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  جمهوري اسالمي 
  !در چنبره تضادهاي دروني

و رژيم در كشاكشهاي جاري بين باالييها كه بحران و ماهيت ضد خلقي نظام  ...
حمايت از هر كدام از جناح ها تبليغ حاكم را هر چه برجسته تر به نمايش گذارده، 
برعكس، غليان دوباره اين اختالفات . تنها براي رواج يك توهم عوامفريبانه است

بيش از هر چيز ضرورت رشد يابنده نابودي كليت اين دستگاه استثمار و سركوب را 
تم ما با مشاهده اين اختالفات و فضاهايي كه در توده هاي تحت س .فرياد مي زند

نتيجه بروز آنها بويژه در شرايط نشاط و غليان جنبش در بين گرگهاي حاكم بوجود 
انه حاكم و گسترش مبارزات مي آيد بايد براي افشاي همه جانبه نظام استثمارگر

 نظامي كه. منظور سرنگوني كل بساط ديكتاتوري حاكم استفاده كنندخويش ب
خدمتگزارانش هر اختالفي كه بايكديگر داشته باشند، در يك چيز متحدند و آن 

    2صفحه             ...كاربرد هر سالحي براي حفظ نظام و تداوم انقياد مردم ماست

  از پاسخ به ضرورت زمان تا گسست از تئوري
  )50هه تجربه اي تاريخي از چريكهاي فدائي خلق در د(                      

جوانان آگاهی که تالش آنها برای یادگيری از تجارب نسل . خطاب من در این مقاله نسل جوان مبارز ایران است ....
اميدوارم . برای راهگشایی و پيشبرد مبارزات امروز، نگرانی دشمنان مردم را برانگيخته است ۵٠کمونيست های دهه 

حقایق در مورد تاریخی از مبارزات و تجارب چریکهای فدایی خلق،  که این سطور با در ميان گذاردن بخش کوچکی از
بتواند جوانان مبارز ما را در جهت هموار نمودن راه انقالب برای کسب استقالل، آزادی، رفاه و برابری یاری دهد و آنها 

مسئوليت و برخورد  را قادر سازد تا وظایف مبارزاتيشان در قبال مردم محروم و ستمدیده ایران را با همان احساس
                       ....نمونه آن بود، به پيش ببرند" جان شيفته"انقالبی ای که آن نسل 
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وقتی نگاه می کنيم، چيزی که ... 
سرکوب زنان توسط رژيم و واضحه، 

در درجه رژيم، فرهنگ و قوانين ارتجاعی 
بنابراين مسئوليت . اول متوجه زنان است

اصلی و وظيفه پرچم داری در مبارزه با 
همه اين قوانين زن ستيز جمهوری 

اما با . اسالمی، در درجه اول با زنهاست
ها، گفتيم که رکوب زنتوجه به اينکه س

سرکوب کل جامعه هم هست، و سلب 
سلب آزادی از کل جامعه  ها،آزادی از زن

است، بنابراين برای آزاد کردن جامعه 
بايد مردها هم در کنار زنان قرار بگيرند، و 

با بشه جنبش انقالبی زنان بايد متحد 
بقيه جنبش های اجتماعی، و متحدأ با 

         ...ندندشمن مبارزه ک
   ١١صفحه   

  تقبيح خشونت و يا 
  خلع سالح توده ها

در شرایطی که همه قدرت در دست  ...
اقليتی استثمارگر متمرکز گشته و آنها با 
اعمال دیکتاتوری خود هر گونه امکان 
مبارزه قانونی و مسالمت آميز را ناممکن 
ساخته اند، در شرایطی که دیکتاتوری 

زور نمی فهمد و  حاکم زبانی جز زبان
برای آراء مردم پشيزی ارزش قایل نبوده 
و هر اعتراض توده ای را به وحشيانه 
ترین شکلی سرکوب می کند، سخن 
گفتن از مذموم بودن خشونت بطور کلی 
و یکسان گرفتن خشونت انقالبی نهفته 
در مبارزه و اعتراض ستمدیدگان با 
خشونت حافظ منافع ظالمان، تنها 

هت حفظ وضع تالشی است ج
موجودیعنی تداوم شرایط اسارت بار 

  ....زندگی توده های ستمدیده
١٥صفحه

  

، شاعر انقالبي باد خاطره گرامي
سعيد سلطان پور كه شهيد، رفيق  
توسط  60خرداد سال  30در 

به  ان جمهوري اسالمي دژخيم
  !سپرده شد  جوخه آتش

  
 17صفحه 

چريك  جاودان باد خاطره 
امير  ،رفيق كبير، فدائي خلق

از بنيانگذاران پرويز پويان، 
سازمان چريكهاي فدايي خلق 

  ايران
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رويدادهاي هفته هاي اخير، يعني بركناري وزير  
قيم رهبر اطالعات توسط احمدي نژاد و دخالت مست

ده روزه رئيس  "قهر"حكومت در ابقاي او در كابينه و 
بيت "جمهوري كه خود با دخالت و تقلب آشكار 

به قدرت رسيده، اوج گيري دور جديدي از  "رهبري
تضادهاي دروني في مابين سردمداران رژيم جمهوري 
اسالمي و شدت بحران گريبانگير نظام را به نمايش 

س از سركوب سبعانه جنبش رژيمي كه پ. گذارده است
ميليوني توده هاي تحت ستم مي كوشيد چهره اي قدر 
قدرت از خود به نمايش بگذارد اكنون با رسوايي تمام 

و ظهور يك  "فتنه جديد"مجبور شده كه از بروز  
ديگر در درون خويش سخن گويد  "جريان انحرافي"

به ميدان آمده  "مقابله با واليت فقيه"كه گويا براي 
در اظهارات برخي از چهره هاي رژيم از اين . ستا

 "نظام اسالمي"براي  "بزرگترين خطر"جريان به مثابه 
. سال اخير نام برده شده است 32اسالم در  "دين"و 

  ). مقاله مصباح يزدي در نشريه پاسدار اسالم(
سال گذشته نشان داده  32كه در طول  "بيت رهبري"

 –حمل كمترين مخالفتي نظام ،ت "نوك پيكان"به مثابه 
حتي اگر اين مخالفت از سوي محافل درون خود نظام 

كه منافع نظام حاكم را به چالش افكند ندارند، اين  -باشد
بار نيز قاطعانه اقدام كرده و در اقدامي رسوا حكم رييس 
دولت در عزل وزير خود را رسما لغو و نشان داد كه در 

در  "ت واقعيقدر"نظام  وابسته حاكم بر ايران، 
كار تا  "انحرافي"در برخورد  به اين جريان .  كجاست

انجا پيش رفت كه محافل وابسته به شخص رهبر براي 
خواهان دستگيري عامالن آن و برخورد با  "ختم غايله"

اطرافيان رئيس جمهور و شخص رئيس دفتر او يعني 
اسفنديار مشايي شدند و نيروهاي آنها در جلسه سخنراني 

در . سر دادند "مرگ بر مشايي"نژاد حتي شعار  احمدي

ادامه، دستگاه قضايي جمهوري اسالمي در طول هفته 
تن از اطرافيان رئيس جمهور را در سطح  25هاي اخير  

حتي معاون وزير هم به جرايم مختلف و از جمله 
... و  "فساد اقتصادي"و  "جاسوسي"و  "جادوگري"

ن اين بحران بحث با هر چه عميق تر شد. دستگير كرد
چگونگي خاتمه دادن به آن مطرح شد و براي اين منظور 

را خواستار  "فتنه جديد"عده اي رسما محاكمه عوامل 
در ادامه دعوا و مرافعه بين بيت رهبري و رئيس . گشتند

جمهورر، مقامات خشمگين وابسته به خامنه اي كه 
 ورمجتبي ذوالنقدرت خود را در خطر مي بينند، از زبان 

جريان انحرافي در كوتاه مدت به " اعالم كردند كه
، استفاده فسادگونه  دليل دست داشتن در قدرت و ثروت

و غير قانوني از اقتصاد كشور و تقويت تفكر انحرافي، 
نماينده خامنه اي در همچنين  ".در حال توسعه است

كاشان در اظهار نظري مشخص تر مطرح نمود كه 
مراكز قدرت نظام را در  رئيس دفتر رئيس جمهور"

  )خرداد 10خبرگزاري فارس ( ".اختيار خودش گرفته
  

تنشهاي ميان تبهكاران حاكم  در كشور قبل از هر چيز 
شرايط مادي ملتهبي را به نمايش مي گذارد كه رژيم 
جمهوري اسالمي بدنبال سركوب وحشيانه دور جديدي 

تشتت .  از جنبش سهمگين توده اي با آن روبروست
ئي كه با عيان شدن و تشديد و گسترش هر چه بيشتر ها

  .مبارزات مردم شدت باز هم بيشتري به خود گرفته است
از سوي ديگر تشديد دو باره تضاد هاي دروني هيئت 
حاكمه بار ديگر به ديدگاه هاي انحرافي اي در 
اپوزيسيون جمهوري اسالمي دامن زده است كه در 

ري لجام گسيخته تمامي سالهاي عمر اين ديكتاتو
در جريان اوج يابي مجدد تضادهاي .  بوده ايمشان شاهد

محافل و افرادي را مي  ميان طبقه حاكم، اين بار نيز 

خواندن اين تضادها ندا سر مي  "جدي"بينيم كه با 
دهند كه بايد در مقابله با ولي فقيه ارتجاع از دارو دسته 

خشي از اينها با اتكا به ب. احمدي نژاد حمايت كرد
بين باالييها، و پنهان  "درگيري جدي"واقعيت يعني 

كردن بخش اصلي واقعيت يعني ماهيت ضد خلقي و 
تماما ارتجاعي جناح هاي درگير در اين مناقشات، از 
مردم مي خواهند كه در دعواي بين دزدان بر سر تشديد 
غارت خلق، به دفاع از يك جنايتكار شناخته شده بر عليه 

  )1. (يگر بپردازندجنايتكاري د
براي تمامي توده هايي كه تجربه بيش از سي سال 
حاكميت ضد خلقي جمهوري اسالمي و جا به جائي دار 
و دسته هاي مختلف آن را دارند،  كامال مشخص است 

خدمت  مستقيم و غير مستقيم در اين ايده هارواج كه 
نگاهي به . داردپيشبرد اهداف مرتجعين حاكم قرار 

اپوزيسيون جمهوري نيروهاي اريخي غالب در رويكرد ت
در برخورد با تضادهاي دروني حكومت نشان مي اسالمي 

عمال با بازي در بساط تضادهاي  دهد كه اغلب اين نيروها
دروني هيئت حاكمه، كوشيده اند تا انرژي مبارزاتي 
توده هاي تحت ستم  را به پشت اين يا آن جناح حكومت 

  . ه به هرز ببرندكشانده و در اين بيراه
در كنار رويكرد دفاع از يك جناح درمقابل جناح  

با ديگر، ما با جريانات و محافلي هم روبرو بوده ايم كه 
مدعي مي شوند  ي دروني رژيم،تضاد هامشاهده برآمد 

شعبده "اختالفات گاها بسيار حاد، چيزي جز  اينكه 
 .نيستند براي تحميق توده ها  "جنگ زرگري"و  "بازي

بنابراين، در يك بررسي كلي در اين زمينه معلوم مي 
تضادها واقعيت وجود شود كه در تبليغات جاري ، يا 

عمال انكار شده و يا بدتر از آن، پشتيباني و حمايت از 
 گشتهيك جناح ضدخلقي در مقابل جناح ديگر تبليغ 

جبهه بر زمين سايي اي در مقابل   اين شكل دوم. است
توجيه شده  "بدتر"و  "بد "تبليغ تز  دشمن گاها با با

در اين زمينه خواننده عالقه مند مي تواند به . (است
و شيوه  1376خرداد سال  2تجربه انتخابات قالبي 

برخورد نيروهاي راست در توجيه مواضع سازشكارانه 
  ) شان رجوع كند

با توجه به واقعيت فوق، روشن است كه براي تشخيص 
اختالفات درون رژيم حاكم بايد شيوه برخورد صحيح با 

در درجه اول تحليل صحيحي از ماهيت اختالفات و ريشه 
  . آنها داشت

همه مي دانند كه تضادهاي دروني في مابين گردانندگان 
نظام سرمايه داري وابسته حاكم پديده اي جديد و يا 

بر عكس، قدمت عمر تضادهاي . رويدادي تازه نيست
قدمت عمر خود اين رژيم دروني جمهوري اسالمي، به 

  !جمهوري اسالمي در چنبره تضادهاي دروني
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وابسته به امپرياليسم است و در مواردي اين تضادها حتي 
اشكال خشونت آميز به خود گرفته و به تصفيه هاي 

نمودهاي حل قهر آميز .  فيزيكي نيز منجر شده است
ساله جمهوري اسالمي را نمونه  32اختالفات دروني نظام 

هاي بين تضاد: هاي تاريخي چندي به نمايش مي گذارند
با جريان بازرگان كه به  "حزب جمهوري اسالمي"

حذف و گوشه نشيني دوميها انجاميد، اعدام قطب زاده، 
اولين وزير خارجه و يكي از اعضاي اصلي تيم اطراف 
خميني جنايتكار پيش از ورود به ايران، عزل بني صدر، 
نخستين رييس جمهور اين رژيم كه سرانجام به فرار او از 

تئوريسين اصل  - جاميد، پايين كشيدن  منتظري كشور ان
توسط خود  "نايب امام"از مقام  - ارتجاعي واليت فقيه

و حصر خانگي و اعدام داماد او، و باالخره  "امام"
يورش و زنداني كردن ده ها تن از چهره هاي جناح 
اصالح طلبان حكومتي در بستر سركوب وحشيانه خيزش 

. ن دوره رياست جمهوريتوده اي پس از انتخابات دهمي
در نتيجه كامالً مي توان متوجه شد كه تضادهاي جاري 
در بين دار و دسته احمدي نژاد با بيت رهبري نيز نه 
اولين و نه آخرين  تضادهاي درون جمهوري اسالمي 

اما آنچه كه در روند اين تضادها همواره . خواهد بود
ه براي تغيير مي كند لفافه هاي نظري و توجيهاتي ست ك

پوشاندن ماهيت واقعي اختالفات دروني از آنها استفاده 
  .      مي شود

اگر به واقعيت امور توجه كنيم مي بينيم كه تا آنجا كه 
به لفافه ها و ظواهر اختالفات جاري باز مي گردد، در 
يك سوي اين تضادها دار و دسته بيت رهبري و ولي 

به مثابه ستون  فقيه نظام يعني خامنه اي قرار دارند كه
اعمال ديكتاتوري بورژوازي وابسته ايران با توجيه اسالم 

ولي "و قرآن و اين ادعا كه حكومت آنها و شخص 
نماينده خدا بر روي زمين است تا كنون حاكميت  "فقيه

بال منازع اين طبقه انگل صفت را تداوم بخشيده و سلطه 
اريخ آن را با اعمال يكي از سياهترين ديكتاتوريهاي ت

معاصر ايران بر جان و مال ميليونها تن از كارگران و 
  . خلقهاي تحت ستم ما اعمال كرده اند

از سوي ديگر دار و دسته اطرافيان احمدي نژاد و مشايي 
قرار دارند كه سي سال پس از مشاركت بي وقفه در تمام 

 "واليت فقيه"مبتني بر  "نظام اسالمي"جناياتي كه 
ر سر مردم تحت ستم ما آورده، جهت مورد حمايت آنها ب

حفظ قدرت دارو دسته خود و چپاول هر چه گسترده تر 
توده ها با مشاهده بي اعتباري تام و تمام نظام حاكم در 
ميان مردم، براي كسب نفوذ در ميان توده هاي خشمگين 
و ناراضي، بويژه جوانان در اينجا و آنجا از نوع جديدي 

داد سخن مي دهند،  "م ايرانياسال"از اين اسالم يعني 

امري كه باعث شده تا مخالفانشان ادعا كنند كه اين دارو 
. است "واليت فقيه را نشانه گرفته"دسته مشروعيت 

خرداد به نقل از مصباح  13خبر گزاري آنالين در تاريخ 
 "جريان انحرافي"يزدي در تالشي براي توضيح هويت 

اين " "مي نويسد "ولي فقيه"تازه سر برآورده بر عليه 
جريانات جديد كه براي جوانان جذاب است، مي گويند 
كه چه كسي گفته تنها آخوندها مي توانند با امام زمان 
ارتباط داشته باشند؟ كسان ديگري هم مي توانند با امام 

مشابه همين اتهامات در مورد دار  ".زمان ارتباط بگيرند
يافته توسط مشايي بطور سازمان  - و دسته احمدي نژاد

آيت اهللا نمازي و ساير امام جمعه هاي رژيم در افكار 
از  "فتنه جديد"در تحليل . عمومي تكرار شده است
اصل تبيين اين توطئه اي كه "نمازي نقل شده است كه 

در كار است اين است كه ما در اين زمان احتياجي به 
حلقه وصل بين امام زمان و مردم نداريم و خودمان مي 

م ارتباط برقرار كنيم و حذف جايگاه روحانيت و تواني
   ".واليت فقيه از مقاصد اين جريان است

البته همانطور كه اشاره شد اين ادعا ها در بهترين حالت 
لفافه هاي توجيه كننده اختالفات مادي اي هستند كه در 

براي درك ريشه . وراي ادعاهاي فوق پوشانده مي شوند
خالف سران جمهوري اسالمي مادي اختالفات اخير، بر 

كه مي خواهند مردم را به آسمان و امام زمان حواله 
دهند بايد به روي زمين آمد و منافع واقعي اي را شناخت 
كه منشاء اين جنگ و جدالهاي گاها خونين را تشكيل 

  .مي دهند
تضادهاي دار و دسته هاي مختلف رژيم جمهوري  

بورژوازي وابسته  اسالمي به مثابه ارگان سيادت طبقاتي
ايران انعكاس مبارزه براي تضمين منافع مادي اي ست 

سياسي ضد مردمي  -كه اصوال با حيات نظام اقتصادي
حاكم بر كشور ما يعني نظام سرمايه داري وابسته به 

در رابطه با چگونگي . امپرياليسم گره خورده است
كاركرد اين نظام همانگونه كه تجربه چندين دهه 

خلقي خاندان پهلوي و رژيم جمهوري  حكومت ضد
اسالمي ثابت كرده، بايد گفت كه اقتصاد ايران، 
اقتصادي تك محصولي و مبتني بر استخراج و فروش 
مقادير عظيمي نفت و گاز مي باشد و چنين سيستمي 
تاريخا در خدمت تامين منافع سرمايه داران جهاني و 

قه حاكم قدرتهاي امپرياليستي سازمان يافته و توسط طب
يعني بورژوازي وابسته با اعمال يك ديكتاتوري شديدا و 
وسيعا قهر آميز در مقابل توده ها و رشد مبارزات ضد 

در نتيجه، مساله . امپرياليستي آنها حراست شده است
چگونگي غارت و سهم بري از اين ثروتها و راه هاي 
تضمين بقاي سيستم موجود، همواره يك موضوع دايمي 

ز نزاع و جدال در بين استثمار گران حاكم بوده براي برو
با توجه به ساختار و طبيعت چنين نظامي . و خواهد بود

معلوم است كه بطور طبيعي، هر گونه تغيير آرايش 
نيروهاي سياسي طبقه حاكم، هر تعويض در دولت و يا 
بخشي از آن و اصوال هر تغيير هر چند جزئي در قدرت 

قسيم  و يا دست بدست شدن سياسي، منجر به تجديد ت
مقادير عظيمي از ثروتهاي مادي و سرمايه و پول متعلق 
به مردم ما  از دست يك طيف از طبقه زالو صفت حاكم 
. به دست دار و دسته فاسد و وابسته ديگر خواهد بود

بدون شك تالش براي سهم بري از اين خوان يغما يكي 
گيري آن از موضوعات اصلي براي بروز منازعه و اوج 

حال با . در بين استثمارگران گرگ صفت حاكم مي باشد
توجه به اين كه رژيم جمهوري اسالمي پاسدار اين نظام 
است مي توان مشخص تر به داليل اوج گيري دوباره 
تضادهاي دروني رژيم كه اين بار بين دارو دسته ولي 

  . فقيه و رييس جمهور متبلور شده است پرداخت
ارشات در طول حيات رژيم جمهوري بر اساس برخي گز
ميليارد دالر نفت فروخته شده  850اسالمي بيش از 

ميليارد دالر يعني  450از اين مبلغ بسيار كالن، . است
سال  6چيزي بيشتر از نصف آن، تنها در عرض مدت 
اين در . زمامداري دولت احمدي نژاد كسب شده است

 شرايطي است كه اما هيچ كس از محل و چگونگي
با . صرف و حساب و كتاب اين مبلغ نجومي خبري ندارد

توجه به شدت بي سابقه فقر و گرسنگي و بيكاري در 
صفوف ميليونها تن از كارگران و توده هاي تحت ستم ما 

 850در سي و دو سال گذشته، برغم يك درآمد حداقل 
چه در دوره پيش از احمدي (ميلياردي دالري از نفت 

مبارزه با "دوران او كه با شعار  نژاد مزدور و چه در
، مي توان تصويري هر چند )به ميدان آمد "مافياي نفتي

شدید تضادهای درونی بين باالیيها ت
به طور اجتناب ناپذیری با عامل رشد 
جنبش انقالبی مردم نيز گره خورده 

اتفاقی نيست که این تضادها . است
درست پس از جنبشی بروز پيدا کرده 

تخابات فرمایشی اند که بدنبال ان
ریاست جمهوری، زمين را در زیر پای 
کل جناحهای ذی نفع در جمهوری 
اسالمی لرزاند و عدم مشروعيت 
نظام آنها و کل دار و دسته های 

امواج مبارزه ای . درونيش را فریاد زد
که چگونگی کنترل و سرکوب آن يکی 
از زمينه های تشديد اختالفات درونی 
. جمهوری اسالمی می باشد

سردمداران جمهوری اسالمی که تنها 
و تنها با اعمال یک زور سازمان یافته 
و عریان قادر به حفظ موجودیت 
خویش بوده و در راه حفظ بقای نظام، 
از کاربرد هيچ روش جنایتکارانه ای 

 اجتناب نکرده اند،
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  !!ستستاازنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي زنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي 
  

كوچك از عمق فساد و ماهيت ضد خلقي نظامي را ديد 
كه وظيفه اي جز غارت و چپاول و سركوب اكثريت 
محروم جامعه ما به نفع مشتي سرمايه دار زالو صفت و 

همه مي دانند كه از سوي ديگر . اربابان جهانيشان ندارد
تخلفات ميليارد دالري نفتي اتفاق افتاده در طول دوره 
اول و دوم دولت احمدي نژاد همواره يكي از 
موضوعات اساسي مورد منازعه در ميان سردمداران 
جمهوري اسالمي بوده و در يك مورد، دولت احمدي 
نژاد بدليل عدم وجود يك ميليارد دالر عوايد نفتي در 

ت و وزارت نفت، از سوي مجلس مورد حسابهاي دول
باالخره در همين رابطه بود كه . حمله شديد قرار گرفت

 "نظارت"بيت رهبري حساب جديدي را براي زير 
در واقع واريز كردن هر چه (گرفتن درآمدهاي نفتي 

بيشتر وجه ناشي از حراج ثروتهاي عمومي به جيب 
فت براي اضافه بر اين، كنترل وزارت ن. باز كرد) رهبري

در دست داشتن امكان چپاول بيشتر توسط دار و دسته 
هاي مختلف در هيات حاكمه يكي ديگر از موضوعات 
مورد اختالف بين مجلس و شوراي نگهبان از سويي با 
دولت از سوي ديگر بوده است و در چنين شرايطي ست 

 6كه ما شاهد بوده ايم به دليل همين تضادها، در طول 
 3ي نژاد در ميان موج مخالفت مجلس  سال گذشته احمد

وزير نفت را عوض كرده و اين وزارتخانه تا مدتها  
با . اداره شده است "سرپرست"بدون وزير و تحت نظر 

توجه به اين واقعيات مي توان فهميد كه چرا در جريان 
باالگرفتن اختالفات دروني مقامات رژيم و حمله 

مهور و اعوان و اطرافيان رهبري به دارو دسته رئيس ج
انصارش، اگر لفافه هاي ايدئولوژيك يعني مزخرفات و 

كنار زده  "امام زمان"موهومات چگونگي ارتباط با 
در اختيار گرفتن مراكز قدرت "شود، مسايلي نظير 

و تالش براي  "رئيس دفتر رئيس جمهور"توسط  "نظام
توسعه تفكر انحرافي و استفاده فساد گونه و غير "

به مثابه هسته اصلي اختالفات "اقتصاد كشورقانوني از 
  . آشكار مي گردد

از طرف ديگر تشديد تضادهاي دروني بين باالييها به 
طور اجتناب ناپذيري با عامل رشد جنبش انقالبي مردم 

اتفاقي نيست كه اين تضادها . نيز گره خورده است
درست پس از جنبشي بروز پيدا كرده اند كه بدنبال 

مايشي رياست جمهوري، زمين را در زير پاي انتخابات فر
كل جناحهاي ذي نفع در جمهوري اسالمي لرزاند و عدم 

مشروعيت نظام آنها و كل دار و دسته هاي درونيش را 
امواج مبارزه اي كه چگونگي كنترل و . فرياد زد

سركوب آن يكي از زمينه هاي تشديد اختالفات دروني 
ان جمهوري اسالمي سردمدار. جمهوري اسالمي مي باشد

كه تنها و تنها با اعمال يك زور سازمان يافته و عريان 
قادر به حفظ موجوديت خويش بوده و در راه حفظ 
بقاي نظام، از كاربرد هيچ روش جنايتكارانه اي اجتناب 
نكرده اند، درست در رابطه با جنبش اخير مجبور شده 
 اند تا هم با استخدام نيروهاي جديد برا ي سركوب
مبارزات مردم و هم به طرق ديگر، هزينه هاي گزافي را 

  .صرف نيروهاي سركوبگر خويش بنمايند
با در نظر گرفتن واقعيات فوق به طور خالصه بايد گفت 
كه اوج گيري اختالفات دروني بين گردانندگان 
جمهوري اسالمي نه يك شعبده بازي و يا جنگ زرگري 

بر سر چگونگي به  بلكه اختالفاتي مادي و در درجه اول
جيب زدن ميلياردها دالر از ثروتهاي متعلق به كارگران و 
خلقهاي تحت ستم ايران و تقسيم آن در بين استثمارگران 

درست به . حاكم و چگونگي كنترل و حفظ قدرت است
همين دليل و برغم هر ادعايي از طرفين، از هيچكدام از 

تالفات آنها نمي توان پشتيباني نمود چرا كه در اخ
كنوني بين طيف هاي مختلف هيات حاكمه همچون 
اختالفات سي و دوساله اخير كوچكترين نيت و عنصر 
مترقي و آزاديخواهانه از سوي هيچ يك از طرفين وجود 
. ندارد كه توسط توده هاي تحت ستم قابل پشتيباني باشد

در كشاكشهاي جاري بين باالييها كه بحران و ماهيت ضد 
رژيم حاكم را هر چه برجسته تر به نمايش خلقي نظام و 

گذارده، حمايت از هر كدام از جناح ها تنها براي رواج 
برعكس، غليان دوباره اين . يك توهم عوامفريبانه است

اختالفات بيش از هر چيز ضرورت رشد يابنده نابودي 
  .كليت اين دستگاه استثمار و سركوب را فرياد مي زند

مشاهده اين اختالفات و  توده هاي تحت ستم ما با
فضاهايي كه در نتيجه بروز آنها بويژه در شرايط نشاط و 
غليان جنبش در بين گرگهاي حاكم بوجود مي آيد بايد 
براي افشاي همه جانبه نظام استثمارگرانه حاكم و 
گسترش مبارزات خويش به منظور سرنگوني كل بساط 

نظامي كه . ديكتاتوري حاكم استفاده كنند
زارانش هر اختالفي كه بايكديگر داشته باشند، در خدمتگ

يك چيز متحدند و آن كاربرد هر سالحي براي حفظ 
و به همين .  نظام و تداوم انقياد و سركوب مردم ماست

دليل هم آنچه بايد بر سر لوحه مبارزات جاري توده ها 
جمهوري اسالمي با هر جناح و "قرار گيرد شعار مبرم 

  . مي باشد "دددسته نابود بايد گر
  زیر نویس

  
 ارديبهشت 18در تاريخ حشمت اهللا طبرزدي براي نمونه  

ي رژيم مدعي "هرانا"به خبرگزاري  "نامه اي"طي 
ضروري است كه  "به دليل موقعيت حساس"گرديد كه 

دگر انديشان از شكاف موجود بهره برده و در "
 "هاي ضد تماميت خواهي، جناح دولت را تقويت برنامه

دادن به جناح  "خط "او ضمن تالش براي  .دنكن
درگيري اخير بين جناح : احمدي نژاد مي نويسد 

مشايي با جناح افراطي و تماميت خواه،  - نژاد  احمدي
در عين حال .يك درگيري جدي و جديد است

نژاد بايد سعي كند در بين مردم حضور بيشتري  احمدي
، بموقع داشته باشد از اين برگه برنده در مقابل رقيب

استفاده كند مشايي نيز بايد به نحوي حركت كند كه 
هاي ضد تماميت  نيروهاي دگر انديش را جذب برنامه

هاي  اگر چه اختالف اپوزيسيون وسيلهخواهي كند 
احمدي زياد است، اما به دليل  –ناراضي با جناح مشايي 

موقعيت حساس اين جناح ارزش اين را دارد كه دگر 
هاي ضد  موجود بهره برده و در برنامه انديشان از شكاف

تاكيد از ( .تماميت خواهي، جناح دولت را تقويت كند
  )ماست

در طول حيات رژیم جمهوری اسالمی 
دالر نفت فروخته  ميليارد ٨۵٠بيش از 

ميليارد  ۴۵٠از این مبلغ ، . شده است
دالر یعنی چيزی بيشتر از نصف آن، 

سال زمامداری  ۶تنها در عرض مدت 
 .دولت احمدی نژاد کسب شده است

اقتصاد ایران، اقتصادی تک محصولی 
و مبتنی بر استخراج و فروش مقادیر 
عظيمی نفت و گاز می باشد و چنين 

خدمت تامين  سيستمی تاریخا در
منافع سرمایه داران جهانی سازمان 
یافته و توسط طبقه حاکم با اعمال 
یک دیکتاتوری شدیدا و وسيعا قهر 
آميز در مقابل توده ها و مبارزات ضد 
. امپریاليستی آنها حراست شده است

در نتيجه، مساله چگونگی سهم بری 
از این ثروتها و راههای تضمين بقای 

وضوع دایمی سيستم موجود، یک م
برای بروز نزاع و جدال در بين استثمار 

 . گران حاکم بوده و خواهد بود
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که مردم مبارز ایران برای کسب استقالل، آزادی،  ١٣۵٧در سال 
رفاه و برابری دست به انقالب زدند، هر چند که کمونيست ها در 

بگيرند اما  شرایطی نبودند که بتوانند رهبری آن انقالب را بدست
در آن زمان کمونيسم از چنان پشتوانه توده ای و از چنان اعتباری 
در جامعه برخوردار بود که حتی خمينی که با دخالت مستقيم 

به حکومت رسيد نيز، در آغاز جرأت نکرد عليه  قدرت های بزرگ
 ۴٩واقعيت این بود که از سال . کمونيست ها سخنی بر زبان راند

يسم در ایران با نام چریکهای فدائی خلق عجين به بعد نام کمون
شده بود، با نام کمونيست هائی که در ميان وسيعترین توده های 

محبوبيت بی نظيری کسب کرده ) و نه فقط ایران(مردم ایران 
  . بودند

 
یعنی قبل از این که کمونيسم با چریکهای  -اتفاقا پيش از آن 

بر زمينه خيانت رهبران فدائی خلق مقبوليت وسيعی پيدا بکند، 
حزب توده که بوئی از کمونيسم نبرده ولی به آن اسم فعاليت 

تبليغات دشمن عليه کمونيسم و حتی   -سياسی می کردند 
عليه هر نيروی روشنفکری در جامعه تا حد زیادی در ميان توده ها 

اما بعد از آغاز فعاليت چریکهای فدائی خلق، . برد پيدا کرده بود
مق محبوبيت کمونيست های فدائی در جامعه چنان وسعت و ع

فدائی، فدائی، تو "در شرایطی که  ۵٧شد که در مقطع انقالب 
به یک شعار عمومی در ميان مردم تبدیل شده بود، " افتخار مائی

هر کس که خواهان جلب توجه مردم بود و یا می خواست به نام 
بایست نشان توده ها بر مسند حکومت قرار گيرد، به اجبار می 

دهد که دوست کمونيست هاست و یا حداقل ضدیتی با 
وضع به گونه ای بود که ابراز دوستی و احترام . کمونيست ها ندارد

به عنصر چریک فدائی و به کمونيسمی که با این نام شناخته می 
این، یک . شد، باعث نفوذ هر چه بيشتر در ميان مردم می شد

ر جامعه ماست؛ و درست بر چنين واقعيت انکار ناپذیر تاریخی د
اساسی بود که خمينی هم عليرغم این که فردی شدیدًا ضد 
کمونيست بود، در ابتدا برای فریب مردم مجبور شد وعده دهد که 

کمونيست ها هم در ایران آزاد خواهند ) تکيه کالم خمينی" (لکن"
های بنابراین، با توجه به چنين واقعيت هائی باید دید که چریک. بود

فدائی خلق چه گفته، چه کرده و چه دست آوردهای مبارزاتی 
داشتند که بدان گونه در دل های مردم جای گرفتند تا جائی که 
هنوز هم یاد کمونيست های فدائی و رزم دالورانه آنان شور و 
اميدی در دل مردم بوجود آورده و خاطره تأثير گذاری های مثبت 

  !عه ما محفوظ استشان همچنان در ذهن تاریخی جام
 

پيشاپيش بگویم که خطاب من در این مقاله نسل جوان 
مبارز ایران خواهد بود و به آنهاست که باید بگویم که با این 
که من خودم از ابتدا در شکل گيری چریکهای فدائی خلق 
سهيم بوده و سالها با همين عنوان عليه رژیم شاه جنگيده 

ه همانا اهداف طبقه و برای تحقق اهداف این سازمان ک
کارگر و زحمتکشان ایران است مبارزه کرده ام و با این که 
امروز نيز با همه محدودیت های شرایطی که در آن قرار 

دارم وظایف مبارزاتيم را در تشکيالتی پيش می برم که 
کماکان به همان آرمان های انقالبی چریکهای فدائی خلق 

دای مطلب به شيوه پایبند است، ولی برای ا ۵٠در دهه 
ای گویا، ترجيح می دهم در اینجا و در این نوشته از لفظ 

باالی " روحيه"شاید این امر در عين حال . استفاده نکنم" ما"
را  کسانی را هم برجسته کند که امروز در دنيائی که ریا و دروغ

جا می زنند، در حين دشمنی آشکار با کمونيست " سياست"
ها، " اندیشه های پاک پویان"آلوده کردن های فدائی و کوشش در 

بنامند تا با اعتبار دادن به خود از این " ما"اصرار دارند که خود را 
طریق راحت تر بتوانند تاریخ و همه دستاوردهای مبارزاتی 

  . چریکهای فدائی خلق را تحریف کنند
 

البته خود این امر که کسانی عليرغم همه مغایرت افکار و اعمال 
با چریکهای فدائی خلق و حتی ضدیت با کمونيست های شان 

فدائی هنوز سعی دارند خود را به فدائی ها منسوب نمایند، 
. گویای بار افتخار آميزی است که نام فدائی با خود حمل می کند

نام پر اعتباری که تنها در پرتو این حقيقت حاصل شده که تئوری و 
قه کارگر و توده های عملکرد چریکهای فدائی خلق در خدمت طب

تحت ستم ایران برای رهائی از زیر ظلم و ستم و سرکوب قرار 
اتفاقًا کوشش های بسيار گسترده همه نيروهای . داشته است

راست و فرصت طلب هم برای وارونه جلوه دادن حقایق در مورد 
کمونيست های فدائی درست از همين واقعيت سرچشمه می 

  .گيرد
 

ی فدائی خلق با مبارزه مسلحانه معموًال نام چریکها
اما مهم است به این امر توجه شود که . تداعی ميگردد

که (چه، دشمنان مردم و چه، مخالفين در درون صف خلق 
نام برده می " سياسی کار"پيش از این از آنها به عنوان 

همواره سعی کرده اند چریکهای فدائی خلق را ) شد
و به دیگران معرفی  صرفًا با یک شکل از مبارزه تعریف

در حالی که اوًال، معرف چریکهای فدائی خلق تئوری . بکنند
پایه ای  لنينيستی آنهاست که در ارتباط با -مارکسيست

اجتماعی جامعه  -ترین مسایل مربوط به ساختار اقتصادی
ایران و چگونگی دگرگون ساختن آن ساختار و رسيدن به 

، اگر مبارزات دهه سوسياليسم تدوین گشته است، و ثانيًا
را معيار قرار دهيم، می بينيم که مبارزه مسلحانه،  ۵٠

مبارزه کمونيست های فدائی در این دهه بود  شکل اصلی
و این طور نيست که آنها فقط مبارزه مسلحانه کرده و از 
انجام شکل های دیگر مبارزه غافل یا نسبت به آنها بی 

  .توجه بودند
 
بقه کارگر و کل توده ها و متشکل کردن ارتقای آگاهی انقالبی ط 

آنها وظيفه ایست که بردوش انقالبيون کمونيست قرار دارد و 
کمونيست های فدائی نيز این وظيفه را در طول فعاليت های خود 
با شدت و جدیت تمام و با هر چه در توان داشتند از طریق پخش 

  

  از پاسخ به ضرورت زمان تا گسست از تئوري
  )۵٠تجربه ای تاریخی از چریکهای فدائی خلق در دهه ( 

  
 اشرف دهقاني
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آگاهی دادن اعالميه، انتشار جزوه و کتاب، استفاده از رادیو برای 
به مردم و کوشش در متشکل کردن کارگران و دانشجویان و غيره 

کسی نمی تواند منکر شود که اتفاقًا در خود . انجام می دادند
درست در هنگام پخش اعالميه بود که بين رفقا عليرضا  ۵٠سال 

نابدل و جواد سالحی با نيروهای رژیم شاه درگيری مسلحانه 
باختن رفيق سالحی و زخمی شدن پيش آمد و منجر به جان 

  . رفيق نابدل و سپس دستگيری و اعدام او گردید
 

کمونيست های فدائی به طور خالصه می گفتند که در 
مبارزه مسلحانه، آن شکل از "شرایط دیکتاتوری در ایران، 

مبارزه است که زمينه آن، مبارزه همه جانبه را تشکيل می 
اشکال دیگر و پر تنوع دهد و تنها در این زمينه است که 
نقل از رفيق مسعود " ( مبارزه ضروری و سودمند می افتد

، "مبارزه مسلحانه هم استراتژی، هم تاکتيک"احمدزاده، 
  ).قطع جيبی ١٠٧صفحه 

 
از جنبه استراتژیکی، حرف اصلی چریکهای فدائی خلق در این  

ی اعتقاد خالصه می شود که در شرایط جامعه ایران، راه اصلی برا
یک انقالب واقعی یعنی دگرگونی کامل سيستم ظالمانه سرمایه 

 –داری حاکم بر جامعه و جایگزینی آن با سيستم اقتصادی 
اجتماعی ای که قادر به تحقق اساسی ترین خواست های 
اکثریت آحاد جامعه باشد، تنها با نابودی ارتش ضد خلقی به مثابه 

در اساس نه با قيام  ستون فقرات این نظام ممکن است و این امر
بلکه در جریان مبارزه مسلحانه توده ای و در یک پروسه طوالنی 

  .می تواند تحقق یابد
 

مسلمًا صحت و سقم یک تئوری تنها در پراتيک محک می 
با این دید در  .چرا که تنها پراتيک معيار حقيقت است -خورد

تفاوت بررسی تئوری و پراتيک چریکهای فدائی خلق ما با دو امر م
از یک طرف بخشی از تئوری آنها خصوصًا در ارتباط . روبرو هستيم

با مبارزه مسلحانه توده ای هيچوقت از طرف خود چریکهای فدائی 
به فعل در نيامد، و از طرف دیگر واقعيت این است که تا آنجا که به 

در رابطه با راهگشائی مبارزه و کسب دست (آن تئوری عمل شد 
ناپذیر و تأثير گذاری های مثبت آنها در جامعه و در آورد های انکار 
جریان عمل، بر صحت تئوری چریکهای فدائی خلق ) پيشرفت تاریخ

یک سئوال بجا این است که چرا در حال . مهر تأئيد زده است
مرحله بعد از سقوط رژیم شاه، با وجود آن همه اقبال 
وسيع مردمی که در اثر جانفشانی های کمونيست های 

سازمان "ائی بدست آمده بود، سازمانی که تحت نام فد
نيروی مادی  فعاليت می نمود و" چریکهای فدائی خلق 
نتوانست نقش انقالبی ای که از  عظيمی در اختيار داشت

   او انتظار می رفت را در جامعه ایفا کند؟
 

در برخورد به مسایل فوق الزم است به شرایطی که چریکهای 
از سر گذراندند، هر چند به طور مختصر،  ۵٠فدائی خلق در دهه 
  . نگاهی داشته باشيم

 
باید دانست که در هر مقطعی از تاریخ، برای پيشرفت به جلو 
نيازهای خاصی در جامعه مطرح می شود، و یک نيروی سياسی 
تنها با پاسخ گوئی به آن نيازها راه اعتال پيموده و قادر است 

نياز  ۴٠در مقطع سالهای . دپشتيبانی مردم را به خود جلب کن
اساسی جامعه آن بود که یک نيروی انقالبی نه در حرف و ادعا 

چرا که توده های مردم با دیدن واقعيت های ( بلکه در جریان عمل 
) عينی و با تجربه خودشان به صحت و سقم یک امر پی می برند

به توده ها نشان دهد که امکان مبارزه بر عليه ظلم و ستم و 
ق خواست های عادالنه مردم وجود دارد و راه مبارزه را نيز به تحق

  . آنها نشان دهد
 

راز ماندگاری و موفقيت چریکهای فدائی خلق در این 
واقعيت نهفته است که آنها توانستند به نياز جامعه در 

مبارزه مسلحانه در شرایطی . مقطع مورد نظر پاسخ دهند
ستم پس از سرکوب  در ایران آغاز شد که توده های تحت

و پس از شکست تالش های  ١٣٣٢مرداد  ٢٨های کودتای 
، اميد خود را به مبارزه از دست ۴٠مبارزاتی شان در دهه 

به نادرست و به شکل غم " نمی توان مبارزه کرد"داده و 
اما با اعمال قدرت . انگيزی به باور آنها تبدیل شده بود

رژیم سرکوبگر  انقالبی از طرف مبارزین مسلح بر عليه
شاه ، مردم به عينه دیدند که عليرغم شرایط شدیدًا 
دیکتاتوری و اختناق حاکم بر جامعه، مبارزه امکان پذیر 

در این پروسه بود که دیگر جائی برای نااميدی و . است
در آن روزگار عالوه بر انجام کار   .گریز از مبارزه باقی نمی ماند

از طرف کمونيست های  آگاه سازی و افشاگری های سياسی
فدائی، انجام عمليات مسلحانه بر عليه رژیم و سرمایه داران،  
حمله به مراکز ستم و سرکوب و یا حتی مقاومت مسلحانه 
انقالبيون در خيابانها در مقابل مأموران مسلح رژیم یا به هنگام 
محاصره خانه هایشان، و همچنين پخش شدن خبر مقاومت های 

ر زیر شکنجه ها و برخورد تهاجمی زندانيان قهرمانانه شان د
سياسی در زندان ها، همه و همه خود کامًال نقش آگاه گرانه و 

  . تشویق مردم به مبارزه را داشت
 

این تئوری توسط رفقا (در تئوری چریکهای فدائی خلق 
در شرایط : "گفته شده بود) پویان و احمدزاده تدوین شده

چار باید بر اساس مبارزه کنونی هر مبارزه سياسی به نا
مسلحانه سازمان یابد و تنها موتور کوچک مسلح است که 

شرایط . می تواند موتور بزرگ توده ها را به حرکت در آورد
ذهنی انقالب در طی عمل مسلحانه، به کمال شکل 

پيشرو واقعی، پيشروئی که پيوند عميق با . خواهد گرفت
هدایت وسيع توده توده ها دارد و قادر به برانگيختن و 

 - باشد تنها در طی عمل مسلحانه، در جریان کار سياسی
نقل از کتاب رفيق مسعود " (نظامی می تواند بوجود آید

این جمالت و به ). ، قطع جيبی١٣٣احمدزاده صفحه 
خصوص تشبيه نيروی پيشرو به موتور کوچک و نيروی 
با  انقالبی توده ها به موتور بزرگ، سالها از طرف مخالفين
. بهانه ها و توجيهات مسخره، مورد تمسخر قرار می گرفت

اما تجربه عينی، درستی آن سخنان را با وضوح تمام به 
اگر تاریخ مبارزاتی مردم ایران را از مقطع   .همگان ثابت نمود

در نظر بگيریم می بينيم که از آن تاریخ  ٣٢مرداد سال  ٢٨کودتای 
های مبارزاتی جوانان انقالبی برغم همه تالش  ۴٩به بعد تا سال 

هيچ تشکل انقالبی که قادر به حفظ خود و تداوم مبارزه در جامعه 
باشد، به دليل ناکارآمد بودن راه حل های صرفًا سياسی در 
. شرایط اختناق و دیکتاتوری در جامعه،  نتوانسته بود شکل بگيرد

، انقالبيون در ۴٩اما پس از آغاز مبارزه مسلحانه در سال 
نظامی خود موفق به ایجاد تشکل های  -پرتو کار سياسی

. انقالبی پایدار و مؤثر در سرنوشت سياسی جامعه شدند
این تجربه، یکی از مهمترین و ارزشمند ترین دست 
آوردهای مبارزاتی جنبش مسلحانه و چریکهای فدائی 

ثابت شد که در شرایط  .خلق برای مردم مبارز ایران است
ری شدیدًا و وسيعًا قهر آميز تنها با توسل به سلطه یک دیکتاتو

نظامی می توان تشکل  -قهر انقالبی و با انجام مبارزه سياسی
انقالبی مورد نياز در جامعه برای پيشبرد مبارزات مردم بر عليه 

عالوه بر بجا گذاشتن این تجربه، نيروی . دشمنانشان را بوجود آورد
در شکل گيری و تقویت  متشکل انقالبيون مسلح، در همان زمان

شرایط ذهنی انقالب نقش به سزائی ایفا نمود و توانست مردم را 

این است که  سازمان چریکهای فدائی خلق با  واقعيت
پاسخ دهی به نيازهای جامعه در یک مرحله از جنبش که 

و روی آوری توده منجر به ایجاد فضای مبارزاتی در جامعه 
ها به صحنه مبارزه شد و همچنين طی آن استحکام 

را پيدا کرد که  پتانسيلتشکيالتی اش تضمين گردید، این 
هم بتواند نيروی مبارزاتی آزاد شده توده ها را در اشکال 
غير مسلحانه بسيج و سازماندهی کند و هم در مناطق 

انه توده مساعد و مناسب، آن نيرو را در یک مبارزه مسلح
ای که به گسترش و تقویت جنبش ضد امپریاليستی توده 

اگر . های زحمتکش و ستمدیده ایران منجر شود، بکار گيرد
این پتانسيل بالقوه در سازمان به فعل در می آمد و 
چریکهای فدائی خلق در جهت تحقق آن وظایف به اقدامات 
عملی  درستی دست می زدند، در چنين صورتی این 

عملی صحيح، راه را برای بدست گرفتن کل رهبری  برخورد
 .جنبش توده ها توسط کمونيستهای فدائی هموار می کرد
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این موتور کوچک . به صحنه مبارزه بر عليه رژیم شاه بکشاند
همچنين راه اصلی مبارزه با دشمن را نيز به مردم آموخت، به 

، نيروی عظيم توده های انقالبی ۵٧طوری که وقتی در سال 
ر بزرگ به حرکت در آمد، با حمله به زرادخانه یعنی همان موتو

همانطور که از  - های رژیم شاه و کوشش در مسلح کردن خود
بهمن را برپا  ٢١- ٢٢قيام   -پيشاهنگان مسلحش یاد گرفته بود

 .ساخت
 

اگر آنچه در فوق آمد یک تصویر کلی از چریکهای فدائی خلق و 
تی آنها را در دهه برجسته ترین و بارزترین دست آوردهای مبارزا

بدست می دهد، اما این تصویر ناکامل خواهد بود اگر به این  ۵٠
در پرتو تئوری واقعيت اشاره نشود که چریکهای فدائی خلق 

می توانستند به مراتب بيشتر از آنچه انجام دادند در روند  خویش
جنبش در جهت تحقق خواست های اساسی مردم و دست یابی 

  . ذار باشندبه پيروزی، تأثير گ
 

واقعيت غير قابل انکار این است که  سازمان چریکهای 
فدائی خلق با پاسخ دهی به نيازهای جامعه در یک 
مرحله از جنبش که منجر به ایجاد فضای مبارزاتی در 
جامعه و روی آوری توده ها به صحنه مبارزه شد و 
همچنين طی آن استحکام تشکيالتی اش تضمين گردید، 

را پيدا کرد که هم بتواند نيروی مبارزاتی آزاد  لپتانسياین 
شده توده ها را در اشکال غير مسلحانه بسيج و 
سازماندهی کند و هم در مناطق مساعد و مناسب، آن 
نيرو را در یک مبارزه مسلحانه توده ای که به گسترش و 
تقویت جنبش ضد امپریاليستی توده های زحمتکش و 

اگر این پتانسيل . کار گيردستمدیده ایران منجر شود، ب
بالقوه در سازمان به فعل در می آمد و چریکهای فدائی 
خلق در جهت تحقق آن وظایف به اقدامات عملی  درستی 
دست می زدند، در چنين صورتی این برخورد عملی 
صحيح، راه را برای بدست گرفتن کل رهبری جنبش توده 

ما ا. ها توسط کمونيست های فدائی هموار می کرد
عدم انجام وظایف فوق، بزرگترین . متأسفانه چنين نشد

ضعف سازمان چریکهای فدائی خلق و پاشنه آشيل 
  .جنبش مسلحانه در مرحله ای از رشد خود بود

 
یک اصل دیالکتيکی مشعر بر آن است که یک پدیده همواره در  

به همين دليل آنچه دیروز نو به . حرکت بوده و مدام تغيير می یابد
ب می آمد روز دیگر به کهنه تبدیل شده و امری تازه جایگزین حسا

حال اگر براساس این اصل به شرایط نوینی که با . آن می شود
بوجود  ۵٠آغاز و پی گيری مبارزه مسلحانه در جامعه در اوایل دهه 

آمده بود توجه کنيم، خواهيم دید که این شرایط، دیگر همانی 
ی فدائی خلق مورد توصيف قرار نيست که در آثار اوليه چریکها

  . گرفته بود
 

مبدأ آغاز جنبش مسلحانه (در حقيقت بعد از رستاخيز سياهکل 
، به تدریج شرایط نوینی در ایران شکل گرفت که با )در ایران

یکی از . بسيار متفاوت بود  ۴٠شرایط جامعه پيشين خود در دهه 
ود مشخصه های بارز جامعه قبلی، حاکم بودن رکود و خم

مبارزاتی در آن، سياست گریزی توده ها و عدم اعتماد آنان به 
در حالی که اکنون جامعه ایران را . نيروهای روشنفکر در جامعه بود

جامعه ای . می شد جامعه در حال جوشش مبارزاتی توصيف نمود
که گرایش به مبارزه سياسی در آن برجستگی یافته و مبارزه در 

ه های تحت ستم برای تحقق خواست ميان کارگران و دیگر تود
اگر . های صنفی و بالفعل شان گسترش هر چه بيشتری یافته بود

به نشریات آن دوره و از جمله به نشریه نبرد خلق، ارگان سازمان 
چریکهای فدائی خلق رجوع کنيم  و اخبار مبارزاتی در جامعه را در 

ير بزرگی همان مقطع از نظر بگذرانيم به راحتی متوجه چنين تغي
بين شرایط جامعه در سالهای قبل و بعد از شروع مبارزه مسلحانه 

توجه به چنين واقعيتی برای ارائه تاریخی . در ایران خواهيم شد
از اهميت فوق العاده  ۵٠واقعی از چریکهای فدائی خلق در دهه 

  .ای برخوردار است
 

با بررسی واقعيت فوق می توان از یک طرف به این  
برد که با عمل به تئوری درست برخاسته از دل  حقيقت پی

درج شده در آثار رفقا پویان و (واقعيت های جامعه 
، جنبش مسلحانه جلو رفته و مرحله ای را با )احمدزاده

موفقيت پشت سر گذاشته بود؛ و از طرف دیگر با بوجود 
آمدن شرایط نوین، نيازهای مبارزاتی جدیدی هم در جامعه 

نيازهائی که رشد و تکامل بعدی جنبش شکل گرفته بود، 
مسلحانه و پيشرفت مبارزات طبقه کارگر و کل جنبش 
دموکراتيک و ضد امپریاليستی توده های تحت ستم ایران 

درست در این . منوط به پاسخ دهی درست به آنها بود
مرحله از جنبش بود که چریکهای فدائی خلق و به تبع از 

  .رو به جلو باز ماند آنها کل جنبش مسلحانه از حرکت
 

مسلمًا، برای کسانی که سعی می کنند با روشی علمی و با 
تکيه بر واقعيات، حقایق را دریابند، این مسأله باید مطرح شود که 
چریکهای فدائی خلق در تئوری چه گفته بودند و در پراتيک  چه 

می دانيم  که به طور کلی، چریکهای فدائی !  عملی انجام شد
ین اعتقاد که با دست زدن به مبارزه مسلحانه شرایط خلق با ا

مبارزاتی مطلوب برای هر چه بيشتر آگاه و متشکل کردن توده ها 
فراهم شده و امکان بسيج و متشکل کردن توده ها و در رأس آنها 
طبقه کارگر بوجود می آید، با شجاعت تمام به این شيوه از مبارزه 

و احمدزاده، تاکتيک های الزم برای در آثار رفقا پویان . روی آوردند
در این آثار حتی تا آنجا که . مرحله اول جنبش تشریح شده بود

شرایط اجازه می داد برای مرحله بعدی نيز تاکتيک های الزم پيش 
  .بينی و رهنمود های کلی ارائه گشته بود

 
اما واقعيت این است که متأسفانه با پشت سر گذاشتن یک  

جای تأکيد و توجه به آن رهنمود ها، پراتيک  مرحله از جنبش به
که  -سازمان به طور خودبخودی بر اساس نظرات دیگری پيش رفت

البته به صورت کتبی هم نوشته نشده و به روشنی مدون نشده 
، سازمان دست به ۵٣بر اساس آن نظرات، در اوایل سال . بودند

ان کارگران تاکتيک هائی زد که عمدتًا در خدمت بردن آگاهی به مي
و دیگر توده های ایران، انجام وظيفه افشاگری های سياسی و 

مسلم است که از این . ارتقای روحيه انقالبی  آنها قرار داشت
نظير انجام عمليات  -منظر، آن تاکتيک ها کامًال مثبت بودند

 - نمونه ای"مسلحانه ای  که بعدها از آنها به عنوان عمليات 
یا متمرکز شدن به روی کار در ميان اسم برده شد، و " خلقی

این تاکتيک ها با این که . کارگران و انجام اقداماتی در این زمينه
درکل استراتژی شناخته شده چریکهای فدائی خلق جایگاه 
مشخص خود را داشتند، ولی به خودی خود و به تنهائی قادر به 

بش پاسخگوئی به نيازها و ضرورت هائی نبودند که با پيشروی جن
  . در جامعه بوجود آمده بودند

 
پيش از این در نشریات سازمان از ضرورت توده ای کردن 

ولی اکنون انجام . مبارزه مسلحانه صحبت شده بود
در دستور کار قرار " خلقی -نمونه ای"عمليات مسلحانه 

گرفته بود بدون آن که این موضوع مورد توجه قرار گيرد که 
است به آن ضرورت پاسخ گفته این تاکتيک ها چگونه قرار 
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و باعث توده ای شدن مبارزه مسلحانه گردد؛ و کًال  نقش 
  ! این عمليات در پيشبرد استراتژی سازمان چه می باشد

در ادامه این روند بعدًا کار به آنجا کشيد که نقش و وظيفه 
کاهش " تبليغ مسلحانه"اصلی مبارزه مسلحانه، در حد 

و سازماندهی توده ها در یک  داده شد و دیگر برای بسيج
مبارزه مسلحانه توده ای، اقدامی خاص و مشخصی 

به این ترتيب مجموعه این برخوردها در . صورت نگرفت
پروسه خود مانع از آن شدند که سازمان در یک مرحله 
معين جنبش بتواند همچون دوره قبل به نيازهای مبارزاتی 

خلقی  - ونه ایعبارت عمليات نم( .جامعه پاسخ درست بدهد
عنوان گردید، به " نبرد خلق"در نشریه  ١٣۵۵که اولين بار در خرداد 

عمليات مسلحانه ای اطالق می شد که در ارتباط با منافع 
ملموس هر طبقه و قشری از مردم و در پشتيبانی از مبارزات آنان 

  )صورت می گرفت
 

دریک جمعبندی کلی می توان گفت که با توجه به رشد و 
مبارزات مردم و بوجود آمدن زمينه برای بسيج و  گسترش

سازماندهی توده ها، اوًال بررسی این واقعيت عينی و بعد یافتن 
راه هائی برای سازماندهی مبارزات توده ها در اشکال متفاوت 
مسلحانه و غير مسلحانه، یک اصل مرکزی و امری کليدی در این 

ن ضرورتی جهت پاسخ گوئی به این اساسی تری. دوره بود
که شرایط جامعه در آن زمان می طلبيد و استراتژی 
چریکهای فدائی خلق نيز بر آن تأکيد کرده بود، الزم بود به 

به تداوم مبارزه مسلحانه اقدامات عملی ای دست زد که 
مثابه شکل اصلی مبارزه که دیگر اشکال مبارزه در بستر 
آن ضروری و مفيد واقع می شوند، در سطح جامعه 

این وظيفه اصلی، همانا اتخاذ تاکتيک های . ضمين گرددت
در  .بجا و الزم برای توده ای کردن مبارزه مسلحانه بود

مقطع مورد بحث، تمام واقعيت ها نيز آماده بودن زمينه برای 
کما این . تحقق این وظيفه اصلی را در جامعه ایران تأئيد می کردند

اتوری شاه ترک وقتی سد دیکت ۵٠که در اواخر همان دهه 
برداشت و مبارزات توده ای امکان جاری شدن به صورت علنی را 
یافتند، همگان این زمينه را به عينه دیدند و شاهد بودند که در 
اقصی نقاط ایران مردم برای بدست گرفتن سالح و مبارزه با 

به خصوص وقوع مبارزه . دشمنانشان آمادگی کامل دارند
تان و ترکمن صحرا خود بيانگر آن بود مسلحانه توده ای در کردس

که روشنفکران انقالبی مسلح برای توده ای کردن مبارزه 
این در عين حال به . مسلحانه، زمينه کامًال مساعدی داشته اند

معنی آن بود که توده های انقالبی با پراتيک خود بر درستی 
  . تئوری چریکهای فدائی خلق صحه گذاشتند

 
دوم جنبش مسلحانه، درست در بنابراین در مرحله 

شرایطی که سازمان چریکهای فدائی خلق می توانست و 
 -می بایست از ثمره پر باری که رزم دالورانه اعضایش

کمونيست هائی که جان برکف فعاليت های انقالبی خود 
و دیگر نيروهای مبارز مسلح در جامعه  -را پيش می بردند

ار را خود چيند، یا به بوجود آورده بودند بهره برده و آن ب
زبان دیگر نيروی مبارزاتی آزاد شده در جامعه را با اتخاذ 
تاکتيک های مناسب، خود سازماندهی و بسيج نماید، از 
حرکت رو به جلو باز ماند و به تدریج در پروسه سراشيبی 

  . قرار گرفت
 

 ۵۴و حداکثر سال  ۵٣می توان گفت که حداقل سال 
که سازمان می توانست با ارائه  آخرین فرصت هائی بودند

یک جمعبندی از تغييرات بوجود آمده در شرایط جامعه و با 
تکيه بر همه دست آوردهای مبارزاتی جنبش مسلحانه، بر 
اساس استراتژی مشخص خود تاکتيک های الزم را برای 

در این صورت با پاسخ دهی به آنچه . پيشروی جنبش اتخاذ کند
سلم است که همچون دوره قبل در الزمه رشد جنبش بود، م

زمينه های مختلفی شکوفائی ایجاد شده و شرایط باز هم نوین با 
اما فقدان . چشم اندازهای  رو به جلو در جامعه پدیدار می گشت

این امر و به عبارتی دیگر عدم پاسخگوئی به نياز جامعه در این 
  . مرحله، موجب اثرات زیانباری شد

 

که کامًال می شد از آن اجتناب کرد، نه فقط به این ضعف و ناتوانی 
کل جنبش مسلحانه ضربه زد بلکه به طور مشخص سازمان 

از جمله . چریکهای فدائی خلق را در معرض خطرات جدی قرار داد
با توجه به این امرکه اپورتونيسم به مفهوم فرصت طلبی، جائی 

بودی در کار که خالئی در کار انقالبی بوجود آمده و ناروشنی یا کم
باشد بيشتر امکان رشد می یابد، در اینجا نيز قصور در پی گيری و 
تحقق استراتژی مبارزه مسلحانه تدوین شده توسط رفقای اوليه 
چریکهای فدائی خلق و عدم توانائی در پاسخ دهی درست به 
وظایف مبارزاتی یک مرحله از جنبش، زمينه را برای رشد 

ن چریکهای فدائی خلق و ضربه به اپورتونيسم در درون سازما
   .جنبش مسلحانه آماده کرد

 
به طور کلی، در حوزه رشد تفکرات غير پرولتری در جنبش 

، به دو مورد عمده می توان ۵٠کمونيستی ایران در دهه 
عليرغم پشت سر گذاری موفقيت آميز یک . اشاره کرد

مرحله از جنبش مسلحانه، از یک طرف فقدان یک 
ریک از دستاوردهای حاصل شده و تحليل از جمعبندی تئو

شرایط جدید و به تبع از آن عدم ارائه تاکتيک های مبارزاتی 
خاص و الزم برای آن شرایط  مبتنی بر استراتژی پذیرفته 
شده، منجر به لنگ شدن کارهای مبارزاتی در سازمان 
چریکهای فدائی خلق گشت، که این خود نارضایتی و 

زده و به تدریج به جائی رسيد که  بحران هائی را دامن
زمينه را برای کم بها دادن به دست آوردهای جنبش 
مسلحانه و حتی رد خود ضرورت مبارزه مسلحانه فراهم 

( کرد؛ و از طرف دیگر با توجه به خالئی که بوجود آمده بود 
، حاال سازمان در )خالء تئوریک و خالء پراتيکی متعاقب آن

د که آماده پذیرش هر نظری بود که وضعيتی قرار گرفته بو
  .ظاهرًا راه حلی برای پرکردن آن خالء ارائه می داد

 
انعکاس این امر را در آن زمان در واقعيت های مختلف می توان  

مثًال به هيچوجه اتفاقی نيست که در محدوده سال . مشاهده کرد
 ، در زندان در ميان زندانيان سياسی که اکثریت آنها متعلق به۵۴

جنبش مسلحانه بودند، اولين تردید ها و شک در مورد درستی 
از سوی دیگر درست در چنين . مبارزه مسلحانه آغاز می شود

شرایطی است که یک سری از نوشته های رفيق جزنی که در 
زندان نوشته بود به درون سازمان راه یافته و مورد توجه قرار می 

ه سازمان تقریبًا اواخر سال تاریخ دقيق ورود آن نوشته ها ب( گيرند 
البته آن نظرات از طریق زندانيان سياسی ای ) ١)(می باشد ۵٣

هم که حامل نظرات رفيق جزنی بوده و پس از آزادی از زندان در 
در ارتباط با سازمان قرار گرفتند، به این شکل نيز  ۵٣همان سال 

  . وارد سازمان شدند
 

م نظرات انحرافی بود که هجو ۵٣در واقع، از اواخر سال 
بدرون سازمان آغاز شد و به تدریج زمينه را برای قبول 

. در ميان افرادی از سازمان آماده نمود" توده ای"تفکرات 
صرفنظر از این که حزب توده برای نفوذ تفکرات خود به 
درون سازمان چریکهای فدائی خلق چه تالش هائی می 

قيت داشته است کرد و مستقًال تا چه حد در این رابطه موف
عده ای از سازمان جدا شده و بعدها  ١٣۵۵در آبان ماه (
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، واقعيت این است که )رسمًا و علنًا به حزب توده پيوستند
در سازمان " توده ای"از مقطع یاد شده، بخشی از تفکرات 

رواج یافته و پيشاپيش شرایط را برای نفوذ تفکرات حزب 
اقعيت تلخ و پيچيدگی در این مورد و. توده آماده کرده بود

امر در آن است که تا آنجا که به رواج بخشی از تفکرات 
در سازمان مربوط می شود، این امر از طریق " توده ای"

افراد مبارز و شریفی امکان پذیر شد که ناخواسته حامل 
آن تفکرات انحرافی بودند و آن تفکرات را چه از طریق 

  . ن منتقل نمودندنوشته و چه با حضور خودشان به سازما
به نظر می رسد که امروز جنبش کمونيستی ایران از آن حد 
پختگی برخوردار است که متوجه این امر باشد که حتی یک فرد 
مبارز انقالبی هم ممکن است در کنار نظرات درست و انقالبی 
خود نظرات نادرستی هم داشته باشد و حتی ناخواسته مبلغ  و 

مسلم است که برخورد به آن . هم بشود" توده ای"مروج  تفکر 
تفکرات انحرافی به هيچ وجه به معنی نفی اعمال درست و 

  ) ٢.(شخصيت انقالبی آن فرد مبارز نيست
 

در اینجا با توجه به این که نظرات رفيق جزنی پس از ورود به 
سازمان در روند کار آن تأثيرات خود را به جای گذاشت، الزم است 

اوًال، در نوشته های . جز به نکاتی اشاره شودبه طور کامًال مو
هر چند با درکی مغایر و ( رفيق جزنی بر درستی مبارزه مسلحانه 

تأکيد شده و ) حتی متضاد با درک و تحليل چریکهای فدائی خلق
ثانيًا در آن . از آن به عنوان شکل محوری مبارزه نام برده شده بود

نسجامشان، و حتی نوشته ها عليرغم همه تناقضات و عدم ا
صریح و بدون استدالل با نظرات  مقابله غير مستقيم و غير

چریکهای فدائی خلق، به هر حال رهنمودهائی در ارتباط با آن 
شرایط خاص مطرح شده بود که در شرایط خالء موجود در سازمان 

نکته سوم مربوط . می توانست برای رفقائی جذابيت داشته باشد
يق جزنی راجع به تاریخ معاصر و تحليل به نوشته هائی از رف

شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران و رهنمودهای سياسی ای بود 
که متأسفانه از یک دیدگاهی انحرافی مورد برخورد قرار گرفته اند 

  . در آنها کامًال برجسته است" توده ای"و وجود تفکرات 
 

به برای این که یک نمونه از آن نظرات در اینجا مطرح شود 
چريکهای این امر اشاره می کنم که در شرایطی که 

فدائی خلق، نابودی سيستم سرمايه داری وابسته و قطع 
کامل نفوذ امپرياليسم در ايران را شرط آزادی و رهائی 
مردم ایران می دانستند و معتقد بودند که هيچ انقالبی در 
ایران بدون رهبری طبقه کارگر قادر نيست برای مردم 

آزادی و دمکراسی به ارمغان آورد، در نظرات رفيق ايران 
جزنی گویا دست یابی به چنين هدفی، و ترقی و پيشرفت 

به رهبری خرده " ملی"جامعه، از طريق انقالب های 
  .هم امکان پذير بود) در غياب بورژوازی ملی( بورژوازی 

 
بنابراین به هيچوجه اتفاقی نبود که بين رفقای فدائی ای که  

ن به نظرات اوليه سازمان وفادار مانده بودند و بعد از قيام کماکا
بهمن مجبور شدند تشکل چریکهای فدائی خلق را از نو برپا 

همان تشکلی که من نيز هم اکنون در آن فعاليت می (سازند
، "سازمان چریکهای فدائی خلق"، با کسانی که تحت عنوان )کنم

گام تحليل طبقاتی از خود را پيروان رفيق جزنی می خواندند، هن
رژیم جدید و برخورد عملی با اوضاع سياسی نوینی که در  جامعه 
شکل گرفته بود، تفاوت اساسی ایجاد گشته و دو مسير کامًال 

    .متفاوت پيموده شد
  

یعنی دو سال مانده به قيام بهمن،  ۵۵همه می دانند که در سال 
دائی ساواک توانست ضربات سنگينی به سازمان چریکهای ف

چنين ضرباتی در شرایط تأسف انگيزی که . خلق وارد آورد
سازمان، در تهران و شهر های دیگر خود را در آن محصور کرده 

به هيچوجه ناشی از زرنگی و توانائی ساواک نبود، بلکه ) ٣(بود
توانائی ساواک تنها از ناتوانی سازمان در پاسخگوئی به نياز های 

ار دادن خود در شرایط ضربه پذیری و قر جنبش در یک مرحله خاص
  . کامل حاصل شد

 

به طور واضحتر می توان گفت که سازمان با شناخت صحيح از 
یعنی  - وظایف مبارزاتی خود و عمل به آنها در مرحله بعدی جنبش

اگر به خط اوليه چریکهای فدائی خلق پایبند بوده و قادر می شد 
اتژی اوليه خود را که تاکتيک های ضروری  برای تحقق خط استر

می توانست خود را در چنان  -شناخته و آنها را در عمل پياده کند
شرایطی قرار دهد که ضربه پليس نتواند آنچنان کاری بر او  وارد 

تجربه شده بود و ضربات بسيار  ۵٠همچنان که در سال -شود
سنگين ساواک و شهربانی در این سال به چریکهای فدائی خلق 

ها هرگز به از ميان رفتن آنها منجر نشد بلکه درست به دليل نه تن
درستی تاکتيک ها و پاسخگوئی به نياز ها، سازمان باز رشد کرد 

  .و جنبش به رشد و شکوفائی خود ادامه داد
 
سازمان چریکهای فدائی خلق از به طور خالصه باید گفت که  

 به بعد راه سراشيبی طی نمود و بعد از ۵٣اواخر سال 
با چنان آهنگی در این سراشيبی   ۵۵ضربه های سال 

پيش رفت که تنها تعداد محدودی از آن باقی ماندند و 
از  -همين تعداد به جز کسانی که در خارج از کشور بودند

رسمًا و علنًا تئوری و تحليل های شناخته  -جمله خود من
شده چریکهای فدائی خلق را مردود اعالم کرده و بجای آن  

رای نظراتی شدند که در عمل همانگونه که همگان پذی
  .دیدند، به بيراهه رفرميسم و سازشکاری ختم گردید

 
اگر خوب توجه کنيم، می بينيم که در شرایط انقالبی سال 

سازمان چریکهای فدائی خلق، آشکارا فاقد  ۵۶- ۵٧های 
اما درست در چنان . یک خط  و رهبری کمونيستی بود

هواداران مبارز چریکهای فدائی شرایطی، صف گسترده 
خلق، همانها که در شرایط اختناق دوره شاه به هر ترتيب 
که می توانستند به پيشاهنگان خود یاری رسانده بودند، 
با الهام از کمونيست های فدائی و راه و رزم انقالبی آنها، 
در سراسر ایران و حتی در دورافتاده ترین روستاها نيز که 

در آنجا شنيده نشده بود، به فعاليت  هنوز نام خمينی
وجود همين نيروی عظيم متعلق . انقالبی مشغول بودند

به جنبش کمونيستی ایران و اعمال و رفتار فدائی وار آنان 
به همراه توده های  قيام  کننده بود که تا مدتی فضای 

  .  مبارزاتی را در جامعه به نفع مردم حفظ کرد
  

يد کردم، خطاب من در این مقاله نسل همانطور که در ابتدا تاک
جوانان آگاهی که تالش آنها برای یادگيری . جوان مبارز ایران است

برای راهگشایی و  ۵٠از تجارب نسل کمونيست های دهه 
. پيشبرد مبارزات امروز، نگرانی دشمنان مردم را برانگيخته است
با اميدوارم که در چهلمين سالگرد رستاخيز سياهکل، این سطور 

در ميان گذاردن بخش کوچکی از حقایق در مورد تاریخی از مبارزات 
و تجارب چریکهای فدایی خلق، بتواند جوانان مبارز ما را در جهت 
هموار نمودن راه انقالب برای کسب استقالل، آزادی، رفاه و 
برابری یاری دهد و آنها را قادر سازد تا وظایف مبارزاتيشان در قبال 

ستمدیده ایران را با همان احساس مسئوليت و مردم محروم و 
نمونه آن بود، به " جان شيفته"برخورد انقالبی ای که آن نسل 

  .پيش ببرند
  

ا توجه به رشد و دریک جمعبندی کلی می توان گفت که ب
گسترش مبارزات مردم و بوجود آمدن زمينه برای بسيج و 
سازماندهی توده ها، اوًال بررسی این واقعيت عينی و 
بعد یافتن راه هائی برای سازماندهی مبارزات توده ها 
در اشکال متفاوت مسلحانه و غير مسلحانه، یک اصل 

وئی جهت پاسخگ. مرکزی و امری کليدی در این دوره بود
به این اساسی ترین ضرورتی که شرایط جامعه در آن 
زمان می طلبيد و استراتژی چریکهای فدائی خلق نيز بر 
آن تأکيد کرده بود، الزم بود به اقدامات عملی ای دست 

به مثابه شکل اصلی مبارزه تداوم مبارزه مسلحانه زد که 
که دیگر اشکال مبارزه در بستر آن ضروری و مفيد واقع 

این وظيفه . شوند، در سطح جامعه تضمين گرددمی 
اصلی، همانا اتخاذ تاکتيکهای بجا و الزم برای توده ای 

 کردن مبارزه مسلحانه بود
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  :زیرنویس ها
  
دليل ذکر این تاریخ را بر اساس مشاهدات خودم توضيح می  -١

موقعی که  ۴٩من اولين بار نام رفيق جزنی را در اوایل سال : دهم
ل و رفقای احمدزاده رابطه بر قرار شده بود تازه بين رفقای جنگ

در این زمان و پس از تشکيل چریکهای فدائی خلق نيز . شنيدم
که عليرغم وجود رفقائی  -این تشکل از ادغام گروه جنگل(

باقيمانده از گروه جزنی در آن، یک گروه دیگر و متفاوت از گروه 
تی یک ح) و گروه احمدزاده در همدیگر بوجود آمد -جزنی بود

با توجه به حساسيتی که . نوشته از رفيق جزنی وجود نداشت
رفقای گروه احمدزاده روی نظرات مختلف داشتند، با قاطعيت می 
توانم بگویم که اگر غير از این بود حتمًا نظرات مطرح در چنان 

که چنين  - نوشته ای در همان زمان مورد بحث قرار می گرفت
در . بود ۵٠ن من در اردیبهشت سال دستگيری و به زندان رفت. نبود

که من از زندان فرار کرده و دوباره به فعاليت در  ۵٢فروردین سال 
درون سازمان چریکهای فدائی خلق پرداختم، در اولين پایگاه یا 

را دیدم که " آنچه یک انقالبی باید بداند"خانه تيمی که بودم جزوه 
این جزوه نيز  .با نام رفيق علی اکبر صفائی شناخته می شود

البته قبًال در سازمان وجود نداشت و در این مورد هم با اطمينان 
می توانم بگویم که رفقای اوليه سازمان که من آنها را می 

در هر حال، . شناختم اطالعی هم از وجود چنان جزوه ای نداشتند
آن جزوه هم که امروز ادعا شده متعلق به رفيق جزنی است که 

. مورد توجه خاصی نبود ۵٢شده بود، در سال  در زندان نوشته
بعدها من از طرف سازمان مأموریت یافتم که در کمک به ایجاد یک 
پشت جبهه برای سازمان به منطقه خاورميانه بروم که این کار با 
گذشتن مخفيانه از مرز همراه با مشکالتی، تقریبًا در اواخر 

که  ١٣۵٣اول سال بنابراین تا نيمه . عملی شد ۵٣سال  تابستان
من با رفقای مختلفی در ارتباط  بوده و چه در پایگاهی که رفيق 
حميد اشرف در آن بود و چه در پایگاه های دیگر که معموًال رفيق 
جعفری به آنجا ها رفت و آمد داشت، حضور داشتم، هرگز نوشته 
ای از رفيق جزنی ندیدم و اساسًا نوشته ای که تازه به درون 

از منطقه خاورميانه . ده باشد، در آن زمان وجود نداشتسازمان آم
در این مدت . ارتباط مرتب برقرار بود ۵٣با سازمان تا اواخر سال 

هم تنها در آخرین ارتباط بود که جزوه ای رسيد که نام و تاریخی 
فرستاده شدن آن برای رفقای مستقر در خاورميانه . روی آن نبود

ا توجه به این که از نظر من بدون هيچ توضيحی، به خصوص ب
نظرات انحرافی و مواضع سياسی نادرست در آن وجود داشت، 

در هر حال آن تنها نوشته غير . سالها برای من یک معما بود
 .آشنائی بود که در آن زمان بدست من رسيد

  
در نيمه دوم . شاید ذکر نمونه ای به درک این امر کمک کند -٢

معی از روشنفکران انقالبی چون درست در زمانی که ج ۴٠دهه 
صمد بهرنگی، بهروز دهقانی، کاظم سعادتی و عليرضا نابدل در 

لنينيستی و چه با  –تبریز چه با مطالعه گسترده آثار مارکسيست 
تالش های عملی نظير ارتباط گيری با کارگران و از طرق دیگر 

ند، سعی می کردند راهی برای مبارزه قاطع با رژیم شاه پيدا نمای
فعالين سياسی دیگری هم در تبریز وجود داشتند که که از آنها 

یاد شد و در ميان آنها  مبارزی به " گروه مهندسين"بعدًا به عنوان 
این دو جمع را صرفنظر از همه تفاوت ها، . نام بهروز ارمغانی بود

یک امر اساسی از هم جدا می نمود و آن این که بنيان های 
افکار  -که حزب توده را قبول داشتند -را" گروه مهندسين"فکری 

مسلم است که به دليل آگاهی واال و . تشکيل می داد" توده ای"
قاطعيت رفيق بهروز دهقانی و رفقایش در رد تفکرات حزب توده و 
به دليل وجود انضباط ایدئولوژیکی در ميان رفقای اوليه چریکهای 

واستند نمی فدائی خلق، هيچيک از آن افراد حتی اگر می خ
توانستند در ميان آن رفقا و یا در تشکل چریکهای فدائی خلق 

اما در سال . و چنان اتفاقی هم هيچوقت نيافتاد -پذیرفته شوند
که بعد به ) بهروز ارمغانی(همان مبارز برجسته جمع دوم  ۵٣

زندان افتاده و در آنجا یکی از حاملين اصلی نظرگاه های رفيق 
اه تعدادی از همفکرانش به سازمان پيوست جزنی گردید، به همر

جای تردید نيست که رفيق . و در رده تشکيالتی باال نيز قرار گرفت
بهروز ارمغانی یک انسان مبارز و انقالبی بود که تحت تأثير دست 
آوردهای انکار ناپذیر جنبش مسلحانه به این جنبش روی آورده 

ایط زندان و چه به بود، در حالی که چه به دليل محدودیت های شر
هر دليل دیگری نتوانسته بود، بنيان های فکری تئوری مبارزه 
مسلحانه را به همان صورت که در آثار رفقا پویان و احمدزاده آمده 

 .بود، درک نماید
  
با این که در این زمان افراد مبارز زیادی به سازمان پيوسته و  -٣

ه جای این که از صفوف سازمان کامًال گسترش یافته بود، ولی ب
این نيرو در جهت سازماندهی مبارزات مردم در جهت تحقق یک 
استراتژی درست استفاده شود، و بدون آن که حتی سئواالتی که 
پيشتر برای رفقای اوليه سازمان مطرح بود، مورد توجه قرار گيردکه 

مبارزه خلق کرد که تحت بيشترین ستم و فشار قرار "مثًال 
رفيق احمدزاده، " (ی توان به آن یاری رساند؟چگونه م...دارد،

اساسًا در و یا به این امر توجه شود که ) ١۴۴همان منبع صفحه 
فضای محدود شهر نمی توان نيروی چریکی زیادی را سازماندهی  

، انرژی های موجود در سازمان، در خانه های تيمی آن هم نمود
انجام  نه فقط در تهران بلکه حتی در شهرهای کوچک برای

کارهای فرعی از جمله کارهائی از قبيل تایپ و تکثير کتابهای 
مارکسيستی و غيره محصور گشتند و این نوع سازماندهی در 
شرایط سرکوب و اختناق، زمينه ای برای شناسائی رفقا از طرف 

  .ساواک و ضربه پذیری کل سازمان شد
 

  ١٣٩٠خرداد 

  ...!يتنام هاي ديگري بر پاكنيمو... يك، دو، سه"
  

  اين سيماي . در كوبا جنگيد و در بوليوي به شهادت رسيد. در آرژانتين به دنيا آمد
  كه با تمام وجود خود به انقالب و  لنينيست قهرماني ست - ماركسيست

  . پرولتري ايمان داشت  انترناسيوناليسم 
  مي داريم، و ايمان داريم  گرامي تولدشسالگرد خاطره اين انقالبي كبير را در 

  كه مشعل سرخ مبارزه مسلحانه به مثابه تنها راه رهايي از قيد امپرياليسم، كه او 
  برافروزندگان آن بود تا پيروزي قطعي بر امپرياليسم و سرمايه داري  يكي از 
  .فروزان و سركش باقي خواهد ماند  همچنان 

  
 !ان گرامي بادياد چه گوارا ، انقالبي كبير و چريك قهرم 
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شما بينندگان عزيز  درود به ) :صوفيا کریمی(مجری برنامه 
من، صوفيا کريمی . تلويزيون کومله و برنامه افق برابری زن و مرد

به اتفاق ديگر همکارانم در خدمتتات هستيم که برنامه اين هفته 
مجلس شورای . افق برابری زن و مرد را تقديم حضورتان کنيم

قانون مجازات اسالمی را به تصویب  ١٣٦٣اسالمی در سال 
زنانی که بدون رعايت حجاب اسالمی  ،ق این قانونکه طب. رساند

ضربه شالق  ٧٢در معابر عمومی ظاهر بشوند، محکوم به تحمل 
اين قانون در حالی به تصویب رسيد که چهار سال قبل . می شوند

خمينی دستور داد که از ورود زنان بی حجاب  ١٣٥٩از آن در سال 
   .به ادارات دولتی جلوگيری بشود

  
اختصاص داده ما ته افق برابری زن و مرد را بحث اين هف

و در همين رابطه گفتگوی تلفنی " حجاب"ايم به مسئله 
". اتحاد زنان آزاديخواه"داريم با سهيال دهماسی از فعالين 
  .سهيال جان به برنامه ما خوش آمديد

  
خيلی ممنون، من هم با سالم به شما و  :سهيال دهماسی

  .ن را به اين برنامه دعوت کرديدشنوندگان، تشکر می کنم که م
  

رژیم جمهوری اسالمی با تمام توان خود سعی : سوال
کرده که با خشم و خشونت، حجاب را به زنان در ايران 

فکر می کنی که رژيم تا چه حد در پيشبرد اين . تحميل کند
  سياست موفق بوده تا حاال؟

  
رجوع م خوب، ما اگر به اخبار و رسانه های خود رژيم ه :پاسخ

کنيم، می بينيم که مقامات رژیم مرتبأ به هم هشدار می دهند 
خوب، همين . با برخورد قهری جلوی بد حجابی را بگيرندکه باید 

آزادی "که رژيم مجبوره هميشه برای تحميل حجاب و سلب 
از زنها، مرتبأ به زور و خشونت و زندان متوسل بشه، " پوشش

هم موفق نشده زنها را تحت  خودش نشان دهنده اينه که آنچنان
هرچند . فرمان دربياره و معيار های خودش را به آنها تحميل کنه

که در ظاهر می بينيم که همه زنان در ايران حجاب دارند، اما 
چون . واقعيت اينه که آنطور که هدفش بوده، رژيم موفق نشده

مردم اين رژيم را قبول ندارند، هر جور که تونستند تا حاال از 
رژیم از همون ابتدا که به قدرت . مقررات رژيم سرپيچی کردند

در . رسيد، به هر سرکوبی که دست زد، با مقاومت زنها روبرو شد
هر مکانی، اومد عکسی را به عنوان نمونه حجاب اسالمی وصل 

بدون  کرد، اما هيچوقت آن حجابی که مورد نظرش بود، نتونست
أل رژیم مقنعه می خواست، مث. به مردم تحميل کنه زور و سرکوب

زنها همان روسری اجباری را هم ذره ذره عقب می بردند، رژيم 
و . چادر می خواست، زنها حتی مانتو ها را هم به بازی گرفتند
که اساسأ شکل پوشش زنها و دخترهای جوان تو ايران امروز را 

نگاه بکنيم، می بينيم که عليرغم همه این سرکوب ها، رژیم در 
البته يک نکته . حجاب اجباریش آنقدرها هم موفق نبودهتحميل 

مهم اينه که اين برخورد زنها و رابطه ستيزه جويی و جنگ و گريزی 
ميدانيم که همه مون . يک پشتوانه تاریخی داردکه با رژيم دارند، 

برای سرنگونی رژیم پهلوی و ايجاد يک  ٥٧نقش زنها در قيام 
خمينی که از همان اول قصد جامعه آزاد، آنقدر مهم بود که 

که زنان تو بگه به دروغ بياد تحميق مردم را داشت، مجبور بود که 
اما می دونيد که اين حرف . رژيم جديد کامأل آزاد خواهند بود

حيله يک دارودسته اش، خودشو و هم مثل بقيه ادعاهای خمينی 

همه پرسی اينکه اون حتی قبل از ، جمهوری اسالمیو . گری بود
برای انتخاب جمهوری اسالمی به عنوان شکل انجام بده  را

، قبل از اون همه پرسی حتی، تعرض خودشو برعليه حکومتی
اما، همه ما يادمونه که چطور . مردم، با حمله به زنها شروع کرد

، "بهار آزادی"زنهای آگاه و مبارز، در آستانه همان به اصطالح 
انجام دادند و خواسته تظاهرات بزرگی را برعليه حجاب اجباری 

و آن تظاهرات آنقدر مهم بود و با . را اعالم کردند" آزادی پوشش"
حمایت مردها و زنهای آگاه جامعه روبرو شده بود، که رژیم از ترس 

حربه رژيم از که هنوز  یآن زمان تو(اينکه اين همه گير بشه 
فورأ رژيم عقب نشينی ) استفاده می کرد عليه مردمفريبکاری 

و از اين . نيست و انتخابيه" اجباری"د و اعالم کرد که نه حجاب کر
  . حرف ها

من مجددأ فيلم اون تظاهرات را نگاه می کردم، اگر يادتون باشه، 
می ده آن تظاهرات داده می شد، نشان  توخود آن شعارهايی که 

به عنوان . تو جامعه ما باال بودسطح شعور و آگاهی زنها  که چقدر
ما انقالب نکردیم تا به عقب بر "از شعارها اين بود که ، يکی مثال
آزادی جهانی است، نه شرقيست، نه "، يا می گفتند "گردیم

زيبا و پر معنايی هم بود که جمعيت  خيلیو يک شعار ". غربيست
لحظه به لحظه "که تو اون تظاهرات و می گفتند فرياد می زد 

این شعار در واقع و با ، "گفتم، زیر شکنجه گفتم، یا مرگ یا آزادی
فدائی مبارز، زنهای آگاه آن زمان، صدای زنان  و دخترهای جواناين 

زنهای مبارز را انعکاس می دادند که در سياهچال های بقيه و 
ديکتاتوری پهلوی، چطور زير شکنجه، جانشان را هم فدای آزادی 

 درواقع اين نشان دهنده اين بود که آن بذرها،. مردم کرده بودند
و بارور  ٥٧حاال گل داده بود در زمان قيام ، ٥٠بذرهای مبارزات دهه 

، ايرانو امروز هم، مبارزات زنان و دختران آگاه و شجاع . شده بود
خودش یک تضمين کننده و نويد دهنده اينه که زنها تو جامعه ما 
می تونند به خواست های برحق خودشون و به آزادی واقعی 

  . برسند

به اين کردی که رژيم به هر شکلی که اشاره : سوال
شده، می خواهد که حجاب را روی سر زنها و روی بدن زن 

  فکر می کنيد هدفش چيه؟ . داشته باشه
  

در واقع یک وسيله ايه " سلب آزادی پوشش"خوب، اين  :پاسخ
و هدف رژیم از سرکوب زنها هم، کأل سرکوب . برای سرکوب زنها

ی تحت ستم، سرکوب طبقه کل جامعه است، سرکوب توده ها
وقتی روی اين موضوع . جامعه های کارگر، سرکوب همه فرودست

دقت بکنيم، دليلش را بخواهيم جستجو بکنيم، می بينيم که رژیم 
با سرکوب زنها، و با تحميل فرهنگ و قوانين ارتجاعی ضد زن، 

طبق فرهنگ و توی اين جامعه، وقتی که . سود اقتصادی می برد
نميشه، وقتی که زن محسوب می، زن نان آور خانواده قوانين اسال

شهروند درجه دو است، خدمتگزار مرد است، وقتی که زن را 
کاالی جنسی به حساب می آورند و ميگن فسادبرانگيزه، و به این 

آزادی انتخاب پوشش را از زن ميگيرند و به زور حجاب را  نبهانه ميا
دار هم خيلی راحت  به او تحميل می کنند، آنوقت يک سرمايه
. استثمار کند" دو بار"می تواند اين شهروند درجه دو را به راحتی 

یعنی با استثمار مضاعف زن کارگر، سرمايه دار مياد حقوقی کمتر 
تحميل ميکند و  هشميده، کار نيمه وقت و قراردادی بش از مرد به

 قانون توناچيزی هم که  قوانينو  وقبه اين وسيله حتی از آن حق

  اجباري در ايرانحجاب
  )با تلويزيون كومه لهي رفيق سهيال دهماسي فتگو گ(

  
كومه له در برنامه با تلويزيون  "اتحاد زنان آزاديخواه"لين مطلبي كه در زير به نظر شما مي رسد متن مصاحبه رفيق سهيال دهماسي از فعا

 ر اختيارد ده و به اين ترتيب ماز صورت گفتار به نوشتار درآاين مصاحبه .  پخش شد 2011دوم جون مي باشد كه در تاريخ  "افق برابري"
 .رار مي گيردقخوانندگان عالقه مند 
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حق بيمه، حقوق دوران مثأل کار هست، محرومش ميکنه، مثل 
بعداز اين، يک نکته . همه اينهابارداری، مهدکودک، حق مسکن و 

، چون يک رژيم حافظ سيستم رژيماينکه، مهمتر ديگه اينکه، 
 سيستم سرمایه داری های با بحراناينکه برای سرمايه داريه، 

ن در جامعه راه انداخته و به ، با تبليغاتی که عليه زنامقابله کنه
با خيال راحت مياد قول خودش کار فرهنگی و ایدئولوژیکی کرده، 

و تبليغ . ساعات کارشان را کاهش می دهد ،زنها را اخراج ميکند
می کنه که جای زن توی خانه و آشپزخانه است، پس بی کار 
کردن و بی کار نگاه داشتن زنها را از اين طريق طبيعی جلوه می 

  .هدد
  

با تصويب قانون مجازات اسالمی و تحميل حجاب : سوال
يک سری عواقب ثانوی ديگری را ديديم توی ما ، هابه زن

فکر . مجامع عمومی تویجامعه، از جمله تفکيک جنسيتی 
که چرا مبارزه برای لغو حجاب، بخصوص در  یمی کن

جامعه ای که از لحاظ جنسيتی کامأل تفکيک شده است، 
  ؟ مبارزه با حجاب بايد اهميت داشته باشهچرا اينقدر 

  
خوب، اين مبارزه برای بدست آوردن آزادی انتخاب پوشش،  :پاسخ

در واقع يک بخشی از مبارزه يا همان حجاب، يعنی لغو حجاب، 
برای آزادی انتخاب مبارزه  پس. برای آزادی تو کل جامعه است

هم زنان دارد و  برای جنبشزيادی هم خيلی اهميت پوشش، 
  . دمکراتيک کل جامعهبرای جنبش 

  
جمهوری اسالمی حق انتخاب يک نکته ای هم بگيم که درضمن، 

هم يک مردها پوشش پوشش را فقط از زنها نگرفته، برای 
هم  ستاههم خواست زن بنابراين، اين. گذاشتهمحدوديت هايی 

  . مردها
  

وشش مهم در اين رابطه اينه که، مبارزه برای لغو پخيلی يک نکته 
و . منجر به اتحاد مبارزاتی زن و مرد می شودخودش اجباری، 

اتحاد مبارزاتی ن ایبرای جلوگيری از هم اتفاقًا، جمهوری اسالمی 
به تفکيک جنسيتی همانطور که شما گفتيد، زن و مرد است که 

چون تفکيک جنسيتی، عالوه بر اينکه منجر به . دست زدههم 
منجر به دشوارتر  معه ميشه،رشد فرهنگ ارتجاعی ضد زن تو جا

و . شدن اتحاد و مبارزه سياسی مشترک زن و مرد هم می شود
اين واقعيت را می داند و می خواهد با تمام خودش که هم رژيم 

توی زنان و مردان آزاديخواه از اتحاد  مردم آزاديخواه، قدرت از اتحاد
 جلوگيری کند، خيلی سرسختانه مياد به قانون پوششجامعه ما 

حتی گسترش اجباری می چسبه و آن را به تفکيک جنسيتی هم 
ش رژيم می داند که اتحاد زن و مرد آگاه چه خطر بزرگی برا. ميده
و  هااتحاد و همصدايی زنطور هم ديديم که چ ٨٨تو سال . دارد
آنقدر حتی اربابان امپرياليست آن را رژيم را و ، های مبارز ايرانمرد

تمام نيروی سرکوب خودشون را بسيج  که ه بودبه وحشت انداخت
را سفيد ها آفريدند که روی همه سرکوبگرتها را جنايآن کردند و 
که رشد آگاهی و اتحاد  نيمبايد اشاره کهم به این موضوع . کردند

اسير رژيم های  مثل ايران مبارزاتی زنها و مردهای کشورهايی که
است که  ديکتاتوری سرمايه داری وابسته هستند، آنقدر مهم

از طريق رژيم تالش کردند که از سالها پيش هم  امپرياليست ها
خط تفکيک جنسيتی را ، اين خاورميانه توهای مرتجع مذهبی 

  .خيلی مهمهات از اين نظراهميتش بنابراين . پيش ببردهمه جا 
  

. اشاره کرديد به مردها در رابطه با مسئله حجاب: سوال
به اين شکل مطرح شود که زمانی که حجاب  یفکر می کن

که درواقع جلوی خطا و اشتباهات مردها گرفته شود، آيا 
اين به نوعی نه تنها توهين به زن، بلکه توهين به مردها 
هم نيست؟ و ما خيلی مواقع می ديديم که روی ديوارها 
شعارهای بزرگ نوشته می شد که بهشت زير پای مادران 

دخترها را به هم  پسر ها وهم است؛ چرا که مادرها بايد 
سبک اسالمی تربيت کنند، درواقع دخترها را به نوعی 

آيا اين به نوعی نه . تربيت کنند که حجابشان را رعايت کنند
  تنها توهين به زنها، بلکه توهين به مردها هم نيست؟ 

   

کأل حرف اسالم اينه که بدن زن منشأ فساد . دقيقأ :پاسخ
مثأل يک . بشه، پنهان بشهجنسيتيه، ننگ آوره، بايد پوشيده 

اشعه ای ساطع يک  هاکه از موی زنمی گفت بنی صدر زمانی 
، مردها ارتجاعی تفکرتو اين . که مردها را تحريک می کنده شيم

ی به حساب ميارن که فقط از حيواناترا هم ميان مثل يک 
انگار که مردها شعور و منطق و قدرت . پيروی می کنندشون غرايز

اما هيچکدام از داليلی . رست از نادرست را ندارندتشخيص رفتار د
برای پوشاندن موی سر و ) ديگه مذاهبکأل همه و (که در اسالم 

ه رانطباق ندا یعلم و منطقهيچ آورده شده، با ) يا مرد(يا بدن زن 
بنابراين در پاسخ به سوال شما بايد بگم که همه  .هو در تضاد

ر و آگاهی و فرهنگ و قوانين جمهوری اسالمی توهين به شعو
مردم اما . استم تمدن مردم ما، نه تنها مردان، بلکه کل مردم 

، با مقاومت هر چه بيشتر، با مبارز کشور ما، زن و مرد آگاه ايران
، به شونرشد مبارزات خود، با رشد اتحاد و آگاهی های خود

اين می سازند و هم را  شونفرهنگ انقالبی خوداون تدريج 
برای هميشه به زباله يش را می و فرهنگ ارتجاعجمهوری اسال

  .ميريزنددان تاريخ 
 

بود که  جالب است که حدود يک يا دو سال پيش: سوال
يکی از آخوند های رژيم ايران اعالم کرده بود که عدم 
رعايت حجاب زنها در کشورهای غربی باعث وقوع زلزله 

  . و اين نهايت خرافات است. می شود
  

  بله :پاسخ
  

حاال فکر می کنيد که مسئله حجاب، و اصوأل : السو
محجوب بودن زنها، آيا يک مسئله سنتی است در ايران، يا 

يک مسئله ایدئولوژیک و سياسی است که دولت اينکه 
  سعی می کند پيش ببرد؟

  
اينطوری که به اين نه ، شکل های مختلفتو خوب، حجاب  :پاسخ

 هم تو ايران بوده، جمهوری اسالمی تحميل کرده، قبألشکلی که 
اساسًا تو همه جوامع طبقاتی هميشه سعی . این رژیمقبل از 

در مثأل . محدودیت های مختلفی برای زن ايجاد بشهيک که شده 
ایجاد محدودیت و  ،يک جامعه طبقاتی بود، ايران دوره شاه هم

های مختلف برای زنها مثل پوشاندن سر و صورت از قدیم، از 
البته مانتو و روسری . جامعه بوده ، توليغ ميشدهطریق آخوند ها تب

. ، سنت نبودهاالنش و مقنعه در هيچ جای ايران، به اين شکل
جمهوری حتی توی خيلی از مناطق ايران، مثل کردستان، قبل از 

جمهوری اسالمی . هجوری نبودنپوشش زنها اياصأل ، اسالمی
ز سنت ها قصدش پيروی ا. را از مردم گرفت" آزادی پوشش"اومد 

اگر هدف پيروی از سنت هاست، تو مناطقی مثل کردستان، . بودن
مردم بايد حق داشته باشند که اگر دلشون می خواد لباس 

بايد . لباس محلی اونجا سنتهمحلی و سنتی خود را بپوشند، 
نه چادر و . آزادی داشته باشن اگه دلشون می خواد اونو بپوشند

حتی رنگ . نبوده کردستان مثأل چاقچور که هيچوقت توی سنت
نبوده، حتی تو عزاداری ها در کردستان کردستان  سياه هم سنت

  .قديم، لباس رنگيشونو می پوشيدند
  

برای سرنگونی رژیم پهلوی و ايجاد  ٥٧نقش زنها در قيام 
يک جامعه آزاد، آنقدر مهم بود که خمينی که از همان اول 

بگه به دروغ بياد  قصد تحميق مردم را داشت، مجبور بود که
اما اين حرف . که زنان تو رژيم جديد کامأل آزاد خواهند بود

دارودسته اش، خودشو و هم مثل بقيه ادعاهای خمينی 
اينکه ، حتی قبل از جمهوری اسالمیو . حيله گری بوديک 
برای انتخاب جمهوری اسالمی را انجام بده همه پرسی اون 

برعليه مردم، با به عنوان شکل حکومتی، تعرض خودشو 
اما، زنهای آگاه و مبارز، در آستانه . حمله به زنها شروع کرد

، تظاهرات بزرگی را برعليه "بهار آزادی"همان به اصطالح 
را " آزادی پوشش"حجاب اجباری انجام دادند و خواسته 

و آن تظاهرات آنقدر مهم بود و با حمایت مردها . اعالم کردند
و شده بود، که رژیم از ترس اينکه و زنهای آگاه جامعه روبر

اين همه گير بشه فورأ عقب نشينی کرد و اعالم کرد که نه 
 .نيست و انتخابيه" اجباری"حجاب 
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بنابراين، اين يک وسيله سرکوب در دست رژيمه، و يک ابزار 
رژيم . ايدئولوژيک، که بيانگر بخشی از فرهنگ ارتجاعی رژیم است

ايدئولوژی ارتجاعی خودش در  از پوشش اجباری، هم برای نفوذ
جامعه و تحميق مردم استفاده می کند، هم به عنوان ابزار 

. که این مورد دوم، ابزار سرکوب، برای رژيم خيلی مهمه. سرکوب
هر فردی تو جامعه بايد حق انتخاب آزادانه ولی خوب، درصورتيکه، 

  .لباس و پوشش خودش را داشته باشه
  

ز اين که زنها مجبور به االن سه دهه گذشته ا: سوال
ها به خواسته زنتونستند تا چه حد . تحمل حجاب شده اند

  ؟ خودشون توی اين سی سال برسند
  

ها زنبيش از سه دهه که شما ميگيد، در تمام این سالها،  :پاسخ
 شونمبارزات توو از اين نظر هم . از مبارزه نکشيدنددست هيچوقت 

را " آزادی پوشش"مسأله  که تونستند، از اين جنبه موفق شدند
زنها به مسأله کل مردم ایران تبدیل کنند و هيچوقت اجازه ندادند 

که خيال رژیم از این بابت راحت باشد و به قول معروف، آب خوش 
وگرنه، هدف رژيم هميشه اين بوده که ايران . از گلوش پائين برود

شجاع و اين دخترهای . اما نتوانسته. بکنه افغانستانبياد مثل را 
آگاه ايران، هيچوقت نگذاشتند که جمهوری اسالمی و 
امپرياليست ها به اين آرزويشان برسند که از ايران هم يک 

  . افغانستان ديگر بسازند
  

، نتايج داشتند زنان آگاه و مبارز ايران ی کهاين مقاومتهای مداوم
همين که زنان ايران در خيزش انقالبی سال . خيلی مثبتی داشته

اومدند تو اين  يديم که چطوری با شهامت و از خود گذشتگید ٨٨
دست کف ونشونو پيشقدم بودند، جحتی شرکت کردند، خيزش 
، و در عمل، قدرت بی کران خودشون را به دنيا نشان گذاشتند

دادند، همين که ضعف های جنبش انقالبی خودشان را شناختند، 
وابستگی به  همين که می دانند که سرنگونی کامل رژيم و قطع

امپرياليست ها، اولين ضرورت هاست برای رسيدن به پيروزی و 
يه، پيروزی هايی است قدم های مثبتخودش ، اينها آزادی کامل

سه اين ست که در تداوم هازنهای که نشان دهنده رشد آگاهی 
واقعيت را همه ما  دهه مبارزه با رژیم، بدست آمده، که البته اين

بدست آوردن حق برای ، برای لغو حجابمی دانيم که مبارزه 
 کأل يکدر جنبش زنان، ، در مبارزات زنان، "آزادی پوشش"

  . برجستگی خاصی داشته هميشه
  

ما از فمنيست های مسلمان می شنويم که : سوال
آزادی انتخاب برای زنها  ،به نوعیدرواقع مسئله حجاب را 

   هدفشون از اين کار چيه؟ . مطرح می کنند
  

  ...يعنی اين که زادی حجاب را؟آ :پاسخ
  

درواقع حجاب را آزادی انتخاب مطرح . آزادی انتخاب: سوال
خودشون ، و درواقع می کنندانتخاب که زنها . می کنند

 ٩اين که بچه ای از . انتخاب می کنند حجاب را به نوعی
سالگی حجاب داشته باشه، درواقع تربيت  ١٠سالگی، از 
اسالمی مياد حجاب را آزادانه  و بچه طبق تربيت. اسالميه

  آيا واقعيت داره؟ . انتخاب می کند
  

واقعيت را کتمان می دارند با اين حرفشون درواقع . نه :پاسخ
، پس از اينکه جمهوری اسالمی به در ايرانزنها هيچوقت . کنند

همانطور که . نداشته اند "انتخاب"حق  قدرت رسيد، هيچوقت زنها
جامعه، در شهرها، حتی در در از زنها خيلی ن صحبت کرديم، اال

روستا در کردستان، هيچوقت حجاب نداشتند به اين شکلی که 
که يی که می کنند، و برخالف اين ادعا. رژيم به آنها تحميل کرده

نبوده و با زور شالق و شکنجه و زندان به " انتخاب"، نه "هانتخاب"
است، نبايد  "انتخاب"اگر درحاليکه  .کرده اندتحميل همه مردم 

  .    زوری در کار باشد
  

مبارز و آزاديخواه ايران به انواع زنان ما می دونيم : سوال
اما به . مبارزه کنندحجاب مختلف سعی می کنند که با 

داليل متفاوت به آن شکلی که بايد، موفق نشده اند که آن 

و فيزیکی  هایفشاربه خاطر وجود بخشأ  . را از بين ببرند
اين که مبارزه برای  و از طرف دیگرم بر جامعه، اختناق حاک

از بين بردن حجاب به شکلی که بايد عمومی بشه، 

فکر ميکنی که برای حل . عمومی نشده هنوز در کل ايران
اين مسئله و مشکل اساسی که زنها در ايران باهاش 

چه سروکار دارن در حال حاضر، چه کار بايد کرد؟ 
  رهنمودی داری؟

  
زنان  جنبش زنان، مبارزاتکأل  گفتيد، تونور که خودهمانط :پاسخ

برای رسيدن به خواسته هايشان، از جنبش انقالبی عمومی جدا 
در ايران، که ما با يک رژيم ديکتاتور و  .نيست، بخشی از اونه

 مردم را به اسارت گرفتههمه شديدأ جنايتکاری روبرو هستيم که 
سئله رهنمودهاست، م اگر و در اين جامعه،. اند، زن و مرد را

مبارزات زنان . بايد واقعيت ها را بدونيمشکل مبارزه است، ما 
. شکل خاص خودش را دارد و با جوامع غربی بسيار متفاوت است

در کشوری مانند سوئد يا کانادا، زنان ميتوانند گروه های مستقل 
زنان داشته باشند که برای يک خواسته مشخص فعاليت و تبليغ 

کل جامعه را با آن خواسته بخصوصی که زنان دارند عد ب. می کند
آشنا می کنند و بعد می روند اين تقاضاهاشونو مطرح می کنند، 
تظاهرات می کنند، ميتينگ می گذارند و گاهی اوقات اگر بتوانند 

يک قانون فق می شوند که وحمایت مردم را هم جلب کنند، م
آن . مجلس بگذرانندبخصوصی را برای تضمين حق برابر زنان، از 
اما در ايران، هيچ . کارها در کشورهای غربی زياد انجام ميشود

عقل سليمی نمی تواند بگويد که زنهای ايران هم می توانند با 
را " آزادی پوشش"همين شيوه ها خواسته های خود مانند حق 

که در جاهای " آزادی پوشش"ثل خواسته های زنان، م. بگيرند
مسلم و يک خواست پيش پا افتاده است، تو ديگر دنيا يک حق 

ايران، فقط ميتونه در چهارچوب مبارزه برای سرنگونی رژيم تحقق 
ما فعالين اتحاد زنان ما در اتحاد زنان آزاديخواه، عقيده به . پيدا کند

 تحقق این خواست و خواست های زناناگر  آزاديخواه معتقديم که
تو . نی رژیم امکان پذیر است، جز با سرنگورا در نظر داشته باشيم

مبارزه برای سرنگونی رژيم و . اون چهارچوب بايد مبارزه انجام بشه
هم با اتحاد مبارزاتی زن و مرد به رهبری زنان و مردان آگاه و 
سازمان يافته طبقه کارگر و طی يک مبارزه قهرآميز توده ای 

   .طوالنی می تونه به پيروزی برسد
  

برای سرنگونی رژيم جمهوری  در کنار مبارزه: سوال
اسالمی، آیا مبارزه بر عليه ستم بر زنان، فقط مسئله زنها 

در مبارزه عليه اين بی حقوقی  است يا اينکه مردها هم
  د؟ نباشنقش داشته باید زنها 

  
وقتی نگاه می کنيم، چيزی که . سوال خوبيهخيلی اين  :پاسخ

ين ارتجاعی سرکوب زنان توسط رژيم و فرهنگ و قوانواضحه، 
بنابراين مسئوليت اصلی و . در درجه اول متوجه زنان استرژيم، 

وظيفه پرچم داری در مبارزه با همه اين قوانين زن ستيز جمهوری 
اما با توجه به اينکه سرکوب . اسالمی، در درجه اول با زنهاست

سرکوب کل جامعه هم هست، و سلب آزادی از ها، گفتيم که زن
ز کل جامعه است، بنابراين برای آزاد کردن سلب آزادی ا ها،زن

جامعه بايد مردها هم در کنار زنان قرار بگيرند، و جنبش انقالبی 
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  !!خاطره تمامي شهداي بخون خفته خلقخاطره تمامي شهداي بخون خفته خلقباد باد   جاودان جاودان 
  

با بقيه جنبش های اجتماعی، و متحدأ با بشه زنان بايد متحد 
  .ندندشمن مبارزه ک

  
چطور يک جامعه می تواند آزاد باشد، وقتی که نصف آن اسير 

ن و مرد و پير و جوان، با هر سنت و است؟ بنابراين، کل جامعه، ز
زبان و مليت، بايد برای کسب آزادی، برای بدست ی، با هر آداب

آوردن حق انتخاب شيوه زندگی، و برای آزادی زنان، متحد با هم، 
همانطور که گفتيم، مبارزه هم  مبارزه  کنند، و قدم اول در این راه

نيست که مبارزه و اتفاقأ، مردهای کمو. برای سرنگونی کل رژیمه
 تو اين رابطه، برای رفع ستم از زنها را وظيفه خودشان می دانند،

  .  آگاه ماو سرمشق خيلی خوبی هستند برای نسل جوان 
  

، هازنآزادی اشاره کردی که برای احقاق حق : سوال
راه برون رفت از اين . رژيم بايد سرنگون بشهدرواقع 

کنی به شکل  فکر می ،مشکل، و رسيدن به رهايی کامل
در اين بايد پش بره، و نقش جنبش های سوسياليست 

  ست؟رابطه چی ه
   

ما جواب اين سوال را که دقيقأ راه مبارزه چيه،  خوب، :پاسخ
در مقاومتها و مبارزات دائم مردم ايران، اين را ما شکل مبارزه چيه، 

، تو از ٨٨در خيزش سال بخصوص در قهرمانی های نسل جوان 
های بهترين دختران و پسران جامعه، در شهامت  خودگذشتگی

نبردهای خيابانی با مزدوران رژيم بودند، اين دخترانی که جلودار 
اين را ما ديديم که مردم مقاوم ما به خوبی می دانند که جز 

. راهی برای رسيدن به آزادی نيست ،مبارزه برای سرنگونی رژيم
ت ها و مبارزاته که مسلمأ با تجربه اندوختن از اين مقاومخوب 

هم مبارزات زنان و اتحاد مبارزاتی زن و مرد سطح سطح آگاهی و 
که زنان مياد درصورتی بدست هم اين هدف . هر چه بيشتر ميشه

انحرافی کشورمون متوجه باشند که يک سری نظرات  آگاه و مبارز
توی جنبش زنان، به عنوان مثال يک . هم توی جنبش هست
ميان ، بين زن و مرد اختالف می اندازند  نظراتی هست که ميان
نه طبقات  هستند،عامل اصلی ستم بر زن  مثأل ميگن که مردها

اين طريق، اين  و به. طبقات حاکماجتماعی و دولتهای حامی 
اتحاد مبارزاتی زن و مرد  نظرات انحرافی که وجود داره، مياد به

د که بايد با اين می دوننجامعه ما بنابراين زنان آگاه . هلطمه می زن
تشکل ما، یعنی اتحاد . هم مبارزه کنند، با اين انحرافات ها نظرات

ديدگاه هائی که شه با اين هميزنان آزاديخواه هم با جدیت 
می دارند، مبارزه می کند و نگه واقعيتها را از چشم زنان پوشيده 

در تالش است تا با ايجاد اتحاد ميان همه زنان آزاديخواه، ضمن 

رزه با همه فرهنگ های مردساالرانه، مبارزه برای نابودی مبا
سال گذشته نشان داده که  ٣٠جمهوری اسالمی، رژيمی که تو 

فرهنگ زن ستيز و اين همه جناح های درونی اش مروج و حامی 

زنان دريغ نکردند، عليه و از هيچ جنايتی بر اش هستند ارتجاعی 
جربه نشان داده که ت. را در همه زمينه ها بايد گسترش بديم

مبارزه برای رفع ستم از زنان، مبارزه ای انقالبی برای سرنگونی 
کامل رژيم است، و زنان قادر نيستند در چهارچوب اين رژيم به 

بنابراين ما، کأل سوال کرديد . برسند خواسته هاشونهيچکدام از 
وظيفه نيروهای وظيفه نيروهای سوسياليستی چيه، 

مبارزه با نظرات  .دن اين واقعيت هاستسوسياليستی نشان دا
ضرورت . انحرافی توی جنبشه، و گسترش هرچه بيشتر آگاهی

برای اين که از مسير واقعيش منحرف نشه، اينه که هر مبارزه ای 
ی ها هم منجر به رشد آگاهکه در عمل انجام ميشه، مبارزات اين 
  .بشه

  
ون که سهيال جان خيلی ممن ) :صوفيا کریمی(مجری برنامه 

  .قبول کردیبه اين برنامه دعوت ما را 
  

به اميد نابودی . ارمزمن هم از شما سپاسگ :سهيال دهماسی
هر چه سريعتر جمهوری اسالمی و به اميد آن که با از بين رفتن 
سيستم سرمایه داری در ایران، زنان هم به وسيع ترین حقوق 

لی خي. پيدا کنندحقه خود برسند و به آزادی واقعی دست 
  .سپاسگزارم

  .با اميد به آن روز  ) :صوفيا کریمی(مجری برنامه 

  

 ، جلوه هايي از مصاف خلق و ضد خلق، به روايت تصوير1360خرداد سال 30
 

   

  تظاهرات نيم ميليون نفري در تهران 
 جمهوري اسالميبر عليه رژيم 

  اعدام هاي دسته جمعي جواناناعالم 
 ي رژيمدر روزنامه ها 

  

 مقاومت توده ها  در برابر يورش ارتجاع
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چند سالی است که بخشهایی از هيات حاکمه جمهوری 
اسالمی، کارزار تبليغاتی وسيعی بر عليه خشونت و هر نوع 
مبارزه و اعتراض خشونت آميز به راه انداخته و در تالش اند تا 

ا به پرهيز از توسل به خشونت و گام مردم و جریانات مخالف رژیم ر
. وادارند" مسالمت آميز"و " قانونی"برداشتن در راستای مبارزه 

این تبليغات آن چنان ابعاد وسيعی یافته که ما شاهد تاثيرات آن در 
صفوف نيروهایی که در هر صورت، خود را جزء اپوزیسيون رژیم 

ی که همواره در این طيف، هم کسان. قلمداد می کنند نيز هستيم
چشم به الطاف جنایتکاران حاکم بر ایران داشته و دارند، قرار دارند 
و هم کسانی که ساده اندیشی  و نادانی شان آنها را به آتش 

  . بياران معرکه تبدیل نموده است
  

از آنجا که خشونت فی نفسه امر مقدس و قابل دفاعی نيست، 
کسانی که بر عليه در نتيجه نمی توان بدون بررسی این امر که 

خشونت قلم فرسایی می کنند منظورشان از مخالفت با خشونت 
آیا اینان خشونت ضد . و تقبيح ان چيست، در این مورد نظر داد

انقالبی طبقه حاکمه را آماج حمالت خود قرار داده اند و به این 
وسيله قصد دارند ترورها، شکنجه ها، اعدامها، سنگسارها و 

نه جمهوری اسالمی را محکوم سازند؛ یا آنچه سرکوبهای ددمنشا
مورد نظر آنهاست مذموم نشان دادن هر نوع خشونتی از جمله 
دفاع طبيعی توده ها و توسل آنها به خشونت انقالبی جهت 

  .مقابله با خشونت ستمگران می باشد
  

در جامعه ای که به طبقات متعارض تقسيم گشته و 
ا اعمال طبقات فرادست جهت حفظ سلطه خود ب

دیکتاتوری و توسل به تمامی وسایلی که عمدتا در دست 
دولت متمرکز گشته، ستمدیدگان را به تمکين به شرایط 
ناعادالنه حاکم مجبور می سازند، از خشونت غير طبقاتی، 

واقعيت این . از خشونت به طور کلی نمی توان سخن گفت
است که خشونت همچون هر پدیده دیگری در جامعه 

در نتيجه کسانی که بر . ، دارای بار طبقاتی ست طبقاتی
عليه خشونت سخن می گویند، باید فورا روشن سازند که 
آیا با خشونت مردمی ، با خشونت انقالبی به عنوان 
وسيله طبيعی دفاع توده های ستمدیده و محروم مخالفند 
یا با خشونت ضد انقالبی به عنوان وسيله ای جهت حفظ 

توجه به این واقعيت سخن گفتن از  با. سلطه ستمگران
مذموم بودن خشونت به طور کلی و عدم روشن نمودن 
ماهيت طبقاتی نيروها و کسانی که به خشونت متوسل 
شده و الپوشانی چرایی توسل این نيروها به خشونت و 
اهدافی که به این وسيله قصد رسيدن به آنرا دارند، جز 

  . فهومی نداردمخدوش کردن موضوع و تحریف واقعيت، م
  

در همين چند سال اخير شاهد بوده ایم که سردمداران جمهوری 
خود چگونه ده ها " قتل عام درمانی"اسالمی در جریان پروژه 

معترض ، روشنفکر و انقالبی را به وحشيانه ترین شکل به قتل 
و یا در جریان حمله مغول وار خود . رسانده و سر به نيست کردند

تهران صدها دانشجوی بيگناه را مجروح نموده و  به کوی دانشگاه
. مورد ضرب و شتم قرار دادند" تونل پاسداران"با گذاردن آنها در 

این خشونت لجام گسيخته را نمی توان با برخورد خشونت آميز 

کارگرانی که پس از چند ماه اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان به 
ی نيروهای سرکوبگر اعتراض برخاسته و در مقابل قهر ضد انقالب

رژیم به مقابله برخاستند و جاده ای را می بندند و الستيکهایی را 
  .به آتش می کشند یکسان گرفت

  
. روشن است که باید کور بود تا متوجه چنين تفاوت عظيمی نشد

البته آنها که آگاهانه این تفاوتها را نادیده گرفته و کتمان می کنند 
عکس با چشمانی بينا در جهت نه تنها کور نيستند بلکه بر

آنها آنچه در . ضروریات حفظ سلطه جابرانه شان عمل می کنند
عمق جامعه می گذرد را به خوبی و روشنی می بينندو جهت 
. گمراه نمودن ستمدیدگان، بر عليه خشونت  داد سخن می دهند

اما آن کوته بينانی که تحت تاثير تبليغات رژیم قرار گرفته و قدرت 
خود را از دست داده اند، باید بدانند که نمی توان ذره ای  بينایی

دل در گرو مردم ، زحمتکشان و آزادیخواهان داشت و از عکس 
العمل اجباری توده ها در مقابل اعمال قهر ضد انقالبی دیکتاتوری 

یکی می کشد تا شرایط استثمار و ظلم و ستم . حاکم دفاع ننمود
ظ خود و خانواده اش برای تکه ای را حفظ نماید و دیگری برای حف

  . نان بر عليه شرایط ظالمانه موجود به اعتراض برخاسته است
  

توده ها وقتی که همه راه های ممکن را جهت تحقق 
خواستهایشان طی کردندو در شرایطی که هيچ چاره ای برایشان 
باقی نمانده به اعتراض خشونت آميز دست می زنند؛ در نتيجه 

توده ها عکس العمل طبيعی آنها در مقابل  خشونت انقالبی
خشونت ضد انقالبی ستمگران بوده و نشان دهنده این واقعيت 
است که دیکتاتوری حاکم عمال همه راه های قانونی و مسالمت 

  . آميز را مسدود نموده است
  

کسانی که بطور کلی بر عليه خشونت سخن می گویند، 
ران برای حفظ در واقع مرز بين خشونت ظالمان و ستمگ

سلطه اهریمنی شان را با خشم فرو خفته توده های 
ستمدیده ای که به اعتبار شرایط نکبت بار خود به مبارزه 

در . بر عليه ظلم و ستم برخاسته اند را مخدوش می کنند
شرایطی که همه قدرت در دست اقليتی استثمارگر 
متمرکز گشته و آنها با اعمال دیکتاتوری خود هر گونه 

مکان مبارزه قانونی و مسالمت آميز را ناممکن ساخته ا
اند، در شرایطی که دیکتاتوری حاکم زبانی جز زبان زور 
نمی فهمد و برای آراء مردم پشيزی ارزش قایل نبوده و هر 
اعتراض توده ای را به وحشيانه ترین شکلی سرکوب می 
کند، سخن گفتن از مذموم بودن خشونت بطور کلی و 

ن خشونت انقالبی نهفته در مبارزه و اعتراض یکسان گرفت
ستمدیدگان با خشونت حافظ منافع ظالمان، تنها تالشی 
است جهت حفظ وضع موجودیعنی تداوم شرایط اسارت 

  .بار زندگی توده های ستمدیده
  

اگر از کوته بينان و ساده اندیشانی که تحت تاثير تبليغات کر کننده 
ونت می کوبند بگذریم، اما جمهوری اسالمی بر طبل تقبيح خش

ماهيت و گذشته کسانی که در درون رژیم سازمانده چنين 
تبليغاتی شده اند گویای این واقعيت است که مبلغين چنين 
تبليغاتی، خود از سازماندهندگان و مجریان خشونت در سطح 

  !تقبيح خشونت يا خلع سالح توده ها
يعني در سالهاي اوليه زمامداري دولت خاتمي كه جمهوري اسالمي با توسل . است درج گرديده) 79مرداد (پيام فدايي  29اين مقاله اولين بار در شماره 

در اين راستا بخشهايي از هيات حاكمه و روشنفكران وابسته به آن  بطور . در تالش بود تا چهره خونبار خود را بزك نمايد "پروژه كالن اصالحات"به 
اين كارزار كه مي كوشيد با . از سوي توده هاي بجان آمده در سطح جامعه قلم مي زدند "خشونت" و تقبيح  اعمال"فعاليت قانوني"سازمان يافته بر طبل 

كارگران و توده هاي ستمديده را خلع سالح نمايد در حقيقت در خدمت توجيه  "تنها راه رسيدن به آزادي"سترون نشان دادن مبارزه مسلحانه به مثابه 
به همين دليل هم ضروري . ه هاي ستمديده از اعمال قهر انقالبي بر عليه قهر ضد انقالبي جمهوري اسالمي بودخشونت طبقه حاكم و بازداشتن جنبش تود

از  نياز مبارزاتي ، مقاله زير گامي در راستاي پاسخگويي به اين بود كه ماهيت اين كارزار ضد مردمي افشاء و بر ضرورت مبارزه مسلحانه تاكيد گردد
  .ن دوره مي باشددر آ "پيام فدائي" طرف
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جامعه بوده و هم اکنون نيز هستند و دستانشان تا مرفق به خون 
نابراین باید دید که چه شرایطی باعث شده ب. مردم آلوده است

چنين نيروها و کسانی با چنين سوابق ننگينی، امروز پرچمدار 
مقابله با خشونت و اعمال خشونت آميز و طرفدار تسامح و 

جهت پاسخگویی به چنين سوالی باید به به  !تساهل گشته اند
واقعيت های جاری در جامعه بازگشت و اگر چنين کنيم، آنگاه 
متوجه می شویم که چرا برخی از سردمداران جمهوری اسالمی 

  . و مخالف خشونت گشته اند" اصالح طلب"ناگهان، 
  

اگر مطبوعات رژیم را ورق بزنيد، اخبار ده ها و صد ها مورد حمله 
به بسيجيان، آخوندها و نيروهای انتظامی را مشاهده می کنيد 

اعمال قهر  که بروشنی از گسترش روزافزون حمالت فردی و
انقالبی فردی بر عليه نيروهای سرکوبگر جمهوری اسالمی خبر 

در رابطه با ) ٧٩تير  ١٥(روزنامه کيهان تا آنجا که . می دهد
حمله تعدادی از جوانان شهر ری به یکی از بسيجيان این 

این مساله تقریبا به صورت قاعده :" منطقه می نویسد
ح و حتی قتل اخبار متعدد ضرب و جر"، "درآمده است

آمرین به معروف در این مدت، گواه گسترش این تجری و 
بواقع مطبوعات رژیم در این سالها مملو از  ".گستاخی ست

اخبار حمله جوانان و مبارزین به نيروهای سرکوب رژيم بوده و 
گواهی ست بر این واقعيت که زیر سلطه جمهوری اسالمی 

نگاهی به . ندخشم فروخفته توده ها چگونه سر باز می ک
اعتراضات، تظاهرات و خيزشهای مردمی در همين چند ماه اخير، 
خود گواهی ست بر خشم و نفرتی که در عمق جامعه جاری 

خشمی که بر بستر کار و زندگی توده ها هر روز فشرده تر . ست
واقعيتی . گشته و در روحيه باالی مبارزاتی توده ها تجلی می یابد

آستانه تحمل "واداشته تا از پایين آمدن که کارشناسان رژیم را 
  . سخن بگویند) ١" (اجتماعی 

  
اعتراضات مردم در سنندج، رامهرمز، خلخال، آبادان، شاطره، 
پيرانشهر و قير و ده ها شهر دیگر، خود گویای این واقعيت است 
که چگونه هر اعتراض مردمی به اعتبار سرکوب ددمنشانه 

ورش خشونت آميزی بدل می جمهوری اسالمی بالفاصله به ش
  .شود

  
بواقع تبليغات بخشی از هيات حاکمه جمهوری اسالمی بر عليه 
خشونت، انعکاسی از این واقعيت و بيانگر وحشت رژیم از شرایط 

سردمداران رژیم به . انفجاری است که در عمق جامعه جاری ست
خوبی می دانند که این پتانسيل اعتراضی هر کجا که جاری شده 

شونت آميزترین شکلی سلطه آنها را به مصاف طلبيده و اگر به خ
روزی به شکلی سازمانيافته و در سطح سراسری جاری گردد، 

به همين دليل هم هست که برخی از . آینده آنها را رقم خواهد زد
سردمداران جمهوری اسالمی به تبليغ بر عليه خشونت پرداخته و 

تالش اند تا زمان انفجار  با سر دادن شعار های اصالح طلبانه در
را به عقب انداخته و قدرت انفجاری آن را با به " بمب ساعتی"این 

  . انحراف کشاندن مبارزات توده ها کاهش دهند
در شرایطی که مبارزه قهر آميز توده ها چه به صورت 

  درآمده " قاعده"فردی و چه بصورت توده ای به صورت یک 
  

روز و در ابعاد وسيعتری  است؛ در شرایطی که توده ها هر
قهر ضد انقالبی حاکم را با قهر انقالبی پاسخ می دهند؛ در 
شرایطی که برخی از جناح های رژیم هشدار می دهند 

مردم با نظام سياسی بيگانه شده اند و امکان دارد : "که
بعضی ها راه افراط و راه های چریکی و براندازی را پيش 

ن به دالیل واقعی کارزار به آسانی می توا) ٢" (بگيرند
و در همان حال نقش تبليغاتی رژیم بر عليه خشونت پی برد

آن بخش از باصطالح اپوزیسيون رژیم را که هم صدا و هم آوا با 
تبليغات جمهوری اسالمی بر عليه هر گونه خشونت و مبارزه 

  .خشونت آميز سخن می گویند را بهتر شناخت
  

شونت، نه مخالفت با بواقع، تبليغات جاری بر عليه خ
خشونت ذاتی سلطه طبقه حاکم بلکه برعکس تالشی 
ست جهت خلع سالح نظری توده های بجان آمده ای که 
شرایط نکبت بار زندگی شان، زیر سلطه یک دیکتاتوری 
امپریاليستی عریان، خشم آنها را بر انگيخته و آنها را به 

  . سوی اعمال قهر انقالبی سوق داده است
اوضاعی و با توجه به آنچه گفته شدبر عليه قهر و در چنين 

خشونت سخن گفتن، یعنی عمال موضع دشمن را تقویت 
توده . کردن، یعنی بر عليه مصالح توده ها گام برداشتن

هایی که در حفظ نظام موجود هيچ منفعتی ندارند و اینده 
شان وابسته به نابودی کامل و قطعی نظام سرمایه داری 

  .می باشد وابسته ایران
  
ميز و ضد خشونت، ما باید به آبرعکس منادیان مبارزه مسالمت  

تا  –توده ها توضيح دهيم که آنها با صرف مبارزه مسالمت آميز 
و با صرف اعتصاب و _ آنجایی که احتماال امکان پذیر است

مبارزه "روشهایی از این نوع راه بجایی نخواهند برد، چرا که 
تنها راه نابودی قدرت ) ٣" (ی رحمانهمسلحانه بی باکانه و ب

  .دشمن و رسيدن به آزادی ست
  

واقعيت این است که در شرایط سلطه امپریاليسم، در شرایطی 
اجتماعی حاکم ،سرمایه داری وابسته می  -که نظام اقتصادی

باشد، اختناق و سرکوب گریز ناپذیر بوده و دیکتاتوری حاکم هر 
واهی را با توسل به خشونت و صدای اعتراضی و هر ندای آزادیخ

در چنين . قهر ضد انقالبی ، وحشيانه سرکوب خواهد کرد
شرایطی هيچ راهی جز توسل به قهر انقالبی برای مردمی که 

بنابراین پاسخ . خواهان آزادی و دمکراسی هستند باقی نمی ماند
خشونت غير انقالبی نه موعظه و سازشکاری بلکه توسل به 

  .ابعادی هر چه سازمانيافته تر می باشدخشونت انقالبی در 
  

  :پاورقی ها
 مرداد ١٥روزنامه قدس  -١
- آغاجری عضو رهبری مجاهدین انقالب اسالمی -٢

 مرداد ٢٢کيهان 
 درسهای قيام مسکو  :لنين -٣

  

فریبرزسنجری

 *!ارتش مزدور براي ابوظبي  
يک " ابوظبی"سرويس ناميده می شود برای  Xکه امروز  Black waterموسس شرکت جنجال آميز  Erik Prince ريک پرنس ا

نفره که اکثرافراد آن از کشور های کلمبيا و آفريقای جنوبی هستند،  ٨٠٠اين ارتش  .ارتش مخفی مزدور ايجاد می کند
شيخ محمد بن سعيد معاون فرمانده ارتش امارات . شيخ محمد بن سعيد سفارش داده شده" ابوظبی"توسط  وليعهد 

اين ارتش مخفی مزدور بايد عمليات کماندوئی در داخل و خارج کشور انجام . متحده که ابوظبی جزء آن است، می باشد
( شورس شهروندان و کارگران مهمان. تها حفاظت کنداز مخازن نفتی و ساختمانهای مرتغع در مقابل تروريس.  دهد

  .را سرکوب کند) کارگرانی که از کشور های ديگر در آنجا کار می کنند
گزارش )  Black water(اين خبر را از روی اسناد و گفته های بعضی از اعضای سابق گروهان " روز نامه نيويورک تايمز"

وليعهد محمد بن سعيد و ديگر . ل درگيری های احتمالی با ايران نير آماده باشداين ارتش مخفی مزدور بايد در مقاب. ميدهد
  .رهبران امارات هيچگونه اعتمادی به قدرت سرکوب ارتش خود ندارند

Black water  فقط . مزدورانش بسيار با خشونت رفتار می کنند. بعنوان همکار قراردادی ارتش آمريکا در عراق مشهور شد
  .عراقی را با تير زدندغير نظامی شهروند  ١٧آنها  ٢٠٠٧گيری در عراق در سال يک درجریان در 

 
  از روزنامه فرانکفورت روند شاو*: 
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 !شودوقتي خدا وارد صحنه سياست مي  
به یاری امپریاليستها  ١٣٣٢شاه مزدور که در کودتای مرداد سال      

" قدرت را دوباره بدست گرفت خود را سایه خدا خوانده و آن قدرت را 
موهبتی الهی که از طرف ملت به پادشاه تفویض شده 

سرزمين ایران را به " موهبت الهی"خواند و در پرتو این  "است
در سایه این . جوالنگاه غارتگران و ستمگران بين المللی تبدیل کرد

خود را فراقانونی نمایانده و هر آنچه را که بسود خود " هبت الهیمو"
و طبقه اش بود تصویب کرده و توده ها را در رنج و مسکنت بی پایان 

او با دیکتاتوری و زندانی و اعدام آزادیخواهان آن شرایط . گذاشت
  .مادی الزم برای استثمار توده ها را فراهم کرد

امگی و دیکتاتوری در نتيجه خشم سال خودک ٣٧شاه  پس از      
توده ها از این همه بی عدالتی بزیر کشيده شد و جانشين خلف او، 
آخوند خمينی هم که با حمایت امپریاليستها ـ که انتخاب او توسط 

" رهبر"امپریاليستها تاریخ را مورد تمسخر قرار داده بودــ به عنوان 
که این بار با  )١("موهبت الهی"او نيز در پرتو این . انقالب به ایران آمد

زیرا  )٢(تفسيرهای مذهبی همراه بود، مقام خود را فراقانونی خواند
الزمه دیکتاتوری امپرياليستی فراقانونی بودن آن می باشد و او برای 
این هدف هرگاه که الزم آمد خدای ترس آور را، که خود مخلوق ترس 

و " ان گفته او را که همه آزادیخواه. است، را به صحنه سياست آورد
را بياد دارند، و بياد دارند که چگونه بارها و " خدا هم کارگر است

بارها برای فریب توده ها حتی باورهای آسمانی خود را زیر پا 
ميگذاشت و نيز همه بياد دارند که او چگونه در وحشت از توده ها و 

ف قرار داده سازمانهای انقالبی که امپریاليسم و منافع او را مورد هد
را که در اصل منظور او سلطه " اسالم در خطر است" بودند  شعار 

  .را در ایام بحرانی سر می داد) ٣"(امپریاليسم در خطر است" 
خمينی جالد نيز با دیکتاتوری و کشتار فجيع آزادیخواهان دردهه      
و یا امپریاليسم را " اسالم" این خطر از  ۶٧و به خصوص  تابستان  ۶٠

برطرف کرده و آن شرایط مادی برای غارت و چپاول را بار دیگرکامال 
  .فراهم کرد

آخوند خمينی پس از مرگ، در وحشت از توده ها در گوری کنترل      
شده به خاک سپرده شد و جانشين منتخب او، آخوند خامنه ای که 

دست " موهبت الهی"در جنایتکاری هيچ از او کم نداشت، به این  
و همچون خلف خود باید که این قدرت و مقام را فراقانونی بداند ا. یافت

و بخواند، زیرا توده ها هر چقدر که از دانش و آگاهی سياسی محروم 
بمانند باز شرایط زندگی مادی شان مانع از آن است که مادام العمر 
فريب خورده ، و این جنایتکاران از اين امر آگاه بوده و برای همين، برای 

این مقام که تضمين کننده آن شرایط مادی برای غارتگری است حفظ 
. ارتشی از جنایتکاران، يعنی پاسداران نظم ضد خلقی، تعليم داده اند

ولی فقيه و جنایتکاران و غارتگران پيرامونش به این پاسدارن آموخته 
انسانها را سنگسار " موهبت الهی"اند که چگونه برای حفظ  این 

د، دست قطع کنند، زندان کنند، خلقها رابمباران کنند کنند، اعدام کنن
. و هر جنایتی را که حافظ منافع مادی آنهاست را بر توده ها روا بدارند

چنين است وقتی خدا وارد صحنه سياست ميشود، او به صحنه وارد 
شده است تا هر جنایتی در حق زحمتکشان را روا بدارد، فقر را تأیيد 

قانونی بداند و برای هر جنایت بيشرمانه ای  کند، ظلم به زنان را
  براستی چه تفاوتی است بين این خدا و امپریاليسم؟ . دليلی بيابد

ایمان داشته " باورهای آسمانی"ولی توده ها هر چقدر که به این      
باشند باز خواسته ها و نيازهای زمينی است که آنها را وادار به عمل 

خانواده ها، اعتياد، سرکوب، زندان و  فقر، گرسنگی، تالشی. ميکند
هر رنج دیگری به آنها ميفهماند که این خدایی که به صحنه سياست 

آنها به عينه ميبينند که چگونه به . آمده است تنها برای فریب آنهاست
آنها ظلم ميشود، چگونه عزیزانشان معتاد ميشوند و به فروش 

بهشت . گرسنه ميخوابند ميروند، چگونه از گرانی کمر خم کرده اند و
افسانه ای را در دست اقليتی ميبينند و خود در جهنم واقعی می 

نه برای حفظ " موهبت الهی"زیند، زیرا جنایات این دست یافتگان به 
بلکه برای تامين و تضمين خواسته های زمينی " باورهای آسمانی"

  .است
ایستا نيست، و ولی این توده ها هستند که تاریخ را ميسازند و تاریخ  

  شان ميروند زیرا این، حکم تاریخ است  "موهبت الهی"دیکتاتورها با 
  

  عبداله باوی
  ٢٠١١ژوئن  ١٠

  جاودان باد خاطره،
  شاعر انقالبي، 

  رفيق شهيد،  
  سعيد سلطان پور 

  
  "غزل زمانه"  
  

  نغمه در نغمه ي خون غلغله زد، تندر شد
  شد زمين رنگ دگر، رنگ زمان ديگر شد

  
  چشم هر اختر پوينده كه در خون مي گشت
  برق خشمي زد و بر گرده ي شب خنجر شد

  
  ر بزم گزندش، گل خونشب خودكامه كه د

  زير رگبار جنون، جوش زد و پرپر شد
  

  بوسه بر زخم پدر زد لب خونين پسر
  آتش سينه ي گل، داغ دل مادر شد

  
  روي شبگير گران ماشه ي خورشيد چكيد
  كوهي از آتش و خون موج زد و سنگر شد

  
  آنكه چون غنچه ورق در ورق خون مي بست

  شعله زد در شفق خون، شرف خاور شد
  

  آن دالور كه قفس با گل خون مي آراست
  لب آتشزنه آمد، سخن اش آذر شد

  
  آتش سينه ي سوزان نوآراستگان

  تاول تجربه آورد، تب باور شد
  

  وه كه آن دلبر دلباخته، آن فتنه ي سرخ
  رهروان را ره شبگير زد و رهبر شد

  
  شاخه ي عشق كه در باغ زمستان مي سوخت

  شدآتش قهقهه در گل زد و بارآور 
  

  عاقبت آتش هنگامه به ميدان افكند
 آنهمه خرمن خونشعله كه خاكستر شد
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سال از آن روز شوم  ۴٠بار  بار دیگر سوم خرداد شده و این
ها محله ما،  شليک گلولهروز دوشنبه بود که صدای . گذرد می

. تر بود صدا از هفت کوچه پائين. نيروی هوایی، را به لرزه درآورد
همگی ما، جوانان و نوجوانان و دیگر کنجکاوان محله، با در نظر 
گرفتن تعداد ماشينهای پليس و چرخيدن هليکوپترها در آسمان 

و سپس . متوجه شده بودیم که درگيری شدیدی در جریان است
تن آن کوچه از سوی پليس سکوتی مرگبار بر محله حاکم با بس
به " های محل بچه"ای در بين  طولی نکشيد که زمزمه. گرديد

!" اند به چنگ پليس و ساواک افتاده" خرابکار"چند : "جریان افتاد
هستند که با " خرابکارانی"دانستيم که آنها از جمله همان  نمی

ار داشت عکسهایشان را دشواری تمام و عليرغم خطری که اين ک
که سازمان امنيت شاه به اینجا و آنجا زده بود را به پایين 

شان  کشيدیم تا به خيال خود از شناسائی و دستگيری می
عليرغم اينکه فعاليت آنها تازه شروع شده . جلوگيری کرده باشيم

" خرابکاران"بود، درک کرده بودیم که آن کسانی که ساواک آنها را 
آن روز گذشت و پس از آن ! باشند" خوبی"اید انسانهای نامد ب می

ها فهميدیم که اميرپرویز پویان در زمره آنانی است  با ديدن روزنامه
  .اند که در اين درگيری از پای درآمده

 
آری امروز بار دیگر سوم خرداد است؛ روزی که یادآور حماسه 

وائی و قهرمانانه چریکهای فدایی خلق ایران در محله نيروی ه
امان و افتخارآميز یکی از بزرگترین پویندگان راه انقالب  مبارزه بی

خلقهای تحت ستم ما، رفيق فدائی اميرپرویز پویان در کنار همرزم 
  .باشد اهللا پيرو نذیری می و همسنگرش رفيق رحمت

  
پس از گذشت کمی بيش از دو سال امکان آن را یافتم تا بيشتر 

سرشت بدانم و امکان آنرا بيابم که  کني" خرابکار"در مورد آن 
نوشته او را در دست گرفته، خوانده و بيشتر با او و افکارش آشنا 
شوم و پس از گذشت مدتی دیگر دریافتم که اندیشه و راه او را 

افکار و آرمانهائی . دانم درک کرده و کامال درست و قابل قبول می
ده و پوینده آنان که از همان زمان در سرلوحه حرکت خود قرار دا

  .گرديدم
 

دانستم که رفيق پویان کمونيستی پرشور و برجسته  آری دیگر می
نظير در درک مسائل سياسی و اجتماعی و  بود که خالقيتی کم

دانستم که حمله  می. ارائه آنان با زبانی ساده و رسا داشت
رنجرهای شاه به محله ما رفيقی را از ما گرفته بود که نظراتش 

ی بزرگ و اساسی در راهگشائی و پویایی جنبش سهم
کمونيستی ایران و باز کردن گره کورشده چه بايد کرد و غلبه بر 

ضرورت "رفيقی که در کتاب ُپرارزش خود، . بست حاکم داشت بن
، با قاطعيت تمام و با استفاده از "مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا

علمی مبتنی بر تجزیه و تحليل جامعه ما و حرکت از دیدی 
ماترياليسم دیالکتيک نشان داده و اعالم کرده بود که مبارزه 
مسلحانه یک ضرورت تاریخی برای درهم شکستن سدی است 

ها و پيشاهنگان  که ديکتاتوری حاکم با سبعيت تمام پيشاروی توده
آری پس از خواندن و درک این کتاب و بعدا . باشد آن قرار داده، می

مبارزه "مرزمش رفيق مسعود احمدزاده به نام  هم نوشته رفيق ه
؛ بود که درک کردم راه خود "مسلحانه ـ هم استراتژی، هم تاکتيک

آرایی طبقات در آن دوران در مقابل  راهی که تاريخ و صف. ام را یافته
  .پيشاهنگان جامعه و کارگران و توده های ستمديده قرار داده بود

  
بخش بسياری از نيروهای  ن الهامها و مبارزات رفيق پویا انديشه

رفيق خسرو گلسرخی نام او را بر پرچم . مترقی و انقالبی ما شد
ایران نوشت و رفيق سعيد سلطانپور او را به عنوان یکی از 
بزرگترین منتقدان ادبی تاریخ ادبيات ایران شناخته و با یادش 

  :سرود
  
  از مرگ نيرومندتر برخاستی"

  ی ات خواندی،و با حنجره ی دوست داشتن
  آوازهای سرخ بلندت را،
  "روی فالت خفته در بند

  
ضرورت مبارزه مسلحانه و رد "از رفيق اميرپرویز پویان جز کتاب 

از جمله این . چند نوشته دیگر نيز بر جای مانده است" تئوری بقا
خشمناک از امپریاليسم و ترسان "ها مقاله بسيار باارزش  نوشته

نظرات  ه در آن رفيق پویان جایگاه و نقطهک. می باشد" از انقالب
بورژوازی را مورد بررسی و نقد  ناپيگير و یک بام و دو هوایی خرده

ها و  از رفيق اميرپرویز پویان نوشته. دهد موشکافانه خود قرار می
علی " همچون، های چند دیگری نيز که با نامهای مستعار ترجمه
به چاپ رسيده بودند ، در نشریات گوناگون "همشهری"و " کبيری

  .اند به جای مانده
  

ترین ميراثهای رفيق اميرپرویز پویان  اما بدون شک يکی از با ارزش
آموزش خستگی ناپذيری و مقاومت استوار وتا آخرين لحظه در 

داری جهانی و سگهای زنجيری آن بود که با  مبارزه با سرمایه
يق پس از رف. زندگی سراسر مقاومت اش برای يارانش بازگذاشت

آنکه راهی که همگان را به پيمودن آن فرا می خواند با رستاخيز 
سياهکل  زنگ بزرک خون را در سراسر فالت به صدا در آورد و 
يارانش با عمليات اعدام انقالبی فرسيوی جنایتکار افکار عمومی 
را به سوی خود جلب نمودند، فعاالنه در کنار ديگر رهبران 

در اين . سازماندهی رفقا پرداخت چريکهای فدائی به امر
چهارچوب تيمهای جديدی شکل گرفت که تيم رفيق پويان جهت 
تامين نياز های مالی تشکيالت عمليالت مصادره بانک آیزنهاور را 

 ۴٠رفيق پويان سرانجام . سازمان داد که با موفقيت پيش رفت
در جنگی  ١٣۵٠سال پيش در روز دوشنبه سوم خرداد سال 

زنده باد "س از ساعتها مبارزه با مزدوران رژیم با فریاد نابرابر پ
آميز خود خاتمه  با آخرین گلوله خود به زندگی افتخار" کمونيسم

  .يادش گرامی و راهش پر رهرو باد. داد
  

  نادر ثانی
  

nader.sani@gmail.com; www.nadersani.net 

 ،ياد چريك فدائي خلق  
اميرپرويز پويان،  ،ق كبيررفي 

  همشهري خوب كارگران
 !گرامي باد 

 امير پرويز پويان، رحمت اهللا پيرو نذيري و اسكندر صادقي نژاد ي شهيد، چريكهاي فدايي خلق ايران، رفقا 
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  جمهوري اسالمي  و 
  !ديگر  جنايتي

  خرداد، در جریان حمله  ١١روز چهارشنبه 
  مزدوران رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی

  به مراسم تشييع جنازه مهندس عزت اهللا 
  مذهبی، دختر  –فعالين ملی   از  سحابی 

  او، هاله سحابی نيز مورد تعرض اراذل 
  جان خود را ازدست  و  ت قرار گرفتحکوم
  هاله سحابی در شرایطی به قتل رسيد .  داد

  از این تاریخ برای   که  مدت کوتاهی پيش
  .مدتی از زندان مرخص شده بود

خبر این جنایت بيشرمانه،خشم افکار عمومی را برانگيخت و رسانه های 
 به دليل" ايست قلبی"در اثر دولتی را بشدت به تکاپو انداخت تا مرگ او را  

جلوه " فوت پدر و گرمای هوا"و يا " شوک حاصل از مرگ پدر و گريه بی امان"
این تالش ها در حا . دهند و نقش تبهکارانه خود در این جنایت را کتمان کنند

لی ست که بنا به تمامی شواهد موجود و از جمله اظهارات صریح 
ابی حضور داشته اند، شاهدانی که در مراسم تشييع جنازه مهندس سح

ضربه به شکم و "وی بدنبال کشمکش و برخورد با مامورین رژیم و وارد شدن 
شواهد دیگر از جمله .  اش بر زمين افتاد و دیگر بر پا نخاست" ریه

خاکسپاری  فوری و شبانه هاله سحابی و خبری که رژیم بعد از مرگ وی 
در جريان اين " کلت کمریدو نفر با سه بمب دستی و " اعالم کرد که گویا 

همگی بيانگر حمله سازمان يافته نيروهای  !تشيع جنازه دستگير شده اند
سرکوبگر رژیم به آن مراسم خاکسپاری می باشد که باعث قتل هاله 

  . سحابی شد
  

عالوه بر این، ماموران حاضر در مراسم تشيع جنازه، جهت جلوگيری از تجمع 
مهندس سحابی را دزدیدند تا به جنازه  هعزاداران، در يک اقدام بيشرمان

به این ترتيب، حضور . عزاداران اجازه شرکت در مراسم خاکسپاری را ندهند
وسيع ماموران رژيم در مراسم تشييع جنازه سحابی و برخوردهای وحشيانه 
آنها نسبت به شرکت کنندگان در این مراسم و بطور مشخص قتل هاله 

ه مهندس سحابی، همه و همه حاکی از این سحابی و باالخره دزدیدن جناز
می خود را در شرايطی اسالمی سردمداران جمهوری واقعيت است که 

چرا که می دانند این روزها هر تجمع . وحشت دارندهر تجمعی از که بينند 
به حرکت اعتراضی گسترده و غير قابل ممکن است توده ای با هر بهانه ای  

خود  ژیم برای الپوشانی شدت ترس و وحشتدر واقع، ر. تبديل شودکنترل 
از توده هاست که دیوانه وار به هر تجمعی یورش می برد، ولی همين یورش 
های وحشيانه و از روی استيصال، بر ضد اهداف رژیم عمل کرده و توده های 

  . هر چه وسيعتری را بر عليه جمهوری اسالمی بسيج می کند
  
می، امروز اوضاع جامعه بسيار تحت حاکميت سياه رژیم جمهوری اسال 

با شدت گيری تضادهای طبقاتی و رشد شدید تضاد های . بحرانی است
درونی رژیم، چنان شرایط بحرانی در جامعه بوجود آمده است که خطر فوران 
سيل جدیدی از مبارزات توده ای و ضربات ناشی از آن به نظام حاکم، خواب 

به همين دليل جمهوری اسالمی خوش را از سران حکومت ربوده است، و 
حتی از برگزاری تشيع جنازه و خاکسپاری مردگان توسط مردم به وحشت 

اما . افتاده و به ضرب و شتم و حتی کشتن عزاداران متوسل می شود
تجارب تاریخی به مردم مبارز ما نشان داده است که ارتکاب به سرکوب، قتل 

خلقی جمهوری اسالمی قادر  و شکنجه و ترور  توسط رژیم دیکتاتور و ضد
نخواهند بود تا مرتجعين حاکم  را در مقابل سيل بنيان برافکن و محتوم 
مبارزات توده ای تا ابد محافظت نموده و از زوال و نابودی شان توسط توده ها 

توده های تحت ستم و مبارزی که با مشاهده جنایات . جلوگيری کند
ز گذشته  با مبارزات خویش سبوعاته جمهوری اسالمی هر روز بيش ا

 .خنجرهای انتقام  را صيقل می دهند
  

نابود باد رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی و تمامی دار و دسته 
  !ضد خلقی اش های

  ! زنده باد انقالب! مرگ بر امپریاليسم
  باایمان به پيروزی راهمان
  چریکهای فدایی خلق ایران

  ١٣٩٠خرداد ١٢

  ...خرداد، جلوه اي از نبرد  30
  از صفحه آخر 

مرداد  ٢٨خلق و روشنفکران انقالبی ای که در 
و خيانت رهبران خائن حزب توده را  ٣٢سال 

آزموده بودند، خيلی خوب ميدانستند که رژيم با 
اين اعمال در انديشه بر قرارساختن چه فضای 
نکبت باری بر جامعه است و براستی اگر در 
مقابل اين همه جنايات از جبهه خلق صدای 

نمی خاست ، چه سرنوشتی در انتظار  گلوله بر
" و جواب " پاسخ هر خونخون "خلق بود؟ 

، ضرورت "مسلسل را بايد با مسلسل داد
مبرمی بود که به خواست قلبی توده ها تبديل 

حاکمين وقت در مورد قدر قدرتی خود . شده بود
رفسنجانی اين غالم حلقه الف می زدند، 

اينکه از اول روی کار  بگوش امپرياليسم از
(!!) آمدن دست به کشتار خلق نزده اند

اگر آن روز، :"...ناراحتی کرده و ميگفت ابراز
تفر از  ٢٠٠منظورم اوائل انقالب است، که 

اينها را ميگرفتيم و اعدامشان ميکرديم، 
امروز اگر با . امروز اينقدر نمی شدند

گروهکهای منافق و  قاطعيت در مقابل
عمال آمريکا و شوروی نايستيم، سه سال 
را  ديگر به جای هزار بايد چندين هزار نفر

   ) ١/٧/۶٠اطالعات ." (اعدام کنيم
  

گيالنی جنايتکار به مزدوران زير دستش 
محارب بعد از دستگير " فرمان داد که 

شدن توبه اش پذيرفته نمی شود و کيفر 
همان است که قرآن بيان ميکند، کشتن با 
شديد ترين وجه، حلق آويز کردن به 
فضاحت بارترين حالت ممکن ، دست 

کيهان "( آنها بريده شودراست و پای چپ 
در کنار همان " و افزود که  )۶/۶٠/٢٩

ديواری که تسليم می شوند اعدامشان 
امپرياليسم اجازه ) بخوان(کنيد زيرا اسالم 

نمی دهد که بدن مجروح اينگونه افراد 
باغی به بيمارستان برده شود بلکه بايد 

موسوی ) همانجا".(تمام کشته شوند
هر :" مينی گفتجنايتکار دادستان کل خ

کس در برابر اين نظام و امام عادل 
. مسلمين بايست، کشتن او واجب است

اسيرش را بايد کشت و زخمی اش را 
کيهان "(زخمی تر کرد تا کشته شود

هر " و مشگينی اصرار ورزيد ) ۶/۶٠/٢٩
کسی در خيابانی و در جای ديگر بر عليه 
حکومت اسالمی قيام کرد، در همانجا بايد 

و موسوس " عدامش صادر شودحکم ا
رحم به اينها خيانت به " اردبيلی اضافه کرد

  ... و ) ٢٣/٨/۶٠جمهوری " ( اسالم است
ولی نه تهديد و ارعات ، نه جنايت و وحشيگری 
رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی 
هيچيک قادر نشد آتش مبارزه را در جامعه ما 

نيروو  خاموش سازد و انقالب مختنق شده با
سال  ۴توان بسيارش پيش رفت و امروز پس از 

خرداد ميگذرد، شکست اهداف ضد  ٣٠که از 
خلقی رژيم آشکار تر گشته و توده های قهرمان 
ما نه تنها به آنچه که خواست سگان زنجيری 
امپرياليسم بود تمکين نکردند، بلکه هر روز که 
می گذرد مبارزات خود را عليزغم تمام دشواری 

  .ط اختناق شدت می بخشندشراي
  ١٣۶۴خرداد 
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  !!برقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگربرقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگر
  

  

  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 فيق راز صفحه 
  :اينترنت ديدن كنيد

  
http://www.ashrafdehghani.com  

 

 تماس با براي

  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 

  !خرداد، جلوه اي از نبرد خلق و ضد خلق 30
خرداد ميهن ما شاهد نبردی سترگ و خونين بين حاميان منافع امپرياليسم و  ٣٠روز 

يم در آنروز سگان زنجيری جديد امپرياليسم، سردمداران رژ. خلق ستمديده ما بود
جمهوری اسالمی بر آن شده بودند، بهرترتيبی که شده خلقهای  قهرمان ما را به زانو 

رژيم از مدتی که بر سر کار آمده بود، عليرغم اينکه در ابتدا حمايت بخشی از . در آورند
توده های متوهم را با خود داشت هرگز نتوانسته بود لحظه ای از آتش مبارزه ضد 

اين رژيم برای گمراه کردن توده ها و ضد . ران در امان باشدامپرياليستی خلقهای اي
امپرياليست جلوه دادن خود به انواع حيل متوسل شده بود، بعضی از سران سابق 

را راه انداخته بود " النه جاسوسی" رژيم را اعدام کرده بود ، خيمه شب بازی تسخير 
ميداد ولی با همه " رگ بر آمريکام"و پرچم آمريکا را سوزانده بود،  او در همه جا شعار 

اينها توده ها مبارزات بر حق ضد امپرياليستی خود را پيش می بردند، معيار برای آنها 
عمل بود نه حرف، البته عملی که نتايج مشخص و مثبت خود را در بهبود وضع مردم 
داشته باشد، رژيم اگر چه جهت ساختن چهره ای مردمی و ضد امپرياليستی برای 

يش به تمهيدات زيادی توسل جسته بود ولی خلق به خيلی از مسائل واقف بود حو
آنها از عدم لغو قرار دادهای ننگين رژيم سابق با امپرياليستها توسط رژيم جديد آگاه 
بودند، آنها ديده بودند که خلق ترکمن بخاطر حفظ دستاوردهای مبارزاتی خود توسط 

شد و ديده بودند که دانشگاه بعنوان سنگر  نيرو های سرکوب رژيم به مسلخ کشيده
مبارزه و آزادی پس از آنکه بخون بهترين فرزندان خلق رنگين گشت به تصرف رژيم در 

کشتار خلق عرب،بلوچ و کرد، سرکوب مبارزات . آمده و جو اختناق در آن حاکم گرديد
توده ها و  مسائلی  نبود که موجب خشم و نفرت...دهقانان، کارمندان، دکانداران و 
  .سبب تشديد مبارزات آنها نگردد

صفحات روز نامه ها را پر کرده بود، حکومت می " اليحه قصاص"حال ديگر بحث در مورد
خواست به جنايات ننگين خود جنبه رسمی ببحشد و آنرا بنام قانون بر خلق تحميل 

ا، اوج گرفته و مبارزه در باال بمثابه انعکاس رشد مبارزات امپرياليستی توده ه. نمايد
اين روباه مکار که پشتگرمی " بازرگان. "تضادهای درون هيئت حاکمه شدت يافته بود

خرداد لغو  ٢۵امپرياليستها او را به اين يا آن کار واميدارد، دعوت به متينگ خود را در 
بنی صدر از فرماندهی کل قوا و از رياست جمهوری . کرد و از ايراد سخنرانی باز ماند

د و رئيس جمهور باصطالح منتخب مردم برای گريز از دست همپالگيهای عزل ش
خرداد سازمان مجاهدين در تهران  ٣٠و باالخره روز . ديروزيش به مخفی گاه پناه برد

  .تظاهراتی بر پا داشت
  

اعمال جنايتکارانه مزدوران رژيم که برای ايجاد فضای رعب و وحشت در 
اندند، کامال خلق را کالفه و مبهوت کوی و برزن به گوش توده ها می رس

اعدامهای دسته جمعی، قتل عام اسرا در زندانها، حمله شبانه . ساخته بود
خرداد آغاز شده بود، پس از  ٣٠که از قبل از ...و روزانه به منازل مسکونی و 

  .آن شدت و وسعت هر چه بيشتری يافت
همه جا صدای اختناق با شدت و وسعتی بسيار بر جامعه حاکم گشت، از 

ساله،  ١٣گلوله های نفرت انگيز مزدوران رژيم، که سينه اين يا آن نو جوان 
ساله ، مادران جوان و زنان خانه دار را از هم ميدريد،  ٨٠پير مرد و پير زن 
امنيت بيش از پيش . جوانان دسته دسته قتل عام ميشدند. بگوش ميرسيد

  ١٩صفحه                            .از جامعه سلب شد

  تسليت
  
  
  
  
  
  
  
  

با كمال تاسف مطلع شديم كه پدر رفيق 
ه ن خادمي ، اخيرا درگذشتيشهيد محمد حس

رفيق  درگذشت پدر "پيام فدايي". است
كه سالهاي طوالني درد و رنج  ن،يمحمد حس

قلب از دست دادن فرزند چريكش را در 
بزرگ و گرما بخش خود جاي داده بود ، به 

 . بازماندگانش تسليت مي گويد

 

با كمك ها مالي خود چريكهاي فدايي 
خلق ايران را در پيشبرد وظاف مبارزاتي 

  .ياري كنيد
  

  آلمان
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