده

بحث   مورد  مقطع  قاطعانه  در  نیز 
ا در دستاز  کارگران  به  قدام  زدن 

مبارزه مسلحانه چریکی حمایت و  
همان  و  کرده  که  پشتیبانی  طور 

اشاره شد خود به سازماندهی و  
اقدام   عملیاتی  چنین  انجام 

  .نمودندمی

 
تأئید   در  چری لنین  در  مبارزه  کی 

گذاشته  بجا  خود  از  اثر  چند  روسیه، 
آث  از  یکی  و جزوه حاضر  در  است  او  ار 

زمی میاین  جزوه، نه  این  در  باشد. 

بهره با  دانش  لنین  از  گیری 
برخورد   چگونگی  خود،  مارکسیستی 

به   مارکسیسم  دیدگاه  از  اصولی 
های متنوع مبارزه را نشان داده شیوه

احاطه  به  توجه  با  بو  جااش  شرایط  معه  ه 
روسیه، ضرورت مبارزه مسلحانه چریکی در 

ر مقطع سال  شرایط خاص جامعه روسیه د

 .را توضیح داده ست 1906
 

جهاتی   از  پارتیزانی(  )جنگ  لنین  اثر  این 
از اهمیت زیاد   ایران  برای نیروهای انقالبی 

طرف   یک  از  است.  برخوردار  خاصی  و 

برخورد  چگونگی  از  آگاهی  با  ما    انقالبیون 
نسب چریکی، لنین  یا  پارتیزانی  جنگ  به  ت 

بدآموزی اپورتونیستمتوجه  های  های 
هموط شد،  خواهند  ضمن  اننی  که  هائی 

انقالبی   این  از  لنین،  تفکر  جوهر  تحریف 

فردی   ی  چهره  پیکارجو،  و  رزمنده 
و تسلیممسالمت ارائه میجو  دهند؛  طلب 

به انقالبی  نیروهای  دیگر،  طرف  از  طور  و 
خواهن که  مشخص  دید  های  پاشیسمد 

و  اپورتونیست نظرات  علیه  ما  وطنی  های 
ف چریکهای  مشی  ایران خط  خلق  دائی 

رست از همان جنسی است که مخالفین  د

مطرح  بلشویک  حزب  و  وی  علیه  لنین 
عظیممی حتی  اهمیتی  با  اما  تر،  کردند. 

ای که های مارکسیستیاین اثر، با آموزش
اعتالی   به  دارد،  نهفته  خود  آگاهی در 

و سیا نموده  کمک  انقالبی  نیروهای  سی 

مسایل   به  نسبت  لنین  برخورد  روش 
شیوه  جنب به  عمل  و  آنش  به  را  ها  لنین 

شک یادگیری از لنین و عمل  آموزد. بیمی
های این آموزگار برجسته جنبش  به آموزش

به   رسیدن  برای  مبارزه  راه  کمونیستی، 
 .. .پیروزی را هموار خواهد کرد

 

کام  متن  مطالعه  به  برای  اثر  این  ل 
در   دهقانی  اشرف  رفیق  وبسایت 

 زیر مراجعه کنید: آدرس 
https://ashrafdehghani.com

 

 به قلم رفیق اشرف دهقانی   ،از لنین  "جنگ پارتیزانی"ای بر  مقدمه

  

 

 باد رژيم وابسته به امپريالیسم جمهوری اسالمي! نابود
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خلق   مبارزات  با  همبستگی  در  رد  کُدر 

 عراق  کُردستان
شهرهای   از  زیادی  تعداد  اخیر  روزهای  عراق    ُکردستاندر 

نیرومند موج  ا ت  شاهد  ای  ازه  توده  اعتراضات  از  علیه  ی 
اقلیم   اند.  ُکردستانحاکمان  توده    بوده  و  های  کارگران 

و   ها  شی ستمدیده در اعتراض به فقر و بیکاری و آزادی کُ 
کُ  اقلیم  دولت  وحشیانه  های  خیابانها  سرکوبگری  به  رد 

،    از شهرهابسیاری    ریخته و فریاد اعتراض سر داده اند. در  

دفا خشمگین  جمله  مردم  از  فعال  و  حاکم  احزاب  "حزب تر 
را به آتش کشیده اند. در مقابله    ان""گورو   یه میهنی"عراق"، "اتحاد  ُکردستاندمکرات  

اعتراضات  درنگی در سرکوب این  ،  نیرو های امنیتی دولت اقلیم    ،با این حرکت مردمی 
به روی تظاهر کنندگان آتش    توده و قساوت تمام  با بی شرمی  و  و گشوده  ای نکرده 

نموده   را کشته و مجروح از مردمان معترض به شرایط غیر قابل تحمل موجودتعداد زیادی 
دولت  "رد به دست  ُُ بر اساس گزارشات منتشرشده تا کنون حداقل ده معترض ک    اند.

در برخی شهر  رد  در فیلم هایی که از تظاهرات مردم ستمدیده کُ   به خون تپیده اند.  "ردکُ 

مجاها   فضاهای  گذاشته  در  نمایش  به  را می ،  شده  زی  هایی  توان مشاهده    صحنه 
یر قابل توصیف نیرو های امنیتی علیه توده های مردم و  خشونت های غآنها  در  نمود که  

آشکار است و همین وحشی گری ها   ییهاواکنش مردم نسبت به چنان وحشی گری  
ی تحت ستم  شدید توده هاخشم و نفرت  موجب  که    و خشونت های ضد انقالبی است

 ده است. نیز کشان  با قدرت حاکممسلحانه  ۀرا به مقابل گشته و آنها

ا توواقعیت  عراق  اشغال  دنبال  به  که  است  آمریکاین  امپریالیسم  اساس    سط  بر  و 
عراق به دست    ُکردستانبیش از دو دهه است که کنترل    سیاست این قدرت جهانی، 

و    ه بارزانی و "اتحادیه میهنی" یعنی دارو دست  یعنی دارعراق"    ُکردستان"حزب دمکرات  
طال است افتاد  انیبدسته  ها  .  ه  نیرو  ااین  احساسات  بتدا  در  بر  شدن  سوار  با 

کُ   خودحاکمیت  میخ  ،  عراق    ُکردستانناسیونالیستی مردم   این مناطق  را    رد نشین بر 
ده  دسترنج های تومنابع طبیعی و امکانات منطقه و  تا می توانستند  سپس  و    ندکوبید

ین  را پر کردند. ان  و خانواده هایشارا چاپیده و  جیب های خود    ُکردستانهای زحمتکش  

نهادینه کردن  روند و فساد در حکومت    با  و محرومیت  ،عراق  ُکردستاندزدی  در    فقر  را 
زیر سلطۀ  بر این اساس،    .  هر چه بیشتر شدت دادرد  توده های ستمدیده خلق کُ   میان

ر خود  بقای  که  امپریالیستها ست،  حکومتی  قدرت  مدیون  فقا  در  رها   رمردم  فالکت  و 
در مقاطع  مردم  و خونین  به اعتراضات گاه و بیگاه  ی اخیر  در سالها که  عیتی  گشتند؛ واق 

که  گاه در چنین ابعاد سراسری و خونینی  چ اما این اعتراضات هی     .شدمی  منجر  مختلف  

امروز شاهد بود.  آن هستند،    جهانیان  نداده  حاضر  در    رخ  تنها  حال  های  نه  در شهر 
سید صادق، چمچمال و ... نیز  رانیه و قالدزه،  در  بلکه    ،سلیمانیه و کرکوکبزرگی چون  

درگیری      ؛جریان دارد  مردم با نیرو های سرکوبگر دولت اقلیمی بین  شدید   های  درگیری
فرمان    اً رسم  را بر آن داشته که  ُکردستان"مسرور بارزانی" رئیس دولت اقلیم  هائی که  

 معترضین را بازداشت و دادگاهی نمایند. تا  دهد

عراق برای خلقهای    ُکردستانتی رویدادهای جاری در  درسهای مبارزاین  مهمتریکی از  
کُ  خلق  بویژه  و  منطقه  ایران  تحت ستم  بیشتر  ،  رد  چه  هر  ورشکستگی  آشکار شدن 

های   علت    فریبکارانۀ تئوری  تا  کوشند  می  که  ست  و  محناسیونالیستی  رومیت 
ین رویا اآنها را با    د و" و "ترک" جا بزننرد را سلطۀ "فارس" و "عربستمدیدگی خلق کُ 

رد در آسایش و گویا مردم کُ ،  ردها باشد  دست خود کُ در  مت  که حکو  ُکردستانیکه در  
بود  خواهند  آنها    ،رفاه  ترتیب  بفریبند.  این  تا  به  کوشند  اصلی  می  و  ریشه  اسارت 

کُ  خلق  آن    ،قهمنطرد  سرکوب  به  وابسته  رژیمهای  و  امپریالیسم  از  ،  که سلطۀ  فارغ 

 پنهان سازند.  هامی باشد را از دیدآنها ی و دینی ترکیب ملی و نژاد لفافه و 
های ستمدیده که در ه  خشونت ضد انقالبی دولت اقلیم در مقابله با اعتراض بر حق تود

اند  گشته  رها  فالکت  و  مس  بار  ، فقر  حل  که  داد  نشان  به  ئدیگر  توسل  با  ملی  له 
رد با متحد خلق کُ که بدون مبارزه    نشان داد  می باشد.  قدرتهای امپریالیستی ناممکن  

که تنها در آن امکان تعیین  )  دیگر خلقهای منطقه جهت برقراری یک شرایط دموکراتیک

گرددآزادانۀ   می  مهیا  خلقها  بر(سرنوشت  ناسیونالیسم  به  توسل  مسئ،  حل  له  ای 
زیر چتر   می شود که   ردی منجردرت گیری سرمایه داران و سرکوبگران کُ ق تنها به    ، ملی

را به تیول خود مبدل کرده    ُکردستان،  جهانی  و سرمایه داران غارتگر  حمایت امپریالیسم
 و هر صدای آزادی خواهی را وحشیانه سرکوب می کنند. 

خلق   اعتراضات  و  مبارزات  از  پشتیبانی  ضمن  ایران  خلق  فدایی  در کُ چریکهای  رد 
دیخواهی  فریاد آزابانه و  مطالبات حق طلسرکوب    ،عراق و مطالبات بر حق آنها  ُکردستان

کُ  ایخلق  بر  و  نموده  را محکوم  مردم ستمدیده  رد  آزادی  که  ورزند  تاکید می  واقعیت  ن 

و دسته های ستمگر وابسته ای که   وابسته است به نابودی داردر گام اول    ُکردستان
 مشغولند. و تامین منافع امپریالیستها در منطقه شی رد کُ به کُ  "ردکُ "تحت نام  

 رد  نابود باد قاتلین خلق ک    !رد اد خلق رزمنده ک  زنده ب
 ! لباسی   در هر   نام وهر  به

 چریکهای فدایی خلق ایران

 2020نهم دسامبر  - 1399نوزدهم آذر  

 ... به سازمانکمک های مالی  
 20از  صفحه 

 دالر 150                          کرمی س بارفیق ع  

 دالر 150                        رفیق احمد کریمی   

 دالر 150                  رفیق علی کریمی           

 دالر 150                  رفیق نصرت کریمی         

 دالر 150               رفیق شهرام حسینخانی    

 دالر 150            رادی     مرفیق مهرداد شاه

 دالر 100              رفیق شهرام  شافعیان         

 دالر  200        چریک فدایی مهشید معتضد    

 دالر  200       چریک فدابی فاطمه رخ بین   

 دالر  200       هراه قاسمی چریک فدایی طا

 دالر  200        چریک فدایی  سیما دریایی   

 دالر  200      یی فاطمه حسن پوراچریک فد

 کارگر چریک فدایی     

 دالر 150                                       بادموسی آ

 کارگر چریک فدایی 

 دالر 150                          اصغر عرب هریسی 

 گر چریک فدایی کار

 دالر 150                              یوسف زرکاری   

   فدایی کارگر چریک

 دالر 100                یداهلل زارع کاریزی 

 یک فدایی کارگر چر

 دالر 100                     ایرج سپهری    

 کارگر چریک فدایی 

 دالر 150                          سعید پایان  

 ک فدایی ر چری کارگ

 دالر 100                  بهنام امیری دوان   

 کارگر چریک فدایی 

 دالر 100                        روز کتابی   هب 

 دایی پیشمرکه چریک ف

 دالر  200                     رحمان شافعی  

 پیشمرگه چریک فدایی  

 دالر  200                       بهزاد یوسفی 

   چریک فداییپیشمرگه  

 دالر  200                      مرتضی مداح 

 پیشمرگه چریک فدایی 

 دالر  200                   آذر آقا زاده نور 

 چریک فدایی   ۀگپیشمر

 دالر  200                            رضا بهفر  

 



19 صفحه        752 شماره                                        ي  يدام فیاپ
 

  

هايي از سرمقاله پیام فدايي در  بخش

)روز     ذرآ 16سي و چهارمین سالگرد 
برگرفته از پیام فدايي، دور   دانشجو(

 1366اه آذر م   ،16شماره نخست،  
در تاريخ خونین مبارزات    1332ال  آذر س  16

از   يکي  میهنمان  مردم  ضدامپريالیستي 

جلوهتريدرخشان مبارزه  ن  و  مقاومت  های 
امپريالیسم   اهريمني  سلطه  برعلیه  خلق 

 است. 
 

در  سي و چهار سال پیش در چنین روزی،  

خائن مشغول  رژيم ضدخلقي شاه  حالیکه 
ازآماده پذيرايي  مقدمات  اربابان   سازی 

جنايتکار  يمريکايآ نیکسون  جمله  از  و  اش 
فريادهای  میان  در  تهران  دانشگاه  بود، 

آمريکا" و "مرگ بر شاه"  متحدانه   "مرگ بر 
ولي   میلرزيد.  مبارز،  و  انقالبي  دانشجويان 

بنابه ماهیت    سرانجام گارد ضدخلقي شاه 

روی  سرکوبگرانه به  آتش  گشودن  با  اش 
بي سدانشجويان  خون  از  گناه،  تن  ه 

رضوی،  نشجويادا شريعت  يعني  مبارز  ن 
بر زمین ريخت  محدث قندچي و بزرگ نیا را 

به روز  اين  دلیرانه    و  مبارزات  اعتبار 

دانشجويان   ياد  بزرگداشت  و  دانشجويان 
 شهید، روز دانشجو نامیده شد. 

 
يرباز و در شرايط متفاوت  دانشگاه از د 

میهنمان،   در  امپريالیستي  ديکتاتوری 
ز در  جالچه  شاه  چمان  و  تحت  د  ه 

اسالمي،   جمهوری  سیاه  حاکمیت 

های  آماج مستقیم تعرضات و سرکوب
قر اعتبار  ددمنشانه  به  و  داشته  ار 

با   دانشجويي  جنبش  الينفک  ارتباط 
ضدامپريالیستي  و  توده  مبارزات  ها 

دا ارزنده  بس  مبارزات  نقش  و  نشگاه 

و   آگاهي  عنصر  نشر  در  دانشجويي 
ان  نهضت  در  خلق  پیکارجويي  قالبي 

دا بسیار  ما،  مبارزاتي  نقش  رای 
 بااهمیتي بوده است. 

امپريالیس در  در تمام دوران سلطه شوم  م 

ايران و هم اکنون دانشگاه نه تنها به مثابه  
در   بلکه  نبرد،  مقدم  سنگرهای  از  يکي 

رشد   برای  کانوني  و نقش  آگاهي  ارتقاء  و 

در   پیشاهنگ،  و  مبارز  نیروهای  تربیت 

رهائي خلقب انقالب  س  های خش  تم  تحت 
نقش  و  ما  جوشش  هر  در  و  کرده  آفريني 

توده انقالبي  دوشادوش  طغیان  ای 
برعلیه  هاتوده زخمتکش  و  کارگر  ی 

جنگیده   زنجیريش  سگان  و  امپريالیسم 

بینیم  است. و به همین خاطر است که مي
ام از پريالیستچگونه  اخیر  دهه  چند  در  ها 

رژيم وابسته شاکانال  و  و های سرکوبگر  ه 
ظر از کاربرد انواع تمهیدات و  ن صرف  خمیني،

ترفندهای ضدخلقي، در هر فرصتي هم که  

آور دست  دانشجويان  دهبه  مبارزات  اند 
را در صحنه دانشگاه و مبارز  به  انقالبي  ها 

 اند. خاک و خون کشیده
 

جن نقش  از  مبارزات جدا  و  دانشجويي  بش 
های طوالني  قهرمانانه دانشجويان در سال

سگ  امپريالیسمسلطه   زنجیريش،  و  های 

توده مبارزات  اعتالی  و  رشد  جريان  ای  در 
به   وابسته  رژيم  سرنگوني  برای 

شاه طي سال   56  –  57های  امپريالیسم 
دانشگاه همه جا نقش خويش را به عنوان  

بي خلق ايفاء ذير جنبش انقالناپجزء جدايي

اکثر   چگونه  که  دارند  ياد  به  همه  و  نموده 
را و  درگ  هاهپیماييتظاهرات  های  یریو 

قیامتوده از دانشگاههای  و  کننده  ها شروع 
شد و خلق ما در طول اين  يا به آن ختم مي

خونین   قیام  جريان  در  بخصوص  و  پروسه 
خاطره   که  داد  نشان  روشني  به  بهمن 

ی فرزندان دانشجو  هاو جانفشانيمبارزات  

سنگر   به  دانشگاه  تبديل  در  را  انقالبي  و 
 کند. ه و نميش نکردقالب فرامو آزادی و ان

 
با   زماني  که  اسالمي  جمهوری   ...

دانشگاه فراوان  مرکز دغلکاری  را  ها 

نامید، خیلي زود "انقالب" ضدسلطنتي مي
با   را  دانشگاه  برکشید.  چهره  از  نقاب 

بست  اشدانشجويان گلوله  و    به 
 تعطیلشان نمود. 

 

... جمهوری اسالمي امروز، با حاکم کردن  
رع دشرايط  وحشت  و  دانشب  با گاهر  ها 

مي قوا  که  تمام  حال  عین  در  کوشد 

و گسترش  دانشگاه نشر  راستای  در  را  ها 

ارتجاعي   و  پوسیده  ايدئولوژيک  دستگاه 
با   حال  همان  در  گیرد،  خدمت  به  خود 

شديدترين  طرشیوه  بکارگیری  و  ق  ها 
گرانه  ترين افکار آگاهسرکوب، از رشد کوچک

ي  يالیستو نظم امپرو انقالبي بر ضد روابط  

موجود در بین دانشجويان ممانعت به عمل  
و   تمام  پیشبرد  در  هیچگاه  اما   ... آورد. 

برنامه موفق  کمال  خود  ضدخلقي  های 
دانشگاه از  خاطرش  همواره  و  به  نبوده  ها 

بال مراکز  اعنوان  و  طغیان  نفجار  قوه 

 باشد. مغشوش و نگران مي
 

مثابه  ...   به  دانشجويي  جنبش  امروز 
اليتجزای  خلق  جنب  جزء  انقالبي  ش 

وظايف بس سنگیني را بر عهده دارد.  
با   بايد  مبارز  دانشجويان   ...

در  سمت موجود  نفرت  و  خشم  دهي 

سازماندهي  توده با  و  دانشجو  های 
بین   در  موجود  انقالبي  پتانسیل 

اند مبارزه  انشجويان  از  تبع  به  قالبي 
جنگ   در  جامعه،  کل  در  جاری 

ضدخل  رژيم  حاکم  سرنگوني  قي 

دانشگاه  نه  فعاال از  و  کرده  شرکت 
همچنان به عنوان سنگری برای رشد  

جنبش و تقويت انقالب پاسداری کنند.  
بايد   ما  دانشجويان  حال  همان  در  و 

آگاهي   بردن  باال  در  کوشش  ضمن 
برعل خود  قو انقالبي  تمامي  و  یه  انین 

محیط   بر  حاکم  ارتجاعي  مقررات 

ودانشگاه برخاسته  مبارزه  به  با    ها 
د مبارز  يگر  همیاری  دانشجويان 

های انقالبي خود را  بکوشند تا فعالیت
 تر پیش ببرند.هرچه متشکل

 

اين آرماني است که خون شريعت رضوی،  
بزرگ و  دانشجوی    قندچي  صدها  و  نیا 

خته شده  به زمین ري   شهید ديگر در راه آن
و بدون شک دور نیست روزی که با رشد و  

مان قالبي اين آر تعمیق جنبش مسلحانه ان

يابد.  تحقق  تمام  شکوه     با 

 فرازی در جنبش دانشجویی ایران ،آذر 16
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های اعتراضی کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان  در ادامه برگزاری آکسیون
هلند،   در  نیروهای    -ایران  از  بخشی  هلند  در  ایران  خلق  فدایی  چریکهای  فعالین  که 

آن   دهنده  ظه  - هستندتشکیل  از  رژیم    ربعد  علیه  افشاگرانه  آکسیون  یک  امروز 
اسالمی   جمهوری  شد.  سرکوبگر  برگزار  آمستردام  "دام"  میدان  در  در  آکسیون  این 

ماه   آبان  در  گرسنگان  خیزش  از  دستگیر    1398حمایت  حقوق  از  حمایت  همچنین  و 

با احکام    شدگان این جنبش حق طلبانه که اکنون در سیاهچالهای جمهوری اسالمی
گرفت.    وحشیانه صورت  باشند،  می  روبرو  مراساعدام  بنر  ممحل  عکسهاها  با  ی  و 

اسالمی جمهوری  جنایات  از  برای    افشاگرانه  ها  توده  مبارزات  و  ایران  مردم  علیه 
بود.   شده  تزئین  رژیم  این  های سرنگونی  و    متن  فارسی  زبانهای  به  افشاگرانه 

مرا  تریبون  از  مرتبا  هلندی  و  مانگلیسی  که  پخش می شد  استقبال  وسم  و  توجه  رد 

شعارهای حرکت  این  جریان  در  گرفت.  قرار  جمهوری  مردم  رژیم  بر  "مرگ  نظیر  ی 
ت بین توده  شعارهایی در جهت تبلیغ وحد"مرگ بر خامنه ای و روحانی" و    اسالمی"، 

. در فواصل برنامه ها ندبه زبانهای هلندی و فارسی سرداده شد  ها و نیروهای انقالبی
 .   ند یز پخش گردیدن چند سرود انقالبی 

برگزار   "دام"  میدان  در  افشاگرانه  حرکت  شهر  این  تردد  پر  اماکن  از  یکی  که  شد 
ردام بوده و تعداد زیادی از عابران از ملیت های مختلف موفق شدند تا ضمن دیدار  آمست

م ایران که در  از محل آکسیون و بازدید از بنرهای افشاگرانه کمیتۀ حمایت از مبارزات مرد

توده های مح  محل و  کارگران  مبارزات  و  ایران  اوضاع  با  بود،  رژیم  نصب شده  روم علیه 
هر چه بیشتر آشنا شوند. در جریان بازدید عابرین از محل    سرکوبگر جمهوری اسالمی

آکسیون و صحبتهای دائم آنان با رفقای مختلف برگزار کننده این حرکت، بازدید کنندگان  
مورد شرایط جاری ایران، حمایت خود از مبارزات توده    اطالعات ضروری در  ضمن دریافت

 را ابراز می کردند.    م و اهداف برگزار کنندگان این آکسیونهای تحت ست 

از   برخی  های  عکس  و  سازمان  آرم  نصب  با  نیز  ایران  خلق  فدایی  چریکهای  فعالین 
مردمی   قیام  فعاال  98بان  آجانباختگان  گردهمایی،  محل  شدر  مراسم  این  در  کت  رنه 

به س کتاب  میز  برپایی  و ضمن  درئکردند  کنندگان  مراجعه  آکسیون    واالت  اهداف  مورد 
رورت حمایت افکار عمومی از خواستهای برحق کارگران و توده های  پاسخ داده و بر ض

 تحت ستم و پشتیبانی از اهداف جنبش آزادیخواهانه مردم ایران تاکید کردند.  

بعد از ظهر شروع شده بود در ساعت چهار بعد    ودرزاتی که از ساعت  این آکسیون مبا
 خاتمه یافت.  از ظهر با موفقیت

 ارتگران، دشمن زحمتکشان، نابود باید گردد! جمهوری اسالمی، نوکر غ
 م! س پیروز باد سوسیالی  زنده باد انقالب! 

 فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در هلند 
 2020دسامبر   5 - 1399آذر  15

 

 ه بکمک های مالی   1398سال    مردمی  یزشهلند: آکسیون حمایت از خ

 خلق ایران  ریکهای فداییچ 
 سوئد

 کرون   6000                                        وکان باب

 

 آمريکا

 دالر  200رفیق مرضیه احمدی اسکویی       

 

 انگلستان

   پوند 10                     ق کیومرث سنجری  رفی

 پوند  20   اردشیر پورسرتیپ  ،یق زنده یادرف

  

 کانادا

 چریک فدایی خلق مسعود احمدزاده  

    دالر 250                                                           

 ریک فدایی خلق امیر پرویز پویان چ

 دالر 250                                                          

 چریک فدایی خلق عباس مفتاحی  

 دالر 250                                                          

 وروزی چریک فدایی خلق حسن ن

 دالر 250                                                           

 دالر  200         رفیق مهرنوش ابراهیمی        

 دالر  200     رفیق شیرین فضیلت کالم           

 دالر  200         رفیق شهید میر هادی کابلی   

 دالر 200  رفیق شهید محمد حسین خادمی  

 دالر  200             حمید فوالد پور  شهیدرفیق 
 

     17 در صفحۀ هادام

http://www.siahkal.com/
http://www.ashrafdehghani.com/

