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  1389دي                                                    پانزدهمدوره جديد سال       ارگان چريكهاي فدايي خلق ايران                          

 سرمقالهسرمقاله

  :فرياد مردم انقالبي تونس
 !زنجيرها بايد پاره شوند 

  ،"زين العابدين بن علي " ،مردم ستمديده تونس با توسل به قيام يكپارچه خود ...
ا جنايت و چپاول و دزدي سال ب 23قدر قدرت اين كشور كه ظاهراً ديكتاتور 

اعالم كند  يحكومت كرد را مجبور كردند در تلويزيون ظاهر شده و در كمال زبون
 اين اظهار عجز در مقابل قدرت توده هاي مبارز،. "من حرف شما را فهميدم": كه

كه در جريان اوج گيري انقالب مردم در است شاه ايران  ياد آور عجز و البهدرست 
يون آمد و با صدايي لرزان از ديدن قدرت تاريخي توده ها اعالم به تلويز 57سال 
آنچه مردم مبارز تونس مي توانند از . كه صداي انقالب مردم را شنيده استكرد 

ئي هر چند نتيجه قدرت اظهار عجز هاتجربه ايران بياموزند اين نكته است كه چنان 
و حكومت هاي دست نشانده امپرياليستها  بايد دانست كه ولي .مبارزاتي مردم است

بر اتش خشم توده ها مهار زده و نظام خود را  دست مي يازند تابه هر شيوه اي شان 
  2صفحه ....حتي به قيمت پذيرش عقب نشيني هاي جزئي حفظ كنند

  گزارش نشست تشكيالتي چريكهاي فدائي خلق ايران
ی که با خونشان راه سرخ رسيدن به آزادی و سوساليسم را هموار نشست با اعالم يک دقيقه سکوت به ياد تمامی انقالبيون....

قبل از هر چير مقررات ناظر بر نشست طرح و به تصويب . نمودندو به ويژه جان باختگان چريکهای فدائی خلق ايران آغاز گشت
. ر گرفته بود پرداختسپس نشست به بررسی گزارش سياسی و تشکيالتی مرکزيت که از قبل در اختيار رفقا قرا. رفقا رسيد

بررسی اين گزارش که در آن، همه حوزه های فعاليت تشکيالت در فاصله دو نشست وسيع تشکيالتی مورد بحث قرار گرفته  و 
فعاليتهای انجام شده و همچنين نقصانها،کمبود ها و ضعفهای موجود در مقابل گسترش بيشتر فعاليتهای  تشکيالت با صراحت 

ود به تک تک رفقا امکان داد تا ضمن آگاهی بر همه جوانب حرکت تشکيالت، پيشنهادهای خود را جهت طرح و بررسی شده  ب

  ٤ صفحه                                 . ارتقاء فعاليتهای سازمان و رفع کمبود های موجود ارائه نمايند

  

  
  
  
  
  
  

  

نگاهي به گفتگو هاي دروني بين دوسازمان چريكهاي 
بخش   -و مجاهدين خلق ايرانفدائي خلق ايران 

  5صفحه                                               !ماركسيست

 در صفحات ديگر
  
خون سرخ بهروز، تا پرچم  زا ●

 9....... .......................آزادي 

گزارش فعالين چريكهاي فدايي  ●
انگليس،  استراليا،از خلق ايران 
  20و  19، 15...........آمريكا و كانادا

وقتي بهزاد كريمي، فرخ نگهدار را نقد  ●
  16...... ..........................  !ميكند
مصاحبه با يك فعال كارگري  ●
  18........ ...........) ..قسمت هفتم(

  "!حقيقت"الخي حقيقت زير نام س 
آیا کسی که قلمش را در خدمت طبقات 

، می تواند ارتجاعی بکار نگرفته باشد
بهاران خجسته "سرود هميشه جاودان 

را که با نام و یاد کرامت در آميخته و " باد
دلهای مردم ما را گرمی می بخشد، 

ترین  سرودی که کرامت آن را در سياه
دوران زندگی مردم ما در تشویق اميد و 
زندگی بهتر و یاد آوری اجتناب ناپذیری 
پایان زمستان سرد و فرارسيدن بهار 
پيروزی استثمار شدگان بر مرتجعين 
حتی در چنگال دشمن به ميان دیگر 
زندانيان سياسی می برد، را صرفًا یک 
خاطره سپری شده گذشته ناميده و 
سپس با یاوه گویی، حاصل زندگی 
کرامت و هزاران رهرو راه کرامت های 

جلوه داده و " یک سنگ قبر"عزیز را تنها 
      بخواند؟ " تراژدی"
   ١٠ صفحه                          

پيمان وهاب زاده و وظيفه 
 !جنبش فدائي "بازنگري تاريخي"
و مبارزه  تاريخ سرشار از مقاومت ...

درستی به طبقات تحت ستم، اگر ب
نسل های آينده منتقل شود، می تواند 
به عنوان منبعی از تجربيات مبارزاتی 
 ستمديدگان برای رسيدن آنها به
پيروزی و رفع ستم در جامعه بکار 

از اين روست که طبقات . گرفته شود
فرودست در جامعه طبقاتی تالش می 
کنند که تاريخ واقعی خود را فراموش 
نکرده و آن را سينه به سينه به نسل 
های آينده منتقل کنند و با استفاده از 
تجربيات تاريخی به ارتقای مبارزات خود 

    . ..حاکم بپردازندبا ظلم و ستم طبقات 

  ١٣صفحه   
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 ،شور را فرا گرفتخيزش شور انگيز مردم ستمديده تونس در هفته هاي اخير به تدريج همه اين كاز طوفاني كه 
واقعيت اين است كه قيام . كنوني است در شرايطبيشك يكي از رويدادهاي مبارزاتي شادي بخش و الهام دهنده 

طبقات ستمگر حاكم و هم همانقدر كه براي توده هاي ستمديده خاورميانه الهام بخش است همانقدر تونس مردم
شاهد  ،به دنبال اين قيام. را براي آنها به صدا در آورده است ديكتاتورهاي منطقه را به وحشت انداخته و زنگ خطر

-بيانگر تشديد بحران اقتصاديهمه اين خيزش ها . تشديد امواج مبارزات توده اي در الجزاير و اردن نيز بوديم 
و  سياسي گريبانگير نظام سرمايه داري جهاني بوده و نشان مي دهد كه چگونه در همه جا مردم از فقر و فالكت

  .كارد به  استخوانشان رسيده است ها،بيكاري و فساد و سركوب  امپرياليستها و دولتهاي مزدور و وابسته به آن
  
قدر قدرت اين ظاهراً ديكتاتور   ،"زين العابدين بن علي " ،مردم ستمديده تونس با توسل به قيام يكپارچه خود 

را مجبور كردند در تلويزيون ظاهر شده و در كمال  سال با جنايت و چپاول و دزدي حكومت كرد 23كشور كه 
ياد آور درست  اين اظهار عجز در مقابل قدرت توده هاي مبارز،. "من حرف شما را فهميدم": كهاعالم كند  يزبون

به تلويزيون آمد و با صدايي لرزان از  57كه در جريان اوج گيري انقالب مردم در سال است شاه ايران  عجز و البه
آنچه مردم مبارز تونس مي توانند . كه صداي انقالب مردم را شنيده استقدرت تاريخي توده ها اعالم كرد  ديدن

ئي هر چند نتيجه قدرت مبارزاتي مردم است ولي در اظهار عجز هااز تجربه ايران بياموزند اين نكته است كه چنان 
و حكومت امپرياليستها  بايد دانست كه .مي زنندفريبكاري بزرگي  عين حال دشمنان مردم با توسل به آن دست به 

بر اتش خشم توده ها مهار زده و نظام خود را حتي به قيمت  دست مي يازند تابه هر شيوه اي هاي دست نشانده شان 
  .پذيرش عقب نشيني هاي جزئي حفظ كنند

  
 ،عد از آغاز اعتراضات مردميتلقي مي شد كه حتي ب "ثبات"درست است كه از نظر امپرياليستها تونس آنقدر با 

ساله را سرنگون كند يا  74بعيد است مشكالت تونس،رئيس جمهور "كه ژانويه مدعي شد  6نشريه  اكونوميست در 
اما تجربه بار ديگر ضمن تاكيد بر قدرت دورانساز توده هاي به  ،"حتي الگوي حكومت استبدادي او را تكان دهد

ات رسانه هاي بورژوائي در چهارچوب منافع لحظه اي آنها اشاعه يافته و ثانيا آن پاخاسته، نشان داد كه اوال تبليغ
هر حادثه اي مي در شرايط مقتضي كه با زور سركوب و اختناق حفظ مي شود آنقدر شكننده است كه  "ثباتي"

رد تحصيل خودكشي ف ،جرقه خيزش عظيم توده اي در تونس همانطور كه ديديم كه چطور. تواند آنرا درهم شكند
بر پا كرده بود كه  )سبزي فروشي( كرده اي بود كه براي سير كردن شكم گرسنه خود و خانواده اش دكه اي 

عدم درك همين شكنندگي و عدم ارزيابي صحيح از قدرت توده هاي  اتفاقاً،. بوسيله دولت سركوبگر ويران گشت
كه قيام مردم غرش رعد در آسمان بي ابر نبود و روشن است . به پاخاسته بود كه طبقات حاكمه را غافلگير كرد

مردم زحمتكش تونس بر زمينه فقر و فالكت و استثمار وحشيانه اي كه در طول سالهاي مديد طبقه حاكمه بر . نيست

آنها تحميل كرده  وبا سركوب عريان آنرا حفاظت مي 
بپاخاستند و تونس را براي ديكتاتور غير قابل  ،كند

. بور به فرار به عربستان سعودي نمودندسكونت و او را مج
مويد آن است كه اصلي ترين نگاهي به شعار هاي مردم 

مسأله براي آنها پايان دادن به فقر و سركوب درجامعه 
ستم  و به فشار "و  "رفاه را در كشور تقسيم كنيد ". است

 .از شعار هائي بود كه مردم فرياد مي زدند "خاتمه دهيد
ردم در شعار هايشان خانواده همسر بن وقتيكه م  همچنين

نه  "علي را آماج حمله خود قرار دادند و فرياد مي زدند 
اين امر . "نه براي طرابلسيه كه بودجه را به غارت مي برند

ديكتاتور  "بيت"نشان مي دهد كه عناصر تشكيل دهنده 
چگونه به دليل قدرت و نفوذ خود همه امكانات مملكتي را 

از دالئل خشم و  "فساد و گراني"دند و چرا به يغما مي بر
بر اساس گزارش خبرگزاريها  تنها . خيزش مردم شده است

بر آن دست  يكي از حوزه هائي كه خانواده ليلي طرابلسيه 
انداخته و آنرا در انحصار خود داشت تجارت خودرو مي 

  .باشد
   

در هفته هاي اخيرو به دنبال خيزش توده ها در تونس، شهر 
اين كشور هر روزه شاهد تظاهرات و اعتراض مردمي  هاي

بود كه با سنگ و كوكتل مولوتف با نيرو هاي سركوب 
با آتش زدن مراكز  آنها. ديكتاتوربه مقابله بر خاسته بودند

دولتي خشم و نفرت خود را از وضع موجود به نمايش مي 
هر كجا مردم بپاخاسته اند تا زنجير  حقيقتاً كه. گذاشتند

اسارت خود را بگسلند صحنه هائي خلق كرده اند كه هاي 
از طرف ديگر  .قلم از توصيف شايسته آن عاجز است

شدت سركوب توده هاي مبارز و خشمگين تونس از طرف 
 "متحد كه به گزارش سازمان مللمزدوران به حدي بود 

 
  
  
  
  

  
  

 

تجربه تونس به مثابه يک کشورتحت 
سلطه امپرياليسم  بار ديگر نشان داد  که 
چگونه بورژوازی جهانی و مزدوران داخلی 
اش با اعمال سياستهای رياضت کشانه، 
تسمه از گرده مردم کشيده و با استثمار 

يانه و غارت منابع طبيعی کشور، وحش
مردم را در  فقر و فالکت  و بيکاری رها می 

شک اين چپاول وحشيانه در  بي. سازند
شرايطی که بحران سر تا پای نظام 
سرمایه داری در سراسر جهان را فرا 
گرفته و امپرياليستها می کوشند بار 
بحرانهای خود را بر دوش مردم کشور 

نند، ابعاد هر های تحت سلطه سرشکن ک
چه گسترده تری پيدا کرده و خشم و نفرت 

خشم . توده ها را فزونی می بخشد
ونفرتی که منجر به قيام مردم تونس شد 
و طومار حکومت وابسته بن علی را در هم 

اين قيام گرچه توانسته در سد . پيچيد
ديکتاتوری شکاف انداخته و مستبد حاکم 

ی تنها را فراری دهد، اما که فرار بن عل
گام کوچکی از راه طوالنی است که باید 

  .برای رسيدن به آزادی پيموده شود

  !زنجيرها بايد پاره شوند:  سمردم انقالبي تون فرياد
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در اين  "شورش زندانيان تن در اثر تيراندازي، خودكشي هاي اعتراضي و 100ظرف پنج هفته گذشته بيش از 
به واقع  قيام مردم چنان طبقات حاكمه را به وحشت انداخت كه آنها صالح را  . كشور جان خود را از دست داده اند

در آن ديدند كه با فدا كردن بن علي توهم تغيير در مردم ايجاد كرده و با  دامن زدن به اين توهم امكان فريب مردم 
اما واقعيت اين . نند كل نظام  بورژوائي را از آتش تعرض خشمگينانه توده ها حفظ كنندرا بدست آورند تا  بتوا

  .است كه با فرار ديكتاتور مسأله تونس حل شدني نيست
  

تجربه تونس به مثابه يك كشورتحت سلطه امپرياليسم  بار ديگر نشان داد  كه چگونه بورژوازي جهاني و مزدوران 
با استثمار وحشيانه و غارت منابع طبيعي  تسمه از گرده مردم كشيده و، ي رياضت كشانهداخلي اش با اعمال سياستها

بيشك اين چپاول وحشيانه در شرايطي كه بحران سر تا . مردم را در  فقر و فالكت  و بيكاري رها مي سازند ،كشور
بحرانهاي خود را بر دوش مردم  را فرا گرفته و امپرياليستها مي كوشند بارسرمايه داري در سراسر جهان پاي نظام 

ابعاد هر چه گسترده تري پيدا كرده و خشم و نفرت توده ها را فزوني مي  ،كشور هاي تحت سلطه سرشكن كنند
اين قيام . خشم ونفرتي كه منجر به قيام مردم تونس شد و طومار حكومت وابسته بن علي را در هم پيچيد. بخشد

اما واقعيت اين است كه فرار بن علي  ،ف انداخته و مستبد حاكم را فراري دهدگرچه توانسته در سد ديكتاتوري شكا
  .براي رسيدن به آزادي پيموده شودبايد تنها گام كوچكي از راه طوالني است كه 

  
بدون نابودي كل نظام است كه تجربه مبارزات خلقهاي منطقه و به خصوص تجربه خلقهاي ايران نشان داده 

به همين دليل . و اين مهم جز با يك رهبري انقالبي ميسر نيست ؛ن رسيدن به آزادي وجود نداردستمگرانه حاكم امكا
هم كارگران و مردم ستمديده و نيروهاي انقالبي  بايد از فضائي كه عقب نشيني هاي هيئت حاكمه ايجاد مي كند 

ا روشني انكار ناپذيري نشان داده كه تجربه مردم ما ب. جهت تشكل خود و شكل دادن به رهبري انقالبي استفاده كنند

سرنوشت خود را با سرنوشت  امپرياليستها هرگز
مزدورانشان گره نزده و هر كجا كه مصالح شان ايجاب 
كند براي حفظ مناقع خود از قرباني كردن مزدوراني چون 

بنابراين تنها راهي . دريغ نخواهند كرد.... شاه وبن علي و 
ود دارد مبارزه براي نابودي كه جهت رسيدن به آزادي وج

كل نظام سركوبگرانه حاكم مي باشد كه با هزاران رشته به 
امپرياليسم وابسته بوده و بدون نابودي آن امكان رسيدن به 

  . آزادي وجود ندارد
  

به شعار  متن شعر گونه اي مردم تونسعظيم در جريان قيام 
را اگر مردم زندگي ": كه چنين بود مردم تبديل شده بود

شب بايد برود و  بخواهند، سرنوشت تسليم مي شود،
بدون پاره تجربه نشان مي دهد . ".زنجيرها بايد پاره شوند

شدن همه زنجير هاي اسارت طبقات محروم تونس يعني 
نظام سرمايه داري و سلطه امپرياليسم از آزادي و برابري 

خون جانباختگان خيزش توده اي در . خبري نخواهد بود
  .  واك گر اين حقيقت مبارزاتي ستتونس پژ

  ١٢از صفحه    ......سالخي حقيقت زير نام

عنوان دیگری که به او می دهند یکی از سخنگویان اصلی در آن سمينار خواهد بود، می توان از پيش متوجه شد که در آن 
" حقيقت"کدام نظرات ضد کمونيستی و ارتجاعی به عنوان سمينار دانشگاهی، محلی که اصوًال باید جایگاه علم و دانش باشد، 

ه دهند سميناری که مواضع سازمان! در تاریخ چریکهای فدایی خلق، به نسل های جوان عرضه خواهد شد" بازنگری"تحت عنوان 
این " (وسویم"گانش در مسایل سياسی روز ایران نيز در بهترین حالت، پشتيبانی از اصالح طلبان حکومتی و به طور مشخص 

  .می باشد) ۶٠ها و مبارزین دهه  قاتل هزاران تن از کمونيست

هر انسان با وجدان و دارای شعور سياسی می تواند پس از کمی کنکاش در مواضع دست اندر کاران و عمده 
ا و ی" بيطرفانه"و " تاریخی"وال کند که چرا سميناری که ادعایش بررسی ئشرکت کنندگان سمينار آمستردام، س

ترین دوره های حيات  پر افتخارترین سازمان کمونيستی تاریخ معاصر کشور ما و یکی از درخشان" پژوهشی"
ها  هایی بدل شود؟ آیا حضور آن مبارزاتی در تاریخ مملکت ماست باید به تریبون چنين عناصر و يا ضد کمونيست

ار کنندگان سمينار، برای پيشبرد اهداف ضد اتفاقی ست؟ آیا همين افراد و نيروها ابزار مناسب مورد نظر برگز
  فدایی ستيز این کار ظاهرا پژوهشی نيستند؟  کمونيستی و

رغم ه وقت آن است که با مشاهده این واقعيات، مبارزينی هم که ديروز مستقيما در صفوف اين سازمان، مبارزه کرده و ب
بوسی ارتجاع در نغلطيده اند و اکنون جزء  خ نگهدار به آستاناختالفشان با خط و مشی آن، پس از جدايی مانند دار و دسته فر

مدعوین هستند، با در نظر گرفتن ماهيت این تریبون خود را بازیچه دست برگزار کنندگان این سمينار و سياست های ضد 
 .ها نکنند و با حضورشان به این کمپين ضد کمونيستی اعتبار نبخشند کمونيستی و ضد فدایی آن

 damavand1349@yahoo.com       ادی فرچنگيز قب
  ٢٠١١ژانویه  ٣  - ١٣٨٩دی ماه  ١٣

  :ها زيرنويس

ها از کسی نقل قول می آورد که تماس هايش با وزارت اطالعات شهره عام و خاص  جناب صالحی برای کوبيدن کمونيست): ١(
بدون آنکه حتی  و.  ی يعنی همان افسری است که با صمد بهرنگی به ارس رفت و تنها بازگشتحمزه فراهتمن منظور  !! است

ها خود را از انظار مخفی ساخت و بعد ها در جريان دادگاهی که برای بررسی  مرگ صمد را به خانواده اش اطالع دهد برای مدت
  . وران وزارت اطالعات در تماس بوده استلمان شکل گرفت اعتراف نمود که با مامآجنايت رستوران ميکونوس در 

دستگير و پس از شکنحه های  "راه کارگر"منظور رفيق يوسف آلياری است که از دوستان کرامت بود و به اتهام ارتباط با ): ٢(
 .اعدام گرديد   ۶٣وحشيانه به دست جالدان جمهوری اسالمی در سال 



4 صفحه          139شماره                                      پيام فدايي 
 

  

نشست . اخيرا نشست عمومي سازمان در تاريخ مقرر همچون سالهاي گذشته برگزار شد 
با اعالم يك دقيقه سكوت به ياد تمامي انقالبيوني كه با خونشان راه سرخ رسيدن به 

ايران  آزادي و سوساليسم را هموار نمودندو به ويژه جان باختگان چريكهاي فدائي خلق
سپس . قبل از هر چير مقررات ناظر بر نشست طرح و به تصويب رفقا رسيد. آغاز گشت

نشست به بررسي گزارش سياسي و تشكيالتي مركزيت كه از قبل در اختيار رفقا قرار 
بررسي اين گزارش كه در آن، همه حوزه هاي فعاليت تشكيالت . گرفته بود پرداخت

ي مورد بحث قرار گرفته  و فعاليتهاي انجام شده و در فاصله دو نشست وسيع تشكيالت
همچنين نقصانها،كمبود ها و ضعفهاي موجود در مقابل گسترش بيشتر فعاليتهاي  
تشكيالت با صراحت طرح و بررسي شده  بود به تك تك رفقا امكان داد تا ضمن 

اي آگاهي بر همه جوانب حركت تشكيالت، پيشنهادهاي خود را جهت ارتقاء فعاليته
  . سازمان و رفع كمبود هاي موجود ارائه نمايند

  
نشست با اختصاص وقت الزم به همه شركت كنندگان امكان داد تا فعاالنه به نقد و 
بررسي گزارش پرداخته  و سپس با توجه به مالحظات طرح شده از سوي رفقا، گزارش 

ه گزارش سپس گزارش مالي سازمان كه بطور مجزا ضميم. مركزيت را تصويب نمود
مركزيت شده بود مورد توجه رفقا قرار گرفت و نشست با توجه به اين واقعيت كه تنها 
منبع درآمد تشكيالت حق عضويت اعضاء و كمك هائي است كه فعالين ودوست داران 
سازمان در اختيار تشكيالت قرار مي دهند بر ضرورت تالش براي گسترش فعاليت 

  .   ويت توان مالي سازمان، تاكيد نمودجهت جمع آوري كمك هاي مالي و تق
 

از آنجا كه يكي از محور هاي گزارش سياسي مركزيت، بررسي و تحليل واقعيت 
و برخورد با مواضع اتخاذ شده در اين   88خيزش عظيم توده هاي ستمديده ما در سال 

رابطه بود نشست بطور مجزا به بررسي اين رويداد تاريخي پرداخته و ضمن تحليل 
ائي اين انفحار توده اي بزرگ، مواضع طبقات و نيرو هاي سياسي مختلفي كه در چر

صحنه سياسي كشور فعال مي باشند را در اين رابطه بررسي نموده و با تكيه بر پراتيك 
در اين  .زنده توده ها صحت مواضع تشكيالت در اين رابطه را مورد تاكيد قرار داد

اه هاي عمده موجود در رابطه با خيزش توده ها بحث تقريبا تمامي تحليل ها و ديدگ
  . كه در اين ميان ديدگاه هاي زيرمورد تاكيد قرار گرفت. مورد بررسي قرار گرفت

  
اول ديدگاهي كه  با تكيه بر حضور فعال اصالح طلبان حكومتي در مبارزات توده ها 

د و در بودن قيام مردم حكم مي دا "ارتجاعي"جهت منحرف كردن آن مبارزات بر 
دوم ديدگاهي كه خيزش عظيم مردم ما . نتيجه شركت و حمايت در آن را نفي مي كرد

  . را شورش طبقه متوسط جا مي زد

چهارم . سوم نظري كه مدعي بود طبقه كارگر در اين قيام حضور نداشته است
پنجم نظري كه مدعي بود . ديدگاهي كه خيزش مردم را داراي رهبري قلمداد مي كرد

و سرانجام تفكر نادرستي كه در . رهبري از آن اصالح طلبان حكومتي  مي باشداين 
تالش بود قيام مردم ما را مبارزه اي مسالمت آميز تعريف كرده و از آن، نادرستي 

نشست با نشان دادن عدم انطباق .  هرگونه مقاومت و اعمال قهر انقالبي را نتيجه بگيرد
نادرستي همه اين تحليل ها بر اين واقعيت تاكيد نمود  اين ديدگاه ها با واقعيات عيني و

كه خيزش بزرگ مردم ما قيامي خود بخودي و فاقد رهبري بود  كه هر جريان سياسي 
اما به دليل پراكندگي . در حد امكانات خود در تالش بود تا مهر خود را بر آن بكوبد

ري كننده در صحنه، صفوف مردم و عدم تشكل آنها و همچنين فقدان سازمانهاي رهب
خيزش مردم از فقدان رهبري در رنج بود و اساسا همين ضعف، وظيفه بزرگ تالش 
. براي شكل دادن به چنين رهبري اي را در مقابل جنبش انقالبي مردم ما قرار مي دهد

در جريان بحث هاي خالقي كه در اين زميه رخ داد نشست  ضمن تاكيد بر انطباق 
وي تشكيالت  با واقعيت و تئوري هاي راهنماي حركت سازمان  مواضع اتخاذ شده از س

  .بر ضرورت تبليغ هر چه وسيع تر اين تحليل ها و مواضع تاكيد نمود
 

در بخش ديگري از مباحث مربوط به بررسي گزارش سياسي مركزيت، نشست به مباحثه 
با توجه به  در باره بحران اقتصادي نظام امپرياليستي در سطح بين المللي پرداخته و

سياست امپرياليستها در سرشكن كردن هر چه بيشتر بار بحرانهاي خود بر دوش 
كشورهاي تحت سلطه و بالطبع كارگران و توده هاي ستمديده اين كشور ها وظايف 

در اين بحث به خصوص بر اين نكته . كمونيستها در اين رابطه را مورد بحث قرار داد
هاي كار تبليغاتي كوشيد تا همه توجيهاتي كه  تاكيد شد كه بايد در همه حوزه

بورژوازي براي الپوشاني نقش خود در اين بحرانها به آنها متوسل مي گردد را كنار زد 
و نقش خود اين طبقه انگلي را درهمه نابسامانيهاي اقتصادي موجود در مقابل ديد 

ر راستاي نابودي كارگران و زحمتكشان قرار داده و انرژي انقالبي طبقه كارگر را د
  .نظام حاكم سازمان داد

 
نشست عمومي سازمان همچنين به تفصيل  فعاليتهاي نظري و عملي تشكيالت در دوره 
اخير را مورد بررسي قرار داده و بر ضرورت تالش براي گسترش اين فعاليتها تاكيد 

در در پايان نشست رفقا ضمن تعيين برنامه حركت سازمان در دو سال آينده  .كرد
فضائي مبارزاتي و رفيقانه مركزيت جديد تشكيالت را انتخاب نمودند و به اين ترتيب 

  .  نشست وسيع تشكيالتي به كار خود پايان داد
  

 

  گزارش نشست تشكيالتي چريكهاي فدائي خلق ايران
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اميدوارم که . حضور دارن اتاقبا سالم به همه رفقائی که در اين 
چنين و با تشکر از برگزارکنندگان اين جلسه که  .صدا خوب باشه

تا در مورد نوارهائی که منعکس کننده ن م کردفراهرو فرصتی 
بخشی از بخشهائی از تاريخ نهضت انقالبی مردم ما و همچنين 

بحث است با هم  ۵٠تاريخ سازمان چريکهای فدائی خلق در دهه 
قبل از هر چيز اجازه بديد که خوشحالی . داشته باشيم و گفتگو 

اعالم کنم وار ها و علنی شدن اين ن را از انتشار اين نوار ها مخود
و تشکر کنم از کسانی که اين نوار ها را در اختيار داشتند و 
سرانجام تصميم گرفتند که پس از گذشت اين همه سال اين 

رابه قول رفيق کبير حميد بخش از اسناد جنبش انقالبی مردم ما 
. دهندده و در اختيار همگان قرار کرخارج " زوايای انبار ها"از اشرف 
قلبشان برای  آزادی و به یاور من که همه کسانی که  هينواقعيت ا

از اينکه اين نوارها در اختيار همگان قرار  هسوسياليسم می تپ
خوشحالند که می توانند بطور زنده  در جريان . گرفته خوشحالند 

عمل و در  در صحنهکه مباحثات فی مابين دو جريان سياسی 
فعال بودند امپرياليسم شاه  مبارزه بر عليه رژيم وابسته به صحنه 

بدهند و صدای آنها را گوش بگيرند و به حرفهای رهبران آنها قرار 
که در مقابلشان مختلفی مسائل مقابل که آنها در و ببيند بشنوند 

فکر می چگونه خودشون با همديگه   روابطمورد و در گرفته قرار 
ما ا.  کنندبرخورد می چگونه و ند می انديشکنند و چگونه 

همانقدر که همه از علنی شدن اين نوار ها خوشحالند اين 
کتمان نمی کنند که براستی چه مالحظاتی هم ناخرسندی را 

اختيار اين سالها در که اين نوار ها را در رو رفيق تراب حق شناس 
سال از علنی کردن آنها  ٣۵که حدود بود داشت را واداشته 

کسانی که در اين نوار  آن هم در شرايطی که همه هجلوگيری کن
ن سالهاست که يا بدست رژيم شاه کشته شد ندها سخن می گ

مثل رفقا حميد اشرف و بهروز ارمغانی و يا بوسيله رژيم ددمنش 
مثل رفقا تقی شهرام و جواد  نجمهوری اسالمی اعدام شد
که دو طرف اين گفتگو هستند هم قائدی و همچنين سازمانهائی 

در اين سالهای طوالنی آن بارزه طبقاتی سير پر شتاب ماين در 
در صحنه ديگه گاه اساسا که  شدند یتغييرات بزرگچنان دچار 

و براستی اگر چنين مالحظاتی . شون ديده نمی شهمبارزه حضور 
بايد پرسيد پس امروز  بعد  همبنائی برای توجيه اين تاخير طوالني

شده ؟ کردن اين اسناد شدن وعلنی چه مالحظاتی باعث علنی 
آيا منتشر کنندگان اين اسناد قصد پاسخگوئی به اين سواالت را 

در همين جا الزم می دانم که  .اميدوارم که داشته باشنددارند؟ 
چند سال پيش ضمن ديداری با رفيق تراب من  تاکيد کنم که خود

حق شناس از وی خواستم که جهت بررسی تاريخ سازمان فدائی 
اين م بگذارد که وی متاسفانه با گفتن اينکه اين نوار ها را در اختيار

از اين  و قابل استفاده نيست، نوار ها خراب شده و کيفيت ندارد
به عينه  همهبا علنی شدن نوار ها امروز در حاليکه . امر سر باز زد
اند و قابل استفاده هم که نوار ها کامال قابل استفاده  می ببينند
هم بايد روش تاکيدشه که در  و به خصوص اين نکته . قبال بودن

برنامه های صوتی همان زمانی که اين خواست مطرح شد 
کامپيوتری آنقدر پيشرفت کرده بود که به کمک آنها براحتی می 

به خصوص اين نکته را به هرحال . دادشد کيفيت صدا ها را ارتقاء 
که با انتشار اين اسناد در تعدادی از از اين زاويه هم می گم 

امکان اظهار  خودشان مراجعه کنندگان به در سايتهائيکه  ،سايتها
چريکهای مبنی بر اينکه چرا بودم سواالتی می دهند، شاهد نظر 

در حاليکه چنين  ندمبادرت به انتشار اين نوار ها نکرده ا فدائی 
سوال کنندگانی اين واقعيت را در نظر نمی گيرند که اصوال 

  . ندا در اختيار نداشتچنين نوار هائی رچريکهای فدائی 
  

و از همه کسانی  بروم  حاشيهيک حال اجازه دهيد که همين جا 
که اسنادی از جنبش انقالبی  مردم ما در اختيار دارند که انتشار 

خواهش کنم که آنها را در دسترس  هآنها مالحظات امنيتی ندار
  . بدندهمگان قرار 

  
 هقابله با تبليغات دشمنبه واقع يکی از ساده ترين دالئل اين امر م

چاپ که وزارت اطالعات حتما تک تک شما با کتابهائی برای نمونه .
سالهاست که وزارت . کرده آشنائی داريد و آنها را ديده ايد

 که مجاهدين هجمهوری اسالمی سم پاشی می کناطالعات 
با ميکروفن گذاری مخفی گفتگو های خود  مارکسيست شده 

می " شنود" وزارت اطالعاترا به قول  با چريکهای فدائیشان 
جلدی  ٣يک کتاب  -کردند و حتی در کتابی که وزارت اطالعات 

زير همين  کردهتاريخ سازمان مجاهدين منتشر  در رابطه با - است
 مبر عليه بخش مارکسيست شده  مجاهدين  س "شنود "تيتر 

اين نوار ها را گوش کرده امروز در حاليکه هر کس . کردهپاشی 
که مذاکرات دو سازمان با توافق هر دو  هفورا متوجه می ش هباش

در اختيار هر دو طرف قرار می هم طرف ضبط می شده و نوار ها 
تو دهمی محکمی ش آيا انتشار اسناد واقعی جنبش خود . گرفته

 هبه چنين سم پاشی هائی نيست؟ و آيا اين امر نشان نمی ده
ر اختيار دارند بايد پا پيش که ديگرانی هم که از چنين اسنادی د

  گذاشته و از آنها رونمائی کنند؟ 
  

قبل برگردم به بحث خود نوارها برای اين کار و حال اجازه بدهيد که 
چون می  .اشاره ای کنم به تاريخ اين نوار هاالزمه که  از هر بحثی

دانيد که در يک بحث تاريخی در بحثی که موضوع بر سر اسناد 
در تراب حق شناس . هميت اساسی پيدا می کنهتاريخيه، تاريخ ا

توضيحی که برای اين نوار ها نوشته مطرح کرده که آنها مربوط 
را برای اين  ۵۴يعنی تاريخ پائيز سال  .۵۴پائيز سال  ميشن به 

هر کس به اين نوار ها گوش بده با گوش  نوار ها اعالم کرده اما
. ی ببينه و می شنوه دادن به نوار ها قرائنی بر عليه اين ادعا م

بر دقت تاريخی  قرائنی که نشان می دهه که چنين ادعائی از
می شه به چرا که آن طور که از خود این نوارها . خوردار نيست

فدائی و يعنی سازمان دو سازمان اين مذاکرات فهميد روشنی 
بخش مارکسيست شده مجاهدين خلق، نه در يک جلسه بلکه 

اتفاقا در همين قسمتی هم که . رشدهدر جلسات متعددی  برگزا
رفقای اين اتاق از مذاکرات فی مابين دو سازمان پخش کردند اگر 
همين االن دقت کرده باشيد، رفيق حميد اشرف ميگه من دفعه 

برای اينکه . يعنی مذاکرات صرفا يک بار نبوده.  قبل هم گفتم
آنجا )ومقسمت د(نوار شماره چهار مثال در  . متوجه اين امر بشيم 

يعنی در . اشاره می کنه" جلسه تابستون"تقی شهرام به که 
اون جلسه به جلسه ای اشاره می کنه که قبل از جلسه ای که 

  نگاهي به گفتگو هاي دروني بين دوسازمان

  !بخش ماركسيست  -چريكهاي فدائي خلق ايران و مجاهدين خلق ايران

  
دو سازمان چريكهاي فدايي  گفتگوهاي في مابين" انتشار نوارهاي آنچه در زير مي آيد متن سخنراني رفيق فريبرز سنجري در ارتباط با

گفتمان :ايران"در اتاق پالتاكي  2011ژانويه  15 در دوره حكومت شاه مي باشد كه در تاريخ  "هدين خلقخلق ايران و بخش ماركسيست مجا
ر به نوشتار پيام فدايي، اين سخنراني را از حالت گفتا. انجام شد و مورد استقبال وسيع شركت كنندگان قرار گرفت " اجتماعي -سياسي

  .تبديل كرده و به اين وسيله در اختيار عالقه مندان قرار مي دهد
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و خود اين امر . داشته راجع به آن صحبت می کرده برگزار شده
هم نشان می دهه که پس جلسات  ديگه ای هم بودن که 

يا اگر به . ی کردنطرفين در مورد مسائل مختلف با هم صحبت م
دقت نوار ها را گوش کنيم ما چندين بار شاهد خواهيم بود که در 
طی صحبت ها طرفين به نوار هائی که به صحبت های خودشان 

بنابراين . ضبط شده و نوار هاش موجوده اشاره می کنند) قبال(که
روشنه که مذاکرات دو طرف در يک جلسه نبوده بلکه جلسات 

ع در تاريخ های مختلفی که اين جلسات تشکيل گوناگونی و بالطب
) ۵۴پائيز (شده  انجام شده و به هيچ وجه نميشه که يک تاريخ 

اين . برای اون تعيين کرد و  فکر کرد که به موضوع پاسخ داده ايم
نظر رو يعنی اين واقعيت رو که چنين تعيين تاريخی نادرسته را 

در ) قسمت اول(ره يک در نوار شما. نمونه زير هم تائيد می کنه 
زمينه های بده که جريان بحث، تقی شهرام برای اينکه نشان 

چون حميد اشرف  ،نبوده" بازاری"عضوگيری سازمانش از عناصر 
به اعدام بش ميگه که مثالسازمان شما بيشتر ار بازاری هاست، 

و عدم اعدام ش اشاره می کنه از اعضای سازمان خود  ینفر ٩
اما می دانيم که مهدی غيوران يکی از . انفردی به نام غيور

برای محاکمه بخش  ۵۴که در دادگاهی که درپائيزسال  هافرادی
 اين در . دادگاهی شدمارکسيست شده مجاهدين تشکيل شد 

که  است در دادگاه دومو بعد محکوم شده بود او به اعدام دادگاه  
در هم رژيم شاه و .  پيدا می کنهمحکوميتش به حبس ابد تقليل 

 نفر ٩يعنی  کسانی که با او محاکمه شدن بقيه  ۵۴بهمن سال  ۴
فهميد که اين بحث  شهمی هم از اين نمونه پس، . کرد اعدام رو 

باشه که در بحث اشاره بعد ار دادگاه  دوم غيوران بايد منطقا 
موارد ديگه ای البته در اين نوار ها . ميشه که غيوران اعدام نگرفته

نوار  مثال در . تاريخ های ديگری داللت می کنه که بر هست هم 
تقی شهرام برای اينکه به نمايندگان ) قسمت سوم(شماره پنج 

سازمانش به جنبش مسلحانه ترديد  بده کهسازمان فدائی نشان 
چون رفقا در بحثشون به نکاتی دست می گذارند که چنين  ه؛ندار

م مواضع بيانيه اعال"خوب  هگيم .ترديدهائی را نشان ميده
حاضر ميشه و برای چاپ دوم داره " ايدئولوژيک سازمان محاهدين

کنيم و متوقف اش را چاپ ما يعنی سازمان مجاهدين می توانيم  
نظر  که واقعا موضع و. در مقدمه ای به اين مسائل پاسخ بديم

و مثال نشان . در اين مورد چيه  مجاهدين مارکسيست شده 
در اما بيانيه ای که  .ترديد نداريم بدهيم که به جنبش مسلحانه 
تاريخ چاپ   ههم اکنون در اختيار مناينجا به اون اشاره ميشه  و 

بنابراين اگر . همی باش ۵۴و تاريخ چاپ دومش آبان  ۵۴اولش مهر 
 ، اين حلسه معيار قرار دهيم منطقا اين جلسههم حرف را همين 

بوده  ۵۴ن بايد قبل از آباکه اين حرف توش زده شده، مشخص 
اگر اين تاريخ هائی که روی اين کتاب گذاشتند همش صحت .باشد

مالحظات و اين واقعيت که  اين  بنابراين با توجه به .داشته باشه 
تداخل مهمتر از اون جلسات در زمانهای مختلفی برگزار شده و 

،که من در ادامه صحبت به اون  در نوار ها پيش آمدهکه هائی 
تعيين جلساتی چنين يک تاريخ مشخص برای   اشاره خواهم کرد،

  .برخوردار نيستتاريخی از دقت کردن 
  

تراب مايلم توجه رفقا رو به اون جلب کنم اينه که نکته ديگری که 
نوارها را :"کهجمله خودش را می خوانم حق شناس مدعی شده 

سازمان مجاهدين ضبط مى آرده و پس از خاتمهء نشست ها، 
آاست مى شده،  ١٢يا  ١٠ا را آه جمعًا حدود نسخه اى از نواره

روشن نيست که ."در اختيار رفقاى فدائى قرار مى داده است
چون اگر . می کنه رفيق تراب اين ادعا را بر چه اساسی طرح 

کسی همين نوار ها را گوش کنه جلسات متعدد است و تعداد 
نوارهای هر جلسه هم بدون شک با توجه به ساعت های 

نوار  ١٢يا  ١٠اد خواهد بود، چرا بايد محدود اش کرد به جلسات زي
در که فعال ی ئاگر به نوار هااما حاال از اين نکته که بگذريم . 

گوش بديم متوجه می شيم که در نوار شماره قرار گرفته دسترس 
جائی که تقی شهرام خواهان برداشته يک در  )قسمت سوم( ٨

مذاکره کنندهه دو  ایه ابين هيات ی که پرده حائلاون شدن 
سازمان وجود داره، چون همانطور که از نوار ها روشنه دو طرف 
همديگر را نمی ديدند يک پرده ای آنها را از هم جدا می کرده و 
پشت پرده با همديگر صحبت می کردند تقی شهرام ميگه اين 

مسائل امنيتی رو و دالئل و ضرورت و حميد اشرف پرده رابرداريم  
اين شيوه کار را توضيح می دهه و حتی توضيح می دهه  کار رو و

که در شورای عالی سازمان فدائی هم که برگزار ميشه همين 
پرده ها وجود داره تا به دالئل امنيتی صورت هم را رفقا نبينند تو 

تقی شهرام مطرح اينجا و بعد از اينکه اين بحثها مطرح ميشه  
همين نشان  .به خانه ماد بيايننند ارفقا می توخوب که  همی کن

و برگزار شده  فدائی ها بوده  می دهد که اين مذاکرات در پايگاه 
بوسيله بوسيله آنها ضبط می شده  نوارها  و در نتيجه منطقا هم

قسمت ( ٥به خصوص که در نوار شماره هيات ميزبان باز هم  
که آيا صحبتها دارد ضبط می  هتقی شهرام سوال می کن)دوم

جواب ميده که بله صحبت ها داره که   هن حميد اشرفشود و اي
که نوار ها را سازمان بخش بنابراين چنين ادعائی . ضبط ميشه

مارکسيست شده مجاهدين ضبط می کرده و بعد هم بعد از اينکه 
جلسات تمام ميشده در اختيار هيات فدائی می گذاشته با 

دعائی کرده واقعيت ها انطباق نداره و البته کسی هم که چنين ا
دالئل چنين ادعائی رو و استنادش به فاکتهائی که اين ادعا رو 

  .کرده رو روشن نکرده 
  

الزم می بينم که يکی ديگر از نکاتی که در رابطه با اين نوار ها 
 به دالئل نا معلومیحتما توجه رفقا را به آن جلب بکنم اينه که   

) A(سمت اول ق ٣با نوار شماره ) C(قسمت سوم ٢نوار شماره 
با صحبت حميد  ٣نوار شماره . مشابه استتقريبا  ،يکيهتقريبا 

که  هاشرف شروع می شود ولی بعد شنونده متوجه می ش
و بعد از يک مدتی . است ٢نوار شماره همان  ٣بيشتر نوار شماره 

يعنی . که گوش ميکنه می بينه که اين صحبت ها  قطع شد
و بعد يک صحبتهای جديدی  آنهائی که تو دو تا نوار مشترکه 

به واقع تفاوت دو نوار ياد شده در اينه که نوار شماره  ميشنوه 
سه قسمت اول يک کمی طوالنی تره و در انتهاش مطالبی داره 

ديده نمی شه و يا همين داستان در نوار  ٢که در نوار شماره 
هم تکرار شده و اين نوار تشابه داره ) D(قسمت چهارم ٢شماره  

همخوانی  که کامال اينها با هم ) B(قسمت دوم ٣وار شماره نبا 
و همين واقعيت نشون  .اند نوار يکی تا د و بخش بزرگی از دو ندار

قدمت عمر اين نوارها نه تنها بر کيفيت آنها تاثير می ده که  
  !  هشدباعث تداخل هائی هم چنين گذاشته بلکه 

  
من الزمه که وقتی که به به نظر مالحظاتی که اين با توجه به  حاال

اين نوار ها و اين اسناد جنبش کمونيستی و سازمان چريکها 
نوار هائی که به محتوای گوش می کنيم بش توجه داشته باشيم 

قبل از اينکه به .  ، به اين بحث برگرديمبر گرديمتاکنون علنی شده 
برگردم  مايلم به نکته ای که اين نوار ها  بحث مذاکرات  دو طرف 

اشاره  وقتی به نوارها گوش می کنی متوجه ميشی را بش 
در سايت های اينترنتی مطرح  که نوار ها  فاصله  در اين. کنمب

چه از . من با خيلی ها در مورد اين نوار ها صحبت کرده امشده 
رفقای همفکر خودم که با هم ارتباط تشکيالتی داريم و چه از 

که  هجالبتی با هم نداريم که هيچ گونه ارتباط تشکيال آشنايانی
حميد رفيق متانت رفتار تاکيدشان بر نقطه اشتراک اکثر آنها 

 .  ه که بين دو سازمان بوده و آنها گوش کردنداشرف در اين مذاکرات
برده اسم " کوهی از متانت"متانتی که گاه برای نشان دادن آن از 

اهد همه ما ش و واقعا هم تا حد زيادی واقعيت داره  . همی ش
در چهار چوب اون سياست اش  بوده ايم که در اين سالها دشمن 

چاپ کرده که وزارت اطالعات حتما تک تک شما با کتابهائی 
سالهاست که وزارت . آشنائی داريد و آنها را ديده ايد

که  هجمهوری اسالمی سم پاشی می کناطالعات 
با ميکروفن گذاری مخفی  مارکسيست شده  مجاهدين

وزارت ائی را به قول با چريکهای فدشان گفتگو های خود 
می کردند و حتی در کتابی که وزارت " شنود" اطالعات

تاريخ  در رابطه با -جلدی است ٣يک کتاب  -اطالعات 
بر  "شنود "زير همين تيتر  کردهسازمان مجاهدين منتشر 

. کردهپاشی  معليه بخش مارکسيست شده  مجاهدين  س
 هده باشاين نوار ها را گوش کرامروز در حاليکه هر کس 
که مذاکرات دو سازمان با توافق هر  هفورا متوجه می ش

در اختيار هر دو طرف هم دو طرف ضبط می شده و نوار ها 
تو ش آيا انتشار اسناد واقعی جنبش خود . قرار می گرفته

دهمی محکمی به چنين سم پاشی هائی نيست؟ و آيا اين 
ی در که ديگرانی هم که از چنين اسناد هامر نشان نمی ده

 اختيار دارند بايد پا پيش گذاشته و از آنها رونمائی کنند؟
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توجه به ادعا های مجاهدين تازه مارکسيست شده در خوب، 
که آنها قادر به درک رابطه بين  هاين نوارها نشان می ده

سازمانهای سياسی و احزاب با طبقات اجتماعی نبوده اند و 
متوجه نبوده اند که سازمانهای سياسی و از جمله 

دستگاه هائی هستند که در يک خلق  در واقع  مجاهدين
در تحليل نهائی به  شوندر سياستهای خود اينکه عين 

نوعی استقالل نسبت يک اقشار و طبقات وابسته اند اما از 
با شه بنابراين نمی . برحوردارندهم به اين اقشار و طبقات 

تحوالت فکری يک سازمان مشخص  بدون تکيه مثال تکيه بر 
خودش ای عينی از حيات طبقه ای که اين سازمان بر فاکته

 می دونه و يا انعکاس گر منافع اون بوده وابسته به آن رو 
ل هم ين دليبه هم. عينا اين تحوالت را به آن طبقه نسبت داد

تشکيالتی که در يک مرحله نماينده يک ه هست که  ممکن
طبقه يا قشر مشخص باشد  در مرحله ديگری در موضع 

 .بشهديده اساسا نماينده طبقه ديگه ای ه و ديگ

نيرو های انقالبی و خراب کردن شخصيت های انقالبيه تخطئه که  
. شخصيت حميد به چه تشبثاتی که متوسل نشدبرای تخطئه 

ده اما فاقد آگاهی سياسی يورزشکاری  با بدن ورزاونو يک جا 
بی که کودک لقسی القفرد  اون روجای ديگر يک داد و می جلوه 

مطالعه اين در حاليکه  ! نشون می داد بيگناهی را به گلوله بسته
که حميد اشرف کمونيست آگاهی است  هاسناد نشان می ده

موافق باشيم وچه مخالف بر آنچه در جامعه  او  که چه با نظرات
اه و گآ شتهجنبش کمونيستی می گذدر و می گذشته اش 

که هرگز ادعای بوده ياسی نظامی ای مبارز س. بودهمسلط 
قاطعانه و  هکه باور داشتچه اما به هر  هنداشتهم تئوريسين بودن 

  . هصميمانه عمل می کرد
  

که فکر می کنم خيلی از رفقائی که در اتاق حضور با اين تاکيد 
مون ضبه محاال برگرديم اجازه بديد که دارند با اون توافق دارند  

به اين نوار ها فورا متوجه می شويم که تم  با گوش دادن. نوارها
اصلی مذاکرات دو سازمان حول روابط فی مابين دوتشکيالت  و 
حد و چشم انداز همکاری آنها به خصوص با توجه به تغيير موضع 

ت شدن  آنها سايدئولوژيک  سازمان مجاهدين و اعالم مارکسي
اين تم ، محوریتم در حاشيه اين خوب  اما. هدور می زناست که  

اشاره می کنن که و گوناگونی  دو طرف به مسائل مختلفاصلی 
که بدون شک نظرات و  هاز تنوع و گوناگونی بسياری برخوردار

اين گفتگوها گرچه مواضع آن زمان تو مواضع ارائه شده از دو طرف 
برای کسی که پس از گذشت اين  هاين سازمانها را نشان می ده

نمی تواند  همی انديشکنه و به آنها گوش می همه سال به آنها 
ش هم مورد در جای خود خوب بايد  عاری از نادرستی باشد که 

در فرصتی که هست من به چند موضوع اشاره . بحث قرار بگيره
را می مسائلی رو که در نوار ها مطرح شده بقيه بعد می کنم و 

 به آنها جلسه به کمک رفقای حاضر در تا پرسش به فرصت گذارم 
  .بپردازيم 

   
از آنجا که بحث محوری مذاکرات، مساله  تغيير موضع ايدئولوژيک 

چون به . ه خوب منطقا بايد از همين شروع کردسازمان  مجاهدين
در پروسه که سازمان مجاهدين  کايدئولوژیموضع تغيير  واقع هم 
رسما در بيانيه اعالم انجام شد و بعد هم  ۵۴تا  ۵٢سالهای 

اعالم شد و شيوه های   ١٣۵۴مهر ماه درمان سازاين مواضع 
، يکی از مورد اتخاذ شده از سوی رهبری اين جريان در اين 
مثال من به ياد . مهمترين مسائل جنبش انقالبی در آن سالها بود

می آورم که در زندان چه ولوله ای واقعا اين مساله ايحاد کرده بود 
ی انقالبی بر و چه تالش هائی ساواک برای کوبيدن نيرو ها

اساس اطالعاتی که در اين رابطه به دست اش رسيده بود راه 
بوديم يک  ٢مثال در اوين اگر اشتباه نکنم ما در بند . انداحته بود

سری از آحوند ها تو بند يک بودند اين بيانيه به آنها داده شده بود 
به . و بعد اون فتوای معروف ازش بيرون اومد بر عليه کمونيستها

که بر عکس،  هبا گوش کردن به نوار ها روشن می شحال  هر 
نظرات رهبران بخش مارکسيست شده مجاهدين که مدعی بودند 
با تصفيه عناصرمذهبی سازمان خود و فعاليت تحت  نام سازمان 

مارکسيسم را ثابت کرده " حقانيت تاریخی"مجاهدين، به اصطالح 
ا، ادمين های اتاق همانطور که در همين قسمتی که از نواره ،اند

سازمان فدائی چنين ادعائی را پخش کردند اشاره شده بود،  
نادرست و روش های اتخاذ شده را اتفاقا در تقابل با منافع جنبش 

تاريخ ثابت کرد   .کردو اتخاد نيرو های ضد امپرياليست ارزيابی می 
که موضع چريکهای فدائی که با تکيه بر دانش مارکسيستی و 

اعالم می کردند که  درست اين بود که شون ارزاتی خود تجربه مب
عناصر مارکسيست شده سازمان مجاهدين، ضمن  قطع 

خودشان، يک گذشته سازمان  ،گذشته  باشون پيوندهای خود
در صد   ۵٠تصفيه بيش از بدهند و نرند با سازمان جديدی  شکل 

ی کادر های سازمان مجاهدين، اين  جريان شناخته شده مذهباز 
و عمال از صحنه بياوردند در  شون تحت کنترل خودتالش کنند را 

وحدت نيرو های ضد امپرياليست اين وسيله به  و به کنند خارج 
، تا چه حد مارکسيستی و منطبق با واقعيت کنند خدشه وارد 

کسانی که با تکيه بر مواضع اون مبارزه طبقاتی بود و بر عکس 
می کردند که با از بين بردن  ايده آليستی ترين منطق ها فکر

!  را در آورده اند"پدر خرده بورژوازی"سازمان مجاهدين مذهبی  
  .  به بيراه می رفتنچقدر واقعا نادرست و چه قدر اين افراد 

درک موضع انقالبی و کمونيستی چريکهای فدائی خلق، با توجه 
به هر آويختن به اين واقعيت که همان کسانی که در اين نوار ها با 

تالش می کنن تا ثابت کنن که همه عظمت کارشان در توجيه ای 
به خصوص سازمان مذهبی را مارکسيست کرده اند  يککه  هاين

روشهای به خاطر از ضرباتی که  بعد البته خيلی زود مجبور شدند 
نام  ند انقالبی مردم ما زدنهضت انحرافی شان به ناسالم و 

امروز نباید دشوار ديگه ند، منطقا سازمان مجاهدين را کنار بگذار
يعنی ديگه امروز بعد از گذشت اين همه سال و بعد از . هباش

اينکه واقعيتها جلو چشم تک تک ماست اون ادعا ها درستی و 
ه اين نکته هم اجازه جالب. نادرستی اش خيلی ساده قابل فهمه

اون در توجيه  ۵۴که کسانی که در سال بدينکه اشاره کنم  
ی ناسالم و غير انقالبی خود مدعی بودند  که  پدر خرده روشها

 نمی تونه راست کنه،ش رو بورژوازی در اومده، ضربه خورده، کمر 
چند سال بعد و در جريان انقالب ! از نظر ایدئولوژیک داغون شده و

و  ۵۶است و تقريبا از  ۵۴چون می دانيد که اين بحثها مال سال 
زرگ مردمی ميشه بعد اينهائی که می ايران درگير يک انقالب ب ۵٧

گفتند که خرده بورژوازی را داغون کردن کمرش رو شکستن چند 
سال بعد همين خرده بورژوازی رو که کمرش رو  ٢سال بعد يعنی 

  ! شکسته بودن رو در رهبری انقالب توده ای تشخيص دادند
  

توجه به ادعا های مجاهدين تازه مارکسيست شده در اين خوب، 
که آنها قادر به درک رابطه بين سازمانهای  هها نشان می دهنوار

سياسی و احزاب با طبقات اجتماعی نبوده اند و متوجه نبوده اند 
يک که سازمانهای سياسی و از جمله مجاهدين خلق  در واقع 

 شوندر سياستهای خود اينکه دستگاه هائی هستند که در عين 
نوعی يک سته اند اما از در تحليل نهائی به اقشار و طبقات واب

بنابراين . برحوردارندهم استقالل نسبت به اين اقشار و طبقات 
تحوالت فکری يک سازمان مشخص  بدون مثال با تکيه بر شه نمی 

خودش تکيه بر فاکتهای عينی از حيات طبقه ای که اين سازمان 
 عينا اين می دونه و يا انعکاس گر منافع اون بوده وابسته به آن رو 

ل هم هست که  ين دليبه هم. تحوالت را به آن طبقه نسبت داد
تشکيالتی که در يک مرحله نماينده يک طبقه يا قشر ه ممکن

ه و اساسا نماينده مشخص باشد  در مرحله ديگری در موضع ديگ
مگر ما همين تجربه اکثريت خودمون رو . بشهديده طبقه ديگه ای 

قه کارگر، جز جنبش نداريم حوب سازمان فدائی نماينده طب
کمونيستی، جز جنبش کارگری و بعد می ببينيم اکثريتی از اون 

و اصوال نماينده طبقات  سازمان بعدا به منجالب ارتجاع غلطيدند
ديگه ای شدن نه تنها در ايران در کل جنبش کارگری هم ما شاهد 
يک چنين تحوالتی بوديم که چطوری احزاب کارگری، احزاب 

تغيير ماهيت دادند به هر حال، پس از اين بحث سوسيال دمکرات 
که   هايده آليسم و متافيزيک  صرفاين نتيجه را می گيريم که اين  

با مارکسيست شدن خودش و يارانش طبقه ه که کسی فکر کن
و در اين مورد مشخص هم بوده و در اينجا اون ای که قبال حامی 

در .  همی ش" نداغو"از نظر ايدئولوژيک هخرده بورژوازیمنظور 
و  با توجه به عينيت مادی طبقات که جدا از اراده افرادحاليکه 
يک و زندگی می کنند به هيچ وجه دارند و احزاب وجود  سازمانها

چنين رابطه  افالطونی بين طبقه با دستگاه های سياسی وجود 
و بدون ترديد طبقه  نمايندکان فکری و  .هنداشته و ندار
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ص خودش را باز توليد می کنه،همانطور دستگاههای سياسی خا
  .هم که کرد

  
شده مدعی در اين نوارها از آنجا که مجاهدين مارکسيست شده 

و رد مذهب و ايدئولوژی  شونبا تغيير موضع ايدئولوژيک خود اند که
خرده بورژوازی را از نظر  ،اسالمی مجاهدين و پذيرش مارکسيسم

اجازه بدهيد که ، شکسته اندو کمر اش را ند ايدئولوژيک داغون کرد
هم کمی مکث خرده بورژوازی شيوه برخورد بادر اينجا کمی روی 

  . کنيم
  

یکی از مهمترين مسائل استراتژيک، به خصوص اين مکث از اين 
زاويه هم الزمه که یکی از مهمترين مسائل استراتژيک انقالب 

قراری ایران، مسئله تعيين متحدين  پرولتاريا در اين مرحله و بر 
بنابراين  هر فعاليت پيگيرانه  . هژمونی پرولتاريا بر اين متحدينه

برای پيشبرد امر انقالب در ايران می بايست متوجه حل اين دو تا 
به همين خاطر، در شرایط جامعه ایران، اتخاذ شيوه . امر باشه

های درست برخورد با خرده بورژوازی، اصلی ترين مسئله 
يعنی يکی از اصلی ترين مسائل استراتژيک استراتژيک پرولتاريا 

بايد توجه . پرولتاريا  و به همين اعتبار هم کمونيست هاست
داشت که گرچه خرده بورژواری در شرایط کنونی، تا حد زيادی 
زائيده رشد روابط سرمايه داری وابسته در ايرانه اما با اين روابط 

رکوب، ظالمانه، و لوازم الزامی سلطه اين روابط يعنی س
با نگاهی به . ديکتاتوری يعنی اختناق بطور طبيعی  در تعارضه 

ميليون نفری که در  ٢٠صحنه جامعه می ببينيم که آن  حدود 
مراکز آموزشی به تحصيل مشغولند  و آن ميليونها نفری که  در 
هزار ها تعميرگاه و فروشگاه کوچک فعاليت می کنند و اون 

در بوروکراسی دستگاه بوروکراسی ميليونی که، ميليون نفر ی که 
کار می کنن خوب  اکثرا  همين صفوف همين خرده بورژوازی اِي را 
تشيکل می دهند که گر چه رشد مناسبات سرمايه داری وابسته 

است که آنها را شکل داده  اما آنها با اجحافات ذاتی اين مناسبات  
خوب از تفکر  در ستيز اند و خواهان به واقع رفع اين اجحافات اند و

خودشون و ديد خودشون هم رفع اين اجحافات ملزم به برقراری  
يک دولت دمکراتيکه ، اما تحليل واقعيت های اجتماعی نشان 
ميده که چنين مطالبه ای عمال بدون نابودی نظام سرمايه 

صدای سخنران در اينجا قطع می شود و بعد از لحظاتی دو (داری
ن نمی دانم که از کجا بحثم قطع شد م) باره ارتباط وصل می شود

ولی به هر حال سعی می کنم که يک کم بروم عقب تر من 
داشتم در مورد اين مسئله بحث می کردم اين خرده بورژازی که 
زائيده مناسبات سرمايه داری حاکم در ايرانه اما با الزامات سلطه 

ه و اين سرمايه داری يعنی ديکتاتوری و اختناق و سرکوب در تعارض
بطور طبيعی نابودی اين ظلم، اين سرکوب و اين ديکتاتوری هم در 

اما وقتی ما  به واقعيت های جامعه . دولت دمکراتيک می دونه
خودمان بر می گرديم برقراری  اين دولت دمکراتيک اصوال وابسته 
است به نابودی نظام سرمايه داری يعنی تا نظام سرمايه داری 

سرمايه داری وابسته وجود داره ما نمی  ايران  که ما بش می گيم
تونيم صحبت  از اين بکنيم که می تونيم يک دولت دمکراتيک 

.  به هر حال نمی دونم اين حرفها را زده بودم  يا نه. داشته باشيم
ولی فکر می کنم که همانطور که گفتم در نتيجه يکی از مسائل 

اينه که بر  مهم که در مقابل کمونيستها در کشور ما قرار داره
عکس اون کسانی که فکر می کردند    کمر خرده بورژوازی را به 
دليل قاطعيت مارکسيستی خودشون شکستن اتفاقا يکی از 
مسائل مهم پيدا کردن يک راه هائيه که ما بتوانيم ضمن مبارزه با 
اون تزلزالت خرده بورژوازی و مقابله با اون نظرات و ديدگاه ها و 

ون که الزاما از همون تزلزالت طبقات اش هم تفکرات نادرست ا
ناشی ميشه  اون انرژی اش رو در مبارزه با سلطه حاکم به کار 
بگيريم شکل بديم و بتوانيم اون را در جهت نابودی وضع ظالمانه 
موجود بکار ببريم بنابراين آنچه که مهمه برای کمونيستها نه اخالل 

نه توام با مبارزه با خرده در اتحاد با اين طبقه بلکه کوشش آگاها
بورژوازی است که برخورد درست کمونيستها را تعيين می کنه و 
به آنها امکان ميده که صفی گسترده تر بر عليه شمن مشترک 

  . خودشون شکل بدهند
  

می بخشيد که يک مقدار اين بحث طوالنی شد من می خواستم 
ه در مورد جبهه  به خصوص که مجاهدين بخش مارکسيست شد

هم سخن گفتند صحبت کنم و همچنين " جبهه واحد توده ای"از 
در مورد نظر رفيق حميد اشرف در مورد گسترش فعاليتهای حرب 
بوده و خطر سوسياليسم پليسی ای که از نظر  حميد اشرف 
حزب توده رو تغريف می کنه ولی فکر می کنم که خيلی حرف زدم 

اين مورد می کنم و  برای همين هم بطور خالصه يک اشاره ای به
  . بقيه بحث را می گذارم در قسمت  پرسش و پاسخ 

  
حميد اشرف در مذاکراتش با بخش مارکسيست شده رفيق 

مجاهدين در اين نوار ها ضمن گفتن اين نکته که حزب توده  
يعنی واقعيت اين حزب را در صحنه  .مساله روز مره مهمی نيست

لی نشده و به طرف های دچار خوش خيامبارزه نشان ميدهه اما 
.   هگفتگويش با تاکيد اعالم می کند که اما جريان کامأل خطرناکي

همون حزب توده ای را حميد اشرف  هجريان کامأل خطرناکيخوب 
دارو دسته فرخ که بعد چند سال بعد  هجريان کامأل خطرناکيميگه 

از اون سر و دست می شکستند نگهدار برای وحدت و ادغام با 
ه که حميد اشرف بر جريان آنقدر خطرناکاين  يد اشرفنظر حم

اساس تجربيات انقالبيش و اونچه که به عينه ديده در مورد حزب 
اين می تونه سوسياليزم پليسی را در توده مطرح می کنه که 

  .ايران ايجاد بکنه، که در آينده خطرناکه
  

نچه آبا همديگر يک لحظه ای به بيائيد از رفقا می خواهم که حال 
ه جمهوری اسالمی انجام دادتوده در همين دوره  که اين حزب 

همه ما تقريبا حاال با کم و زياد به جز آنهائی که خيلی . فکر کنيم
آيا بررسی زندگی را به خاطر دارند  ۶٢تا  ۵٧جوانند اون سالهای 

اين حزب با روشنی حيرت انگيزی ارزيابی حميد اشرف را به اثبات 
حزب توده خبر چينی از هميشگی ی از فعاليتهای ؟ آيا يکنرساند 

اطالعاتی جمهوری  های  نيرو های انقالبی برای دستگاه
يکی از کارهای اين حزب نفوذ در صفوف نيرو آيا اسالمی نبود؟ 

ر فعاليتهای انقالبی آنها نبود؟ آيا حزب توده  اخالل د های چپ و
سداران نمی خواست که با سپاه پا شرسما از نيرو های خود

دفاع از و پرچم همکاری کنند ؟  و آيا همه اينها زير نام 
و آيا آنها از وحدت استراتژيک ؟برد سوسياليسم پيش نمی 

خودشون  با اسالم خمينی و جمهوری اسالمی اش دم نمی 
نبود که رفيق حميد " سوسياليسم پليسی "  همين  و آيا زدند؟

کهای فدائی خلق اشرف به عنوان يکی از رهبران سازمان چري
  ايران نسبت به آن هشدار می داد؟ 

  
اين واقعيتی غير قابل انکاره  که سير مبارزه طبقاتی در بنابراين 

ارزيابی فدائی ها و شخص حميد اشرف را نسبت به  کشور ما 
حزب توده به عينه به اثبات رسانده و طشت 

ما حزب توده را از بام انداخته ، ا" سوسياليسم پليسی"رسوائی
که در بستر همين مبارزه کردانکار  شهنمی متاسفانه اين رو هم 

ش ، بخش بزرگی از همان سازمانی که حميد اشرف زندگی خود 
حزب  ديدگاه هایده بود به منجالب کروقف رشد و تعالی آن رو 

اش قرار " سوسياليسم پليسی"توده افتاد و در ورطه خطرناک 
برای رهائی کارگران از مظالم  به اين ترتيب از سازمانی که. گرفت

شده  حميد اشرف در مذاکراتش با بخش مارکسيسترفيق 
مجاهدين در اين نوار ها ضمن گفتن اين نکته که حزب توده  

يعنی واقعيت اين حزب را در  .مساله روز مره مهمی نيست
دچار خوش خيالی نشده و به صحنه مبارزه نشان ميدهه اما 

طرف های گفتگويش با تاکيد اعالم می کند که اما جريان 
همون حزب  هجريان کامأل خطرناکيخوب .   هکامأل خطرناکي

که بعد  هجريان کامأل خطرناکيتوده ای را حميد اشرف ميگه 
دارو دسته فرخ نگهدار برای وحدت و ادغام با چند سال بعد 

جريان اين  از نظر حميد اشرفاون سر و دست می شکستند 
ه که حميد اشرف بر اساس تجربيات انقالبيش آنقدر خطرناک

وده مطرح می کنه و اونچه که به عينه ديده در مورد حزب ت
اين می تونه سوسياليزم پليسی را در ايران ايجاد بکنه، که 

با بيائيد از رفقا می خواهم که حال  .که در آينده خطرناکه
توده در همين آنچه که اين حزب همديگر يک لحظه ای به 

آيا بررسی . ه فکر کنيمجمهوری اسالمی انجام داددوره  
نگيزی ارزيابی حميد زندگی اين حزب با روشنی حيرت ا

  ؟نرساند اشرف را به اثبات 
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نظام سرمايه داری شکل گرفته بود نغمه های شوم حمايت از 
 سر داده شد و سپاه پاسدارانجمهوری اسالمی و همکاری با 

" جريان ضد مردمی  تحت رهبری های داهيانه امثال فرخ نگهدار
تجربه ای که نشان داد نمی شه و نبايد . شکل گرفت" اکثريت

آن تقليل داد بلکه بايد کل " رهبری فاسد"صرفا به  حزب توده را
سيستم فکری و ديدگاه های اين جريان رو شناخت و با اون  

اگر ما شديدا بر عليه اين رهبری سخن بگيم  اما متوجه .  جنگيد
نباشيم بدون شک راه نفوذ اين تفکر ضد " تفکر توده ای"خطر 

ليکه ما داريم  بر کمونيستی را نتونستيم ببنديم و ممکنه در حا
عليه رهبران فاسد حزب توده فرياد می زنيم اين تفکر که علی 
االصول کارش نفوذ در سازمانهای انقالبی ايه به تدريج حضور 

خودش را در روابط انقالبی يک سازمان کمونيستی هم آشکار  
  .کنه

به اميد اينکه  اين نوار ها اميد وارم که زياد خسته تان نکرده باشم 
که مخالفين خط مشی حميد اشرف و فدانی ها بر  کارزاری در

راه انداخته اند همه دوستداران حميد اشرف و بعليه آرمانهای آنها 
به دفاع از  تا رو وادارد  راهی که وی با خونش مبلغ آن بود

در يکی از سياه ترين آرمانهای سرخ رزمندگانی برخيزند که 
بپاخاستند و با رزم دالورانه دورانهای تاريخ کشور ما جان بر کف 

شون    نقبی به قدرت تاريخی توده ها زدند که در قيام بهمن  
شاهد اقبال وسيع توده ها از آنها بوديم، با اين اميد صحبتم را 

اميدوارم که شاد و پيروز باشيد و اميوارم که بتونيم . تمام می کنم
و عميق  در بخش سواالت با کمک همديگه بحثی واقعا پر محتوا 

داشته باشيم  و بر ناروشنی هائی که در اين صحبت وجود داشت 
  .رو با کمک هم بر طرف کنيم

 

  
که از طرف " اصالن پارچاسی"شعر زیبا و پر معنای 

سراینده اش به رفيق بهروز دهقانی، فدائی خلقی که 
، تقدیم شده است، مدت طوالنی "مرگ را سرودی کرد"

ایميلی چریکهای فدائی خلق فرستاده   بود که به آدرس
مورد ترجمه  دربه خاطر احساس مسئوليت . شده بود

و به همين خاطر به اميد تماس با  این شعر به فارسی
چاپ آن مبادرت نمی   سراینده شعر، تا به امروز به

اکنون در آستانه چهلمين سالگرد رستاخيز  . کردیم
سياهکل، خود شعر ترکی و ترجمه فارسی  آن را در 

در مورد ترجمه نام این . اختيار خوانندگان قرار می دهيم
" ، باید گفته شود که همانطور که نمی توان شعر

را " اصالن پارچاسی "   را تکه آتش معنی کرد،" آتشپاره
تا " شيرمرد. "هم نمی توان تحت الفظی ترجمه نمود

اگر چه هنوز بار مفهوم پر  -حدی مفهوم را القاء می کند
  .را در خود ندارد ابهت و قوی اصالن پاچاسی

  
صورت گرفته،  به خوبی دکلمه شعر که با زیبائی 

ترک زبان   شاعر را به آزادیخواهان احساس صميمانه
با تشکر فراوان از این شاعر که با . ایران منتقل می کند

شعر پر احساسش یک بار دیگر خاطره گرانقدر رفيق 
بهروز دهقانی، این فرزند راستين کارگران و زحمتکشان 

  .را گرامی داشته است  ما

  از خون سرخ بهروز
 !تا اهتزاز پرچم آزادي 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سروده اي براي (
  )رفيق بهروز دهقاني فدايي خلق ، چريك

 اين شعر به بهروز دهقاني تقديم مي شود
  

"شيرمرد"  
  

 در ميدان رزم 
 شانه هایش به زمين سایيد 

 . بی آنکه بتوانند مغلوبش سازند
    

 با دیدگان باز 
    خيره گشته 

 به عمق آبی ها در آسمان 
    

 او، گوئی که 
 حتی از تصور شکست 

 ) در مقابل خصم(
 دست از جان خود 

 . می شست
    

 عقاب وار 
 کرکسان را         
 ساخت،  مغلوب خود        

 در سحرگاهان،   
 وقتی خورشيد انوارش را بر زمين       

 . تابيد
    

 نه، او مغلوب نشد، 
 رزم هنوز پا برجاست 

 هنوز هم صمد 
 در کيفش 

 کتاب حمل می کند 
 . ميکند نوای رزم، ساز" عاشيق"و 
  

 ز بی شمارند رهروان بهرو
 و در تبریز 

 در اهتزاز است   
 ) نشان آزادی(پرچم آبی 

 در خفا،   
 در خفا در اهتزاز است، اکنون 

 ) دور از چشم پاسداران شب(
    

 خورشيد بر خواهد آمد، 
 . خورشيد، برخواهد آمد      
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در طول تاریخ هيچ مفهوم مقدسی بيشتر 
حقيقت "زیر نام پر طمطراق " حقيقت"از 
در معرض تهاجم و تحریف قرار نگرفته  "یابی
در دورانی به سر می بریم که . است

ان و مال مردم ما، بيش مرتجعين حاکم بر ج
به " حقيقت"از هر زمان دیگری با سالح 

ادعای . سالخی حقيقت کمر بسته اند
در مورد کمونيست های " حقيقت یابی"

چه از طرف بخش فرهنگی  ٥٠فدایی دهه 
وزارت اطالعات و امنيت جمهوری اسالمی 

به هر دليلی و با و چه از طرف کسانی که 
خط  و خواست هر انگيزه ای در چهار چوب 

، یکی از برجسته آن وزارت قلم می زنند
  .ترین موارد این واقعيت است

با نزدیک شدن چهلمين سالگرد رستاخيز 
سياهکل که یاد آور ظهور و نقش آفرینی 
نسلی از پاک ترین و شجاع ترین جوانان 
کمونيست در یک دوره تاریخی حيات مردم 
ماست، شاهدیم که چگونه کسانی که 

ان با خواست های حق طلبانه و عداوت ش
منافع کارگران و زحمتکشان و نيروهای 
بالنده جامعه، بر کسی پوشيده نيست، به 

، هر یک "حماسه سياهکل"بهانه سالگرد 
دوباره، سازی بدست گرفته و در یک 
ارکستر هماهنگ شده، به نواختن نغمه 
های کهنه ضد کمونيستی بر عليه 

ی چپ لنينيسم و نيروها -مارکسيسم
مارکسيست و بویژه نسل کمونيست های 

و سمبل های آنان پرداخته  ۵٠فدایی دهه 
در موج جدید این حمالت البته . اند

ایدئولوژیک ارتجاعی، هيچ نکته و یا 
حرف جدیدی موجود نيست، تنها بطور 
چشمگيری بر ابعاد و نوع دروغ هایی 
که در طول سالها از سوی رژیم های 

مونيست ها ضد خلقی حاکم به ک
  . نسبت داده شده، افزوده گشته است

ظاهرا غير رسمی " تقسيم کار"یک 
نيز صورت گرفته و  روزی نيست که 

و " جامعه شناس"جماعتی با نام ، 
و " تاریخ شناس"و " روشنفکر"
در گوشه ای جلسه ای "  پژوهشگر"

نگذارند و یا تریبونی جلوی دهان آن ها 
تاریخ " گرفته نشود تا زیر نام بررسی

سازمان "و یا " چریکهای فدایی خلق
، موجی از "۵٠های چریکی دهه 

بهتان های رذیالنه و یاوه گویی هایی 
" اندیشکده های"که ریشه شان به 

وزارت اطالعات ارتجاع می رسد بر 
عليه نسلی از فرزندان مبارز و جان بر 
کف کارگران و زحمتکشان ما، یعنی 

آن ها و رهروان  ۵٠انقالبيون دهه 

در چنين شرایطی است که  .پخش نشود
پژوهشکده بين المللی تاريخ اجتماعی در "

اعالم کرده است که در صدد " آمستردام
برگزاری یک سمينار دو روزه به منظور 

در تاریخ چریکهای فدایی خلق " بازنگری"
  .ايران است

پژوهشکده بين "بدنبال انتشار اطالعيه 
برای " ستردامالمللی تاريخ اجتماعی در آم

هدف  با روزه  ٢" سمينار"برگزاری یک 
در تاریخ چریکهای " بازنگری"و  " پژوهش"

فدایی خلق ایران، من در نوشته ای تحت 
کوشيدم " تاملی بر سمينار آمستردام"نام 

تا با اتکا به شواهد موجود، در ارتباط با 
سازمان " واقعی"اهداف نامقدس ولی 

را خطاب به  دهندگان این سمينار نکاتی
افکار عمومی و بویژه نيروهای کمونيست 

در مطلب نامبرده از جمله با . متذکر شوم
یادآوری برخی از مواضع ضد کمونيستی و 
فدایی ستيز مسئول برگزاری این سمينار 

و طرح نکات و پرسش هایی ) تورج اتابکی(
که طبيعتا برای بسياری دیگر از رفقای  -

گر نيز مطرح کمونيست و چپ انقالبی دی
به تمام نيروهای صادق جنبش " -است 

کمونيستی و عالقه مندان به سازمان 
چريکهای فدايی خلق و بويژه مبارزينی که 
ديروز مستقيما در صفوف اين سازمان، 
مبارزه کرده و به رغم اختالف شان با خط و 
مشی آن پس از جدايی مانند دار و دسته 

ع در فرخ نگهدار به آستان بوسی ارتجا
قرار نيست از دل "آمده بود که " نغلطيده اند

سمينار دو روزه آمستردام، نتيجه يک 
بررسی بي طرفانه تاريخی و يک پژوهش 
علمی برای انتقال به نسل های بعدی 

و " بيرون بيايد و گوهر حقيقت را بنمايد
مطمئنًا وقايع يکی دو "اضافه شده بود که 

در  -ر ماه آينده و جريان خود اين سمينا
صحت نظر فوق را  - صورت عملی شدن

   ".ثابت خواهند کرد

اکنون با نزدیک تر شدن زمان این سمينار، 
در این جا و آن جا ليستی از افرادی به 

در این حرکت ذکر " شرکت کنندگان"عنوان 
می شود که نظر ارائه شده در باال را هر 

هرچند سازمان . چه بيشتر تقویت می کند
سمينار آگاهانه کوشيده بودند  دهندگان این

تا به دروغ، برگزاری این سمينار را یک کار 
 صرفا آکادميک و موضع آن را یک موضع بی

ها  بزنند، اما کسانی که نام آن طرفانه جا
در ليست قيد شده و گفته می شود که 

ها  قرار است تریبون این سمينار به آن
حقيقت "تا به امر   - اختصاص داده شود

در تاریخ سازمانی " بازنگری"و " یابی

بپردازند که با تکيه بر مارکسيسم لنينيسم 
جهت نابودی سلطه امپرياليسم در ايران 

افرادی هستند که نه  عمدتا -سالح برگرفت
نيستند بلکه بر عکس، " طرف بی"تنها 

ها در  تمام زندگی سياسی کنونی اکثر آن
های  ها و نظرات و سنت تخالف با ارزش

اتی آن سازمان و نسل سازنده آن مبارز
  . معنی یافته است

در همين رابطه است که متوجه می شویم 
که اکثریتی ها از زمره شرکت کنندگان این 

واضح است که صرف . سمينار هستند
تریبون دادن به افرادی از دار و دسته 

تشکيل دهندگان جریان منحط و  -اکثریت
ری و ضد انقالبی ای که تمامی رنج و پایدا

خون پاک زنان و مردان جانباخته فدایی در 
دهه گذشته در مصاف با ارتجاع را وسيله  ۴

معاش و ارتزاق از ارتجاع قرار داده، به دار و 
دسته ای که در پرونده شان ننگ همکاری 
با رژیم دار و شکنجه جمهوری اسالمی و 

ها نقش  لو دادن انقالبيون و کمونيست
ماهيت این برای شناخت  -  بسته است

حقيقت "و " پژوهش گری"سمينار و عاقبت 
اما هنگامی که می   .آن کافی است" یابی

بينيم چه تحرکی در ميان نيروهای این 
طيف منحط سياسی برای شرکت در این 
سمينار و تالش برای نقش آفرینی در آن به 
راه افتاده، آن گاه می توان به اهميتی که 

ضد  -يستی این تریبون در کمپين ضد کمون
فدایی جاری در دوره اخير در نزد نيروهای 
راست ضد کمونيست و ضد فدایی پيدا 

  .   کرده، بهتر پی برد

سردسته اکثریتی ها، فرخ نگهدار نيز که 
یکی از رسواترین و منفورترین چهره های 
سياسی ایران به شمار می رود، کسی 
که تمام کارنامه زندگی سابق و رسالت 

فدایی ستيزی و کمونيست کنونی اش در 
زدایی خالصه شده، کسی که در هر 
مساله مهم زندگی و مبارزه توده های 
کارگر و زحمتکش، جای گاهش در صف 
مقدم نيروهای وابسته به حکومت و 
دشمنان توده هاست، برای سازمان 

مقاله " پيش نویس"دهندگان این سمينار 
می فرستد و نشان می دهد که حتی اگر 

هره اش مانع از شرکت دادن او رسوائی چ
در این سمينار گردد، در هر حال، برای 
ایفای نقش ضد انقالبی هميشگی خود در 

" تاریخ نگاری"ی، زیر اسم کارزار ضد فدائ
. برای چریکهای فدایی خلق، آماده است

جوانبی از زندگی و " به رجوع کنيد(
شخصيت حميد اشرف در مصاحبه با 

  )ار آنالیندر سایت ک" فرخ نگهدار

  

  !"حقيقت"سالخي حقيقت زير نام 
  !)مستردام را بهتر بشناسيمآسمينار  "حقيقت ياب" "پژوهشگران"(

 



11 صفحه          139شماره                                      پيام فدايي 
 

  

تاریخ "اما برای این که دریابيم تریبون چنين 
، عالوه بر اکثریتی های ضد فدائی  "نگاری

عمدتا در اختيار چه قماشی از عناصر 
سياسی خواهد بود، و زیر نام حقيقت یابی 
قرار است چه سياستی بر عليه چریکهای 

تبليغ  ۵٠فدایی خلق ایران و انقالبيون دهه 
ه با برخی دیگر از شود، الزم است ک

هایی که گفته می شود در این " چهره"
سمينار نقش آفرینی خواهند کرد نيز آشنا 

  .   شویم

یکی دیگر از چهره هایی که گفته می 
در " بازنگری"شود قرار است برای 

تاریخ چریکهای فدایی خلق در سمينار 
آمستردام شرکت کند، شخصی به نام 

 او از.  می باشد" انوش صالحی"
جمله کسانی است که مدتی پس از 
آغاز سياست بخش فرهنگی وزارت 
اطالعات و امنيت جمهوری اسالمی 
مبنی بر سازمان دادن یک کارزار ضد 
کمونيستی در سطح جامعه در دهه 

،  قلم خود را فعاالنه در چارچوب ٧٠
پيشبرد این سياست مزورانه به کار 

" شکوفایی"واقع زمان  در. گرفت
ی او، مقطعی است که توليدات کار

دیکتاتوری حاکم، در کنار سرکوب 
روزمره و خونين کارگران و توده های 
زحمتکش ما، به جهت پراکندن فضای 
یاس و نا اميدی در ميان جوانان و 
کشتن روحيه مبارزه جویانه در آنان بر 
عليه وضع نکبت بار موجود در جامعه 
تحت سلطه ایران، هجوم ایدئولوژیکی 

کی را به باورهای مبارزاتی سيستماتي
مردم سازمان داده بود؛ و یکی از 
ابزارهای این هجوم استفاده از ظرف 

ادبی و " مستقل"اصطالح ه نشریات ب
اجتماعی و سياسی بود که تحت 
نظارت مقامات ضد خلقی حاکم و با 

های بخش فرهنگی وزارت  رهنمود
اطالعات و امنيت جمهوری اسالمی، 

  .  منتشر می شدند

انوش صالحی در " مهم"از اولين کارهای 
گرما گرم روند فوق، شرکت وی در اولين 
کارزار تهمت زنی و  افترا گوئی بر عليه 
چریکهای فدائی بود که البته چند سال قبل 
از به صحنه آمدن این فرد، توسط نشریه 
آدینه تحت نام محبوب صمد بهرنگی و 

یابی در ارتباط با مرگ مشکوک " حقيقت"
" مهم"این اولين کار . ، ساز شده بودوی

تازگی برخوردار  انوش صالحی هرچند از
نبود ولی او ضمن سر هم بندی دروغ های 

با  زندگی صمد بهرنگیجدیدی در مورد 
تکرار مطالب شماره های پيشين آدینه در 
 مورد مرگ وی، وظيفه گرم کردن تنوری را
به عهده گرفت که در آن با آتش و هيزم 

ریا، و خمير مایه داده شده توسط  دروغ و
وزارت اطالعات، سعی شده بود جهت بی 
ارزش کردن هر آنچه که ارزش و آرمان 
خواهی مردمی و انقالبی ست، مطاع 
مسمومی پخته و برای فریب به خورد 

او در شهریور سال   .جوانان ما داده شود
صمد بهرنگی "در طی نوشته ای به نام  ٧٧

عنوان کردن اکاذیبی از  با" در آینه ی زمان
صمد شهيد سازمانی "این قبيل که 

محسوب شد که همراهانش در شکل 
آدينه ( "دهی آن نقش اساسی داشتند

، کوشيد تا )١٣٧٧شهريور  ١٣٠شماره 
دروغ ساخت و پرداخت شده نشریه آدینه 
تحت نظارت وزارت اطالعات بر عليه 
چریکهای فدائی را از نو زنده کند تا خالیق 

این باور برسند که گویا رهبران آتی  به
فدایی یعنی پویان و بهروز دهقانی و 

در جلسه ای با جالل آل ...عليرضا نابدل و
جمع کامًال (احمد و فرج سرکوهی و غيره 

نشستند و شور کردند و توطئه !!) همگون
چيدند که در مورد مرگ بهرنگی به مردم 

" پژوهشی"این، اولين کار ! دروغ بگویند
ایشان در مورد " حقيقت یابی"جسته و بر

آقای انوش . تاریخ چریکهای فدائی خلق بود
صالحی حتما این وقایع را با جزیيات بسيار 
بيشتر و دقيقتری در مورد کار خود بياد می 
 آورند و مثال بخوبی می دانند که این حرف

و زمانی از قلم ایشان  ٧٧ها در تابستان 
تراوش می کرد یکبار دیگر در نشریه آدینه 

که یک دهه پس از کشتار بيرحمانه 
ها و جوانان رهرو راه صمد ها و  کمونيست

یاران اش، چنان فضای خفقان باری در 
جامعه حاکم بود که حتی ذکر نام انقالبيون 

و فرزندان محبوب زحمتکشان ما  ۵٠دهه 
برای جوانان و توده های معمولی با پيگرد و 

در شرایطی  مجازات شدید روبرو می شد؛
هم حتی به " مستقل"که آن نشریه 

فریادهای برادر صمد، اسد بهرنگی و 
آن  شاهدان زندهمدارک او به مثابه یکی از 

رویدادها وقعی نمی گذاشت، در حالی که 
توليدات قلمی مبتنی بر فریب و ریای آقای 

ساله در آن زمان،  ٣٣انوش صالحی، جوان 
ساله   ٣ -۴که در زمان مرگ صمد کودکی 

بيشتر نبود را بی هيچ دریغ و مالحظه ای 
. ای چاپ و در سطح جامعه پخش می کرد

چرا؟ تنها به این خاطر که آن توليدات در 
راستای خطی قرار داشت که مطلوب 
بخش فرهنگی وزارت اطالعات و امنيت 

برای کسب ( .جمهوری اسالمی بود
آگاهی بيشتر در مورد توطئه بخش 

عات بر عليه فرهنگی وزارت اطال
چریکهای فدائی خلق با سوء استفاده 
از نام صمد بهرنگی در نشریه آدینه، 
خواننده می تواند به اثر تحقيقی رفيق 

مرگ " راز"اشرف دهقانی به نام 
رجوع کند که در آن با اسناد ...!!!" صمد

های این نشریه  معتنابهی، اوال دروغ
رو گشته و ثانيًا سياست ضد 

اطالعات و نقش  کمونيستی وزارت
های  روشنفکران خادم آن در سال

 نامبرده، به طور مفصل و مستند
  ). توضيح داده شده است

چند سال بعد در جریان ادامه کارزار ضد 
کمونيستی و ضد فدایی، با دومين کار 

انوش صالحی یعنی انتشار کتاب " مهم"
روبرو می شویم که خمير " راوی بهاران"

ی و شخصيت یکی مایه اش تفحص در زندگ
های مملکت ما  ترین کمونيست از محبوب

یعنی زنده یاد، رفيق کرامت دانشيان این 
  . هنرمند رزمنده و فرزند راستين خلق بود

، و "راوی بهاران"خواننده با دیدن نام کتاب 
با توجه به آن که در تاریخ کشور ما هميشه 
از کرامت دانشيان به نيکی یاد شده، انتظار 

ت خاطره این فرزند رشيد خلق و بزرگداش
اما در . این کمونيست استوار قدم را دارد

عوض  در جريان مطالعه کتاب متوجه می 
شود که نويسنده با درج چند عکس و در 
واقع با سرمایه گذاری روی احساس عشق 
و احترام توده ها به نام و یاد آن رفيق عزيز، 
به طرز موذيانه ای دارد بر عليه شخصيت 

ن فدایی خلق و نسل مبارزینی از تبار او ای
و نه تنها آنان بلکه نسل بيشماری از 
مبارزین زنده که اکنون بار زخم پيکار بر عليه 
دو رژیم شاه و جمهوری اسالمی را در 
تبعيد بر دوش می کشند، سم پاشی می 

فریبکار ما از کرامت، " راوی"در روایت . کند
ت، نداش" سواد"او کسی است که گویا 

دیگر مبارزان سياسی به ورطه ی  همانند"
،  "افتاده بود) پراگماتيسم(عمل گرایی 

ها به بيست و چهار سال  سن متوسط آن"
ها با مطالعه ی  و آن "....هم نمی رسيد

یکی دو  کتاب به مرز باور می رسيدند و 
دیگر بی نياز از هر گونه آموزشی بودند و به 

استالين  استالين تر از) "١(قول فراهتی
به خانواده اش اهميتی " ، "می شدند

خالصه ... ها نمی رسيد و نمی داد و به آن
از این " ظریفی"صالحی با سم پاشی های 

حزب توده "قبيل در کنار اتهام زنی های نوع 
که گویا  -  به رزم کرامت ها" ای

آنارشيستی و بی ثمر و ضربه زننده بوده 
دنبال در کتاب خود همان هدفی را   - است

و منافع " زمانه"می کند که اقتضای 
زمامداران وقت یعنی همان قاتالن هزاران 

  .جوان کمونيست و مبارز می طلبد

برای آنکه هر چه بيشتر با قلم آلوده انوش 
" بی طرفی"صالحی و موضع واقعی و نوع 

و در نتيجه " راوی بهاران"این نویسنده در 
دليل تریبون دادن احتمالی به چنين 

خصی در سمينار آمستردام آشنا شویم، ش
بطور خالصه برخی از ایده های کتاب او را 
برای اطالع خواننده عالقه مند یادآوری می 

  :کنم

در آن کتاب، انوش صالحی، از ترانه سرود 
به عنوان " بهاران خجسته باد"جاودان 

 :ميراث کرامت نام برده و می نویسد
نی ميراث کرامت برای ميليون ها هموط"

که ممکن است دیگر او را به خاطر نياورند، 
ميراثی که گویا فقط ." سرود بهاران است

شماری از "خاطره انگيز است و در خاطره 
در حافظه ی تاریخی  ...دوستان و نزدیکان

او سپس   ".شان به یادگار مانده است
سنگ "ميراث دیگر کرامت دانشيان عزیز را 

بی نام و ده ها سنگ قبر "در کنار " قبری
گورستان بهشت " ٣٣دیگر در قطعه " نشان
آری، او از همه . معرفی می کند" زهرا

تجربيات مبارزاتی و ارزش های انقالبی که 
از رزم فدائی و دالورانه کرامت دانشيان، 
این رفيق پایدار توده های زحمتکش و 
همرزمانش در جامعه ما به جا مانده، تنها 

و حداکثر یک سنگ قبر بی نام و نشان 
خاطره ای را سراغ دارد و به عنوان ميراث 
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در آخر، . راوی بهاران به جوانان جا می زند
در شرایطی که داستان زندگی و مقاومت 
قهرمانانه در بيدادگاه شاه  و مرگ پرافتخار 

های  کرامت عزیز هنوز هم گرمی بخش دل
 توده های ستمدیده و مبارز ایران و بر

اميد برای رهائی از افروزنده بارقه های 
وضع ظالمانه و دهشتناکی است که 
جمهوری اسالمی در جامعه ما ایجاد 
نموده، انوش صالحی، تصویری که در این 
کتاب از زندگی و مرگ کرامت ارائه داده 

تراژدی اندوهبار "است را  نمونه ای از 
او سپس  .جا می زند" نسل او

بازماندگان آن نسل یعنی هزاران 
نيست و مبارز شریف دهه انسان کمو

ها پيکار با  که پس از سال - ۶٠و  ۵٠
دستگاه ظلم و جنایت جمهوری 
اسالمی از تيغ آن جان به در برده و 

را  -مجبور به زندگی در تبعيد شدند 
از " جان به در برده" "قربانيان"مشتی 

معرفی کند " آن وقایع و حوادث مشابه
غربت وجود "در " سرگردان"که امروز 

بر آنچه کرده اند، " تردید"و در " دخو
عين جمله او چنين  .باقی مانده اند

گورستان  ٣٣سنگ قبری در قطعه : "است
ها سنگ  بهشت زهرای تهران در کنار ده

قبر بی نام و نشان، ديگر ميراث باقی مانده 
تراژدی اندوه بار نسل او . ی کرامت است

حتی برای جان به در بردگان از آن وقایع و 
. ادث مشابه، سرنوشت خوبی رقم نزدحو

ان يقربان ) ٢( آنان حتی اگر همانند یوسف
بعدی راه و رسم انقالبی گری نباشند، 
امروزه سرگردان در غربت سرزمين هایی 

آن . دیگر و غربت وجود خود باقی مانده اند
هم وقتی که بيگانه با موقعيت حال خود به 

طره گذشته پناه می برند، و در برابر هر خا
ای که بازخوانی می کنند یک عالمت 

  !"سئوال می یابند

" بی طرف"آیا همين اظهار نظر نویسنده 
روشنی موضع سياسی ضد ه ما، ب

کمونيستی آشکار او را نشان نمی دهد، و 
ثابت نمی کند که آماج تراوشات مسموم 
چنين قلمی نه کرامت دانشيان قهرمان، نه 

تمامی حتی نسل کرامت ها بلکه تمامی و 
ها و مبارزین پایداری ست که در  کمونيست
های واالی توده ها و برای رسيدن  راه آرمان

بند بندگی و "که در آن از " بهاری خجسته"
اثری نباشد، مبارزه کرده، " بار فقر و جهل

زخم اسارت به تن کشيده اند و امروز نيز با 
وجود رنج تبعيد با سری افراشته در مقابل 

  اکم ایستاده اند؟ جنایتکاران ح

تنها با چشمانی کور و یا با کينه ای که 
بر خاسته از یک موضع طبقاتی 
ارتجاعی ست می توان در باره کرامت 
دانشيان کتاب نوشت و بر این واقعيت 

های " ميراث"پرده کشيد که یکی از 
تاریخی و ارزشمند وجود کرامت همانا 

آیا با . چگونگی زیستن و مرگ او بود
ن در موضع توده های ستمدیده ایستاد

ایران می توان صحنه ایستادن استوار 
این فرزند آشنا به درد کارگران و 
زحمتکشان در بيدادگاه شاه مزدور را 

خواند؟ آیا می " تراژدی"دید، و آن را 
توان طنين قاطع و سازش ناپذیر آهنگ 
کلمات کرامت، این فرزند صميمی 
خلق در آن بيدادگاه تاریخی را 

راموش کرد که چگونه با کلمات ف
آتشينی که برخاسته از خشم و نفرت 
توده های رنجدیده ایران بود، جای 

را عوض کرد و با " محکوم"و " حاکم"
چنين برخوردی، قدرت تاریخی توده را 
در مقابل مرتجعين به نمایش گذارد؟ 
آیا کسی که قلمش را در خدمت 
طبقات ارتجاعی بکار نگرفته باشد، 

اند سرود هميشه جاودان می تو
را که با نام و یاد " بهاران خجسته باد"

کرامت در آميخته و دلهای مردم ما را 
گرمی می بخشد، سرودی که کرامت 

ترین دوران زندگی مردم  آن را در سياه
ما در تشویق اميد و زندگی بهتر و یاد 
آوری اجتناب ناپذیری پایان زمستان 

استثمار سرد و فرارسيدن بهار پيروزی 
شدگان بر مرتجعين حتی در چنگال 
دشمن به ميان دیگر زندانيان سياسی 
می برد، را صرفًا یک خاطره سپری 
شده گذشته ناميده و سپس با یاوه 
گویی، حاصل زندگی کرامت و هزاران 

یک "رهرو راه کرامت های عزیز را تنها 
" تراژدی"جلوه داده و " سنگ قبر

  بخواند؟ 

، از "هاران خجسته بادب"در سرود جاوید 
جمله به ستایش آنانی پرداخته شده که با 

توده های " تباهی و درد"خود " قلم"
پدیدار می " چشم جهانيان"زحمتکش را به 

درست در جهت عکس چنين . کنند
نویسندگان شریف و مردمی و آزادیخواه، 

جناب انوش صالحی از طریق کوبيدن " قلم"
رای زندگی های مبارزه ب ها و سمبل ارزش

بهتر، تخم یاس و نااميدی را در ميان نسل 
جوان آرمانخواه،  می پراکند و به واقع کتاب 
او در مورد کرامت دانشيان از زمره آثاری 
است که به کار هيزم ریختن به تنور کمپين 
ضد کمونيستی و ضد فدایی ماشين 
تبليغاتی بخش فرهنگی وزارت اطالعات  

  .  می خورد

دیگر انوش صالحی " ادبی"فعاليت 
" مصطفی شعاعيان و رمانتيسم انقالبی"

می باشد که نویسنده در زیر لوای بررسی 
مصطفی شعاعيان، در واقع " زندگی و آثار"

به پيشبرد سياست کوبيدن سازمان 
" مایه"هم با  چریکهای فدایی خلق آن

منظور کتاب ( "کتاب دشمن"هائی که اخيرًا 
العات به نام منتشر شده از طرف وزارت اط

ریکهای فدائی خلق از نخستين کنش چ"
برای او و ) می باشد" ١٣۵٧ها تا بهمن 

رسوایی . می پردازد امثال او فراهم کرده،
نویسنده در تعقيب خط ضد فدایی و 
طرفداری آشکار او از ادعاهای شعاعيان بر 
عليه چریکهای فدائی خلق در این کتاب به 

انی که آن درجه ایست که حتی صدای کس
رسما از فدائيان پشتيبانی نمی کنند را هم 

ميراث "برای نمونه در وبالگ . در آورده است
: در رابطه با اين کتاب آمده است که " يار

بحث انگيزترین بخش زندگی شعاعيان "
درگيری های او با سازمان فدائيان خلق 
است اما مولف این بخش را یک سویه و 

ایت می کند و تنها از دیدگاه شعاعيان رو
چيزی از اسناد مربوط به سازمان فدایيان 

تکيه بر فرضيات و تخيالت . دیده نمی شود
نویسنده به شيوه گزارش . نيز بسيار است

و داستانی گرایش زیاد پيدا می کند و 
روشن است که شيفته شعاعيان است و 

  ".در موارد بسياری سکوت می کند

http://mirasyar.persianblog.ir/post/657/   

البته برای نگاشتن این کتاب نيز آن گونه که 
 ابراز داشته است" دویی چه وه له"رادیو 

های اداری و  نامه"انوش صالحی به 
های  ها ساواک و انبوهی از نوشته گزارش

های سياسی و اجتماعی  مربوط به فعاليت
دسترسی داشته " ی گذشته د دههدر چن

رجوع کنيد به معرفی کتاب ( است 
" مصطفی شعاعيان و رمانتيسم انقالبی"

  :در لينک زیر

 http://www.dw-
world.de/dw/article/0,,5626525,00.html    

ين نوشته در با توجه به محدوديت های ا
حال حاضر نمی توان به طور جامع به 
بررسی اين کتاب جهت نشان دادن تبليعات 
کينه توزانه و شدیدًا ضد فدائی در آن 

تنها الزم است در اینجا تاکيد کنم   .پرداخت
که با بررسی اجمالی آثار انوش صالحی و 

چه روشن است عبارت از این  موضع او، آن
انند تمامی واقعيت می باشد که او م

های دیگر که آگاهانه  روشنفکران و انسان
یا نا آگاهانه نهایتا از یک خواستگاه طبقاتی 

بی "معين دفاع می کنند، به هيچ وجه 
نيست و به دليل قلم زدن در چهار " طرف

چوب خط و سياستی که امروز در ارتباط با 
های ایران و چریکهای  تاریخ کمونيست

وری اسالمی فدایی خلق تحت رژیم جمه
در پيش گرفته شده، نمی تواند هم بی 

در توليدات ادبی و سياسی . طرف باشد
انوش صالحی، خط کمونيست ستيزی و 

های مبارزاتی ای که  معاضدت با ارزش
توسط نسلی از بهترین فرزندان کمونيست 
و فدایی خلق به قيمت خونشان آفریده 
شد، یک خط برجسته است و درست از 

است که پيام نوشته های همين زاویه 
جا که خود را ظاهرًا در  انوش صالحی، آن

اصطالح تحقيق و پژوهش در مسایل ه کار ب
تاریخی و سياسی درگير کرده است، از 
مشتی ایده های وزارت اطالعات پسند، 

  . فراتر نرفته است

بنابراین، در ارتباط با سمينار آمستردام، چه 
و چه  شرکت اکثریتی ها در این سمينار

حضور افراد ضد کمونيست با نام و بی نام 
که گفته می  دیگر در آن و با توجه به این

شود که انوش صالحی نيز به عنوان 
  و یا هر" محقق"،  "پژوهشگر"،  "نویسنده"

٣ صفحه    
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با نزديک شدن چهلمين سالگرد حماسه 
سياهکل که چون آذرخشی در شب های 
 سياه سلطه ديکتاتوری شاه درخشيد، تالش

های دارو دسته های رنگارنگ حافظين وضع 
موجود برای تحریف آن تاریخ و جلوگيری از 
دسترسی نسل جوان به درس ها و تجارب 

اگر سياهکل . آن شديدا فزونی يافته است
سبب انفجار آگاهی در سطح جامعه تحت 
سلطه ما  بود و راه رسيدن به آزادی را به 

ريک روشنی در مقابل مردم ما قرار داد، تا
انديشان حاکم از وحشت اين امر لحظه ای از 

جدا از بخش . تخطئه آن باز نمی ايستند
فرهنگی وزارت اطالعات جمهوری اسالمی 
که جهت جلوگيری از رشد آگاهی و راديکاليزه 
شدن مبارزات انقالبی توده های تحت ستم 
در ايران از هيچ تالشی کوتاهی نمی کند، 

يت برخی از افراد اين روزها شاهد تشديد فعال
و نيرو های شناخته شده ای هستيم  که به 
عنوان پژوهشگر و تاريخ دان و جامعه شناس 
از انتساب هيچ دروغی به رزمندگان سياهکل 

کار . و چريکهای فدائی خلق دريغ نمی ورزند
به آن جا رسيده که رسانه های امپرياليستی 
مانند بی بی سی و حتی موسسات 

ارچوب پيشبرد کمپين ضد آموزشی غرب در چ
و در واقع کمپين ضد هر گونه " خشونت"

مبارزه قهر آميز طبقات تحت ستم نيز علنا بر 
طبل اين کارزار ضد فدائی و در واقع ضد 

در همين چهارچوب .  کمونيستی می کوبند
است که يکی از موسسات آموزشی هلند در 
آمستردام تصميم گرفته است به مناسبت 

رستاخيز سياهکل سميناری  چهلمين سالگرد
برگزار کرده و از قرار با شرکت کسانی که ) ١(

يا هيچ رابطه ای با چريکهای فدائی خلق 
نداشته اند و يا اگر داشته اند اکنون سال 
هاست که راه و مبارزه و اهداف رزمندگان 
سياهکل را انکار نموده و بر عليه آن ياوه می 

ن رستاخيز گویند، گویا قرار است به حقيقت آ
  !!و آن مبارزه انقالبی و راهگشا دست يابد

  
البته با نگاهی به واقعيات کنونی جامعه ايران 
که بيانگر گرايش نسل جوان مبارز به آموختن 
از تجربيات انقالبی نسل های گذشته، برای 
در پيش گرفتن راه درست مبارزه و رهائی از 
سيستم ظالمانه حاکم در ايران می باشد 

.  می توان به دالئل اين تشبثات پی بردبهتر 
تمام افراد و به همين دليل است که 

نيروهای اجتماعی که خواهان حفظ 
سيستم طبقاتی موجود هستند، تالش 
می کنند که با تحريف تاريخ معاصر 
مبارزات انقالبی در ايران، راه کسب 
آگاهی و تجربيات انقالبی را به روی 

نه توده های نسل جوان ببندند و بدين گو
تحت ستم را از دستيابی به تئوری 
انقالبی که بدون آن جنبش انقالبی به 
سرانجام نخواهد رسيد، و سازماندهی 

  . امر انقالب، محروم نگاه دارند

  
با توجه به این واقعيت بود که جمهوری 

کتابی را تحت عنوان  ١٣٨٠اسالمی در سال 
 کتاب(چپ در ايران به روايت اسناد ساواک "

منتشر ) ٢" (چريکهای فدايی خلق) هشتم
کرد و در آن تالش کرد که با استفاده از پرونده 
ها و نامه های ساختگی ساواک بر عليه 

بی چريکهای فدايی خلق، مبارزين انقال
زندگی و شخصيت انقالبی آنها را خدشه دار 
کند تا به خيال خود بتواند پروژه باورشکنی و 
يأس آفرينی و فدائی ستيزی خود را در ميان 

و در ادامه اين امر . نسل جوان به پيش ببرد
مبادرت به چاپ کتاب  ١٣٨٧در سال 

چريکهای فدائی خلق از نخستين کنشها تا "
در نوشته ای که در . (نمود"  ١٣۵٧من به

کتاب "پيش رو داريد، از کتاب مزبور به اسم 
  .) نام برده خواهد شد" دشمن

  
واقعيت اين است که در دسته ُکری که 
برای تخطئه رستاخيز سياهکل و راه 
چريکهای فدائی خلق به راه افتاده، 
عالوه بر جمهوری اسالمی و قلم به 

رخی افراد و بمزدان معلوم الحالش، 
نيز که ! نيروهای صد البته شناخته شده

الزامأ مزدور جمهوری اسالمی نبوده و 
حتی برخی از آن ها خود را جزء 
اپوزيسيون رژيم  قلمداد می کنند نيز 

   .ديده می شوند
  

پيمان "يکی از اين افراد، شخصی به نام 
می باشد که تاریخ سازمان " وهاب زاده

به عنوان موضوع تز چريکهای فدايی خلق را 
دانشگاهی خود انتخاب کرده و در مطالبی که 
در سالهای اخير به اين بهانه نوشته و يا ابراز 
نموده  تاکنون از هيچ دروغ و تحريفی بر عليه 

  . اين جنبش دريغ نورزيده است
  

از آن جا که در فيس بوک مطلبی ديدم که از 
وی به عنوان  يکی از به اصطالح 

ی نام برده بود که قرار است در ان"پژوهشگر"
سمينار آمستردام شرکت کند، بنابراين الزم 
ديدم که برای آشنايی بيشتر با اين نوع از 

که وظيفه و کارشان تحريف " پژوهشگران"
تاريخ مبارزات انقالبی خلق و در واقع به 

است، و در " پژوهش"سخره گرفتن خود 
نتيجه ماهيت سميناری که با شرکت آن ها 

رار است شکل بگيرد، نگاهی به مواضع و ق
فعاليت های نامبرده بياندازم تا ببينيم که او و 
همفکرانش سخنگوی کدام طبقه اجتماعی 
هستند و برای پيشبرد منافع کدام طبقه 
اجتماعی، به تحريف و تخطئه تاريخ و 
شخصيت انقالبی رفقای رزمنده چريکهای 

  . دست زده اند ۵٠فدايی خلق در دهه 
  

ی را بهتر "پژوهشگر"برای اينکه چنين 
بشناسيم بايد بدانيم که وهاب زاده يکی از 

کسانی بود که در جريان خيزش انقالبی مردم 
ايران در سال گذشته و در شرايطی که نيرو 
های سرکوبگر جمهوری اسالمی جوانان ما 
که فرياد مرگ بر جمهوری اسالمی سر داده 

وله می بستند، به بودند را در خيابان ها به گل
کمک دستگاه های تبليغاتی امپرياليستی و 
ماشين سرکوبی که از وحشت عکس العمل 

دی ماه  ۶یک نمونه برجسته آن در (مردم 
به لرزه افتاده بود، شتافت و با تبليغ ) بود

از " خواهانه خودداری از شعارهای مرگ"
جنبش بی خشونت، جنبش بی "ضرورت 

رست همان خطی داد سخن داده و د" نفرت
را پيش برد که حفظ نظام ظالمانه حاکم،  

در همين چهار چوب .  وابسته به آن بود
نامبرده با فريبکاری و در شرايطی که 

در کهريزک ها " واليت مطلقه فقيه"دژخيمان 
فاجعه می آفريدند به جای حمايت از مقاومت 
و مبارزه  مردم، ندا سر داد که جنبش مردم 

" . ستی باشد در برابر نفرتجنبش دو: "بايد
به اين ترتيب نامبرده ضمن محکوم کردن 
عکس العمل مردم در مقابل خشونت دستگاه 
سرکوب که اعمال خشونت جزء ذات آن 
است، می کوشيد تا مردم را خلع سالح 
نموده و با دفاع از ارتجاع سبز و رهبر جنايتکار 
. آن، موسوی خاک به چشم مردم بپاشد

همراهی با ارتجاع سبز موسوی  وهاب زاده با
يعنی کسی که نخست وزير خمينی در دهه 

بود و  مسئوليت قتل عام هزاران جوان  ۶٠
به عهده دارد، البته با  ۶٠مبارز را در دهه 

جنبش سبز "چسباندن لقب فريبکارانه 
عمال در کنار بخشی از طبقه " خشونت بی

حاکمه در ايران قرار گرفت که وظيفه خود را 
گيری از راديکاليزه شدن جنبش مردم می جلو

همان ها که از زبان امثال وهاب . دانستند
جنبش سبز : "زاده تبليغ می کردند که

تواند جنبش دوستی باشد در برابر نفرت  می
و جنبش مهربانی در برابر خشونت، به 

ای که دوِر باطل و اهریمنی خشونت را  گونه
زیستِی در ایران از گردش باز دارد و راه هم
البته بر ". همگانی را به مردم نشان دهد

کسی پوشيده نيست که مراد از اين 
همزيسنی مردم " همزیستِی همگانی"

ستمدیده ایران با ولی فقيه جنايتکار جمهوری 
يعنی " واليت مطلقه فقيه"اسالمی و 

  .ديکتاتوری حاکم می باشد
  

يکی ديگر از مواضع و به اصطالح فعاليت های 
اب زاده، ضديت او با چريکهای سياسی وه

فدايی خلق ايران و تالش او برای تحريف و 
تخطئه تاريخ و زندگی مبارزاتی و انقالبی 

او در ماه نوامبر . مبارزين آن سازمان است
در مراسمی در شهر تورنتو، نزديک  ٢٠١٠

شدن چهلمين سالگرد سياهکل را به بهانه 
مينه ای برای ادامه کار تحريفی خود در اين ز

  . تبديل کرد
  

  

 جنبش فدائي "بازنگري تاريخي"پيمان وهاب زاده و وظيفه 

  !در سمينار آمستردام
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یکی از ويژگی های کار وهاب زاده، که ادعا 
) بخوان ضد پژوهش" (پژوهش"می کند در 

سنگی را جا نگذاشته و همه چيز "خود هيچ 
قرار داده، این است " را مورد تفحص و تردید

که مرجع و منابع اطالعاتی خود برای به 
در تاریخ چریکهای فدائی !!" تفحص"اصطالح 

ز ميان انتشارات رژيم جمهوری خلق را ا
و يا خاطرات " کتاب دشمن"اسالمی و 

اکثريتی ها و يا افرادی  - ساختگی توده ای 
که اگر در گذشته جزو فعالين چپ محسوب 
می شدند، اما امروز وظيفه ای جز تحريف 
حقايق و تخطئه زندگی مبارزاتی چريکهای 
فدايی خلق برای خود قائل نيستند، برگزيده 

  . است
به عنوان مثال، همانطور که در کتاب دشمن، 

ناميده " تروريست"چريکهای فدايی خلق 
با رجوع به همان نوع (شده اند، وهاب زاده 

که گفته شد، و با استفاده از !!" منابعی"
تراوشات مغزی خود به عنوان يک به اصطالح 

ادعا می کند که ) بورژوازی!!" روشنفکر"
افرادی " شرفحميد ا"مبارزينی مثل رفيق 

خشونت را در وجود خود نهادينه "بودند که 
نداشتند، و " توان قضاوت منصفانه"و " کرده

بعد از اينکه به اين طريق مبارزه مسلحانه 
چريکهای فدائی خلق را مردود می شمارد 
گامی جلو تر گذاشته و مدعی می شود که 

برگرداندن خشونت برعليه دشمن به "آنها با 
جای اينکه دشمن را نابود به " سوی خودی

اعضای سازمان را که در درستی راه "کنند، 
مسلحانه دچار تردید شده و خواستار ترک 

)    ٣." (سازمان بودند، به قتل می رساندند
به اين ترتيب با توسل به يک سری دروغ 
ساواک ساخته که وزارت جهنمی اطالعات در 
حال پخش آن می باشد همه جانفشاني ها 

زات خونين چريکهای فدائی تبديل می و مبار
شود به ترور و قتل غير موجه آن هم در ميان 

در حالي که همه کسانی که تاريخ . خودشان
چريکهای فدائی را دنبال کرده اند به روشنی 
ميدانند که اين جريان در يکی از سياهترين 
دورانهای تاريخ کشور ما به چه راهگشائی 

ت توده های تحت غير قابل ترديدی در مبارزا
ستم دست زده و رزمندگان آن جان خود را 

  . وثيقه آزادی کارگران و زحمتکشان نمودند
  

در رابطه با چنين دروغی تنها الزم است توجه 
خواننده را به اعالميه سازمان چريکهای 

بر عليه اکاذيب ساواک  ۵۵فدائی در سال 
جلب کنم و از سوی ديگر بر اين واقعيت تاکيد 

تعدادی از اعضای  ۵۵ه در سال کنم ک
سازمان ضمن ترديد در درستی خط مشی 
سازمان در آن زمان از آن خارج شده و بعدا به 

آيا همين واقعيت . حزب توده پيوستند
نادرستی چنين اتهامی را روشن نمی سازد 
و بر عليه چنين ياوه سرائی حکم نمی دهد؟ 
از قرار آن چه که نامبرده از تحصيالت 

هی در کانادا آموخته ، اين است که  دانشگا
دروغ ها و تحريف های تاريخی را با شيوه ای 

" خشونت"عوامفريبانه در قالب بحثی حول 
در واقع مخالفت با خشونت  . بيان کند

پوششی است برای پنهان کردن ضديت خود 
با هرگونه مقاومت و مبارزه قهرآميز انقالبی 

مگران طبقات تحت ستم که به مبارزه با ست
زيرا که از نظر نخبگان بورژوازی . برخاسته اند

که امثال وهاب زاده ها انديشه های آن ها را (
و ديگر (طبقه کارگر ) تقليد و تکرار می کنند 

در شرايطی ) ستمديدگان در جامعه طبقاتی
که طبقات حاکمه از هيچ خشونتی ابا نمی 

کنند حق مبارزه برای نابودی کامل سيستم 
و هرگاه که آن ها . وجود را ندارندطبقاتی م

برای مبارزه قاطعانه با ستمگران خود برخيزند، 
و هر گاه که فرزندان آگاه آنها به تئوری 
انقالبی تضمين کننده پيروزی مبارزات خلق 
دست يابند و آن را راهنمای عمل انقالبی 
خود قرار دهند، توسط طبقه بورژوا و 

مطيع که خلق را (نمايندگان فکری آن 
متهم به ) سيستم طبقاتی می خواهند

در حالي که اتفاقا، . می شوند" خشونت"
تالش وهاب زاده ها برای تقبيح مبارزه 
قهرآميز طبقاتی و تحريف تاريخ پرافتخار 
فرزندان مبارز خلق، در شرایط اعمال خشونت 
سيستماتيک طبقه حاکم، خود يک نوع 

زی خشونت و نبرد فرهنگی حيله گرانه بورژوا
برعليه طبقه کارگر ايران با هدف تالش برای 

  .جاودانه کردن خشونت ستمگران است
  

به اين ترتيب به اصطالح پژوهشگر دروغين ما 
در ارکستری که دشمن بر عليه فدائی ها 
سازمان داده نشان می دهد که در کجا 

وهاب زاده !  ايستاده و چه سازی را می زند 
ر رابطه با های خود د!!" پژوهش"بر اساس 

مادر شايگان که پس از ضربه ساواک به گروه 
رفيق نادر شايگان و شهادت وی مجبور شده 

 ۵٢بود با فرزندان خود مخفی شود و در سال 
به چريکهای فدائی پيوست، مدعی است که 
چریک ها از مادر شايگان و خانواده اش به 
عنوان پوشش استفاده کرده و منجر به کشته 

با این سخن او در . و شدندشدن دو کودک ا
حقيقت از ستمديدگان جامعه می خواهد که 
به مبارزه برنخيزند، و بر اين اساس زن آگاه و  
تحت ستمی مثل مادر شايگان هم چنين 

های او این " پژوهش"از . حقی نداشته است
طور می توان نتيجه گرفت که طبقه حاکم به 

ه و به عنوان مثال، ب(خاطر شرايطی که دارد 
دارای حق ) دليل داشتن امکانات سرکوب

طبيعی ادامه ظلم و ستم و سرکوب مردم 
است و نباید با آن مبارزه کرد تا در جریان این 

  !مبارزه کشته نشد
تخطئه واقعيات عرصه های تئوريک و پراتيک و 
فرهنگی چريکهای فدايی خلق، و وارونه جلوه 
دادن فرهنگ و روابطی که ميان زنان و مردان 

که به (مبارز چريک فدايی خلق وجود داشت 
واقع، الهام بخش فرهنگ و روابط مترقی و 

 ۵٠انقالبی دختران و پسران آگاه و مبارز دهه 
بخشی از تبليغاتی است که طبقه ) شد ۶٠و 

بورژوا و نمايندگان فکری آن، برای انجام پروژه 
باورشکنانه و يأس آفرينی در ميان نسل جوان 

  . ضروری می دانندمبارز کنونی، 
وهاب زاده که تالش می کند گريزی به 
احساسات زنانه هم بزند تا به خيال خود، 
دروغ هايش را از جنبه فمينيستی مد روز هم 
کند، ادعا می کند که چريکهای فدايی خلق 

بود " مردمحورانه و مردساالرانه"تشکيالتی 
سنت های دینی نفوذ و عمل می "که در آن 

  ". کرد
  

مأيوس کردن دختران جوانی که برای  برای
زيرو رو کردن سيستم سرمايه داری به پا 
خاسته اند، و برای باورشکنی در ميان زنان و 
مردان جوانی که ارزش های بورژوايی افرادی 

را به سخره گرفته اند، ) وهاب زاده(مانند او 
وهاب زاده تالش می کند که زندگی مبارزاتی 

ا به شکل يک زنان چريک فدايی خلق ر
زندگی بيهوده و غير مؤثر و حتی سبک 

او تالش می کند که  .مغزانه به تصوير بکشد

زنان آگاه و انقالبی چريک فدايی خلق را به 
عنوان زنانی معرفی کند که حتی قادر نبودند 
تلنگری به دنيای مردساالرانه و خشونت طلب 

ای " فدائيان مرد محور. "رفقای مرد خود بزنند
زنان باید تمام جنبه های "ترس آنها  که از

. زنانه خود را نزد آن ها پنهان می کردند
موهای کوتاه، لباس های گشاد با رنگ های 

يکی ديگر از گناهان نابخشودنی چريک . "تيره
ها از نظر وهاب زاده و هم فکر های او اين 

در تمرینات ورزشی مسئله عادت "است که 
نمی شد و ماهانه ی زنان در نظر گرفته 

برخی مردها اصال نسبت به آن آگاهی 
آيا همين اراجيف ماهيت ضد ."!! نداشتند

مردمی چنين محققينی را به روشنی نشان 
نمی دهد و روشن نمی کند که آن ها برای 
کوبيدن جنبش مسلحانه از هيچ دنائتی دريغ 

   نمی ورزند؟ 
  

اما واقعيت، کامأل برخالف اين دروغ ها و 
واقعيتی که . اب زاده هاستتحريف های وه

در حافظه تاريخی زحمتکشان آگاه و 
مبارز ايران حفظ شده و خواهد شد، اين 
است که زنان و مردان مبارز چريک 

و بسياری ديگر از مبارزين (فدايی خلق 
انقالبی کل جنبش مردم ما در آن سال 

فرزندان برحق زحمتکشان ايران ) ها
نقطه  بودند که با آگاهی انقالبی خود،

عطفی را در تاريخ مبارزات خلق ايران 
زنان چريک فدايی خلق، شير . آفريدند

زنانی بودند که با تفکرات ارتجاعی 
تحميلی طبقه حاکم به مبارزه برخاستند 
و چهره نوينی از زن مبارز و آگاه و 
. مترقی را به جامعه ايران معرفی کردند

آن ها به واقع سرمشقی شدند برای 
و  ١٣۵٠ن مبارزی که در دهه دختران جوا

و  ۵٧در صحنه های نبرد قيام  ١٣٦٠
مقاومتهای انقالبی خود در کردستان و 

و يا در سياهچال های ... ترکمن صحرا و 
  . رژيم، حماسه ها آفريدند

  
وهاب زاده و همفکران او که در واقع به 
عنوان بورژواهائی که نمی توانند 
فرهنگ انقالبی کمونيستی زنان و 

دان آگاه و مبارز چريک فدايی خلق را مر
درک کنند، بنا بر تفکرات مردساالرانه 
بورژوايی خود معتقد هستند که مبارزه 
مسلحانه برای نابود کردن سيستم 
طبقاتی، و اساسأ هر نوع مبارزه 

بر . قهرآميز، کار زن ها نمی تواند باشد
اساس چنين تفکری، وهاب زاده فکر 

يک فدايی در می کند که اگر زنان چر
عمليات مسلحانه شرکت می کردند، به 

که گویا حتی (اين دليل بود که اين زنان 
جرات نداشتند نوع لباس خود را انتخاب 

توسط مردها وادار به اين کار شده ) کنند
پل های پشت سر خود را خراب "بودند و 

به "و به جای شعر گفتن، " کرده بودند
  .ده بودن"راه بی بازگشت پای نهاد

  
وهاب زاده با انعکاس و تبليغ اين حرف های 

جا زدن، " پژوهش"بی ربط، و آن ها را نتيجه 
در واقع تالش می کند که درک مردساالرانه 

و زندگی و روابط آن ها را " مرد"و " زن"خود از 
به چريک های فدايی خلق ايران نسبت 

  . بدهد
وهاب زاده برای اين که چريکهای فدايی خلق 

معرفی کند، " ن سواد و آگاهی تئوريکبدو"را 
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ادعا می کند که برای پيوستن به چريکهای 
به لحاظ نظری پذیرش مبهم و " فدايی خلق

  )٣." (حتی اسمی مارکسيسم کافی بود
  

اما واقعيت اين است که همه شواهد و 
مدارک واقعی که در طول زمان در رابطه با 
مبارزين سازمان چريکهای فدايی خلق به 

آمده اند، به روشنی نشان داده اند که دست 
اين گونه ادعاها تا چه حد با واقعيات تفاوت 

به عنوان مثال، اخيرأ نوارهای مذاکرات . دارند
ميان چريکهای فدايی خلق و مجاهدين بخش 
مارکسيست شده منتشر شد و هر فرد غير 
مغرضی با گوش دادن به آن ها، می فهمد که 

رفقايی مانند او که و ديگر (رفيق حميد اشرف 
تعدادشان در ميان چريکهای فدايی خلق کم 

نه تنها در شهامت و پايداری در مبارزه ) نبودند
نظير نداشتند، نه تنها برخالف ادعاهای وهاب 

و " خشونت طلب"زاده ها در مورد آن ها، 
نبودند، بلکه جوانانی بودند که " اقتدار طلب"

درک  از درجه بسيار باالی فهم و دانش و
تئوريک بهره مند بوده و آگاه ترين و  -سياسی

عاشق ترين فرزندان آگاه خلق محسوب می 
  .  شدند

  
تاريخ سرشار از مقاومت و مبارزه 
طبقات تحت ستم، اگر به درستی به 
نسل های آينده منتقل شود، می تواند 
به عنوان منبعی از تجربيات مبارزاتی 

زی ستمديدگان برای رسيدن آنها به پيرو
. و رفع ستم در جامعه به کار گرفته شود

از اين روست که طبقات فرودست و 
تحت ستم در جامعه طبقاتی و فرزندان 
روشنفکر و انقالبی آن ها تالش می 
کنند که تاريخ واقعی خود را فراموش 
نکرده و آن را سينه به سينه به نسل 
های آينده منتقل کنند و با استفاده از 

به ارتقای مبارزات تجربيات تاريخی 
انقالبی خود با ظلم و ستم طبقات حاکم 

و دقيقأ به دليل اهميتی که . بپردازند
تاريخ مبارزات انقالبی گذشته در 
موفقيت مبارزات کنونی طبقات تحت 
ستم دارد، نخبگان و نمايندگان فکری 
طبقات حاکم در تالش هستند که 
واقعيات تاريخ معاصر چپ انقالبی ايران 

ريف کرده و حتی با تخطئه آنچه که را تح
امروز جلوی چشم ما می گذرد، واقعيات 
موجود و تاريخ را به نفع طبقه سرمايه 

  .دار باز نويسی کنند
  

در شرايط کنونی که مردم ايران بنا بر واقعيات 
زندگی پر درد و رنج خود دريافته اند که برای 
خالص شدن از هر نوع ظلم و ستم موجود، 

ز سرنگونی انقالبی جمهوری چاره ای ج
اسالمی با هر جناح و دسته آن ندارند، امر 
تحريف تاريخ زحمتکشان بيش از پيش برای 

افرادی مانند (بورژوازی و نمايندگان فکری آن 
ضرورت يافته است و ....) وهاب زاده و 

سمينار هائی همچون سمينار آمستردام در 
  . اين راستا تدارک دیده می شوند

 هماسیسهيال د

  ٢٠١١ژانويه   ١١
  

  : زيرنويس ها
  
پژوهشکده بين "بر اساس اطالعيه  -١

"  المللی تاريخ اجتماعی در آمستردام
اين موسسه آموزشی قرار است در روز 

دو " سمينار"فوريه یک  ١٢و  ١١های 
در " بازنگری"و  " پژوهش"هدف  با روزه 

تاریخ چریکهای فدایی خلق ایران برگزار 
ليست کامل شرکت  کند که هنوز

.  کنندگان در آن منتشر نشده است
 مناسبت به"اعالم شده که اين سمينار 

 سياهکل و رویداد سالگرد چهلمين
 خلق فدایی های چریک سازمان پيدایش
  .برگزار می شود" ایران
برای آشنايی بيشتر با اين موضوع،  -٢

به مطالب متعددی که در سايت 
 درج شده، siahkal.comسياهکل 

چپ در ايران، "نگاهی به "منجمله مقاله 
نوشته رفيق " به روايت اسناد ساواک

  .فريبرز سنجری مراجعه کنيد
نگاه کنيد به خالصه ای از نظرات  -٣

انحرافی وهاب زاده که در گزارشی در 
نوامبر  ٢۵هفته نامه شهروند شماره 

  .چاپ تورنتو ، ذکر شده است - ٢٠١٠
 

  ستي در سيدنييگروه فاشيكگزارشي از تظاهرات بر عليه
 - تظاهراتی در منطقه نيوتاون شهر سيدنی بر عليه گروه فاشيستی و نژاد پرستانه آ ، بعد از ظهر ١ساعت ،  ٢٠١١ژانویه  ١۶روز 
چينی و (این گروه فاشيستی تاکنون بار ها به دانشجویان آسيائی . برگزار گردید) APP: Australian Protectionist Party( پ - پ 

ساله به نام ارول وایلز  ١۵یک نو جوان بومی " تاونزویل"حتی در یکی از شهرهای استراليا بنام  حمالت فيزیکی نموده و) هندی
)Errol Wyles ( فاشيست اين گروه چندین بار بطور عمدی عضو ، در اين واقعه دردناک . به قتل رسيداین گروه  اءعضیکی از اتوسط

  . وی را به قتل رساندو آگاهانه  عامدانه و به اين طريقکرده با ماشين از روی اين جوان عبور 

منطقه نيو تاون نزدیک مرکز شهر و . انتخاب این محل به اين دليل بود که مرکز فعاليت این گروه فاشيستی در اين محل قرار دارد
بر ، پ همکاری دارد  -پ  -  نقاشی که با گروه آهنرمند های این منطقه  در یکی از خيابان. ری به حساب ميآیدیکی از مراکز هن

  .شده استبرقعه کشيده و به اين طريق خواهان غير قانونی کردن با برقعه و خط قرمز یک زن  ازدیوار ساختمانی تصویر بزرگی 

افراد گروه . و دوربين نصب شده و محل توسط گارد خصوصی محافظت می شوددر منطقه بيرونی این ساختمان چراغ های پرنور 
 .نيز همواره در نزدیکی این محل بوده و در موارد قبلی بار ها به معترضين حمله فيزیکی کرده اند

 ٢حدود ساعت که پليس منطقه را کنترل ميکرد شرکت داشته و ی نفر از نيروهای چپ در حال ۶٠حدود ژانويه  ١۶در تظاهرات روز 
چند تن از فاشيست ها به گرفتن عکس ،  نقاشی دیواریدر محل .  بعد از ظهر از محل تجمع به سوی محل گالری حرکت کردند

، آن ها کنندگان  پرداخته و با شناسائی قبلی به یکی از رفقای ما در حضور پليس حمله فيزیکی نموده و با برخورد متقابل تظاهر
کشيده شده بود و در  برخی از شرکت کنندگان در این زمان با رنگ به تصویری که بر دیوار. نی برده شدندتوسط پليس به جای ام

این حرکت موجب برخورد شدید . واقع يکی ازسمبل های اين جريان فاشيستی بود حمله کرده و با نصب شعارها آن را پوشاندند
گاه پليس تعداد قراربخاطر نزدیکی به ، ولی بعد از زمان کوتاهی  نفر بود ١۵تعداد پليس در ابتدا حدود  .پليس با تظاهرکنندگان شد

  .ی از نيرو های پليس به کمک اين عده آمدندتر زياد

نفر ميرسيده  ١٠٠جا که به گزارش رسانه های جمعی تعداد نيرو های پليس برای کنترل اين حرکت اعتراضی به بيش از  تا آن
 -ها ماشين پليس تمامی منطقه را  دگان به هيچ عمل خشوت آميزی مبادرت نکرده بودند اما دهکه تظاهرکنن عليرغم اين . است

در این برخورد هشت تن توسط . بسته و به برخورد فيزیکی خشن با تظاهرکننده گان پرداختند -رفت و آمدی هم هست که محل پر
تظاهراتی بر عليه نژاد پرستان دراین محل انجام گرفته که  الزم به ياد آوری است که قبال هم نيز چند بار. پليس دستگير شدند

  .بوده است ٢٠١٠دسامبر  ١٩یکی از آنها روز 

  .   نقش فعالی در اين حرکت ايفا نمودند، گان این تظاهرات ران به مثابه یکی از سازمان دهندهواداران چریکهای فدائی خلق اي

 ٢٠١١ژانويه   ١٧               سيدنی –هواداران چريکهای فدائی خلق ايران 
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نمونه مکتب خيانت به  فرخ نگهدار، منفورترین
توده های زحمتکش، که هميشه سردمداران 
جمهوری اسالمی را از بدو به قدرت رسيدن 
ننگينشان تحسن و تمجيد کرده و ميکند، نامه 

 گونه به خامنه ای جالد با عنوان !!ای اندرز
ها از شما آریامهر  فردوست! آقای خامنه ای"

 نوشته است که حتی مخالفت" می سازند
ی را در ميان دوستان اکثريتی وی شکل هائ

ديرينه اش  داده است از جمله همپالگی و يار
بهزاد کریمی در پاسخ به اين نامه مطلبی 

  : نوشته و در آن قيد کرده که
  

حذف همه ما ميدانيم که روش "...      
است  حذف فيزیکیمعموًال مقدمه  فکری

جامعه ایران .....و این، عين استبداد است
وره سلطه افشاء و تخریب دیر وقتی از د

است که عبور کرده و اکنون در دوره نقد 
  ).تاکيد از ماست." (سازنده به سر ميبرد

جالب است که جناب کريمی به روی خود 
نمی آورد که اين حذف فکری را فرخ نگهدار، 
بهزاد کریمی و یارانشان در ابتدای انقالب با 
بدست گرفتن سکان سازمان چریکهای 

دائی خلق، در اين سازمان آغاز کرده و هر ف
سرنگونی جمهوری مبارز انقالبی ای را که به 

ایمان و باور داشت ابتدا از مراکز  اسالمی
تصميم گيری حذف کردند و سپس از کل 

و در . نمودند" اخراج"سازمان به قول خودشان 
اين مسير تا آنجا رفتند  که حتی از معرفی 

وب هم کوتاهی مخالفين به دستگاه سرک
و مکالمات فرخ  تماس ها، مالقات ها. نکردند

نگهدار با الجوردی، این جالد اوین برای 
شناسائی انقالبيون بر همه آشکار است که 
این همکاری به حذف فيزیکی و قيمت جان 

بنابراين بايد . بسياری از آزادیخواهان تمام شد
در نظر داشت که بهزاد کریمی  به مثابه يکی 

ست اندرکاران اکثريت از روی تجربه سخن از د
 تجربه ای که روش های اين ناانسان! ميگوید

های خيانتکار را در مقابل چشم همگان قرار 
  .داد

فرخ " :بهزاد کریمی در ادامه می نویسد
نه سخنگوی سازمان است و نه در ...

زمره سياست سازان سال های اخير 
این یک جعل است از سوی ......آن، 

آنانی که اصرار دارند تا سياست همه 
، همان )اکثریت(فدائيان خلق ایران 

  ."سياست فرخ نگهدار جلوه کند

گرچه جناب کريمی روشن نمی کنند که چه 
کسانی چنين کرده اند اما همگان هم می 
دانند که اتفاقا آنچه فرخ نگهدار می کند تباين 

های سازمان اکثريت  عجيبی با سياست

ازمان اکثريت دو سياست اگر در س. ندارد
همگون، برای  وجود داشت، دو سياست غير

مثال سياستی که از جمهوری اسالمی دفاع 
کرده و ميکند و سياستی که خواهان 

شايد اعتراض  !!سرنگونی آن بوده و است
فوق الذکر جای طرح داشت ولی حقایق و 

ها چيز دیگری است و همه می دانند  واقعيت
هوادارانش در مجموع از که سازمان اکثریت و 

و . نظام حاکم بر کشور دفاع می کنند
همچنين همگان شاهد بوده اند که در جريان 
اعتراضات سال گذشته که در خارج از کشور 
در دفاع از خيزش مردم شکل گرفت آنها به 

مرگ بر جمهوری "شدت در مقابل شعار 
عکس العمل نشان داده و حتی با " اسالمی

ی که اين شعار را می دادند نيروهای مترقی ا
روشن است که اين . برخورد فيزیکی کرده اند

امر موردی نبوده و خط هميشگی اين جريان 
در سال های بعد از . خيانت پيشه است

انقالب خيانت های سازمان اکثریت به توده 
ها و زحمتکشان در دفاع از خمينی و 
رفسنجانی بر کسی پوشيده نيست، دفاع 

خاتمی فریبکار و موسوی هنوز از " اکثریت"
بنابراين سياست فاجعه بار دفاع از . ادامه دارد

جمهوری اسالمی هنوز که هنوز است از 
سياست های سازمان اکثریت است، حال 
سؤال اینجاست که فرخ نگهدار که  آخرین 
خيانت او به توده های زحمتکش دفاع از 
برنامه اقتصادی ظالمانه پاسدار احمدی نژاد 

است آیا مگر جدا از اين " حذف یارانه ها"در 
سياست چيزی گفته و نوشته؟ اینجا چه 
کسی است که بيهوده سعی ميکند تا 

با سياست ) اکثریت(سياست های فدائيان 
فرخ نگهدار یکسان جلوه نکند؟  هذیان گویی 
های بهزاد کریمی نميتواند این حقيقت را 
الپوشانی کند که سازمان اکثریت با تمام 
رهبران و هوادارن فعالش از جمهوری 
اسالمی دفاع کرده و ميکنند، فقط مسئله 
این است که خيانت این سازمان و دنائت آن 
در ماوراء اندیشه و تخيل است و بهزاد کریمی 

" اکنون دوره نقد سازنده است"با گفتن 
خواهان فراموش کردن این گذشته ننگين 

که خواسته ای با چنين سياستی، . است
  .خواسته ای عبث و بيهوده است

بهزاد کریمی به نامه فرخ نگهدار اشاره کرده و 
و باالخره هشدار "... :نوشته است

پوشيده به موسوی و کروبی که مبادا 
رهرو تيزپای راه دورگزینی از خامنه ای 

توصيه عملی پيام دهنده به این ! شوند
و نيز آگاهی ..... دو چهره شاخص سبز 

ن به این واقعيت که پيش از پيش شا
  "تنها راه نجات از درون نظام ميگذرد

و سپس خود بهزاد کریمی که مثل هميشه 
سعی ميکند به مضمون های پوچ شکل قابل 

  :پذيرش بدهد نظر خود را چنين مينویسد

) منظور فرخ نگهدار ــ نویسنده(او " 
بجای پایداری بر امر دعوت جامعه 

وی و دموکراتيک کشور از آقایان موس
کروبی به پایمردی باز هم بيشتر در 
برابر منویات ولی فقيه و اتکاء هر چه 
فزونترشان بر مردمی که صرفًا خواهان 
حق طبيعی و ساده انتخابات آزاد 
هستند؛ به عوض هشدارهای مکرر به 
خاتمی که مبادا دچار وسوسه محافظه 
کاری ها و اعتدال های ناالزم و زیانبار 

نفر فاصله بگيرد؛ و به  شود و از این دو
جای اتخاذ  آن نوع از تدابير اندیشی های 
سياسی برای آنکه محافظه کاری های 
هاشمی رفسنجانی و استعداد باالی او 
در سازش با خامنه ای دستکم خنثی 

  !"بماند، دارد از آنسوی شيپور ميدمد

سردمدارداران جمهوری اسالمی، این 
ینده این بورژواهای وابسته که همزمان نما

طبقه نيز می باشند،متاثر از شرایط مادی 
زندگی خود، و در حفظ این موقعيت همانطور 
که تاریخ این رژیم نشان داده است از هيچ 
فریبی رویگردان نبوده و نيستند،  ولی دوام 
این جمهوری تنها با فریب ميسر نبوده بلکه 
سرکوب همواره از سياست های این جمهوری 

یرا وادار کردن بخش اعظم بوده و است، ز
جامعه بکار منظم به نفع بخش دیگر، همانطور 
که تاریخ نشان داده است بدون اجبار دائم 
ممکن نبوده و نيست و این، جامعه را به 
آنچنان اوضاع متضاد و بحرانی کشانده است 
که در هر فرصتی که توده ها بتوانند به 
را  خيابانها ریخته و خواست سرنگونی این رژیم

و یکی از این فرصتها در روزهای . سرداده اند
بعد از انتخابات دوره دهم بود که آن چنان 
جنبشی بوجود آمد که جمهوری اسالمی را با 

این جنبش . تهدید واقعی سقوط روبرو کرد
سرکوب شد و دهها کشته صدها زخمی و 
هزاران زندانی فرجام آن شد ولی تاثيرات 

و مردان اين مرز و بوم مبارزات قهرمانانه زنان 
آن چنان قوی بجای مانده است که هنوز 
غاصبان انقالب، خيانتکاران به توده ها و تمام 
کسانی که به گونه ای نفعی در این سرکوب 
. داشتند، هنوز در پرتو آن به فریب مشغولند

  :وقتی بهزاد کریمی می نویسد

اما می بينيم که در حال حاضر خدمت "...
از جمله در این آخرین به جنبش سبز 

بيانيه مير حسين موسوی است که به 
بيانيه . اصالت و صراحت معنی می یابد

ای که در آن، کانون های دروغ و زور به 
روشنی آدرس می یابند و مردم به 

تردیدی . ایستادگی دعوت می شوند
نيست که اگر توافق مدنظر فرخ در باالی 

از نظام شکل بگيرد، در کوتاه مدت نوعی 
ثبات برای جمهوری اسالمی تامين 

  ..."خواهد شد

که هميشه از فریبکاریهای " اکثریت"سازمان 
سردمداران جمهوری اسالمی به عنوان 

استفاده ميکند، هنوز به اختالفات " ایده"
بخشی از جمهوری اسالمی با جناح حاکم 
دلبسته است و اميدوار است که اعتراضات 

 مي،وقتي بهزاد كري

  !فرخ نگهدار را نقد ميكند
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آن تحت عنوان اين جناح که اکثريتی ها از 
نام می برند به فرجام برسد " جنبش سبز"

بدون توجه به اين واقعيت که جناح مسلط در 
جمهوری اسالمی به همين ها هم اجازه 

  . حرکت نمی دهد

تکوین " :بهزاد کریمی ادامه ميدهد
جمهوری اسالمی به نقطه کنونی 
ائتالف بلوک حاکم، درآميزی الزامی هر 

ه طی زمان با چه بيشتر نهاد ولی فقي
حلقه سرکوب امنيتی ـ اطالعاتی ـ 
نظامی و لومپنيسم سياسی دولتمدار، 
و شکل گيری آریامهری فقاهتی نه یک 
روند تصادفی و گزینشی و ناشی از 
نيات فرد خامنه ای که فرجام محتوم و 
منطقی اعمال استبداد دینی برجامعه 

  ...."معاصر ایران است

است تا چنين بهزاد مرتجع کریمی در تالش 
جلوه دهد که مثل اين که آن چه در ايران رخ 

" فرجام محتوم و منطقی"داده صرفا حاصل 

 ٣٠استبداد دينی است و از قرار با آن چه در 
برخالف . سال گذشته رخ داده متفاوت است

نظر بهزاد کریمی، تکوین جمهوری اسالمی 
فرجام محتوم و منطقی ... به نقطه کنونی
بر جامعه نيست بلکه فرجام  استبداد دینی

محتوم بحران های پی در پی سياسی ـ 
و . اقتصادی است که اين استبداد را فرا گرفته

گرنه جمهوری اسالمی از روز اول تولدش يک 
استبدادی که ناشی از . استبداد دينی بود

سلطه بورژوازی وابسته بوده و شکل دینی 
آن تغييری در ماهيت طبقاتی اين استبداد 

استبدادی که در مقابل مقاومت . دهد نمی
مردم و خواسته های برحقشان با توسل به 

سرکوب عريان ايستاده است و هر گاه آن ها  
مرگ بر خامنه "به خيابان ها ميریزند و فریاد 

سر ميدهند به وحشيانه ترين شکل آن " ای
واقعيت اين است که  . ها را سرکوب می کند

ی وابسته در شرایط خاص ایران بورژواز
ديکتاتوری ذاتی خود را به شکل استبداد 
دینی ابراز کرده است و آن هایی که در پی 
فقط تغيير این شکل هستند نمی خواهند 
عامل اصلی باز توليد اين استبداد يعنی 

بورژوازی را نابود کنند عمال آب در هاون می 
  .کوبند

بهزاد کریمی از بيان ماهيت طبقاتی 
اسالمی اجتناب ميکند سردمداران جمهوری 

و به عنوان یک ليبرال چاکر پيشه ابایی ندارد 
از اين الپوشانی و بر کسی پوشيده نيست 

این سياست را سه دهه است "  اکثریت"که 
سياستی ارتجاعی که . که دنبال کرده است

چه  با فرخ نگهدار باشد و چه بدون وی باز 
بنابراين دعوا های درونی . هم ارتجاعی است

ثريت همچون دعوا های درون طبقه حاکمه اک
در ايران فاقد هرگونه بار مثبت انقالبی بوده  و 
از آنجا که هر کسی با اعمالش نشان ميدهد 

هم از همان " اکثریت"که جایگاهش کجاست 
آغاز فعاليتش نشان داده  که جايگاهش در 

 .زباله دان تاریخ می باشد

   عبداله باوی

  ٢٠١١ژانویه  ٢١

    

مان آزاد کارگران چگونه می گذشت ز
و بيشتر به چه تفريحاتی روی می 
آوردند؟ آيا مطالعه و کتاب خوانی در 

  ميان آنها رايج بود؟ 
  

این   فکر ميکنم جواب دادن به :پاسخ
  این علت که  به. سوال کمی سخت باشد

در مقابل ما سوال دیگری قرار دارد و آن 
حال " شتند؟آیا کارگران وقت آزاد دا"  اینکه

این سوال جواب سوال شما را   به  با توجه
  علت فرهنگ و سنن جامعه  به. ميدهم

اکثر جوانان ایرانی در سنين پائينی ازدواج 
روز بزرگتر   آنها  روز به  کنند و خانواده می
خود وقت آزاد   این امر خود به. شد می

  به  عنوان سرپرست  و مرد خانه  کارگر را به
از طرف دیگری اگر از این . رساندحداقل مي

مسایل بگذریم شرایط کار را باید در نظر 
از شرق تهران،   مثال کارگری که. گرفت

، روستاهای شهریار  آرامگاه  شهر ری، جاده
قدیم و   جاده  و ورامين برای کارگری به

بر هشت   مخصوص کرج ميرود، عالوه
ساعت از همين وقت آزاد   ساعت کار سه

من خودم هم در . فت و آمد استرا در ر
ام و هم در غرب  شرق تهران زندگی کرده
  ام بيرون تا به آمده  اکثر اوقات من از خانه

  ام یکساعت کمتر نشده رسيده  کارخانه
. هم بگذریم  باز اگر از این مسئله. است

مشکالتی مانند قير و گونی کردن بام 
، کارهای  ، گرفتگی فاضالب خانه خانه

مراسم مذهبی، خریدهای   و رفتن بهجاری 
به تنهائی نمی تواند انجام   زن خانه  که

دهد،  وقت آزادی برای کارگران در آن 
اما بودند کارگرانی . گذاشت ها نمی سال
کتاب خوانی و مطالعه   هایی به بعلت  که

داند و مسایل سياسی و  نشان می  عالقه
یکی . کردند کارگری را تا حدودی دنبال می

ها  از مشکالت اساسی کارگران در آن سال
در   روزنامه ها و راديو تلويزيونی بود که

تيراژ و تعداد مجالتی . دست بورژوازی بود
ها بودند  جوانان خواهان خواندن آن  که

  های مبتذل و گمراه فيلم. بسيار زیاد بود
از نظر اشاعه فرهنگ غلط  و ايده   کننده

تلویزیونی  های های نادرست و یا سریال
  های آزاد کارگران جوان را به هم وقت

  . کردند ای پر می درجه
آيا کارگران در خارج از محيط : سوال

کار هم همديگر را می ديدند و رفت و 
  آمد خانوادگی بين آنها مرسوم بود؟

  
  قبال اشاره  ، همانطور هم که بله :پاسخ
  به  ام، کارگران در خارج از کارخانه کرده

همدیگر و شرکت   خانه  و رفتن به دوستی
های مختلف عادت داشتند و این  در مراسم

ميان   یکی از رسم های خوبی است که
  .کارگران رایج است

  
واکنش آنها نسبت به تبليغات : سوال

دولتی در مورد کارگران به طور کلی و 
  شاه چگونه بود؟ " انقالب سفيد"

"  اصالحات شاه"چند سال بعد از   :پاسخ
چهل در صد زیادی از   در دهه  از آنجائيکه

این   کارگران روستایی بودند، از آنجائيکه
  دیده  لطمه" انقالب سفيد"کارگران از 
  راحتی و بدون ترس هميشه  بودند، به

اش دروغ  همه" گویند دروغ می"گفتند  می
  است 

  
حضور کارگران پيشرو و آگاه : سوال

در کارخانه تا چه حدی  محسوس 
ود؟ و حد حرف شنوی کارگران از آنها ب

  چقدر بود؟ 
من کارگران پيشرو همان   عقيده  به :پاسخ

سياسی باشند   چه. کارگران قدیمی بودند
  علتش هم این بود آنها به. نباشند  و چه

. بودند  کامل شده  مرور زمان پرولتریزه
دار بود  سرمایه  دشمن اصلی خود را که

فتن حق خود برای گر. بودند  شناخته
در صف   هميشه. کردند کاری نمی  مالحظه

راهنمای کارگران جدید . بودند  مقدم مبارزه
با   اما اگر منظور کارگرانی باشد که .بودند

حضورشان . مسایل سياسی آشنا بودند
اما حرف شنوی از آنها . شد محسوس می
  کار، سابقه  شغل، سابقه  بستگی به

:  برای نمونه. تداش  مبارزاتيش در کارخانه
ما حرف شنوی از کارگران   در کارخانه

کارگران سياسی . قدیمی بسيار رایج بود
ها و اهدافشان بيشتر  برای پيشبرد برنامه

آنها   به  من هميشه  این کارگران که  به
. متکی بودند) کارگران پيشرو(ام  گفته

ها و  محفلها، گروه  به  تعداد کارگرانيکه
  ی در بيرون از کارخانههای سياس سازمان

ارتباط داشتند و یا بطور فردی از آگاهی 
  سياسی بر خوردار بودند در درون کارخانه

بيست نفری   به ۴٩ما تا آخر سال 
  همه ۵٧اما تا آغاز انقالب . ميرسيد
کارگران قدیمی   های آنان با اتکا به فعاليت

  تعدادی از این کارگران توانستند جایگاه. بود
غير از   به. بدست بياورند  در کارخانه خوبی

کارگران سياسی از   یک نفر نباشد همه
محبوبيت در ميان کارگران بر خوردار بودند و 
حتی در بسياری از موارد با احترام با آنها 

هائی که  در مجمع عمومی. شد رفتار می
شکل گرفت  ١٣۵٧در کارخانه ها  سال 

شورای اکثرا تریبون دست اینها بود و در 
ها  ما نيز تعدادی از آن  کارخانه

    .های خاصی داشتند مسئوليت
  

آیا حضور مأموران ساواک در : سوال
  کارخانه احساس می شد؟

  
ما چنين موردی وجود   در کارخانه :پاسخ
  در کارخانه  اما اطالع دارم که. نداشت

ايران ناسيونال، در   کفش ملی، در کارخانه
ای  از انقالب نام عدهقبل   اکباتان، چند ماه

  ها را به از کارگران ومهندسين و سرپرست
  در و دیوار زده  عنوان عوامل ساواک به

  .بودند
  )ادامه دارد(

 ١٨از صفحه .... يكارگر فعال يك با مصاحبه
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 )7(كارگري فعال يك با مصاحبه
 است قدیمی کارگران از یکی مظفر، رفيق با گفتگویی متن کنيد، می مشاهده زیر در که ای مصاحبه :فدایی پيام
 مبارز فعال یک عنوان به و گذرانده ایران کارگران ميان در و کارخانه در را خود زندگی از ای طوالنی سالهای که

 منعکس گرفته، صورت ٢٠١٠ جون ماه در که مصاحبه این .است زده سياسی مبارزه به دست نآنا همراه کارگری
 حاکميت زمان در ایران زحمتکش کارگران مبارزات و زیست شرایط با ارتباط در مظفر رفيق تجارب از ای گوشه کننده

 هدف با فدایی پيام و است ١٣۶٠ تا ١٣۴۴ سالهای بين فاصله در اسالمی جمهوری و شاه کارگری ضد رژیمهای
 می اقدام آن درج به کارگری فعالين تجارب انتقال و کارگر طبقه شرایط با خوانندگان بيشتر چه هر نمودن آشنا
 .ورزد

نتيجه عملی این طرح يعنی : سوال
سهيم کردن کارگران در سود کارخانه  

  برای کارگران چه بود؟ 
  

کرد  ادعا می  شاه  که  بر خالف آنچه :پاسخ
تکر سهيم کردن کارگران در او مب  که

ها است نخستين بار در دنيا در  کارخانه
کشور آلمان سهيم شدن در سود کارخانه 

صاحب کارخانجات . ها به تصویب رسيد
اوتو ليلی صنعتی در برلين شخصی به نام 

سهم سودی به اندازه  ١٨٩٠در سال  انتال
. برای کارگران و کارمندانش تعيين کرد ٢۵٪

کارل  ١٨٩۶در اواخر قرن نوزدهم در سال 
در کارخانجات معروف دوربين و  سایس

) اپتيک( ميکروسکوپ سازی و نور سنجی
خود، کارگران و کارمندانش را در سود 

در ایران این . کارخانه هایش سهيم کرد
های کمتر و مبلغی  سهم حتی از آن زمان

این سود . از سود خالص بود% ٢٠برابر 
یک   مبلغش به خالص با هزار دوز و کلک

تنها . سوم سود واقعی هم نميرسيد
کارگران کمی واقعيتر   سود ویژه  سالی که

 ١٣۵٧و  ١٣۵۶های  نظر ميرسيد سال  به
چيزی معادل   سود ویژه ١٣۵۶در سال . بود
 ١٣۵٧و در سال . حقوق کارگران بود  ماه  دو

  شوراهای کارگری خود بر نحوه  از آنجائيکه
در   تند سود ویژهحسابرسی نظارت داش

  تا چهار ماه  ها معادل سه خيلی از کارخانه
  .حقوق کارگران بود

چيزی جز تشدید   عملی سود ویژه  نتيجه
پایين   به  با توجه. استثمار کارگران نبود

مسایل   بودن سطح آگاهی کارگران به
قوی بودن سيستم   به  با توجه. خودشان

ران، داری در ای سرمایه  تبليغاتی جامعه
  سالی کارگر به  برای دو الی سه  هميشه

  سود بيشتری عاید کارخانه  اميد اینکه
خود   شود و او نيز سهم بيشتری بگيرد به

. برد و سطح توليد را باال می  فشار آورده
  به  سال کافی است تا با توجه  همان سه

  داری ارزش اضافه های سرمایه رقابت
. سرازیر شود دارها جيب سرمایه  کالنی به

  این ترفند و فریب شد که  اگر کارگر متوجه
است باز سطح   دار ضرری نکرده سرمایه

توليد کمی پایين تر مياید و اگر کارگر هم 
این استثمار   تا فاز بعدی به  نشد که  متوجه

  . خواهد داد  شدید ادامه
  

به طور کلی نظر کارگران : سوال
نسبت به ادعای شاه مبنی بر به 

صطالح سهيم کردن کارگران در سود ا
  کارخانجات چه بود؟ 

  اوایل هم دهقانان و هم کارگران به :پاسخ
اصالحات سيستم ستم شاهی دلخوش 

کارگران معنی واقعی سود . بودند  کرده
. کردند را چيزی فراتر از آن درک می  ویژه

های تبليغاتی سيستم این  یعنی دستگاه
  ردند کهک اصالحات را جوری تبليغ می

زودی خودشان   کارگران فکر ميکردند به
اما این توهم . خواهند شد  صاحب کارخانه

چند سالی بيش طول نکشيد و کارگران 
. این یک ترفند است  عمال فهميدند که

این واضحی درک   جا به  در همه  البته
اما بخش زیادی از کارگران . بود  نشده

ن توضيحات کارگرا  به  قدیمی با توجه
گرایشات چپی داشتند و از   روشنفکری که

خصوص ارزش   مسایل اقتصادی و به
سود   اضافی آگاهی داشتند فهميدند که

چيزی جز حاصل فعاليت بيشتر آنان   ویژه
و تورمی   های آن دوره بحران  اگر به. نيست

وجود داشت باز گردیم   در جامعه  که
بخشی ناچيزی   سود ویژه  خواهيم دید که

صورت   به  دستمزد کارگران بود کهاز 
امری که . ای چرب جلوه داده می شد لقمه

طور کلی در بين   به. بود  بسيار عوام فریبانه
نظر اول . کارگران هر دو نظر وجود داشت

و نظر . نفع کارگران است  به  سود ویژه  که
بخشی از دستمزد   سود ویژه  دوم که

  .کارگران است و لطفی در آن نيست
  

آيا کارگران زن هم در اين : سوال
  کارگاه مشغول به کار بودند؟

زیبا حدود یک   قرقره  در کارخانه :پاسخ
تا جائی که من . سوم کارگران زن بودند

های دارو سازی  اطالع داشتم  در کارخانه
  .این نسبت باالتر بود

آيا تفاوتی بين دستمزد کارگر زن با : سوال
  مرد وجود داشت؟

ستم بر کارگران زن تنها   همسئل: پاسخ
پائين بودن دستمزدشان از همکاران مرد 

  بله. تری دارد ابعاد گسترده  بلکه. نيست
ها چيزی  دستمزد زنان در ایران در آن سال

اما . مزد مردان بود% ۶٠تا ۴٠معادل 
  بازار در حال شکوفایی بود، و یا به  زمانيکه

در رونق   عبارت دیگری سرمايه داری 
های  صادی بود استخدام زنان در بخشاقت

همين نسبت در   به. خصوصی باال ميرفت
بيکار کردن   زمان رکود اقتصادی در زمينه

دیدند و  را زنان می  کارگران اولين ضربه
نرخ بيکاری . شدند اخراج می  دسته  دسته

بسيار باالتر   زنان در شهر و روستا هميشه
  . از نرخ بيکاری مردان بود و هست

  

آيا برخورد کارفرما و يا : سوال
نمايندگان وی در کارگاه با زنان مثل 

  مردان بود؟
من خودم در جریان   تا آنجایی که :پاسخ

  زندگی کارگریم آموختم زنان کارگر همواره
. داران بودند مورد تحقير و آزار سرمایه

و مرد   های عقب مانده سنت  متأسفانه
ارگران هم این ک  ما به  در جامعه  ساالرانه

همکاران   نسبت به  بود که  ميدان را داده
بارها . کنند  زنشان با دید تحقير آميزی نگاه

من شاهد شوخيهای رکيک و مبتذل 
  گریه  حتی همکار زن را به  ام که بوده

طور کلی در هنگام   به. است  انداخته
دار  استخدام و بعدها در جريان کار، سرمایه

  ها به های قسمت  تو مدیران و سرپرس
جنسی از   نحوی در صدد سوء استفاده

حاضر نبودند تن   زنانيکه. کارگران زن بودند
چنين کاری بدهند و تعدادشان هم کم   به

شدند و در  نبود اکثرا بيشتر استثمار می
خيلی . ها بودند ها از اولين هنگام اخراج
کارگر زن حتی مورد   است که  اتفاق افتاده

  .است  زور واقع شده تجاوز با
  

آيا در پروسه توليد  از نيروی : سئوال
  کار کودکان نيز استفاده می شد؟

سال   ها کودکان از ده تابستان  بله :پاسخ
  ها مراجعه کارخانه  تا سنين باال تر به

. کردند کردند و تقاضای کار می می
در این فصل   اینکه  به  دار با تو جه سرمایه

کمتر است این ) تاییروس(کارگر فصلی 
در صد . کرد ها می کودکان را جایگزین آن

مزد این کودکان بسيار پایين بود، اما همان 
یک کارگر بزرگ   داد که کاری را انجام می

کودکان هم مانند زنان   متأسفانه. سال
  .گرفتند مورد آزارهای جنسی قرار می

  
آيا در ميان کارگران  روابط و : سوال

ارهای ورزشی و تجمعاتی حول ک
فرهنگی شکل گرفته بود؟ مثل گروه 

  های ورزشی مثال کوهنوردی؟
  در بعضی از صنایع در اواخر دهه :پاسخ

های ورزشی درست  ها و تيم چهل گروه
تراکتور سازی تبریز و یا ايران (شد مانند 
گير نبود و   اما این امر همه...) ناسيونال و 
  ین گونهاز صنایع خبری از ا% ٩٠در بيش از 
  .فعاليتها نبود

  
کال تا آنجا که شما با دیگر : سوال

  کارگران ارتباط داشتيد، 
  

١٧صفحه   



19 صفحه          139شماره                                      پيام فدايي 
 

  

  گزارشي از تظاهرات در مقابل 
  در واشنگتن "ميجمهوري اسالمنافع دفتر حفاظت "

  

  

  

  

  

  

  
، در اعتراض به موج سرکوب  ٢٠١١در بعد از ظهر روز یکشنبه دوم ژانویه 

ها ، شکنجه ها و اعدام های اخير توسط رژیم جالد  ها ، دستگيری
منافع دفتر حفاظت "در مقابل  یر شورُپ تظاهرات، جمهوری اسالمی 
ن چریکهای فعالي .در واشنگتن برگزار شد "ایران جمهوری اسالمی

شرق آمریکا به همراه سایر نيروهای چپ و آزادیخواه منطقه  فدایی خلق
این  .در این آکسيون مبارزاتی بودند نگان و شرکت کنندگاددهن از سازمان

مبارز و  یرانيانقبال گرم اتبا اس عليرغم هوای سرد و بارانی تظاهرات که
آن ها یا نيز واقع شد و  مورد توجه افکار عمومی،  ه بودآزادیخواه روبرو شد

با مشت های گره کرده خود و یا با به صدا در آوردن بوق اتوموبيل های 
شرکت .  خود ، حمایت و پشتيبانی خود را از این آکسيون نشان می دادند

توانستند  افشاگرانه ، ر هایبنو  با حمل پوستر هادر تظاهرات کنندگان 
می نشان داده و قادر شدند تا یم جمهوری اسالژدرجه نفرت خویش را از ر

گوشه ای از جنایات رژیم ددمنش جمهوری اسالمی را در منظر افکار 
با شعار  شرکت کنندگان در این آکسيون اعتراضی  .عمومی قرار دهند

نابود باید ، با هر جناح و دسته ، جمهوری اسالمی "چون همهایی 
، " را رسيدهمرگت ف، رژیم ارتجاعی  ، جمهوری اسالمی"،  " گردد

،  "کارگر زندانی آزاد باید گردد"،  "زندانی سياسی آزاد باید گردد"
حمایت و همبستگی خویش  "ملغی باید گردد، زندان شکنجه اعدام "

نکته قابل   .را با مبارزات و مقاومت خلق های دربند ایران اعالم داشتند
خود از اين  در این تظاهرات بود که" سبز پوش"توجه ، عدم وجود حتی یک 

واقعيت خبر می داد که افراد ساده دلی که فريب تبليغات اصالح طلبان 
حکومتی را خورده و به يک دسته از جناح های جنایت کار رژیم دل خوش 
کرده بودند اکنون در بستر افشای سترونی اهداف و روش های اين جناح 

د در زير پرجمی از دستگاه حاکمه از آن ها فاصله گرفته و ديگر حاضر نيستن
با ! گرداند به اعتراض بر خيزند که قرار است آن ها را به دوران خمينی باز

قطع باران و رساتر شدن صدا ها و تکرار شعار های ضد رژیمی که از 
جمهوری چندین بلند گوی مختلف در محوطه درب بيرونی النه جاسوسی 

رژیم را به  آن چنان جاسوسان - انعکاس می یافت ، در مقطعی  اسالمی
را که تا آن موقع در محل حضور  واشنگتنوحشت انداخت که پليس شهر 

پليس هم با خيال واهی و به منظور متوقف .  نداشت ، به مدد طلبيدند
شد که " جوازنامه رسمی برای تظاهرات"کردن تظاهرات ، خواهان دیدن 

در این  سرنگونی خواه ینيروهابا دیدن فرم مذکور که قبال توسط یکی از 
بعد از آن ، پليس .  شهر تهيه شده بود ،  این ترفند آن ها موثر واقع نشد

در دل تظاهر کننده گان ، همان جا " ترس و دلهره"برای ایجاد به اصطالح 
شروع به نوشتن گزارش بلند و باالئی کرد و شعار های متعددی که به 

این .  ی نمودزبان انگليسی داده می شدند را در آن گزارش یادداشت م
های مبارزاتی از جمله سرود پر افتخار  تظاهرات با خواندن ترانه سرود

، بعد از گذشت دو ساعت ر شور مبارزاتی ُپدر فضایی بسيار  "آفتابکاران"
در موقع حمل بنر ها و پوستر ها توسط رفقا و یاران و  .به پایان رسيد

ند خيابان دور تر از هنگام بازگشت به محل پارکينگ اتوموبيل ها ، در چ
محل تظاهرات ، یک زن ایرانی که پالکارد های فارسی را دیده بود ، به 

جمهوری "جلو آمد و بعد از خواندن متن یکی از پالکارد ها با مضمون 
پرسيد که چگونه می " نابود باید گردد، با هر جناح و دسته ، اسالمی 

او هم به تواند در آن  تواند از وجود تظاهرات های بعدی با خبر شود که
تظاهرات ها شرکت کند ، که رفقای ما او را به سایت چریکهای فدائی 

برای دیدن فراخوان به تظاهرات ، رجوع  www.siahkal.com)(خلق ایران 
   .دادند

  واشنگتن -فعالين چریکهای فدایی خلق ايران 
 ١٣٨٩سيزدهم دی   -   ٢٠١١سوم ژانویه 

گزارشي از تظاهرات در اعتراض به رژيم جنايتكار 
  )كانادا –اتاوا ( جمهوري اسالمي

  
  
  
  
  
  
  
  

به دعوت فعالين  ٢٠١١ژانويه  ٣در روز دوشنبه 
چريکهای فدايی خلق ايران در کانادا و ديگر 

اپوزيسيون، تظاهرات ايستاده ای در نيروهای 
مقابل سفارت جمهوری اسالمی در شهر اتاوا 

برعليه موج اخير سرکوب ها و اعدام ) کانادا(
در اين تظاهرات . آزاديخواهان در ايران، برگزار شد

که با وجود هوای بسيار سرد زمستانی کانادا 
ساعت ادامه داشت، تعداد زيادی از  ٣بيش از 

ای سياسی از شهرهای اتاوا، تورنتو فعالين نيروه
ها   و مونترال شرکت کردند تا با اعتراض به اعدام

و تشدید سرکوب در چند روز گذشته در ايران، 
فرياد خشم و کينه انقالبی توده های زحمتکش 
ايران برعليه جمهوری اسالمی را همچنان 
منعکس کرده و توجه افکار عمومی کانادا و جهان 

بی شمار جمهوری اسالمی جلب را به جنايات 
  . کنند

  
در این تظاهرات با نصب شعارها و عکس هايی از 
صحنه کشتار مردم  توسط جالدان رژيم در ميدان 
های اعدام و خيابانهای شهرهای ايران، و عکس 
هايی از نبردهای قهرآميز جوانان مبارز با مزدوران 
رژيم در طول سال گذشته، نرده های پياده روی 

النه جاسوسی جمهوری اسالمی به  جلوی
نمايشگاهی از مقاومت و مبارزه پرشکوه توده 
های به پا خاسته ايران برعليه رژيم وابسته به 

  .  امپرياليسم جمهوری اسالمی تبديل شده بود
ما با سر دادن شعارهايی به زبان انگليسی و 
انجام سخنرانی های کوتاه در رابطه با اعدامهای 

رژيم رژيم جمهوری اسالمی،  اخير  و ماهيت
رهگذرانی که .  توضيحاتی به رهگذران می داديم

در چنين هوای سردی، معموال سر در گريبان و 
بدون  توقف از خيابانها عبور کرده و از سرما می 
گريزند، در مقابل عکس ها توقف می کردند و با 
صبر و حوصله اطالعيه های ما را می گرفتند و 

لب کسانی هم که با اتومبيل از می خواندند و اغ
کنار تظاهرات می گذشتند، با بوق زدن و نشان 
دادن عالمت پيروزی، حمايت خود را از ما نشان 

    .می دادند
يکی ديگر از نکات مثبت اين تظاهرات همکاری و 

برخی از  .هماهنگی ميان تظاهرکنندگان بود
زندانی "شعارهايی که در اين تظاهرات داده شد 

ترور شکنجه اعدام "، "آزاد بايد گردد سياسی
جمهوری اسالمی با هر جناح و " ،"ملغی بايد گردد

اين النه جاسوسی "، "دسته نابود بايد گردد
  .بود!" تعطيل بايد گردد

  
  کانادا -فعالين چريکهای فدايی خلق ايران

  ٢٠١١ ژانويه ۴
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  آدرس پست الكترونيك

: ipfg@hotmail.com    E-mail  

   

 بر روي شبكه اينترنت "پيام فدايي"

 از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران

  :در اينترنت ديدن كنيد 
.comsiahkalhttp://www. 

 

اشرف دهقاني در رفيق از صفحه 
  :اينترنت ديدن كنيد

  
http://www.ashrafdehghani.com  

 

 براي تماس با

  چريكهاي فدايي خلق ايران 
  :با نشاني زير مكاتبه كنيد

  
BM BOX 5051 

LONDON WC1N 3XX 
ENGLAND 

  شماره تلفن

  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران

0044 7946494034 

  !بر عليه شكنجه و اعدام به پا خيزيم
  ماشين اعدام رژیم ضد خلقی جمهوری

  بار دیگر به راه افتاده و دژخيمان حکومت 
  دسته دسته جوانان کشور را در اين  

  در . رندايا آن شهر به چوبه دار می سپ
  جديد ترين پرده از اين نمايش خونين در 

   دی ماه دو نفر به ٧سحرگاه سه شنبه 
  اسامی علی صارمی و علی اکبر سيادت 

  .در زندان اوين به دار آويخته شدند
  دادستانی تهران اتهام علی اکبر سيادت را

جاسوسی برای اسرائيل و اتهام علی صارمی را ارتباط با سازمان  
 اطالعات موجود حداقل در مورد اما، .مجاهدين  اعالم نموده است

به دليل شرکت در  ٨۶ی در سال علی صارمی حاکی از آن است که و
در گلزار خاوران و سخنرانی  ۶٠تجمع خانواده های جان باختگان دهه 

بر مزار به خون خفتگان اين گلزار دستگير و مدتها تحت شکنجه های 
  . وحشيانه مأموران کثيف رژیم قرار داشت

هدفمند "این اعدام ها که درست چند روز بعد از اعالم رسمی طرح  
بخوان اجرای خواست بانک جهانی برای قطع ( "رانه هاکردن یا

ارتگرانه جدید رژیم به معاش توده غو یورش ) سوبسيد های دولتی
های محروم و تهيدست در راستای نجات سرمایه داری بحران زده 
جهانی انجام شده، گام دیگری از سوی دیکتاتوری حاکم برای 

ور جلوگيری از گسترش فضای ترس و خفقان در سطح جامعه بمنظ
تالش برای بر . مده استآطغيان و انفجار جنبش اعتراضی مردم بجان 

پا کردن هر چه وسيعتر چوبه های دار و شکنجه در حالی که بار دیگر 
نمایش می گذارد، در  ماهيت ضد خلقی رژیم جمهوری اسالمی را به

همان حال بيانگر ترس و وحشت سران رژیم از مردمی ست که با 
ه از هر فرصتی موجودیت نظام ارتجاعی حاکم را به مصاف استفاد

طلبيده و با اعتراضات و شورشهای خود بر خواست برحق خویش 
یعنی سرنگونی این رژیم ددمنش و نابودی چوبه های دار و شکنجه 

تجربه بيش از سه دهه حاکميت رژیم ضد خلقی . آن تاکيد می کنند
محافظه "ی درونی آن از جمهوری اسالمی و تمامی دار و دسته ها

نشان داده که تنها با سرنگونی " اصالح طلب"به اصطالح گرفته تا " کار
تماميت این رژیم جنایتکار و نظام استثمارگرانه حاکم است که امکان از 
بين بردن دالیل و زمينه های مادی توسل به اعدام و شکنجه مهيا می 

آنچه که در توان دارند به اين نيروهای انقالبی و مبارز باید با هر  .گردد
اعدام ها و احکام اعدام ديگری که هنوز اجرا نشده اند همچون حکم 

رد اعتراض کرده و با افشای فی دانشجوی ُکياعدام حبيب اهللا لط
ماهيت ضد خلقی رژیم جمهوری اسالمی افکار عمومی را بر عليه 

  .يزندسران جنایتکار حکومت و سياستهای سرکوبگرانه شان بر انگ
  

  !مرگ بر رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی
  !زندانی سياسی آزاد باید گردد

پيروز باد مبارزات کارگران و توده های ستمديده عليه جمهوری 
  !اسالمی

  با ایمان به پيروزی راهمان
  چریکهای فدایی خلق ایران

 ٢٠١٠دسامبر  ٢٩  -  ١٣٨٩دی٨

گزارشي از تظاهرات فعالين سياسي مقيم لندن بر 
  !عليه اعدامهاي اخير جمهوري اسالمي

  
در اعتراض به موج اعدام هایی که رژیم سرکوبگر 
جمهوری اسالمی در سراسر کشور به راه انداخته است، 

از ایرانيان  با شرکت تعدادی ٢٠١٠دسامبر  ٣١روز جمعه 
دن تظاهراتی در مقابل سفارت جمهوری لنمقيم مبارز 

در این حرکت اعتراضی . اسالمی در لندن برگزار شد
پالکاردهای بزرگی در مقابل سفارت نصب شد که در آن 
عکسهایی از جنایات و اعدامهای رژیم وابسته به 

سال گذشته   ٣٠امپریاليسم جمهوری اسالمی در طول 
ژاد جنایتکار از زمان صدارت موسوی فریبکار تا احمدی ن

خامنه "در این پالکاردها شعارهایی نظير.درج شده بود
ای، خاتمی، رفسنجانی، احمدی نژاد، موسوی، مرگ به 

نيز نوشته  " نيرنگتان، خون جوانان ما می چکد از چنگتان
تظاهر کنندگان با برافراشتن پالکاردهایی که بر . شده بود

د،به آن شعارهای ضد جمهوری اسالمی نوشته شده بو
سردادن شعار هایی به زبانهای انگليسی و فارسی بر 

  .عليه رژیم جمهوری اسالمی پرداختند
   

مرگ بر جمهوری "برخی از شعارها به شرح زیر بود
مرگ بر "، "مرگ بر حکومت اعدام"، "اسالمی

زندانی سياسی آزاد باید "، "حکومت شکنجه
، جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود "گردد
کارگر و "،"اعدام ها باید متوقف شوند"، "ید گرددبا

زنده باد "، "دانشجوی زندانی آزاد باید گردند
  ".انقالب، زنده باد سوسياليزم

  
بعداز ظهر به  ٣تا  ١در جریان  این حرکت که از ساعت 

طول انجاميد، شرکت کنندگان به افشاگری برعليه رژیم 
شهای سرکوبگر جمهوری اسالمی پرداخته و به پرس

عابرینی پاسخ می دادند که با دیدن اين تجمع اعتراضی 
و تصاوير جنايات جمهوری اسالمی راجع به اوضاع ایران 
سوال می کردند و اکثرا پشتيبانی خود را از تظاهرات 

برخی از اتومبيل هائی که از . کنندگان اعالم می کردند
محل می گذشتند نيز با به صدا درآوردن بوق ماشين خود 

  . مایت شان از تظاهرکنندگان را نشان می دادندح
  

فعالين چریکهای فدایی خلق ایران و سازمان 
 دمکراتيک و ضد امپریاليستی ایرانيان در انگلستان،
از نيروهای فراخوان دهنده تظاهرات بر عليه اعدامهای 

  .  اخير در ایران بودند
  فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در لندن

  ٢٠١٠دسامبر  ٣١

 


