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  بابک آزاد 

  ٢٠١٣ اگست ٠٨
  

  "٦٧محکوميت کشتار سال "پيرامون 
  !توسط دولت کانادا

 
 توسط جمھوری اسالمی ۶٧اليحه ای که بر اساس آن کشتار زندانيان سياسی در تابستان  ٢٠١٣ جون ۵در روز 

اين اليجه با ھمکاری عده ای از سلطنت طلب . خوانده می شود در مجلس کانادا به تصويب رسيد" جنايت عليه بشريت"

 که در بيست و پنجمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسی ه مجلس کانادا پيشنھاد شده بودھا ب ھم سنخ آن ھا و ديگر افراد

 ديپلماتيک با جمھوری اسالمی انجاميد، ۀ چوب سياست ھای اخير کانادا که به قطع رابطدر چھار ١٣۶٧در تابستان 

عمأل درواقع، از نظر ديپلماسی و قوانين و مقررات ميان دولت ھا، اين نوع محکوم کردن ھا . امکان تصويب يافت

 تنھا حکم اھرم فشاری در زد و محکوم کردن جمھوری اسالمی توسط دولت کانادا،. تأثيری به نفع مردم تحت ستم ندارد

 اين اھرم فشار و دادن آن به دست کل ۀاين بار مأمور تھي. ش را داردو اربابان امپرياليستبندھای ميان جمھوری اسالمی 

يعنی افرادی مانند کاوه شھروز، پاول . ، دولت کانادا و عمال آن بودندامريکاامپرياليست ھا به خصوص امپرياليسم 

وب منافع شخصی و طبقاتی که در چھارچ" مرکز اسناد حقوق بشر ايران" و يدی و ديگر افراد مشابهدوئر، رضا مر

 .  کانادا در اين فريبکاری انجام وظيفه کردند وامريکادر خط امپرياليسم  خود، عمالً 

 ما و احتمال  متالطمۀی عليه جمھوری اسالمی در جامعئدر سال ھای اخير در شرايطی که تداوم انباشت نفرت توده 

ی، در ھر لحظه يک خطر دائمی برای نظام حاکم است، ما شاھد تشديد تالش ئانفجار آن در شکل شورش ھای توده 

ی با ھدف منحرف کردن ئھای ضد انقالبی قدرت ھای امپرياليستی برای نفوذ آن ھا در اين جنبش ھای اجتماعی و توده 

يکی از عرصه ھای فعاليت ضد انقالبی " زندانيان سياسی "ۀ درآوردن مسألتالش برای نفوذ و به کنترل. آن ھا بوده ايم

 اين سياست ضد خلقی را نيروھای مبارز و ۀامپرياليست ھا و پادوھای مرتجع آن ھا بوده است و يکی از تجليات برجست

جنايت "صدور قطعنامه و . به عينه ديدند" کارزار ايران تريبونال"انقالبی و خانواده ھای زندانيان سياسی در جريان 

 بدون شک گام ديگری در جھت پيشبرد آن سياست عوامفريبانه و ضدانقالبی يعنی ۶٧خواندن کشتار سال " عليه بشريت

 ما و به ويژه خانواده ھای داغدار زندانيان سياسی و ۀجلوه دادن قدرت ھای امپرياليستی با توده ھای ستمديد" دوست"

  .   می باشد۶٠ ۀ قتل عام دھۀقربانيان فاجع

بدون شک تا آن جا که به امر افشای سياست ھای ضد خلقی و محکوميت جنايات و تبھکاری ھای رژيم جمھوری 

 در افکار عمومی بين المللی  و به ويژه در ميان نيروھای مترقی و آزاديخواه -  در حق توده ھای تحت ستم ما -اسالمی 

در پاسخ به .  ناپذير از وظايف مبارزاتی نيروھای انقالبی در ايران استئیو دمکرات باز می گردد، اين امر بخشی جدا

 گذشته از ھر ۀ ايرانی و چپ انقالبی در طول سه دھۀاين ضرورت بوده است که نيروھای مبارز و اقشار آگاه جامع
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ياليستی نظير کانادا  ھمين محافل و دولت ھای امپرۀموقعيتی استفاده کرده و در شرايط بايکوت خبری و سکوت بيشرمان

در حد امکانات خود به افشای جنايات جمھوری اسالمی در سطح افکار عمومی جھان و تالش برای محکوم کردن آن 

 امپرياليست ھا را خورد ۀ فريب سياست ھای رياکاراناما تمام کنه مسأله در اين است که در اين زمينه نبايد. پرداخته اند

 اين است که خون جوانان مبارزی را که اً  مزبور صرفۀمپرياليستی کانادا از تصويب اليحو متوجه نبود که ھدف دولت ا

 را  امپرياليست ھا به قتل رسيدند و صدای آن ھا ھم در نيامدۀ توسط جمھوری اسالمی و در مقابل چشم ھم۶٧در سال 

نش با جمھوری اسالمی مورد استفاده به نفع مقاصد ضد خلقی خويش و از جمله در چانه زنی ھای ميان خود و ھم پيمانا

 که با اين اقدام دولت امپرياليستی کانادا عنان از کف داده و کوشيده اند تا ئیبايد از تمامی اشخاص و نيروھا. قرار دھد

 ما جا ۀبرای مردم زجر ديد" پيروزی" يک ۀو اين اقدام را به مثاب" آزاديخواه"و " دمکرات"اين دولت را يک دولت 

کانادا در قطعنامه مزبور حتی به روی خود " آزاديخواه"و " دمکرات"آيا اين دولتمردان : ال ساده کردؤ يک سبزنند،

 اين جنايت ۶٠ ۀن و نسل کشی کمونيست ھا و انقالبيون در آن زمان در دھا قتل عام مبارزۀآورده اند که چرا در بحبوح

 صادر ننمودند و از آن بدتر، دولتشان با سياست ھای آشکار عليه بشريت را محکوم نکردند و برای آن قطعنامه

و دليل  گذاشتفريبکارانه و در واقع با سکوت و حمايت، دست دژخيمان جمھوری اسالمی در آن نسل کشی را باز 

   کنونی چيست؟  ۀر سياستی در برھييچنين تغ

 کانادا دولتی با که  به توجيھاتی مثل اينعدم درک اين واقعيت و از آن بدتر کتمان آن و تالش برای توجيه آن با توسل

 آمده و يا بدتر از آن ادعای اين »شھروند« ۀ در نشري»رضا بنائی« به نام که از قول فردیاست "  آزادی خواھیۀسابق"

 اين ۀ عمل می کند که از سوی برخی از طرفداران دو آتشامريکابه فرمان که کانادا يک قدرت امپرياليستی نيست و فقط 

به ھمين دليل پرداختن به انگيزه ھای . دام اشاعه داده می شود امری است که از خود اقدام مزبور کم خطر تر نيستاق

چرا که قدرت ھای امپرياليستی که . دولت کانادا در اين زمينه و توجيھات طرفداران ايرانی اين امر خالی از فايده نيست

 در کنفرانس ۵٧مھوری اسالمی را برای به شکست کشاندن انقالب  ھای ايران، جبه عنوان عمده ترين دشمنان خلق

در نتيجه، ھر . گوادالوپ بر مسند قدرت نشاندند، تاکنون ھيچ عمل آگاھانه ای به نفع مردم ما نداشته و نخواھند ھم داشت

 بی نتيجه و توھم  ما کامالً ۀ حمايت از مردم رنجديدۀ اقدامی با انگيزۀتالشی برای جلوه دادن اين اقدام رياکارانه به مثاب

 نيز، فقط در چھارچوب منافع و ۶٧ژست دلسوزی امپرياليسم کانادا برای قربانيان کشتار سال . پراکنيی بيش نيست

در شرايطی که به .  در ھمين راستا بايد مورد توجه قرار گيرداً مصالح امپرياليست ھا قابل فھم و بررسی بوده و صرف

مھوری اسالمی، امپرياليست ھا خطوط خاص خود را در ايران و منطقه پيش می برند و ھر ی جئ ھسته ۀ پروژۀبھان

افکار عمومی را جھت دخالت ھای بيشتر آماده می سازند، رياکاری محض خواھد بود که چنين اقداماتی را با روز 

شم مردم پاشيده و اجازه نداد که مردم  داد و به اين وسيله خاک به چ دفاع از مردم ايران و به نفع مردم ايران جلوهۀانگيز

  .  چھره ھا بشناسندۀ دشمنان خود را در ھمهستمديد

نگاھی به ليست ايرانيانی که برای طرح اين اليحه در مجلس کانادا فعاليت و در حقيقت پادوئی کردند ھر چه بيشتر 

می باشد که وزير " رضا مريدی"ام يکی از آنھا فردی به ن. ماھيت اين ادعاھا و چنين سياسی را آشکار می سازد

پسر شاه " رضا پھلوی "جون ٣اين فرد در روز .  کانادا می باشدیتحقيقات و نوآوری در دولت استان اونتاريو

رضا مريدی خطاب به . به مجلس اُنتاريو معرفی کرد" مبلغ دمکراسی، حقوق بشر و قانون"جنايتکار را به عنوان 

با افتخار، واالحضرت رضا پھلوی وليعھد سابق ايران را معرفی "... رت خود، گفت مجلس اُنتاريو در وصف واالحض

. آقای سخنران، واالحضرت مدافع توانمند دمکراسی، حقوق بشر، حاکميت قانون در ميھن خود ايران می باشند. می کنم

  ." به ھمراه من به واالحضرت خوش آمد بگوئيماً لطف
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 می توان به روشنی ديد که او از مريدان واالحضرت ھا و اربابان امپرياليست آن با توجه به اين سخنان رضا مريدی،

که بھانه ھای راه اندازی جنگ " حقوق بشر"و " دمکراسی"ھا و از مبلغين حيله گری ھای امپرياليستی تحت عنوان 

ع رضا مريدی ھا و عکس ديدگاه ھا و مواضه ب. ھای امپرياليستی در عراق و افغانستان ھم بوده اند، می باشد

 توسط رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی به قتل رسيدند، ۶٠ ۀی که در دھاالحضرت ھايشان، جوانان انقالبيو

يعنی . دشمنان امپرياليست ھا بودند و جان خود را در راه مبارزه با سرمايه داری وابسته و امپرياليست ھا فدا کردند

بنابراين می بينيم که رضا مريدی ھا و واالحضرت . ريدی ھا و امثال آن ھا می باشندھمين قدرت ھائی که رؤسای م

ھايش و رؤسايش در دولت امپرياليستی کانادا از نظر منافع طبقاتی به ھم نزديک بوده و درواقع متحد ھستند و نه تنھا 

  .نان طبقاتی آن ھا محسوب می شونددوست و يار مردم و جوانان انقالبی ايران محسوب نمی شوند، بلکه جزئی از دشم

او در مقام البی . است" کاوه شھروز" مزبور، فردی به نام ۀ اليحۀيکی ديگر از پادوھای امپرياليسم کانادا در پروژ

 مزبور برای تحت فشار قرار دادن جمھوری اسالمی فعاليت کرده که البته به ۀگری دولت اسرائيل برای تصويب اليح

کاوه شھروز وکيل سرمايه دارانی نيز ھست .  که برای دفاع از حقوق بشر در ايران فعاليت می کنددروغ ادعا می کند

ند و البته به مثابه يک وکيل  افريقا به نقض حقوق بشر و قتل عام معدنچيان معترض و مبارز مشغولاکه در معادن 

" حقوق بشر" کار را ھم به حساب دفاع از مجبور است از حقوق اين زالوصفتان در مقابل کارگران دفاع کرده  و اين

  . بگذارد

نگاھی به ماھيت امپرياليسم کانادا و نقش آن در تجاوزات امپرياليستی و سرکوب توده ھای تحت ستم در ھائيتی، 

افغانستان، کلمبيا و حمايت فعال آن از دولت اشغالگر اسرائيل و يا حمايت مالی، سياسی و نظامی از کودتای سال 

 در ھندوراس و ده ھا فاکت ديگر نيز نشان می دھد که دولت امپرياليستی کانادا نمی تواند دلسوز جوانان انقالبی ٢٠٠٩

 دولت ۀاين واقعيت را  برخورد سرکوبگران.  توسط جمھوری اسالمی به قتل رسيدند۶٠ ۀضدامپرياليستی باشد که در دھ

وزارت خارجه و دولت .  تحت ستم قرار دارند نيز نشان می دھداً  شديد اين کشور کهۀ کارگر و ساکنين اوليۀکانادا با طبق

 را به رعايت حقوق کارگرانی که در ئیوقت حاضر نشده که قانونی را تصويب کند که سرمايه داران کانادا کانادا ھيچ

 امکانات تالش کرده عکس، دولت کانادا ھميشه و با ھمهه ب. خارج از خاک کانادا برای آن ھا کار می کنند، وادار کند

 در کشورھای ديگر و چپاول دسترنج توده ھای ستمديده را ھموار ئیکه راه سرمايه گذاری ھای سرمايه داران کانادا

 وابسته به حفظ مافوق سود یبخشدر چرا که حيات و بقای اين دولت امپرياليستی . ارشان باشدگمددنموده و يار و 

 کارگر و خلق ھای ۀاران زالو صفت حاکم بر اين کشور از بابت غارت و چپاول طبقی می باشد که سرمايه دامپرياليستي

  . تحت ستم در کشورھای وابسته ای نظير ايران از آن بھره مند می گردند

می توان با مثال ھای بی شمار خشونت و قھر امپرياليسم کانادا در داخل و خارج از اين کشور را ھر چه بيشتر شرح 

 که ذکر شد نيز کافی ھستند برای نشان دادن اين واقعيت که دولت کانادا نيروی امپرياليستی ئی مثال ھااما ھمين. داد

  . نيست) که مريدی ھا و شھروزھا تالش می کنند به مردم ايران جلوه دھند( بی آزار و صلح طلبی ، خوش خيم

اليتجزای نيازھا و ضرورت ھای تحکيم ھمکاری چنين افراد و عناصری با سياست ھای امپرياليستی کانادا، جزء 

 حاکم بر کانادا به خوبی می داند که حمايت ھای اين افراد و گروه ھای ايرانی ۀطبق. سياست ھای اين قدرت می باشد

افراد و . برای سياست ھای امپرياليستی اش داشته و دارند" حقوق بشری"ضدخلقی چه نقش مھمی در تأمين پوشش 

 شان اعتبار بخشيدن به برنامه ھای امپرياليستی ۀاپوزيسيون ايرانی، از نظر اين دولت وظيفگروه ھای به اصطالح 

  . ايران می باشدۀتحت عنوان خواست و تمايل مردم ستمديد) حتی تا حد ترويج جنگی امپرياليستی عليه مردم ايران(

اميدشان به سھيم شدن  ۀند نيز ھدفشان و ھم می کنء برای قدرت ھای امپرياليستی ايفائیافراد و گروه ھائی که نقش پادو

از آن جا که . در حکومتی است که از نظر آن ھا قدرت ھای امپرياليستی جايگزين جمھوری اسالمی خواھند کرد
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 توده ھا، دستخوش تحوالت و بحران جمله خيزش ھای انقالبی منموقعيت جمھوری اسالمی تحت تأثير عوامل مختلف 

 ۀورماليت فۀاليحجمله  ی ضدانقالب و فرصت طلب نيز در پروژه ھای مختلف امپرياليستی منھای عميق شده، نيروھا

مزبور به خدمت گذاری مشغول شده، در جلساتی با نمايندگان امپرياليست ھا شرکت کرده، و به البی گری در دولت ھا 

در واقع اين . با امپرياليست ھا انجام بدھندو مجلس ھای امپرياليستی پرداخته اند تا شايد بتوانند معامالتی به نفع خود 

  مردم ايران کامالً افراد و گروه ھا به نقش امپرياليست ھا در به قدرت رساندن جمھوری اسالمی و شکست دادن انقالب

 تقاضای شان از قدرت ھای امپرياليستی اين است که آن ھا را جايگزين جمھوری اسالمی ۀواقف ھستند، و حال ھم

آن  وفاداری خود به ۀ برای متقاعد کردن قدرت ھای امپرياليستی و نشان دادن درجئی چنين افراد و نيروھااً ممسل. کنند

  .  ی نيز دست خواھند زدھا، به ھر عمل کثيف و ضدخلقي

 تصويب اين اليحه، نشان می دھد ۀتوجه به واقعيت ھای موجود و در نظر گرفتن انگيزه و منافع طبقاتی بازيگران صحن

 امپرياليسم کانادا ارزشی برای آرمان ھا و  مزبور در مجلس کانادا، به ھيچ وجه به اين معنا نيست کهۀتصويب اليح که

ن انقالبی و ضد امپرياليستی که توسط جمھوری اسالمی امبارز. اھداف و خون جوانان مبارز و انقالبی ايران قائل است

شان؛ از نظر قدرت  خاطر آگاھی و اعتقادات انقالبی  بهاً داشته و دقيقبه قتل رسيدند، از نظر امپرياليست ھا حقانيت ن

 ھدف قدرت ھای امپرياليستی از به قدرت رساندن جمھوری اسالمی، اً اساس. ھای امپرياليستی مستحق نابودی بودند

و پادو ھای . زدسرکوب ھمان جوانان انقالبی و آزاديخواھی بود که امروز دولت کانادا برای آن ھا اشک تمساح می ري

طرفداری از حقوق بشر و دمکراسی امپرياليسم کانادا و دوستی اش با مردم ايران ايرانی اش اين اشک ھا را به حساب 

  . جا می زنند

 امريکابه فرمان مضحک تر و مشمئز کننده تر اين که مدعی می شوند که کانادا يک قدرت امپرياليستی نيست و فقط 

 درست است، اما اين واقعيت به آن معنا  است و در ھمان خط عمل می کند کامالً امريکانادا متحد اين که کا. عمل می کند

 نقش خاصی است که کانادا به عنوان يکی از نيروھای تشکيل ۀبلکه اين نشان دھند. نيست که کانادا فقط دنباله رو است

.  ھستآن دولت نيز جھت منافع امپرياليستی خوِد  قدرت ھای امپرياليستی در جھان بر عھده گرفته که درۀ مجموعۀدھند

 کانادا خود امپرياليسم نيست، سياست ھای تجاوزگرانه و امپرياليستی بنابراين، فريبکاری آشکار است که با اين ادعا که

يد ؤخود متنھا نگاھی به نقش ارتش اين کشور در افغانستان . آن را توجيه نموده و راه پادوئی برای کانادا را صاف نمود

رياکارانه بودن چنين استداللی می باشد و به ھمين دليل ھم بايد بستن سفارت کانادا در ايران و شناختن کشتار تابستان 

عالوه بر اين، در تاريخ روابط .  به عنوان جنايت عليه بشريت را ھم در ھمين چھارچوب ديد و توضيح داد۶٧سال 

جمله   با جمھوری اسالمی، اين اولين بار نيست که قدرت ھای امپرياليستی و من اخير امپرياليست ھاۀ سال٣٣ديپلماتيک 

 به اصطالح قطع کرده اند و يا اً کانادا روابط مستقيم و علنی خود با رژيم جمھوری اسالمی را کاھش داده و حتی موقت

ن رشدی توسط جمھوری به طور مثال پس از صدور فرمان قتل سلما(سفارتخانه ھای خود را در ايران بسته اند 

توسط ھمين قدرت ھای .. و يا ده ھا قطعنامه در محکوميت اين رژيم وابسته به خاطر نقض حقوق بشر و ) اسالمی

اما . امپرياليستی در سازمان ملل و يا کميسيون ھای تابع آن و يا حتی در پارلمان ھای اين کشورھا تصويب شده است

نه به خاطر دفاع امپرياليست ھای تبھکار از ... رابطه ھا و " قطع"ھا و " وميتمحک"تجربه نشان داده که تمامی اين 

 مردم ايران، بلکه به خاطر تأمين بھتر و وسيع تر اھداف ضد انقالبی امپرياليست ھا و سرمايه داران ۀحقوق پايمال شد

  .  ايران عليه دشمنانشان بوده استبين المللی عليه توده ھای محروم، و فريبکاری و انحراف مسير جنبش انقالبی مردم 

 خود برای کانادا، ادعا می کنند که دولت کانادا صلح طلب بوده و فقط از زمانی که تحت ئیعوامفريبان در توجيه پادو

که   درحالی؛ به دخالت نظامی در کشورھای وابسته دست زدهامريکا قرار گرفت، به دنباله روی از امريکاتأثير دولت 

 ۀاوزات امپرياليستی جھت گسترش سرمايه ھای طبقجاست که ارتش کانادا ھميشه نقش مھمی در تواقعيت اين 
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مانند شرکت کانادا در جنگ ويتنام و دخالت نظامی در (واقعيت ھای تاريخی . امپرياليست حاکم بر کانادا داشته است

  . يد اين امر می باشدؤم) سومالی

ن انقالبی؛ تنھا با درک واقعی از باورھا و اعتقادات انقالبی آن ھا و ا مبارز يادبنا بر آن چه که گفته شد، بزرگداشت

افراد و نيروھای انقالبی و . ن کشتار آن ھا امکان پذير است دشمنان و شکنجه گران و عامالۀ واقعی ھمۀشناخت چھر

عيت پافشاری کرده اند که ، بر اين واق۶٧اقشار آگاه جامعه ھر سال در سالگرد جنايت جمھوری اسالمی در تابستان 

 به قدرت رساندند و ۵٧عالوه بر عمال جمھوری اسالمی؛ قدرت ھای امپرياليستی نيز که جمھوری اسالمی را در سال 

نيروھای انقالبی و توده ھای آگاه ايران .  محسوب می شوند۶٠ ۀن جنايات دھتاکنون نيز در حفظ آن کوشيده اند، عامال

 و پايان دادن به ھر نوع ظلم و ستم و جنايت در ايران ھستند، به ۶٧ن جنايت دن عامالکه خواھان به مجازات رسي

روشنی می دانند که اين امر جز با سرنگونی انقالبی جمھوری اسالمی و قطع دست امپرياليست ھا از ايران امکان پذير 

ستدالل و قانونمندی ھای خاص  کارگر و توده ھای تحت ستم دارای اۀ انقالبی طبق-حرکت ھای مبارزاتی . نيست

 کارگر آگاه ايران به خوبی می دانند که دست يابی به آزادی و دمکراسی ۀتوده ھای تحت ستم و طبق. خودشان ھستند

 مستقل و انقالبی خود آن ھا برای نابودی کامل ۀواقعی و پايان دادن به فقر و فالکت و بدبختی، تنھا از طريق مبارز

تنھا راه حلی که برای رسيدن به . ابسته و خلع يد از قدرت ھای امپرياليستی امکان پذير استسيستم سرمايه داری و

 کارگر و توده ھای تحت ۀقدرت ھای امپرياليستی، پيش پای طبقآزادی واقعی از ظلم و ستم ھای جمھوری اسالمی و 

برای نيل به . امل جمھوری اسالمی است قھرآميز طوالنی و مستقل، برای نابودی کۀستم آگاه ايران وجود دارد، مبارز

اين ھدف، پيکار با تمامی تجليات سياست ھای ضد انقالبی امپرياليست ھا و مرتجعين به منظور نفوذ در صفوف 

 ناپذير از مبارزه برای ئیکارگران و خلق ھای تحت ستم و منحرف کردن جنبش آنان از يک مسير انقالبی، جزئی جدا

  .ست واقعی ائیآزادی و رھا

  ٢٠١٣ جوالی ٩
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