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  !تالش براي گرم كردن تنور

سياسي اي جدا از ماهيت آن نظام  -ماهيت سيستم انتخاباتي در هر نظام اقتصادي ...
در شرايط سلطه بورژوازي وابسته به امپرياليسم و روبناي ناگزير اين نظام . نيست

ي عريان متكي بر زور سرنيزه، طبقه حاكم كوچكترين ارزشي يعني يك ديكتاتور
انتخابات در چنين نظامي صرفا براي . براي راي واقعي  توده ها قايل نيست

در نتيجه، در چارچوب چنين نظام و . مشروعيت بخشيدن به ديكتاتوري حاكم  است
دار و  رژيم سياسي حافظ آن، دولتها و مجلسهاي فرمايشي جمهوري اسالمي از هر

دسته اي، تنها براي پيشبرد خطوط سياسي اقتصادي امپرياليسم و منافع بورژوازي 
وابسته ايران با توجه به شرايط و بحران نظام و نياز هاي آن بر سر كار مي آيند و 
براي توجيه و عملي كردن سلطه خويش نه بر آرا توده ها بلكه بر اراده طبقه حاكم 

2صفحه       .. ...ايدئولوژيك آن استوار هستند و ابزارهاي سركوب سياسي و

  

  چريكهاي فدايي خلق، 1355تير  8خاطره جانباختگان 
  رفيق كبير حميد اشرف و همرزمانش 
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  !و ضرورت هشياري نيروهاي انقالبي"آرايش تهاجمي وزارت اطالعات"
و " نفوذ"درست به موازات تشدید تالشهای ساوامای جمهوری اسالمی برای پيشبرد خط ضد انقالبی خویش، یعنی .... 

بر عليه این نيروها، چگونه در دنيای مجازی، " تهاجمی"، و گرفتن آرایش "ای مخالفایجاد شک و تردید در ميان نيروه"
همين خط ضد انقالبی و اهریمنی حتی توسط برخی که خود را در صف نيروهای مخالف جلوه می دهند به پيش برده می 

دستان سرسپرده علنی و به اپوزیسيون، وزارت اطالعات نه تنها قلم ب" تهاجم"در حقيقت در راستای سياست . شود
اینها به . شناخته شده خویش را به خدمت گرفته بلکه کسانی را هم در چهره نامشخص به کار در حوزه نظر برگمارده است

در عين حال وزارت اطالعات . اسم اپوزیسيون در این یا آن نشریه و سایت در داخل یا خارج از کشور به مزدوری مشغولند
اهای نادانی را هم به خدمت بگيرد که در تعقيب منافع حقير خویش حتی استعداد بازیچه دست کوشيده است روشنفکرنم

  ٤صفحه            .....ارتجاع قرار گرفتن را هم دارا بوده و در عمل آن را نشان می دهند
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در برخورد با روشهاي اپورتونيستي 
  !تئوري مبارزه مسلحانه

  
در پروسه انقالب برای سوسياليسم ... 

این طبقه کارگر است که بعنوان نيروی 
اصلی و تا به آخر انقالبی ميتواند و باید 
رهبری انقالب را در دست گرفته و 
هژمونی خود را بعنوان شرط پيروزی 

در حقيقت هم به . انقالب اعمال کند
معتقدان به تئوری هيچ وجه دعوای 

کار آرام "مبارزه مسلحانه با مدافعين 
نه بر سر ضرورت اعمال " سياسی

هژمونی طبقه کارگر و یا تشکيل و 
نقش حزب کمونيست بمثابه عاليترین 
تشکل طبقاتی پرولتاریا در رهبری 

راهها و انقالب بلکه در ابتدا بر سر 
   ....است چگونگی این امر

   ٧صفحه        

  عام وحشيانه در نروژ، قتل
محصول سياستهاي نژادپرستانه 

 !امپرياليستي است
منبع بيشتر فاکت هايی که .. .
مانيفست خود به کار در  "يويکابر"

فرد  برده،انتشارات اينترنتی
. است "فجوردمن"نژادپرستی به نام 

انتشارات از ميان نيز  فاکت هابرخی از 
راست ترین و ارتجاعی ترین بخشهای 

حزب رژوازی امپریاليستی، نظير بو
" حزب آزادی"و يا  آمريکا" تی پارتی"

و ديگر احزاب دست راستی و اتريش، 
برخالف احزاب  کهنژادپرست 

نئونازيست، طرفدار آمريکا و اسرائيل 
نظرات . انتخاب شده استهستند 

نژادپرستانه اين احزاب دست راستی 
را بسياری از دولتهای اروپايی نيز تبليغ 

 ١٥صفحه                  ....کردهترويج  و
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با نزدیک شدن موعد نهمين دوره 
مجلس شورای اسالمی، " انتخابات"

رکوبگر جمهوری مقامات رنگارنگ رژیم س
اسالمی از هر جناح و دسته ای به ميدان 
آمده اند و هر یک با سازی متفاوت، در یک 
ارکستر هماهنگ مشغول دميدن و گرم 
کردن تنور سرد انتخاباتی دیکتاتوری حاکم 

رژیمی که هنوز از سرکوب قيام . شده اند
ميليونی توده های تحت ستم پس از 

جمهوری  آخرین مضحکه انتخاباتی ریاست
خود فارغ نشده ، رژیمی که هنوز از پنجه 
های اهریمنی اش خون زنان و مردانی 
می چکد که به بهانه تقلب در انتخابات 

به خيابانها ریختند و فریاد  ١٣٨٨سال 
" مرگ بر اصل والیت فقيه"و " مرگ بر رژیم"

سردادند، و باالخره رژیمی که حتی تاب 
مثل  شنيدن شعار های در چارچوب نظام

را نياورد، اکنون با نقش " رای من کو؟"
آفرینی جناح های مختلف درونيش، در 
سودای تالش برای کشاندن دوباره توده 
های خشمگين به بساط انتخابات 
فرمایشی  مجلس فرمایشی خویش در 

  .اسفند ماه امسال است
  

در راستای همين تالشهاست که دستگاه 
برخی از های تبليغاتی طبقه حاکم، از زبان 

سرشناس ترین چهره های سازمانده 
، که اکنون ١٣٨٨انتخابات تقلبی سال 

ورشکستگی تام و تمام جمهوری اسالمی 
در سطح جامعه را به عينه می بينند، برای 

نشان دادن مضحکه انتخاباتی " دمکراتيک"
" اصالح طلبان"مجلس، خواهان مشارکت 

و بطور مشخص بازگشت خاتمی به منظور  
ردن تنور انتخاباتی در انتخابات گرم ک

به گزارش آفتاب ولی . مجلس شده اند
اسماعيلی عضو هيأت ریيسه فراکسيون 

با دعوت از اصالح گرایان مجلس  اصول
طلبان حکومتی برای مشارکت در انتخابات 

موجب افزایش " آنها را " حضور" آتی،
تاکيد او . دانسته است "مشارکت مردم
من حضور  به اعتقاد ":کرده است

طلبان در انتخابات مجلس موجب  اصالح
و " .شود افزایش شور و شعور مردم می

 "اضافه کرده است که با این کار از جمله 

در تالش برای افزایش هر چه بيشتر 
  ."مشارکت مردم در انتخابات هستيم

در پيشبرد همين خط مسموم و ایجاد 
توهم یک انتخابات باصطالح سالم در 

دبير کل حزب موتلفه می، جمهوری اسال
اصالح " ورود"از " استقبال"با  نيز اسالمی

تاکيد کرده  طلبان به رقابت های انتخاباتی 
تواند در فضای  طلبان می حضور اصالح": که 

انتخابات موثر واقع شود، و از ورورد 
طلبان درون نظام به عرصه انتخابات  اصالح

  ".کنيم استقبال می
  
" دعوت"خ به این از سوی دیگر در پاس 

برای گرم کردن تنور انتخابات و فریب توده 
فریبکار حکومتی نيز که " اصالح طلبان"ها، 

نشان داده اند، سودایی جز تضمين حفظ 
سلطه نظام سرکوبگرانه حاکم  بر زندگی 
توده های در بند ندارند، با شيادی تمام  با 

، از ضرورت شرکت "شروطی"قایل شدن 
تی حکومت سخن می در بساط انتخابا

خاتمی فریبکار که دولت او با پروژه . گویند
جنبش  ١٣٧۶کالن اصالحات در سال 

اعتراضی توده ها را سرکوب و برای نظام 
سال وقت خرید، در این  ٨دیکتاتوری حاکم 

فضا "اوضاع و احوال مدعی شده  که باید 
باز شود، احزاب آزادانه فعاليت کنند، حبس 

شود تا همگان در ها و حصرها منتفی 
از او نقل شده که  ،"انتخابات شرکت کنند

اگر شرايط فراهم نشود، حتما در انتخابات «
) وب سایت ميهن( ».شرکت نمی کنيم

اصول "برخی  و اين در شرايطی است که
مشخصا خواستار بازگشت وی به " گرایان

   .صحنه انتخابات شده اند 

ی این تبليغات و جو سازی در افکار عموم 
به منظور ایجاد توهم امکان بر گزار ی 
انتخابات آزاد در نظام دیکتاتوری حاکم در 
شرایطی دامن زده می شود که بررسی 
واقعيات عينی نشان می دهد که پس از 

سال حتی برای عقب افتاده ترین و  ٣٢
ناآگاه ترین اقشار جامعه ثابت شده که در 
سيستم انتخاباتی فاسد و ضد مردمی 

اسالمی هيچ تغيير اساسی ای جمهوری 
سيستم انتخاباتی . اتفاق نيفتاده است

جمهوری اسالمی سيستمی برای بزک 
کردن چهره کریه دیکتاتوری حاکم با نمایش 

از . آراء ميليونی از پيش آماده شده است
سوی دیگر این واقعيتی ست که در لحظه 
مشخص حاضر یعنی چند ماه مانده به 

جلس، جمهوری نهمين دوره انتخابات م
اسالمی از نقطه نظر عدم مشروعيت و 
درجه ورشکستگی در افکار عمومی، در 

سال  ٣٢یکی از ضعيف ترین موقعيتهای 
مقامات . اخير خود قرار گرفته است

جمهوری اسالمی از هر دو جناح باصطالح 
اصول گرا و اصالح طلب، در شرایطی 
مشغول فریفتن مردم برای کشيدن آنها به 

وقهای رای می باشند که هنوز پای صند
خيابانها و سياهچالهای آنها آغشته از خون 
توده هایی ست که در جریان یکی از 
عظيم ترین مارش های مردمی سه دهه 
گذشته یعنی در جنبش انقالبی سال 

یکبار دیگر رای واقعی خود نسبت به  ١٣٨٨
تماميت نظام دیکتاتوری حاکم را در خيابانها 

آنها در جریان . ساندندبه منصه ظهور ر
نمایش قدرت تاریخی خود آزادانه با  
فریادی هر چه رساتر به جمهوری 
اسالمی، به نظام دیکتاتوری حاکم و به 
همه جناح ها و دار و دسته های درونی 

گفتند و خواهان سرنگونی آن " نه"رژیم 
شدند و با دست خالی و هر آنچه که در 

رژیم ضد  توان داشتند برای برافکندن این
آنها گوشه ای از نفرت . خلقی تالش کردند

سال حکومت  ٣٠انباشته شده حاصل از 
جبارانه جمهوری اسالمی و ولی فقيهش 
را  در جامعه به نمایش گذاردند، خواست و 
اراده واقعی خود را جاری ساختند، کوس 
رسوایی اصالح طلبان فریبکار را در تموج 
ه غرنده جنبش سرنگونی طلب خویش ب

صدا درآوردند و در تالش برای  سرنگونی 
رژیم جمهوری اسالمی از نثار خون خود 

تمامی این فداکاریها در . نيز دریغ نکردند
حالی صورت گرفت که همه می دانند 

تنها یکی از  ٨٨تجربه جنبش انقالبی سال 
تالشهای سترگ و وقفه ناپذیر کارگران و 

ی واقع" رای"مردم در بند ما برای نمایش 
شان نسبت به حکومت جمهوری اسالمی 
و دیکتاتوری حاکم  بود که با بيرحمی تمام 
توسط دژخيمان حاکم پاسخ گرفت و به 

حال با توجه به چنين . خون نشست
واقعيتی ست که جمهوری اسالمی بار 
دیگر با بکار گيری توان تمام نيروها و جناح 
های مرتجع خویش، به فراست گدایی و 

ده ها و کشاندن تعداد هر تو" آرا"کسب 
چه بيشتری از آنان به مضحکه انتخاباتی 
مجلس نهم به منظور نمایش مشروعيت 
نظام ضد خلقی خویش بویژه در انظار افکار 

عمومی بين المللی و اربابان جهانيش  
تبليغات مرتجعين حاکم مبنی . افتاده است

بر باصطالح دعوت و اقناع اصالح طلبان 
تخابات و ناز و کرشمه ها و برای حضور در ان

شرط قایل شدنهای این دار و دسته، تماما 
با هدف گسترش توهم امکان برگزاری 
انتخابات سالم و دمکراتيک در جمهوری 
اسالمی بوده و و  مانور فریبکارانه بزرگ 
دیگری ست که گردانندگان نظام با توسل 
به آن می خواهند در شرایط بحرانی 

یده اميد و توهم کنونی در توده ستمد

 !مجلس و تالش براي گرم كردن تنور "انتخابات"
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تغيير در شرایط نکبت بار زندگی شان را از 
طریق  شرکت در مضحکه انتخاباتی و 
پشتيبانی از یک جناح ایجاد کنند؛ و سر 
آخر نيز شرکت آنها را دستمایه 

رژیم ضد خلقی خود در داخل " مشروعيت"
اما نکته مضحک . و خارج کشور قرار دهند

و  آنجاست که تمسک به کالبد بی جان
و به پيش راندن " اصالح طلبی"متعفن 

مهره های جنایتکار و عوامفریبی نظير 
خاتمی و رفسنجانی و دار و دسته 

و " اصالح طلب"هایشان زیر نام 
برای گرم کردن تنور " پراگماتيست"

انتخابات، در حالی صورت می گيرد که این 
مهره ها با توجه به سابقه و ماهيت ضد 

گرفتن پز  خلقی شان، حتی ظرفيت
طرفداری از دمکراسی برای جلب توده ها 

چرا که تا مغز استخوان به . را هم ندارند
در . نظام ارتجاعی حاکم وابسته هستند

همين رابطه چهره باصطالح برجسته پروژه 
یعنی خاتمی فریبکار با صراحت " اصالحات"

اگر صحبت از انتخابات "مطرح می کند که 
ت که ذات آزاد می کنيم برای اين اس
ما که . جمهوری اسالمی اين بوده

خواستار انتخابات مطلوب و سالم هستيم 
از جمهوری اسالمی و نظامی که مردم به 

و یا " آن رأی دادند دفاع می کنيم
 :"رفسنجانی جنایت پيشه تاکيد می کند

برگزاری انتخابات آزاد مجلس و ریاست 
ها و  جمهوری با حضور واقعی تمامی جناح

ای دلسوز و معتقد به نظام و قانون ه گروه
تواند به خروج از اوضاع کنونی  اساسی می

و برای زدودن هر گونه توهمی " .کمک کند
در وضعيت کنونی "تصریح می کند که 

بدیلی برای نظام جمهوری اسالمی مبتنی 
اهللا  بر والیت فقيه و نيز شخص آیت

ای به عنوان ولی فقيه در کشور  خامنه
  ".شناسد نمی

آیا این تاکيدهای صریح بر التزام منادیان 
دیکتاتوری " نظام"به " انتخابات آزاد"فریبکار 

ولی "و " قانون اساسی"حاکم و  
اش، در جمهوری اسالمی، "فقيه

کوچکترین توهمی در مورد رسوایی نمایش 
انتخاباتی مجلس، چه با وجود و یا بدون 

ایجاد می کند؟  و تازه " اصالح طلبان"وجود 
ر در کدام یک از مجلس های حایز مگ

حکومتی و یا " اصالح طلبان"اکثریت توسط 
سال حکومت دولت خاتمی فریبکار،  ٨

کارگران و زحمتکشان، زنان، جوانان، 
خلقهای تحت ستم ما به کوچکترین حقوق 
پایمال شده خود دست یافته اند که با اتکا 
به تجربه آن خواهان دوباره رای دادن به این 

  ضد خلقی از طبقه حاکم باشند؟ جناح 
  

ماهيت سيستم انتخاباتی در هر نظام 
سياسی ای جدا از ماهيت آن  - اقتصادی

در شرایط سلطه بورژوازی . نظام نيست
وابسته به امپریاليسم و روبنای ناگزیر این 
نظام یعنی یک دیکتاتوری عریان متکی بر 
زور سرنيزه، طبقه حاکم کوچکترین ارزشی 

. اقعی  توده ها قایل نيستبرای رای و
انتخابات در چنين نظامی صرفا برای 
مشروعيت بخشيدن به دیکتاتوری حاکم  

در نتيجه، در چارچوب چنين نظام و . است

رژیم سياسی حافظ آن، دولتها و 
مجلسهای فرمایشی جمهوری اسالمی از 
هر دار و دسته ای، تنها برای پيشبرد 

و خطوط سياسی اقتصادی امپریاليسم 
منافع بورژوازی وابسته ایران با توجه به 
شرایط و بحران نظام و نياز های آن بر سر 
کار می آیند و به این علت،برای توجيه و 
عملی کردن سلطه خویش نه بر آرا توده 
ها بلکه بر اراده طبقه حاکم و ابزارهای 
سرکوب سياسی و ایدئولوژیک آن استوار 

ل سا ٣٢همانگونه که تجربه . هستند
حکومت مذهبی جمهوری اسالمی و 
سالهای حکومت شاه نشان داده،  جناح 
های مختلف طبقه حاکم برای حفظ این 
نظام هيچ چاره ای جز اعمال دائم سرکوب 

دمکراسی حتی به معنی . نداشته و ندارند
صوری و بوژوایی آن در این نظام کمترین 

در چنين نظامی .محلی از اعراب ندارد
ری وابسته، نه تنها یعنی سرمایه دا

سيستم حاکم فاقد پيش شرطهای الزم 
برای برگزاری هر گونه انتخابات دمکراتيکی 
ست، بلکه با توجه به  سلطه یک 
دیکتاتوری عریان به مثابه روبنای ذاتی 
نظام، حتی از انتخابات صوری بورژوازی در 
کشورهای سرمایه داری متروپل،که در آن 

ال یکبار به س ۵-۴طبقه حاکم حداقل هر 
یکی از احزاب شهروندان اجازه انتخاب بين 

  . را می دهد نيز  خبری نيست حاکم
  

تجربه بيش از سه دهه حاکميت جمهوری 
اسالمی و سازمان دهی ده ها انتخابات 
مختلف در چارچوب دیکتاتوری حاکم نشان 

و " آزادانه"داده که اصوال انتظار  انتخابات 
المی در خوش در جمهوری اس" دمکراتيک"

بينانه ترین حالت، یک توهم احمقانه و 
وجود یک قانون . فریبکاری آشکار است

اساسی ضد مردمی مبتنی بر اصل والیت 
فقيه، و حاکمينی که با ضرب و زور تاکيد 
می کنند مشروعيت خود را نه از رای توده 

و از " خدا"ها و از روی زمين بلکه از اراده 
و ساده ترین مانع آسمان می گيرند، اولين 

هر گونه انتخابات دمکراتيک در چنين 
همچنين اعمال نظارت . نظامی ست

استصوابی در این مضحکه،با هدف از 
صافی گذراندن نهایی کاندیداها و کسب 

ذوب " والیت فقيه"اطمينان از اینکه آنها در 
هستند، یکی دیگر از نشانه های این 
واقعيت است که در جمهوری اسالمی ما 
نه با انتخابات متکی بر رای آزاد توده ها 
بلکه با انتصابات حکومتی روبرو هستيم که 
در روز نمایش انتخاباتی با نمایش ميليونی 

ورشکستگی . آراء تقلبی توجيه می شوند
سيستم انتخاباتی جمهوری اسالمی 
آنقدر هویداست که حتی خادمين خود 
نظام نيز با مشاهده رسوایی این سيستم  

انظار توده ها، گاه و بيگاه به آن معترف در 
در همين رابطه اخيرا آخوند . می شوند

دستغيب در دیدار با دانشجویان دانشگاه 
های شيراز در رابطه با فرمایشی بودن 
 :مجلس در جمهوری اسالمی می گوید

تا این نظارت استصوابی لغو نشود وضع «
همين است که مشاهده می کنيد؛ بدین 

لس االن مجلس مستقّلی معنی که مج
نيست و نمی تواند از حقوق مردم دفاع 

سال هشتاد وچهار با تعجب هرچه . کند
تمام سازمان برنامه و بودجه را منحّل 
کردند که بعد هم معلوم شد که آقایان می 
خواهند همه چيز زیر نظر خودشان باشد و 
مجلس هم هيچ گونه دخالتی در این امر 

سی است که نکرد؛ خوب این چه مجل
  »!نمی تواند از حقوق مردم دفاع کند؟

  
دوره  ٨تجربه واقعيت این است که 

انتخابات مجلس و ده ها انتخابات دیگر 
نشان داده که در جمهوری اسالمی و 

که لفافه سلطه طبقه " امام زمان"حکومت 
بورژوازی زالو صفت وابسته به امپریاليسم 

تمامی تصميمات مهم است، در عمل، 
ط به چگونگی اداره و کنترل  مربو

نظام و از جمله ترکيب دولت و مجلس 
در بيت رهبری گرفته شده و سپس 
این وظيفه جناح های مختلف حکومت 
است که  تا به انتصابات حکومتی، 
. ظاهر یک انتخابات مردمی بدهند

معيار در این بساط نه رای توده ها بلکه 
اراده ضد خلقی و نياز های طبقه حاکم 

باشد که قبال صندوقهای رای را با آن  می
در نتيجه شرکت در این . پر کرده اند

مضحکه های انتخاباتی با هر ترکيبی هم 
که برای کاندیداهای  آن معرفی شوند، 
همانطور که تجربه ثابت کرده تنها در 
خدمت طوالنی تر کردن عمر رژیم جنایتکار 
جمهوری اسالمی و شرایط اسارتبار 

تحریم نمایشات . هاستزندگی توده 
انتخاباتی جمهوری اسالمی  همانطور که 

 ٣٢اکثریت توده های تحت ستم ما در طول 
سال گذشته نشان داده اند تنها پاسخ 
  . مناسب به تبليغات دیکتاتوری حاکم است

انتخابات آزاد، قبل از هر چيز به محيطی 
دمکراتيک و آزاد برای تجلی یافتن اراده آزاد 

از دارد و در شرایط دیکتاتوری توده ها ني
مطلق العنان جمهوری اسالمی امکان 
برقراری چنين محيط آزادی با  مبارزه برای 
سرنگونی این رژیم و تمامی دار و دسته 

پس با اتکا . های درونيش گره خورده است
به چنين تجربه مادی ای باید گفت که برای 
برقراری شرایط یک انتخابات دمکراتيک و 

؛ پيش بسوی گسترش مبارزه مردمی 
! انقالبی برای نابودی جمهوری اسالمی

این رای قلبی توده های تحت ستم ما 
  .ست

تبليغات و جو سازی در افکار 
عمومی به منظور ایجاد توهم 
امکان بر گزاری انتخابات آزاد در 
نظام دیکتاتوری حاکم در شرایطی 
دامن زده می شود که بررسی 
واقعيات عينی نشان می دهد که 

ب سال حتی برای عق ٣٢پس از 
افتاده ترین و ناآگاه ترین اقشار 
جامعه ثابت شده که در سيستم 
انتخاباتی ضد مردمی جمهوری 
اسالمی هيچ تغيير اساسی ای 

سيستم . اتفاق نيفتاده است
انتخاباتی جمهوری اسالمی 
سيستمی برای بزک کردن چهره 
کریه دیکتاتوری حاکم با نمایش آراء 
 .ميليونی از پيش آماده شده است
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تبليغات مسموم وزارت اطالعات جمهوری اسالمی حول طرح 
در اپوزیسيون و انعکاس وسيع آن توسط رسانه " نفوذ"و " الماس"

زیر های رژیم در داخل و خارج کشور و همچنين سخنان اخير و
سرمایه "ها و " برنامه"اطالعات جمهوری اسالمی در مورد 

در ميان مخالفين و " نفوذ"دو سال اخير این وزارت برای " گذاری
نظام، " ضد انقالب خارج نشين"نسبت به " آرایش تهاجمی"اتخاذ 

بار دیگر از تالشهای سرکوبگرانه جمهوری اسالمی برای خفه 
  ته استکردن هر صدای مخالف پرده بر داش

  
در حالی که چند هفته از کارزار تبليغاتی وزارت اطالعات رژیم در 

این ارگان جهنمی در ميان بخشی از نيروهای " نفوذ"مورد ادعای 
نمی " تشکيل دولت در تبعيد"آنها از طریق " فریب"اپوزیسيون و 

سخنان وزیر اطالعات رژیم " مهر"گذرد، در روزهای اخير، خبرگزاری 
را در توضيح برخی فعاليتها و تحرکات " الم مصلحیاالسحجت "،

ضد انقالبی جاری و برنامه های امنيتی و اطالعاتی آتی این نهاد 
ضد مردمی بر عليه نيروهای مخالف به تفصيل منعکس نموده 

در این سخنان که در خطبه های پيش از نماز جمعه پخش . است
و نقش  خی تاریبا تاکيد بر اهميت شده است، وزیر اطالعات 

تاکيد می کند که فعلی " رهبری"و " امام"وزارت اطالعات از نظر 
" جنگ فيزيکی" عدم درگيری دراین وزارتخانه برغم مأموران 

برای "  جنگ اطالعاتی سنگينی"در حال با دشمنان نظام ،
وی . هستند" نفوذ و به هم ريختگی مجموعه ضد انقالب"

بر " تهدیدات"مقابله با نقش وزارت اطالعات برای  ضمن توضيح
 خانهوزارتاین " وظایف"بر  ،"مسایل امنيتی" عليه نظام، جدا از

همه ابعاد فرهنگی، "در برای پيشبرد اهداف جمهوری اسالمی 
در وزیر اطالعات، . تاکيد کرد "اجتماعی، سياسی و اقتصادی

" ضربات جبران ناپذیر"با اشاره به  بخش دیگری از سخنان خود
با که  نمودعنوان  ٨٨بش انقالبی توده ها در سال ناشی از جن

دوسال گذشته در این "در " سرمایه گذاری بسيار زیاد"
که مجموعه اطالعاتی کشور از "تالش شده " وزارتخانه

حالت تدافعی بيرون بيايد و در مقابل دشمنان حالت 
مصلحی در توضيح وظایف فعلی مزدوران  ."تهاجمی بگيرد

ايجاد ترديد و شکاف در جريان ضد " مدستگاه امنيتی رژی
ترين اقدامات  را از جمله تازه" های خارج نشين انقالب

وعده داد که در  و وزارت خانه اهریمنی خویش اعالم کرد
های ديگر وزارت اطالعات برای نفوذ و  آينده نزديک برنامه"

را به مردم اطالع  "به هم ريختگی مجموعه ضد انقالب
  .خواهد داد

  
نجا که به نقش دستگاههای اطالعاتی و امنيتی بطور کلی و تا آ

وزارت اطالعات اهريمنی جمهوری اسالمی بطور مشخص باز می 
گردد این حقيقت روشنی ست که اصوال تالش برای سرکوب 
فيزیکی، نفوذ در صفوف نيرو های مخالف، تالش برای ایجاد 

ی و اغتشاش فکری و تشکيالتی در درون سازمان های انقالب
باالخره نابود ساختن نيروهای مخالف نظام یکی از وظایف 
هميشگی این نهادهای جنایتکار و ضد خلقی ست که با هدف 

اتفاقا کارنامه سراسر . حفظ شرايط ظالمانه حاکم صورت می گيرد
جنایت وزارت اطالعات جمهوری اسالمی از اولين روزهای تاسيس 

مخوف و جنایتکار چگونه  اش تا کنون، نشان می دهد که این نهاد
با بهره گيری از تجارب ساواک شاه و کادرهای آن در وزارت 
اطالعات و همچنين با در دست داشتن منابع مالی چشمگير، در 
طول چند دهه با تالشی وقفه ناپذیر  به پيشبرد وظيفه اصلی اش 
یعنی حفظ نظام و حراست از دیکتاتوری حاکم پرداخته و در این راه 

زمان دادن هيچ جنایتی در حق توده ها و فرزندان پيشاهنگ از سا
بنابراین، با تکيه بر واقعيت های فوق . آنان کوتاهی نکرده است

الذکر، هرچند سخنان اخير وزیر اطالعات جمهوری اسالمی فاقد 
نکته تازه ای ست، اما این تبليغات رسمی و تهدیدات رئيس 

ریزی برای " برنامه"و " ریسرمایه گذا"وزارتخانه مزبور مبنی بر 
ايجاد ترديد و "و " نفوذ"تهاجم به نيروهای مخالف و تالش برای 

در دو سال آینده،  "های خارج نشين شکاف در جريان ضد انقالب
نشان دهنده نياز مبرمی ست که دیکتاتوری حاکم در وضعيت 
بحرانی کنونی برای تعرض به نيروهای مخالف خود احساس می 

کته ای ست که باید مورد توجه نيروهای انقالبی این، ن. کند
اگر به شرایطی  .قرار گيرد و با هشياری با آن برخورد شود

که تبليغات فوق الذکر در بطن آن جریان دارد توجه کنيم خواهيم 
دید که مقامات اطالعاتی جمهوری اسالمی در حالی از برنامه 

کاف در ميان ریزی دو ساله و ضرورت تهاجم و ایجاد تردید و ش
نيروهای مخالف خود صحبت می کنند که کليت دستگاه سرکوب 
جمهوری اسالمی هنوز با عواقب ناشی از خيزش انقالبی عظيم 

که دستگاه تبليغاتی جمهوری اسالمی آنرا  ٨٨توده ها در سال 
می نامد، دست و پنجه نرم می کند و مقامات امنيتی " فتنه"

البی توده های فاقد تشکل در همچنان از رابطه بين خيزش انق
داخل و نيروها و تشکيالت های مخالف مستقر در خارج کشور در 

  . هراس هستند و به آن معترف شده اند
  

یکی از مهمترین مسایلی که سوژه مشترک بازجوهای جالد رژیم 
در کهریزک ها و سياهچالهای جمهوری اسالمی بر عليه جوانان 

ت، همانا حساسيت آنان روی دستگير شده را تشکيل داده اس
وجود ارتباط جوانان در داخل ایران با نيروهای خارج کشور و فشار 

سال اخير ٢در طول . برای یافتن سرنخ های تشکيالتی بوده است
ارزیابی و مقابله با این خطر، یکی از دغدغه های دستگاه سرکوب 

ين اکنون نيز نگرانی از چن. جمهوری اسالمی را تشکيل داده است
ریزی و تشدید سرمایه " برنامه"نقش و رابطه ای ست که ضرورت 

ايجاد ترديد و شکاف در نفوذ و در هم ریختگی و "گذاری به منظور 
را برای استثمارگران حاکم  "های خارج نشين جريان ضد انقالب

  . شدت بخشيده است
  

در اینجا الزم است روی یک موضوع مهم که با زندگی و مسایل 
معموال وقتی . راد مبارز ارتباط تنگاتنگ دارد، تأکيد شودسياسی اف

از وزارت اطالعات، عملکرد و مزدورانش سخن به ميان می آید 
آنچه در ذهن متبادر می شود بيشتر اوقات  تصویری از  شکنجه 
گر و یا یک جيره خوار مزد بگير مخفی و علنی برای شکار، زندانی 

ست؛ مزدوری که با اعمال قدرت کردن و شکنجه و ترور انقالبيون ا
و مبادرت به جنایت و تبهکاری به قلع و قمع و سرکوب  فيزیکی

گرچه بدون شک . مخالفين نظام و تشکيالتهای آنان دست ميزند
چنين تصویری، یک تصویر واقعی از عملکرد دستگاه های امنيتی 

 . ارائه می دهد، اما این تصویر بشدت ناکامل و سطحی است
 

ندین دهه مبارزه تشکلهای مردمی و انقالبی با دو تجربه چ
رژیم دیکتاتوری شاه و جمهوری اسالمی و دستگاه های 
امنيتی آنان نشان داده که ما نه صرفا با یک دستگاه 
شکنجه گر و خشن بلکه با یک سيستم مخوفی روبرو 

عملياتی در حوزه  اشکال متنوعهستيم که با مبادرت به 
یک نيز وظيفه مرکزی و استراتژیک ایدئولوژ -های سياسی

در . خود یعنی حفظ نظام و رژیم حاکم را به پيش می برد
اعمال بی وقفه زور و سرکوب فيزیکی از یکسو و مبارزه ای واقع، 

دائمی در تمام عرصه های سياسی و ایدئولوژیک برای نابود کردن 
تشکلهای مخالف و جنبش های انقالبی توده ها از سوی دیگر، 

فه بنيادی دستگاه های امنيتی ضد خلقی را تشکيل می وظي
با اتکا به تجارب عينی، در مبارزه طبقاتی بين طبقات . دهد

 

  !و ضرورت هشياري نيروهاي انقالبي "آرايش تهاجمي وزارت اطالعات"
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استثمارگر و توده های تحت ستم، دشمن بهتر از هر کس دیگری 
قادر به تحقق  - به تنهایی- می داند که صرف اعمال زور فيزیکی 

گردانندگان موثر اهداف ضد انقالبی استثمارگران حاکم و 
سازمانهای امنيتی آن نيست؛ مگر آن که با یک جریان دایمی از 
امکانات، اقدامات اقتصادی،فرهنگی و سياسی و ایدئولوژیک بر 

درست همين جریان غالبا نا محسوس . عليه مخالفين تقویت شود
ولی مهم است که هميشه در طول تاریخ، با نقش آفرینی عوامل 

نمونه کامًال . اکم تقویت شده استبا مزد و بی مزد نظام ح
برجسته از این واقعيت را بيش از هر وقت دیگر در طول تاریخ 
معاصر ایران، می توان در نهاد امنيتی رژیم جمهوری اسالمی 

  . یعنی وزارت اطالعات آن مشاهده نمود
  

واقعيت این است دستگاه امنيتی جمهوری اسالمی بجز 
دارای ... و خانه های امن و اسلحه و ابزار شکنجه و زندان 

ایدئولوژیک و اتاق های فکر و  –بخش بزرگ سياسی 
اندیشمندان خدمتگزار خویش در مجموعه متنوعی از 
روابط مرئی و نامرئی است که دائما به توليد و نشر انواع 
و اقسام تفکرات ضد انقالبی و مبارزه با ایده های انقالبی 

   .مشغولند
  

ق مبارزه طبقاتی می توان دید که چگونه امروز در شرایط تعمي
رژیم ضد خلقی حاکم با استفاده از نيروهای بخش فرهنگی وزارت 
اطالعات خویش و با یاری روشنفکران خودفروخته، می کوشد با 
توسل به ابزار ایدئولوژیک و سياسی، افکار ، مواضع انقالبی و 

هر چه رادیکال و بویژه افکار و مواضع کمونيستی را به طور 
رژیم از این طریق  سعی می . گسترده تری مورد حمله قرار دهد

کند تا دایره قدرت و تاثير سرکوب و اعمال زور عریان فيزیکی بر 
اگر . عليه نيروهای مخالف خود را در ابعاد اجتماعی چند برابر کند

نخواهيم به راه دور برویم، تجربه انتشار دو جلد کتاب از سوی 
از سوی (م در ارتباط با چریکهای فدایی خلق جنایتکاران حاک

نمونه ایست که ) موسسه مطالعات و پژوهش های سياسی
بروشنی نشان می دهد چگونه دژخيمان وزارت اطالعات در حالی 
که دستان شان تا مرفق آلوده به خون توده های به پاخاسته و 

ای بویژه جوانان انقالبی در خيابانها، شکنجه گاه ها و کهریزک ه
حکومت می باشد، کوشيده اند تا در عرصه نظری نيز زیر نام 
پژوهش و روشنگری، کتاب بنویسند و در این کتابها جوانان تشنه 
آگاهی انقالبی را با مشتی دروغ های بيشرمانه، از مبارزه و 

یا در واقع اعمال قهر برای گسستن " خشونت"توسل به 
ی ثمر بودن و به نتيجه آنها با ادعای ب. زنجيرهایشان بازدارند

نرسيدن هر مبارزه ای می کوشند، جوانان مبارز ایران را نسبت به 
هر گونه فعاليت سياسی و تشکيالتی، هر گونه تالش مبارزاتی 
برای احقاق حقوق طبيعی شان و اصوال هر گونه اعالم مخالفت 
جدی با نظام حاکم نا اميد سازند  و باالخره گرایش وسيع 

ود نسبت به هر تجربه و تفکر انقالبی و آزادی بخش اجتماعی موج
  . را عقيم نمایند

  
در چهارچوب سياست فوق است که ما می بينيم که درست به 
موازات تشدید تالشهای ساوامای جمهوری اسالمی برای پيشبرد 

ایجاد شک و تردید در "و " نفوذ"خط ضد انقالبی خویش، یعنی 
بر عليه این " تهاجمی"رایش ، و گرفتن آ"ميان نيروهای مخالف

نيروها، چگونه در دنيای مجازی، همين خط ضد انقالبی و 
اهریمنی حتی توسط برخی که خود را در صف نيروهای مخالف 

در حقيقت در راستای . جلوه می دهند به پيش برده می شود
به اپوزیسيون، وزارت اطالعات نه تنها قلم " تهاجم"سياست 

شناخته شده خویش را به خدمت  بدستان سرسپرده علنی و
گرفته بلکه کسانی را هم در چهره نامشخص به کار در حوزه نظر 

اینها به اسم اپوزیسيون در این یا آن نشریه و . برگمارده است
در عين . سایت در داخل یا خارج از کشور به مزدوری مشغولند

حال وزارت اطالعات کوشيده است روشنفکرنماهای نادانی را هم 
خدمت بگيرد که در تعقيب منافع حقير خویش حتی استعداد  به

بازیچه دست ارتجاع قرار گرفتن را هم دارا بوده و در عمل آن را 
  .  نشان می دهند

  

واضح است که در چنين شرایطی، برای همه انسان های دلسوز 
کوشنده راه سعادت و خوشبختی توده ها، شناخت نيروهای 

سيون ظاهر می شوند يلف رژیم در اپوزاطالعاتی که با عنوان مخا
تازه در این ميان، روشنفکرنما های . کاری راحت و آسان نيست

نادان نيز هستند که در ارتباطی غير مستقيم و  نا آگاهانه با آن 
وزارت جهنمی، پيگيرانه و بی مهابا به جا انداختن خطوط و پيشبرد 

اجم به هدفی مشغولند که از سوی وزارت اطالعات برای ته
  . نيروهای مخالف، مطرح شده است

 
در دنيای مجازی و در محيط خارج از کشور، نيروهای مبارز با افراد 
یا جریانی مواجه هستند که در شرایط سلطه یکی از تبهکارترین 
دیکتاتوریهای ضد خلقی حاکم بر حيات و هستی کارگران و 

رزه برای خلقهای تحت ستم ما، به جای مبارزه و یا کمک به مبا
برافکندن رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی، ضمن ادعای مخالفت با 

به " تهاجم"و " مبارزه"رژیم حاکم، اساس فعاليت نظری خود را  
مخالفين جمهوری اسالمی و بویژه نيروهای رادیکال و انقالبی قرار 
داده اند، تا جایی که جریانی دائمی از سم پاشی و دروغ پراکنی 

مانها و نيروهای رادیکال، تالش برای نفوذ، ایجاد تفرقه بر عليه ساز
و شک و تردید در ميان این نيروها، کوشش برای تلف ساختن و 
منحرف کردن انرژی مبارزاتی فعالين سياسی رادیکال در کانالهای 
انحرافی و اصوال تالش برای کوبيدن و تضعيف هر گونه تشکل 

دغدغه دائمی و ... ی و انقالبی و مبارز موجود در افکار عموم
البته در .   این جريان یا افراد را تشکيل می دهد" پراتيک"اساس 

بعضی موارد، این فریبکاری یعنی حرکت در جهت و یا به موازات 
خط ضد انقالبی وزارت اطالعات در قالب به اصطالح نقد و انتقاد 
یک نيروی انقالبی و در عين حال تظاهر به همراهی با نيروهای 
مبارز و مخالف ، به ناگزیر افشا گشته و چهره سياه برخی از 

ظاهرا اولترا انقالبی و یا سایتها و بلندگوهای آنان " منتقدین"این
به عنوان یک مثال، در این . برای افکار عمومی روشن شده است 

حزب "زمينه خواننده عالقه مند  می تواند به اعالميه اخير 
ر مورد یکی از فعالين سابق این د" کومه له -کمونيست ایران

جریان بنام  نادر کيانی رجوع کند، که با به راه انداختن یکی دو 
و " انتقاد"سایت اینترنتی و نوشتن مطالب متعددی به 

و رهبرانش " کومه له - حزب کمونيست ایران"برعليه " افشاگری"
در شرایطی ست " انتقادات"ها و " افشاگری"این . پرداخته است

علوم شده که وی بدليل تالش برای نفوذ در روابط تشکيالتی که م
کومه له و رو شدن روابط پنهانش با دستگاه اطالعاتی جمهوری 

نامبرده پس از افشای . اسالمی، از این جریان اخراج شده بود
رابطه اش به عنوان مامور نفوذی در کومه له و ترک صفوف این 

دستگير و " ار کردستانحکومت خودمخت"جریان،  توسط ماموران 
ماه زندان، به مقامات جمهوری اسالمی تحویل  ٣پس از تحمل 

البته  نمونه فوق تنها یک مورد از تالشهای ضد انقالبی . داده شد
جمهوری اسالمی برای پيشبرد خط نفوذ، تهاجم  و یا تضعيف 
نيروهای مخالف در خارج کشور را ارائه می دهد و به هيچ رو 

موارد و مهمتر از آن، تمام روشها و مکانيزمهای بيانگر تمام 
استفاده شده و یا در حال استفاده توسط وزارت اطالعات برای 

اما نفس . پيشبرد اهداف ضد انقالبيش در خارج کشور نيست
آشکار شدن همين نمونه، بویژه در بستر تهدیدات و ادعاهای اخير 

به " متهاج"وزارت اطالعات جمهوری اسالمی که رسما خط 

  

تجربه چندین دهه مبارزه تشکلهای مردمی و انقالبی با 
دو رژیم دیکتاتوری شاه و جمهوری اسالمی و دستگاه 
های امنيتی آنان نشان داده که ما نه صرفا با یک 
دستگاه شکنجه گر و خشن بلکه با یک سيستم مخوفی 

عملياتی در  اشکال متنوعروبرو هستيم که با مبادرت به 
یدئولوژیک نيز وظيفه مرکزی و ا - حوزه های سياسی

استراتژیک خود یعنی حفظ نظام و رژیم حاکم را به پيش 
در واقع، اعمال بی وقفه زور و سرکوب فيزیکی . می برد

از یکسو و مبارزه ای دائمی در تمام عرصه های 
سياسی و ایدئولوژیک برای نابود کردن تشکلهای مخالف 

گر، وظيفه و جنبش های انقالبی توده ها از سوی دی
بنيادی دستگاه های امنيتی ضد خلقی را تشکيل می 

 . دهد
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نيروهای مختلف خارج کشور در تمام عرصه ها را خط رژیم 
متبوعش اعالم می کند، واقعيتی ست که همانگونه که گفته 
شد، باید مورد توجه و هشياری سازمانها و فعالين سياسی مبارز 

  .    و انقالبی قرار گيرد
 

واقعيت این است که امروز جدال بين دستگاه امنيتی 
ا نيروهای مخالف و تشکيالتهای جمهوری اسالمی ب

همانگونه که وزیر تبهکار این وزارتخانه –انقالبی و مبارز 
تنها یک جدال و برخورد فيزیکی نيست،  -تاکيد می کند

بلکه نبردی ست در تمام عرصه ها برای تضعيف و نابودی 
به همين دليل در  .تشکيالتها و نيروهای سياسی مخالف

در تمام " تهاجم"م و تبليغ رسمی خط شرایط بحرانی کنونی، اعال
عرصه های نظری و سياسی و فرهنگی به اپوزیسيون جمهوری 
اسالمی و بویژه نيروهای کمونيست رادیکال و انقالبی ضد نظام 
حاکم، هشداری ست که مطمئنا باید سوای جنبه فيزیکی و 
. تهدیدی نهفته در آن از سوی نيروهای انقالبی جدی گرفته شود

و " شک و تردید"، تالش برای ایجاد "جنگ اطالعاتی"تشدید 
در صفوف نيرو های مخالف، برنامه ریزی برای تهاجم و در " نفوذ"

هم ریزی نيروهای خارج کشور به منظور  تضعيف و نابودی آنان 
نشان دهنده تشدید یک نياز ضد خلقی در نظام بحران زده حاکم 

  . ی ستبه منظور سرکوب انقالب و توده های انقالب
درک این حقيقت و مهمتر از آن تالش برای به شکست کشاندن 
نقشه ها و توطئه های دشمن از طریق تقویت وحدت مبارزاتی 

بين نيروهای انقالبی و تشدید مبارزه بر عليه رژیم ضد خلقی 
جمهوری اسالمی و افشای پروژه های امنيتی حکومت، تنها 

رت اطالعات جمهوری پاسخ مناسب به تبليغات ضد انقالبی وزا
 .اسالمی است

  شفق. ع
 ١٣٩٠تير  

تالشهای ساوامای جمهوری درست به موازات تشدید 
و " نفوذ"اسالمی برای پيشبرد خط ضد انقالبی خویش، یعنی 

، و گرفتن آرایش "ایجاد شک و تردید در ميان نيروهای مخالف"
بر عليه این نيروها، چگونه در دنيای مجازی، همين " تهاجمی"

خط ضد انقالبی حتی توسط برخی که خود را در صف 
در . ند به پيش برده می شودنيروهای مخالف جلوه می ده
به اپوزیسيون، وزارت " تهاجم"حقيقت در راستای سياست 

اطالعات نه تنها قلم بدستان سرسپرده علنی و شناخته شده 
ه کسانی را هم در چهره خویش را به خدمت گرفته بلک

اینها به اسم . کار در حوزه نظر برگمارده استنامشخص ب
و سایت در داخل یا خارج از اپوزیسيون در این یا آن نشریه 
در عين حال وزارت اطالعات . کشور به مزدوری مشغولند

خدمت بگيرد که در روشنفکرنماهای نادانی را هم بکوشيده 
حتی استعداد بازیچه دست ارتجاع  دتعقيب منافع حقير خو

 .  قرار گرفتن را هم دارا بوده و در عمل آن را نشان می دهند

  19از صفحه    ...آرش كمانگير و طالبان ما
  
سال است که برای تداوم بخشيدن به عمر  ٣٢که بيش از  جمهوری ننگ و نيرنگ اسالمی و پادوهای رنگارنگ آنان،ما، مقامات " طالبان"

 ٣٢بيش از . اند های ما کشيده های ما را زیر پا گذاشته و زنجيری گران بر گرده و دست و پای توده ی تودهننگين نظام خود تمامی حقوق انسان
نموده و با اعمال  راستين خود یعنی سرمایه" پروردگار"ای برای پوشاندن چهره ننگين  بالهت دینی را وسيلهسال است که 

ما را مورد هجوم وحشيانه خود قرار داده، شکنجه کرده، سنگسار نموده،  های های دیکتاتوری توده ترین شيوه شدیدترین و عریان
  داری جهانی زنجيری سرمایه اینان بيش از هر چيز نگهدار و سگ. اند عضو کرده و به چوبه دار و یا جوخه تيرباران سپرده نقض

اما اجازه . ورزند جنايتی دريغ نمی پوشاندن چهره ننگين سرمایه از هيج هستند و در راستای همين پاسداری است که برای
داری جهانی و سگهای زنجيریش برچيده نشده  تا روزی که بساط سرمایه. نخواهيم داد که این رسالت را زیر عبای خود پنهان کنند

که در  و با همه توان فرياد خواهيم زد. شان از پای نخواهيم نشست ای از افشای آنها کوتاهی نکرده و تا سرنگونی باشد لحظه
  .باشد های آن می ایران نخستين گام برای رسيدن به آزادی، سرنگون کردن جمهوری اسالمی با تمام جناح

  !سرنگون باد رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی ایران
  !داری جهانی و سگهای زنجيریش مرگ بر سرمایه
  !زنده باد آزادی! درود بر کمونيسم

  
  :ها پانوشت

  
  :بخوانيد" مازندرنومه"توانيد در سایت  يبی در این مورد را میگفته نق. ١

http://www.mazandnume.com/?PNID=V12233  

  :بخوانيد" نيوز  شمال" توانيد در سایت  گفته نقيبی در این مورد را می. ٢

http://www.shomalnews.com/?view&sid=46027  

  :نگاهی بکنيد" تمنای وصال"در سایت " سيد عبدالحسين مختاباد"برای نمونه به نوشته . ٣

37.aspx-http://smokhtabad.blogfa.com/post  

  .اند آمده ٢و  ١های  هایی در که باال به آنها اشاره شد، در همان شماره های ناشيانه از جمله در محتویات گزارش یاین ماستمال. ۴

  :باشند را در اینجا ببينيد ستيز این نظام ضدانسانی می های این دو پادوی جمهوری اسالمی که به راستی نشاندهنده دید زن گفته. ۵

http://asghar-joudi.com/2011/06/12/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-
%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-
%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-
%D8%AF%D8%A7%D8%B4/ 

  )٢٠١١ژوئيه  ٧( ١٣٩٠تير  ۶ استکهلم، پنجشنبه

نادر ثانی
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تردیدی نيست که جنبش نوین کمونيستی ایران که اساسا با 
رستاخيز سياهکل و تولد سازمان چریکهای فدایی خلق ایران 
اعالم موجودیت کرد، خيلی سریع تغييرات شگرفی را در تمام 

حانه پيکار مسل. عرصه های حيات سياسی توده ها موجب گشت
بهمن  ١٩که پاکباخته ترین فرزندان کارگران و زحمتکشان ایران در 

با نثار خون خود آغاز کردند، در تداوم خویش به یک جنبش  ۴٩
عظيم توده ای بدل گشت که یکی از مهمترین زرادخانه های 

تا جایی که . امپریاليسم در منطقه خاورميانه را به لرزه درآورد
کر نقش تاریخی ای گردد که رستاخيز امروز هيچکس نيست که من

سياهکل و چریکهای فدایی خلق در پيشبرد مبارزات انقالبی 
درست به اعتبار . کارگران و توده های رنجبر ایران ایفا نمودند

تاثيرات مبارزاتی عظيم این حرکت، چریکهای فدایی خلق ایران از 
ان همان ابتدای موجودیت خود مجبور به نبردی سهمگين و همزم

نبرد با امپریاليسم و رژیمهای وابسته به آن از . در دو جبهه بوده اند
یکسو و جدال با جلوه های رنگارنگ اپورتونيسم مزمنی که در دوره 
های متفاوت بر بخش اعظم جنبش کمونيستی ایران حاکم بوده 

اگر بپذیریم که رسالت تاریخی اپورتونيسم در جنبش . است
ای تهی کردن انبان پرولتاریا از کمونيستی همانا تالش بر

سالح مبارزه طبقاتی یعنی مارکسيسم ـ لنينيسم و به 
هرز بردن نيروی انقالبی جنبش پرولتاریاست، باید صادقانه 
اعتراف کرد که اپورتونيستهای وطنی ما در طول حيات 

به جرات . خود این وظيفه را به نحو احسن به پيش برده اند
موارد ضرباتی که توسط  ميتوان گفت که در برخی

اپورتونيستهای رنگارنگ بر جنبش طبقه کارگر و توده های 
محروم وارد شده بسيار مهلک تر و مؤثرتر از قدرت سرکوب 
رژیم هایی بوده است که کمر به نابودی فيزیکی نهضت 

نمونه بارز این حقيقت را ميتوان . رهایی بخش ما بسته اند
ازمان چریکها در قيام در خيانت آشکار رهبران غاصب س
شکی نيست که یکی از  .دالورانه بهمن بخوبی مشاهده کرد

مهمترین دالیل شکست و عدم پيشروی قيام بهمن همانا خائنين 
توده ای ـ اکثریتی بودند که در راس این سازمان النه کرده و به 
اعتبار نفوذ و محبوبيت توده ای آن سازمان مردمی، جنبش 

اهه بردند و به دنباله روی از بورژوازی وابسته و انقالبی را به بير
  .رژیم تبهکار جمهوری اسالمی کشاندند

 
با توجه به این واقعيت بوده که از بدو تولد جنبش نوین کمونيستی 

، یکی از وظایف مرکزی مدافعين تئوری مبارزه ۴٩ایران در سال 
ن مسلحانه را پيکار با سموم اندیشه های اپورتونيستی در ای

بویژه آنکه در طول تاریخ جنبش رهایی . جنبش تشکيل داده است
بخش ما و پس از آنکه مدافعين تئوری مبارزه مسلحانه اثبات 

ر سم دنمودند که این تئوری، انطباق خالق مارکسيسم ـ لنيني
پس از آنکه پراتيک آنها باعث سرازیر شدن . شرایط ایران است

ا به عرصه مبارزه شد، سيل قدرت تاریخی خلقهای تحت ستم م
اپورتونيستها در راستای وظایف خود یک دم از حمله به تئوری 

  .مبارزه مسالحانه غافل نماندند
 

بررسی تاریخ جنبش چپ ایران بویژه پس از قيام بهمن به 
روشنی نشان ميدهد که اکثر جریانات اپورتونيستی حاضر 

نند قارچ که عمدتا در شرایط شبه دموکراتيک آن دوران ما
از زمين روئيدند، کوشيدند تا هویت سياسی ـ ایدئولوژیک 
خود را نخست با حمله به تئوری مبارزه مسلحانه و رد 

البته هر پيشرفتی هم در این  .کسب کنند" مشی چریکی"
زمينه نصيب فرصت طلبان شد، محصول مساعدتهای رهبران خائن 

حبوب توده ای توده ای ـ اکثریتی بود که در راس یک سازمان م
کردن مبارزه مسلحانه، نفی شيوه های قهرآميز و " رد"مشغول 

تجدیدنظر در تمام پرنسيبهای درخشان مبارزاتی این سازمان 
اصوال یکی از رسالتهای تاریخی اپورتونيسم در هر شکل و . بودند

شمایلی، همانا ایجاد اغتشاش و تشتت در ميان صفوف جنبش 
دن ایده های سازشکارانه به صفوف آن و انقالبی از طریق وارد کر

اکثر اپورتونيستهای وطنی . کندکردن برندگی انقالبی جنبش است
نيز از همان اعالم موجودیت شان به منظور پيشبرد رسالت 
تاریخی خود به تئوری مبارزه مسلحانه که نام چریکها را در ميان 

ده از هر مردم با نام کمونيسم و انقالب عجين کرده بود با استفا
  .وسيله و شيوه ای یورش بردند

 
به این ترتيب بررسی اسناد جنبش کمونيستی ایران در یکی دو 
دهه اخير نشانگر وجود خروارها ردیه نویسی اپورتونيستهای 

برغم این قاطعانه . رنگارنگ بر عليه تئوری مبارزه مسلحانه است
الها با ميتوان گفت که هيچيک از فرصت طلبان رنگارنگ در طول س

وجود انبوه خرافاتی که در ادبيات خود بر عليه تئوری مبارزه 
مسلحانه رواج داده اند، قادر نگشته اند در واقعيت حتی به صحت 
یکی از مواضع ایدئولوژیک ـ سياسی اساسی این مشی خدشه 

شاید . ای وارد کنند و یا سند ارزنده ای را به جنبش ارائه دهند
قيتی که در این راه نصيب آنان گشته بتوان گفت که تنها موف

عبارت از این است که آنها با راه اندازی یک کارزار وسيع تبليغاتی 
موفق شده اند تا ذهن نيروها و هواداران ساده اندیش خود را 
نسبت به حقایق مربوط به مشی انقالبی یعنی تئوری مبارزه 

داران و امروز اگر از تمام هوا. مسلحانه همچنان کور نگهدارند
بپرسيد که تئوری " کار آرام سياسی"مدافعين دوآتشه 

مبارزه مسلحانه چيست و اصوال مدافعين تئوری مبارزه 
مسلحانه چه ميگویند و وجه تفرق آنها با سایر نيروهای 

چيست با تعجب مشاهده سم مدعی مارکسيسم ـ لنيني
خواهيد کرد که دانش و فهم اکثریت قریب به اتفاق آنها از 

ن تئوری نه محصول یک تحقيق مستقل بلکه در دایره ای
خرافات و درک محدودی است که ادبيات اپورتونيستی در 
این زمينه به نام تئوری مبارزه مسلحانه نقد و به افکار 

این حقيقت ناگوار ضرورت . عمومی ارائه داده است
تشریح و تبليغ مداوم ایده های انقالبی تئوری مبارزه 

ید مبارزه ایدئولوژیک جدی برای افشای مسلحانه و تشد
تئوریهای اپورتونيستی را به مدافعين این تئوری گوشزد 

در این نوشته کوشش برآن است تا ضمن یک مرور مختصر  .ميکند
از شيوه اپورتونيستها در مبارزه ایدئولوژیک بر عليه مدافعين تئوری 

  !روشهاي اپورتونيستي در برخورد با تئوري مبارزه مسلحانه
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ها نيز در مبارزه مسلحانه، به یکی دو مورد اساسی از اتهامات آن
و " جدایی از توده ها"مواضع تئوریک مبارزه مسلحانه نظير " نقد"

  .پرداخته شود" بسج طبقه کارگر"امر 
 

  !اپورتونيستها و مبارزه ایدئولوژیک
 

نگاهی به چگونگی برخورد نظری اپورتونيستها با تئوری مبارزه 
مسلحانه موکدا موید آن است که برخورد محافل و گروههای 

داعيه دار جنبش کمونيستی با تئوری مبارزه مسلحانه مختلف 
این گروهها بارها تئوری . هيچگاه جدی و مسئوالنه نبوده است

اعالم کرده و آن را کرارا " مرده"و " مردود"مبارزه مسلحانه را 
بدون آنکه حتی جرات کنند که در رابطه با . کرده اند" دفن"

یک مبارزه ایدئولوژیک بنيانهای فکری و اساسی این تئوری وارد 
  .پرولتری شوند

 
کمونيستها برای نقد پرولتری هر مشی سياسی، نخست 
بر واقعيات کنکرت اقتصادی ـ اجتماعی موجود تکيه 

آنها اگر اعالم کنند که فالن مشی سياسی . ميکنند
مشخص قادر به حل مسائل مبارزه و اهداف آن نميباشد، 

های روشنی که در مطمئنا این حکم را با تکيه بر فاکت
زندگی مادی وجود دارند، به اثبات ميرسانند و نشان 
ميدهند که چگونه قانونمندی ها جامعه و سير تکامل آن در 

اما باصطالح مبارزه . مشی مورد نظر انعکاس نيافته اند
ایدئولوژیک اپورتونيستهای ما در تقابل با تئوری مبارزه 

پرولتری و اصول مسلحانه همواره فاقد چنين پرنسيپهای 
آنها  .حاکم بر یک مبارزه ایدئولوژیک کمونيستی بوده است

هيچگاه قادر نبوده اند که از مبارزه مسلحانه یک نقد دیالکتيکی 
فقر تئوریک و بی بضاعتی سياسی باعث گشته که . ارائه دهند

بسياری از آنها حتی قادر به فهم عمق نظرات مارکسيستی ای 
بارزه مسلحانه در طول سالهای متمادی که توسط معتقدان به م

در رابطه با ساختار جامعه ما، مضمون تضادهای طبقاتی موجود و 
سير آن، مرحله انقالب، ضرورت و چگونگی هژمونی طبقه کارگر 
برای انقالب و نيل به سوسياليسم و کمونيسم ارائه شده، 

در ميان ردیه نویسی های اپورتونيستها بر فی المثل . نگردند
عليه مبارزه مسلحانه، آنها هيچگاه به تحليلی که این 
مشی از ساختار اقتصادی ـ سياسی جامعه ارائه ميکند 

فراتر از این، در این زمينه مطالعه ادبيات . نميپردازند
اپورتونيستها نشان ميدهد که حتی خود آنها هيچ تحليل 
مستقالنه و جامعی در مورد ساختار اقتصادی ـ اجتماعی 

در مقابل، منتقدین مبارزه مسلحانه در  .در دست ندارند جامعه
تمام طول حيات خود در مورد مسایل اساسی انقالب جز 

مشغله ای نداشته و به " اصول عام"الگوبرداری و یا رونویسی از 
جای تالش برای حل عملی مسایل تنها به یک سری فرمولهای 

ل مشخص انتزاعی تئوریک چسبيده و کوشيده اند تا به مسای
  .مبارزه طبقاتی با توسل به آن فرمولها جواب دهند

 
خصوصيت بارز دیگر اپورتونيستهای وطنی در رديه نویسی 
بر عليه تئوری مبارزه مسلحانه، آن است که ایشان از آنجا 
که قادر به یک برخورد پرولتری با مواضع سياسی ـ 

در ایدئولوژیک مدافعين تئوری مبارزه مسلحانه نبوده اند، 
تعرض به این مشی همواره نخست مواضع واقعی این 
تئوری را تحریف کرده و سپس آنچه که توسط خود آنها به 

 .اختراع شده را باصطالح نقد کرده اند" مشی چریکی"نام 
در تبليغات مسموم آنها بر عليه تئوری مبارزه مسلحانه که باید 

ليان دراز تا اعتراف نمود متاسفانه در جنبش چپ ایران در طول سا
حدی هم برد یافته است، برخی از مشخصات خلق شده برای 

جدایی از : "معتقدین به تئوری مبارزه مسلحانه از این قرار است 
بها ندادن به کار "، "اعتقاد صرف به کار نظامی و سالح"، " توده ها
عدم اعتقاد به سازماندهی طبقه کارگر و ایجاد حزب "، " سياسی

بدیهی است هنگاميکه با . خزعبالتی از این دست و" طبقه کارگر
مخدوش کردن مسایل واقعی و تحریف آنها که خصوصيت اصلی 
کار اپورتونيستها در مقابله با تئوری مبارزه مسلحانه است، این 

مبارزه " رد"تئوری تا حد چنين احکام کودکانه ای نزول داده شود 
د البته در این زمينه مسلحانه از عهده هر ذهن ساده ای نيز برميآی

به رغم تالشهای دهها . باید به یک نکته مهم اشاره نمود
محفل و گروه و جریان اپورتونيستی که در طول سالهای 
مدید هر یک به نوعی داعيه دار باصطالح نقد و مردود 
شمردن تئوری مبارزه مسلحانه بوده اند، بررسی کارنامه 

يدهد که در کار آنها عملی تمام آنها در این زمينه نشان م
هر آنچه که این . هيچ نوآوری ای صورت نگرفته است

گروهها در رابطه با تئوری مبارزه مسلحانه قلم فرسایی 
کرده اند، تنها کپی گاهًا ناشيانه جعليات حزب خائن توده 
در مورد مبارزه مسلحانه در اولين سالهای تولد جنبش 

طر حق آب و با این فرق که بخا. نوین کمونيستی است
گلی که حزب توده در اپورتونيسم و انحطاط داشته است، 
در ردیه نویسی به مشی مسلحانه از سابقه و وقاحت 

این به هيچوجه یک تشابه . بيشتری برخوردار بوده است
باید خاطر نشان کرد که به رغم آنکه تذکر این . ساده نيست

، بنيادهای حقيقت برای بسياری از اپورتونيستها خوشایند نيست
فکری اغلب گروههای اپورتونيست در درون جنبش انقالبی ایران، 

با بنيادهای فکری حزب  تفاوت ماهوی ایدر این زمينه کوچکترین 
  .خائن توده نداشته و ندارد

 
با این یادآوری در مورد شيوه کار اپورتونيستها در مبارزه ایدئولوژیک 

ذکر آبشخور نظری آنان، بویژه بر عليه تئوری مبارزه مسلحانه و 
حال ميتوان یکی دو مورد از اتهامات آنان بر عليه تئوری مبارزه 
مسلحانه را مختصرًا وارسی کرد و نشان داد که در این زمينه ها 
اپورتونيستها در مقابله با تئوری مبارزه مسلحانه بعنوان انطباق 
خالق مارکسيسم ـ لنينيسم در شرایط جامعه تحت سلطه ما 

  .چيزی در چنته ندارند هيچ
 

  !مبارزه مسلحانه و جدایی از توده
 

یکی از رایج ترین تحریفاتی که بر عليه تئوری مبارزه 
مسلحانه از سوی اپورتونيستها صورت گرفته عبارت از این 

" جنبش توده ها"است که گویا معتقدان به این مشی به 
خصلت ذاتی این " جدایی از توده"اعتقادی نداشته و 

تا آنجا که به خود تئوری مبارزه   .ل از مبارزه استشک
مسلحانه باز ميگردد باید گفت که در هيچ کجای این تئوری 

تبليغ گشته و نه " جنبش توده ها"نه عدم اعتقاد به 
برعکس ميتوان در . تقدیس شده است" جدایی از توده ها"

ادبيات این مشی اسناد و فاکتهای فراوانی را عرضه کرد 
آن معتقدان به این تئوری با صراحت تمام بر لزوم  که طی

ارتباط با توده های تحت ستم و بویژه طبقه کارگر تاکيد 
شدن " توده ای"آنها اتفاقا همواره بر ضرورت . کرده اند

با " رابطه ای مستقيم و استوار"مبارزه مسلحانه و ایجاد 
بمثابه شرط پيشرفت جنبش انقالبی تاکيد "توده خویش 

مدافعين این تئوری بعنوان پيشاهنگان واقعی خلق  .اند کرده
اتفاقا در تمام متون تئوریک و پراتيک خود نشان داده اند که اساسا 
برای پيوند و ایجاد ارتباط روشنفکران خلق با توده ها، برای به 

توده ها و حل معضل جدایی از " قدرت تاریخی"ميدان کشيدن 
ی و مبارزه مسلحانه بعنوان تنها توده هاست که اعمال قهر انقالب

  .راه ضروری مينماید

خوردی که حزب توده و اپورتونيستها در همان آغاز مبارزه رب
مسلحانه با اين مبارزه کردند تا حدی زمينه را برای برخوردهای 

اين مدعيان دروغين مبارزه که در . ليبراليستی بعدی فراهم نمود
مقابل انعکاس توده ای مبارزه مسلحانه و تحسينی که توده ها 

کنندگان آن نشان دادند چاره ای جز سکوت  نسبت به آغاز
" کم تجربه ای"نداشتند، از دِر دلسوزی در آمده، چريکها را جوانان 

جلوه دادند که به سائقه شور جوانی دست به اعمالی البته 
اينها اکثرًا در جريان کار عظيم . قهرمانانه ولی نسنجيده مي زنند

و    انجام داد ۴٩تا  ۴۶تئوریکی که گروه ما در فاصله سالهای بين 
  در ضمن برخورد عملی مهمترين آثار مارکسيستی را مطالعه

اجتماعی ايران پرداخت قرار  - به تحليل شرايط اقتصادی   و  کرده
  .داشتند، ولی ناجوانمردانه اين امر را از توده ها پنهان کردند

 - شمایی از روسه تکوین نظرات چریکهای فدایی خلق ایران"
 ١٣۶١سال اردیبهشت 
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منتقدان تئوری مبارزه مسلحانه بدون توجه به این حقيقت با اتکاء 
نخست اینکه . به پلميک خود از دو جنبه دست به تحریف ميزنند

آنها تالش ميورزند تا در افکار عمومی این القاء را بوجود آورند که 
جدا از "مبارزه مسلحانه، آنها خصلت گویا در جریان نقد تئوری 

بودن این مشی را کشف کرده اند و این دليلی بر رد تئوری " توده
ثانيًا آنها چنين جلوه ميدهند که گویا راه . توسط آنهاست

در تقابل با مضرات تئوری " کار آرام سياسی"پيشنهادی آنها یعنی 
با  .نداردمبارزه مسلحانه خصلت جدایی از توده ها را نداشته و 
جدا از "این تذکر و در پاسخ به این اتهام یعنی کشف خصلت 

بودن تئوری مبارزه مسلحانه شاید هيچ مدرکی مستندتر از "توده
  .گفتار خود بنيانگذاران مبارزه مسلحانه نباشد

 
ضرورت مبارزه "رفيق امير پرویز پویان در اثر درخشان خود به نام 

اره به فقدان رابطه بين روشنفکران با اش" مسلحانه و رد تئوری بقا
انقالبيون شمرده و " طلسم ضعف"انقالبی و توده، آن را بمثابه 

تحت شرایطی که روشنفکران انقالبی خلق فاقد هرگونه : "ميگوید
رابطه مستقيم و استوار با توده خویشند، ما نه همچون ماهی در 

ده در دریای حمایت مردم، بلکه همچون ماهی های کوچک و پراکن
او با ." محاصره تمساح ها و مرغان ماهيخوار به سر ميبریم

تا با توده خویش : "با توده ها ادامه ميدهد" ارتباط"یادآوری ضرورت 
برای اینکه پایدار . بی ارتباطيم، کشف و سرکوبی ما آسان است

بمانيم، رشد کنيم و سازمان سياسی طبقه کارگر را به وجود 
خود را بشکنيم، باید با توده خویش رابطه آوریم، باید طلسم ضعف 

ضرورت مبارزه مسلحانه و رد ." (ای مستقيم و استوار بوجود آوریم
  ).۴٧تئوری بقا ـ صفحه 

 
مبارزه مسلحانه هم استراتژیک هم "رفيق احمدزاده نيز در کتاب 

برغم تمام اتهامات کينه توزانه اپورتونيستها مبنی بر اینکه " تاکتيک
را تقدیس ميکنند، بارها خاطرنشان " یی از تودهجدا"چریکها 

ميسازد که جهت و هدف مبارزه مسلحانه ای که توسط 
روشنفکران انقالبی خلق شروع شده بسيج خلق و کشاندن توده 
ها که در اثر دیکتاتوری وحشتناک امپریاليستی و بی عملی 
مدعيان پيشاهنگی خلق به جریان مبارزه بی اعتماد ميباشند، به 

حنه مبارزه ای است که پيروزی آن تنها با تشکل و سازماندهی ص
رفيق احمدزاده با . یک جنبش عظيم توده ای امکان پذیر است

جدایی عظيمی که ميان پيشرو و "اشاره به واقعيات آن زمان بر 
وجود دارد بعنوان یک عامل منفی که باید توسط کمونيستها " توده

مبارزه مسلحانه هم "کتاب .(نداز ميان برداشته شود، تاکيد ميک
فراتر از این، او موکدًا خاطر ) ٧۵ـ صفحه " استراتژی هم تاکتيک
شرط پيروزی مبارزه مسلحانه بسيج توده "نشان ميسازد که 

مبارزه "کتاب " (هاست چه از نظر سياسی و چه از نظر نظامی
به این ترتيب ). ٨۵صفحه  -"مسلحانه هم استراتژی هم تاکتيک

بی طرفی تایيد خواهد کرد که نه اذعان اپورتونيستها به  هر ناظر
روشنفکران و سازمانهای چپ ایران کشف تازه " جدا از توده بودن"

ای است و نه اصوًال به هيچ صورتی ميتوان معتقدان به تئوری 
جدا بودن از "مبارزه مسلحانه و بنيانگذاران جنبش مسلحانه را به 

برعکس به . متهم نمود" توده ای عدم اعتقاد به جنبش"و " توده
خاطر برداشتهای انقالبی بنيانگذاران تئوری مبارزه مسلحانه از 
واقعيات جامعه بود که برای آنها بعنوان یک مارکسيست انقالبی 
برخالف اپورتونيستهای گنده گو و بی عمل، مساله نه صرفًا در 

موجود  تفسير جامعه بلکه در ارائه راههای عملی برای تغيير وضع
برای آنها مساله به . و شکستن بن بست مبارزاتی مطرح ميشد

جنبش کمونيستی چگونه ميتواند خود را "این صورت طرح بود که 
به پيشرو واقعی مبارزه ضدامپریاليستی خلق ما مبدل سازد؟ 
چگونه ميتواند خود را از گنداب محيط روشنفکری که اساسًا در آن 

" با توده ها ارتباط عميق برقرار کند؟گرفتار است، بيرون بکشد و 
) ١٣٢صفحه  - "مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتيک"کتاب (

برای آنها بعنوان انقالبيون مسئولی که به نقش عظيم قدرت 
تاریخی توده ها ایمان داشتند پرسش این بود که مگر نه آنکه 

طریق این است که از " "پيشرو"وظيفه روشنفکران انقالبی بمثابه 
عمل آگاهانه انقالبی و ایجاد ارتباط با توده ها در حقيقت نقبی به 
قدرت تاریخی توده بزند و آنچه را که تعيين کننده سرنوشت نبرد 
" است وسيعًا به ميدان مبارزه واقعی و تعيين کننده بکشاند؟

و  ٨١صفحه  - "مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتيک"کتاب(

سيل خروشان "نفکران انقالبی ميتوانند و یا چگونه روش) ٨٢
  ).٧٩همان کتاب صفحه ." (مبارزه توده ای را جاری کنند

 
با این توصيف، تمامی مساله پيشروان مبارزه مسلحانه در برخورد 
به معضل جدایی جنبش انقالبی از توده ها در این خالصه ميشد 

مقابله با درست در . فایق آمد" جدایی از توده"که چگونه ميتوان بر 
این بن بست بود که آنها راههای عملی ای ارائه دادند که خود 
حاصل یک کار تئوریک دامنه دار و مارکسيستی بود و مهمتر از آن، 
آنها بعنوان کمونيستهای انقالبی در جهت هر آنچه که گفته بودند 

عدم اعتقاد به جنبش "عمل ميکردند نسبت دادن اتهاماتی نظير 
توسط اپورتونيستها به پيروان تئوری " جدایی از توده" و یا" توده ها

مبارزه مسلحانه تنها نمایانگر عجز فرصت طلبانی است که به 
جای برخورد با ایده های مخالف، سالح تحریف را از نيام بيرون 
ميکشند تا ناتوانی خود در مبارزه ایدئولوژیک را با موقعيت برتری 

  .ا ميکنند، جبران سازندکه در سایه جعل نظرات مخالف پيد
  

منتقدین از جنبه دیگر، . اما این تنها یک جنبه واقعيت ميباشد
جنبش " جدایی"مبارزه مسلحانه که مدعی کشف 

کمونيستی از توده ها بودند هيچگاه نه راهی را برای غلبه 
بر این جدایی ارائه دادند و نه هيچگاه گامی در جهت آنچه 

جه تجربه سالها پراتيک مبارزه که ميگفتند برداشتند در نتي
انقالبی در ایران بخوبی نشان ميدهد که مدافعين مبارزه 
مسلحانه با ایمان به قدرت تاریخی توده ها و با اذعان به 
بی اعتمادی توده نسبت به پيشاهنگ و جدایی عظيم بين 
روشنفکران خلق و خود خلق در جهت نقب زدن به قدرت 

مبارزه دليرانه آنها که با تاریخی آنها حرکت کردند و 
شهادت بهترین فرزندان توده های رنجبر همراه بود 
سرانجام ظلسم جدایی توده ها را شکست و سيل مبارزه 

تا جائيکه حتی دشمنان تئوری . توده ای جاری ساخت
مبارزه مسلحانه نيز نميتوانند انکار کنند که سازمان 

د سال چریکهای فدایی خلق با رشدی سریع در طول چن
در مقطع قيام به توده ای ترین سازمان چپ در جنبش 
کمونيستی ایران بدل شد و اتفاقًا بقيه گروههای مدعی 
کمونيسم و منجمله معترضين سرسخت تئوری مبارزه 
مسلحانه در آن سالها اگر شانسی هم برای اظهار وجود و 
تبليغ در ميان توده ها را یافتند این موقعيت را با اتکاء به 

و عجين شدن این نام با " فدایی"برد توده ای نام 
  .پيدا نمودند" کمونيسم"
  

تجارب مبارزاتی تمامی سازمانهای مبارز، بعد از قيام تا 
کنون هم بخوبی نشان داده که اصوًال سازمانهایی که قادر 
شدند از محدوده صرف روشنفکری بيرون بيایند و تا حدی 

ده و حفظ کنند، جریاناتی روابط توده ای خود را سازمان دا
موقعيت . بوده اند که به مبارزه مسلحانه مبادرت ورزیده اند

. سازمانهای کردستانی از این نظر مثال معتبری است
برغم سالها سرکوب شدید و بی وقفه جنبش انقالبی 
توسط رژیم جالد جمهوری اسالمی در پروسه پس از قيام 

زمانهایی که از و تالشی و یا تضعيف آنها، هنوز هم سا
درجه معينی از روابط و تماس توده ای برخوردارند، 

این  .سازمانهایی هستند که به مبارزه مسلحانه مشغولند

ضرورت مبارزه "رفيق امير پرویز پویان در اثر درخشان خود به نام 
با اشاره به فقدان رابطه بين " مسلحانه و رد تئوری بقا

انقالبيون " طلسم ضعف" روشنفکران انقالبی و توده، آن را بمثابه
تحت شرایطی که روشنفکران انقالبی خلق : "شمرده و ميگوید

فاقد هرگونه رابطه مستقيم و استوار با توده خویشند، ما نه 
همچون ماهی در دریای حمایت مردم، بلکه همچون ماهی های 
کوچک و پراکنده در محاصره تمساح ها و مرغان ماهيخوار به سر 

تا : "با توده ها ادامه ميدهد" ارتباط"ادآوری ضرورت او با ی." ميبریم
. با توده خویش بی ارتباطيم، کشف و سرکوبی ما آسان است

برای اینکه پایدار بمانيم، رشد کنيم و سازمان سياسی طبقه 
کارگر را به وجود آوریم، باید طلسم ضعف خود را بشکنيم، باید با 

ضرورت ." (ود آوریمتوده خویش رابطه ای مستقيم و استوار بوج
  ).۴٧مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا ـ صفحه 
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باز هم ثابت " کار آرام سياسی"واقعيات برغم اتهامات مدافعين 
ميکند که در شرایط دیکتاتوری امپریاليستی مساله ایجاد ارتباط با 

حفظ و تداوم این ارتباط و حتی کمتر از آن توده ها و مهمتر از همه 
حفظ مناسبات تشکيالتی و ادامه کاری سياسی جریانات 
سياسی تنها بر بستر تداوم مبارزه مسلحانه و کاربرد قهر انقالبی 

  .ميسر بوده است
 

  !مبارزه مسلحانه و سازماندهی طبقه کارگر
  

ه سرایی یکی دیگر از ترجيع بندهای مشترک اپورتونيستها در نغم
بر عليه تئوری مبارزه مسلحانه عبارت از این است که گویا 
مدافعين مبارزه مسلحانه به سازماندهی طبقه کارگر اعتقادی 

بعضی از فرصت . نداشته و یا به آن بسيار کم اهميت داده اند
طلبان در حالی که حتی جرات وارد شدن به یک پلميک جدی و 

رزه مسلحانه در این زمينه را مسئوالنه با هواداران تئوری مبا
ندارند، آنچنان به پيش می تازند که ميکوشند ناتوانی خود در 
برخورد با ایده های انقالبی چریکها در مورد چگونگی سازماندهی 
طبقه کارگر را با این مستمسک توجيه کنند که مدافعين تئوری 

  .رندمبارزه مسلحانه از نظر آنان خارج از جنبش کمونيستی قرار دا
 

متاسفانه در این زمينه صرف نظر از یک رشته تحریفات بی پایه و 
پلميکی که فارغ از هرگونه فاکتهای عينی است، گروههای 
. مختلف اپورتونيستی چيزی را به جنبش چپ ارائه نداده اند

در رابطه با امر گذشته از این ميتوان بروشنی نشان داد که 
ی تمام حتی سواالتی که بسيج طبقه کارگر، آنها با ولنگار

تئوری مبارزه مسلحانه با اتکاء به وضعيت اقتصادی ـ 
اجتماعی جامعه و تاثير آن در چگونگی بسيج پرولتاریا در 
مقابل مدافعين کار آرام سياسی قرار داده را نيز بی پاسخ 

  .گذارده اند
 

این حقيقتی است که امروزه ادعای تحقق امر بسيج و 
گر و یا داشتن ارتباط ارگانيک با حتی سازماندهی طبقه کار

کارگران آگاه، از جانب هر یک از گروههای جنبش کمونيستی ایران 
چه برای مصارف درون گروهی و یا مصارف تبليغاتی بيرونی صورت 

در این رابطه هنوز هم همان . گيرد یک عوامفریبی محض است
ه سواالت اساسی ای که از دیرباز معتقدان به تئوری مبارز

مسلحانه در رابطه با چگونگی ارتباط با توده ها و بطور 
مشخص ارتباط و سازماندهی طبقه کارگر در جامعه تحت 
سلطه ما مطرح کرده اند بمثابه واقعيت سرسخت زندگی 
در مقابل تمامی کمونيستها صرفنظر از مشی آنها قرار 

مدافعين دو آتشه کار آرام سياسی نيز با همين . دارد
حال بيایيد بعنوان یک ناظر بی طرف . رو هستندمعضل روب

از آنها بپرسيم که چرا و چگونه شما آقایان که سالهاست 
در سازماندهی طبقه کارگر را " مشی چریکی"مضرات 

کرده اید شما که سالهای مدید " مرزبندی"دریافته و با آن 
خارج از القائات مشی چریکی امکان ارتباط و تماس با 

داشته اید، هنوز هم فاقد هرگونه ارتباط طبقه کارگر را
جدی و حتی تماس وسيع با اقشار آگاه این طبقه هستيد؟ 
مطمئنًا اکثر آنها در توجيه دالیل این امر شما را به 
دیکتاتوری و سرکوب عنان گسيخته در جامعه ــ یعنی 
اساس استدالالت معتقدان به تئوری مبارزه مسلحانه در 

بدون آنکه به منبعی که این . دهنداین رابطه ــ رجوع مي
گذشته از این  .ایده را از آنجا به سرقت برده اند اشاره نمایند

اشاره مقدماتی، اگر بعنوان یک ذهن مستقل و ناظر بی طرف به 
تحقيق درباره تجربه حاصل از ادعاها و عملکرد دو مشی متفاوت 

ارگر در جنبش کمونيستی ایران در رابطه با سازماندهی طبقه ک
پرداخته شود و مهمتر از آن داده های این تحقيق با پراتيک ناشی 
از مبارزه طبقاتی محک زده شود تصویر روشن تری از صحت و 
حقانيت تئوری مبارزه مسلحانه بعنوان تنها تئوری ای که 
سازماندهی طبقه کارگر برای کسب قدرت سياسی در پرتو آن 

  .امکان پذیر است، بدست خواهد آمد
 
نتقدان تئوری مبارزه مسلحانه سالهاست که این ایده م

باطل را اشاعه ميدهند که گویا پيروان تئوری مبارزه 

مسلحانه اساسا به ضرورت رهبری طبقه کارگر در انقالب 
و یا تشکيل حزب طبقه کارگر برای پيروزی انقالب اعتقادی 

از آنجا که طرح صحيح مساله اولين شرط حل . ندارند
ساله ای است باید تاکيد نمود که برغم این صحيح هر م

ادعای فریبکارانه قضيه برای معتقدان به تئوری مبارزه 
  .مسلحانه هرگز به این صورت نبوده و نيست

 
رفيق احمدزاده در کتاب مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتيک 
به روشنترین وجهی ضمن بررسی آرایش طبقاتی جامعه در آن 

تحت فشار سرمایه " "بورژوازی ملی"کند که زمان، تاکيد مي
او ادامه ميدهد که ". خارجی ضعيف شده و بتدریج از بين ميرود

دهقانان نيز بدليل شرایط مادی توليد خود هيچگاه نميتوانند یک "
نيروی مستقل سياسی را تشکيل دهند و به این ترتيب یا باید 

". بورژوازی بسپارند تحت رهبری پرولتاریا قرار گيرند و یا خود را به
بدین ترتيب رفيق مسعود با اثبات اين امر که هيچيک از این طبقات 

تنها نيرویی که "قادر به رهبری انقالیب نيستند، مطرح ميکند که 
پرولتاریا اگر چه از لحاظ کمی ضعيف . باقی ميماند پرولتاریاست

. است، اما از لحاظ کيفی و امکان تشکيل بسيار قدرتمند است
رولتاریا بعنوان پيگيرترین دشمن سلطه امپریاليستی و فئودالی و پ

با اتکاء به تئوری بين المللی مارکسيسم ـ لنينيسم ميتواند و باید 
مبارزه "کتاب ". (رهبری جنبش ضد امپریاليستی را برعهده بگيرد

او همچنين ) ۵٩صفحه  - "مسلحانه هم استراتژی هم تاکتيک
برای پيروزی انقالب دموکراتيک " رولتریرهبرای پ"بارها بر ضرورت 

  .بمنظور نيل به سوسياليسم و کمونيسم تاکيد ميکند
 

جدا از توجه به آثار بنيانگذاران تئوری مبارزه مسلحانه، 
هيچکس نميتواند بدون توسل به فریبکاری و تحریف، 

برنامه سياسی معتقدین به این  ادبيات و استراتژی و
دایی خلق ایران در طول سالهای تئوری و بویژه چریکهای ف

برقرار باد "مدید را مطالعه کرده و بطور مثال شعار 
و یا " جمهوری دمکراتيک خلق به رهبری طبقه کارگر

رهبری طبقه کارگر تنها ضامن پيروزی مبارزات "
را ببيند و همچنان ادعا کند " ضدامپریاليستی خلق ماست

رهبری طبقه  ضرورت"که گویا پيروان این مشی معتقد به 
ضرورت بسيج و سازماندهی "و یا " کارگر در انقالب

بنابراین مساله معتقدان تئوری مبارزه . نيستند" پرولتاریا
آنگونه که " کار آرام سياسی"مسلحانه با هواداران 

اپورتونيستها جلوه ميدهند به هيچ رو بر سر ضرورت بسيج 
 .نيست و یا اعمال رهبری پرولتاریا در انقالب نبوده و

اپورتونيستهای ما با جلوه دادن اینکه اختالفشان با پيروان تئوری 
مبارزه مسلحانه بر سر انکار یا قبول نقش رهبری طبقه کارگر در 
انقالب است مسایل را عامدانه ساده کرده و مخاطبان ساده لوح 

چه، برای هر ذهن ساده مارکسيستی هم . خود را فریب ميدهند
در پروسه انقالب ش باقی نمی ماند که جایی برای این پرس

برای سوسياليسم این طبقه کارگر است که بعنوان نيروی 
اصلی و تا به آخر انقالبی ميتواند و باید رهبری انقالب را در 
دست گرفته و هژمونی خود را بعنوان شرط پيروزی انقالب 

در حقيقت هم به هيچ وجه دعوای معتقدان به . اعمال کند
نه " کار آرام سياسی"زه مسلحانه با مدافعين تئوری مبار

بر سر ضرورت اعمال هژمونی طبقه کارگر و یا تشکيل و 

توجه به این.  برای کمونيستها پراتيک معيار حقيقت است
"کار آ؟رام سياسی"پرنسيب شناخته شده انقالبی، مدافعين 

چه بخواهند چه نخواهند با این سوال مواجهند که باالخره ما به
بسيج"رنگارنگ آنان در مورد ازای عملی تمام تئوری بافی های 

آنها. چه بوده است... و " ، اعمال هژمونی پرولتاریا"طبقه کارگر
باید توضيح دهند که پس از سالها ادعا در مورد کار در ميان

تالشها و فعاليتهای آنان چراحتی به اندازه سر... طبقه کارگر و 
است سوزنی مبارزات این طبقه را در ایران به جلو سوق نداده
بویژه. و یا به امر تشکل و سازماندهی آنها کمک نکرده است
مشی"آنها باید نشان دهند که پس از گسست از مضرات 

ــ که گویا عامل سدکننده تشکيل حزب طبقه کارگر" چریکی
بواقع چه گام عملی" موازین کمونيستی"بوده ــ و دستيابی به 

  داشته اند؟ای در راه تشکيل یک حزب کمونيست واقعی بر
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نقش حزب کمونيست بمثابه عاليترین تشکل طبقاتی 
راهها و پرولتاریا در رهبری انقالب بلکه در ابتدا بر سر 

  .است چگونگی این امر
 

نمودن ریشه در این زمينه باید متذکر شد که تالش برای مخفی 
بيش از هر " کار آرام سياسی"اصلی اختالف از سوی مدافعين 

چيز به درکهای مکانيکی از مارکسيسم و همچنين نحوه نگرش و 
در تئوری پردازیهای . برخورد دگماتيستی آنها به مسایل برميگردد

اکثریت قریب به اتفاق اپورتونيستهای وطنی ما راجع به چگونگی 
ی طبقه کارگر یک سناریوی مشترک وجود بسيج و اعمال هژمون

مطابق کپيه پرداری های مضحک آنها از شرایط روسيه و یا . دارد
کشورهای کالسيک سرمایه داری، طبقه کارگر در جامعه تحت 
سلطه ما نيز باید در پروسه رشد جنبشهای خودبخودی این طبقه 
ن و تبليغ و ترویج در ميان محافل پيشرو کارگری که متضمن برد

به درون پرولتاریاست، و در مراحل بعدی " آگاهی سوسياليستی"
در جریان رشد و به هم پيوستگی این محافل تا حدی که نه تنها 
قشر آگاه کارگران بلکه حداقل بخشی از طبقه کارگر را زیر نفوذ 
خود داشته باشند، سازماندهی شده و در این پروسه است که 

ازماندهی اعتصاب های متعدد حزب کمونيست بوجود آمده و با س
در کارخانجات و سرانجام سازماندهی یک قيام شهری کار با 

این سناریوها تمامًا با اندکی اختالف . بورژوازی را یک سره ميکند
لنين و سایر کالسيکهای مارکسيسم استخراج " چه باید کرد؟"از 

یط شده بدون آنکه به روح حاکم بر این آثار و تفاوت ماهوی در شرا
جامعه ای توجه شود که این آثار بر پایه قانونبندی های مبارزاتی 

بطور مثال . حاکم بر آنها به نگارش درآمده و موثر واقع شده است
و " اصول عام"مدافعين کار آرام سياسی با چسبيدن به 

کشتن روح زنده این اصول ميخواهند در شرایط دیکتاتوری 
سلطه ما با همان  وحشيانه امپریاليستی در جامعه تحت

روشی طبقه کارگر را باصطالح سازماندهی کرده و حزب 
طراز نوین آن را بسازند که کمونيستهای جوامعی نظير 

آنها با این کپيه برداری . روسيه به این مهم اقدام نمودند
ناشيانه تنها جهل و نادانی خود را از اختالف شرایط عميق 

سيه قبل ازانقالب بين جامعه تحت سلطه ما با جامعه رو
مراجعه به خود آثارمارکسيستها در روسيه  .به نمایش ميگذارند

آن زمان نشان می دهد که در شرایط مشخص آن دوره وجود 
و تشکل نسبی محافل  جنبشهای خودبخودی وسيع طبقه کارگر

کارگران آگاه، خود بزرگترین منبع تغذيه کننده روشنفکران پرولتاریا 
له برای کمونيستها آن بود که چگونه با ایجاد در روسيه مسا. بود

و هدفمند " نقشه دراز مدت"یک " سازمان انقالبی حرفه ای"یک 
جنبش های وسيع خودبخودی " افق محدود"برای فعاليت جنگی، 

در جریان یک کار " آگاهی سوسياليستی"طبقه کارگر را با بردن 
سلطه ما  آما آیا در جامعه تحت. درازمدت تبليغی ارتقاء داد

می توانند بدون پاگذاردن " کار آرام سياسی"هيچيک از مدافعين 
بر روی واقعيت مدعی وجود جنبشهای وسيع خودبخودی طبقه 
کارگر، تشکل نسبی این طبقه در ایران و وجود محافل چشمگير 

حتی زرد ـ مثل سندیکا و اتحادیه و  -کارگری و یا تشکلهای پایدار
آیا ميتوان این اختالف شرایط را ديد و باز  به این ترتيب. شوند....

مدعی شد که برغم آنکه دشمن يعنی بورژوازی وابسته هرگونه 
تالش برای خواستهای ساده صنفی طبقه کارگر را با سرکوب و 
گلوله پاسخ داده و به این وسيله کمترین حرکتی برای رشد و پای 
ر گيری هر گونه تشکل صنفی را در نطفه خفه ميکند، ام

سازماندهی طبقه کارگر ایران همين پروسه ای را طی خواهد کرد 
که در روسيه طی شد؟ برای هر کارگر آگاه و کمونيست انقالبی 
که اندکی با شرایط اقتصادی ــ سياسی جامعه تحت سلطه ما 
آشنا باشد و در زندگی روزمره اثرات این سلطه را لمس کرده 

از " کار آرام سياسی"عين اما برای مداف. باشد پاسخ منفی است
آنجا که با حقایق کاری ندارند، معيار نه منافع طبقه کارگر، بلکه 

تحليلهای آنها برای باصطالح . تمایالت عملی خود آنهاست
سازماندهی طبقه کارگر نه حاصل تحليل از شرایط مشخص که 

محصول تئوری بافی های کودکانه ای است که  در بهترین حالت از 
شيانه کار کمونيستهای روسيه در شرایطی کامًال متفاوت تقليد نا

  .استخراج شده است
 

توجه به این .  برای کمونيستها پراتيک معيار حقيقت است
کار آ؟رام "پرنسيب شناخته شده انقالبی، مدافعين 

چه بخواهند چه نخواهند با این سوال مواجهند " سياسی
فی های که باالخره ما به ازای عملی تمام تئوری با

، اعمال هژمونی "بسيج طبقه کارگر"رنگارنگ آنان در مورد 
آنها باید توضيح دهند که پس . چه بوده است... و " پرولتاریا

تالشها ... از سالها ادعا در مورد کار در ميان طبقه کارگر و 
و فعاليتهای آنان چراحتی به اندازه سر سوزنی مبارزات 

ق نداده است و یا به امر این طبقه را در ایران به جلو سو
بویژه آنها باید . تشکل و سازماندهی آنها کمک نکرده است

" مشی چریکی"نشان دهند که پس از گسست از مضرات 
ــ که گویا عامل سدکننده تشکيل حزب طبقه کارگر بوده ــ 

بواقع چه گام عملی " موازین کمونيستی"و دستيابی به 
  اقعی برداشته اند؟ای در راه تشکيل یک حزب کمونيست و

  
" کار آرام سياسی"تاریخ چند دهه اخير حيات سياسی مدافعين 

نشان ميدهد که جریانات مختلف این طيف جدا از تشکيل چند 
بر روی کاغذ که اتفاقًا مرتبًا دچار تالشی و " حزب کمونيست"

انشعاب شده و یا احزاب کاریکاتوری که داعيه حزب کمونيست 
حزب "همان زمان برای تشکيل یک  بودن را داشته و در

دیگر وارد اتحاد با امثال خود شده اند، فاقد دستاورد " کمونيست
در نتيجه متاسفانه جنبش کمونيستی ایران . مهم دیگری بوده اند

از این دست فعاليتها هيچ تجربه مثبتی را برای ارتقاء سطح خود 
  .بمنظور راهگشایی های بعدی در دست ندارد

 
ری انقالبی بيش از هر چيز از دل واقعيت بی شک تئو

اما تئوری پردازی های اپورتونيستی محصول . برميآید
تمایالت عملی و ترجيح دادن منافع کوتاه مدت  و آنی بر 

با توجه به این . منافع دراز مدت جنبش انقالبی است
حقيقت است که سلطه دیرینه اپورتونيسم در جنبش 

ناشی از این سلطه ــ که تا انقالبی خلقهای ما و مضرات 
به امروز نيز همچون بختکی بر جنبش انقالبی سنگينی 
ميکند ــ بيشتر از هر زمانی ضرورت تداوم مبارزه قاطع 
ایدئولوژیک با تمام جنبه های این اپورتونيسم را به 

و این واقعيت را بار دیگر با  .کمونيستهای واقعی گوشزد ميکند
که مبارزه خلقهای محروم ما و در  برجستگی تمام مطرح ميسازد

راس آنها طبقه کارگر بر عليه سلطه بورژوازی وابسته و تجلياتش 
  .جدا از مبارزه با اپورتونيسم در تمام مظاهر آن نبوده و نخواهد بود

  شفق -ع
  ١٣٧۴بهمن 

جدا از توجه به آثار بنيانگذاران تئوری مبارزه مسلحانه، 
وسل به فریبکاری و تحریف، ادبيات و هيچکس نميتواند بدون ت

استراتژی و برنامه سياسی معتقدین به این تئوری و بویژه 
چریکهای فدایی خلق ایران در طول سالهای مدید را مطالعه 

برقرار باد جمهوری دمکراتيک خلق به "کرده و بطور مثال شعار 
رهبری طبقه کارگر تنها ضامن "و یا " رهبری طبقه کارگر

را ببيند و " بارزات ضدامپریاليستی خلق ماستپيروزی م
ضرورت "همچنان ادعا کند که گویا پيروان این مشی معتقد به 

ضرورت بسيج و "و یا " رهبری طبقه کارگر در انقالب
بنابراین مساله معتقدان تئوری . نيستند" سازماندهی پرولتاریا

آنگونه که " کار آرام سياسی"مبارزه مسلحانه با هواداران 
اپورتونيستها جلوه ميدهند به هيچ رو بر سر ضرورت بسيج و 

 .یا اعمال رهبری پرولتاریا در انقالب نبوده و نيست

 

  !!زنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به ازادي استزنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به ازادي است
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آندرس "به نام ساله ای  ٣٢نژادپرست  فرد ٢٠١١جوالی  ٢٢در روز 
با بمب گذاری ) يک سياستمدار سابق نروژ فرزند(" نگ برايويکيبر

حمله متعاقب آن شهر ُاسلو و يک ساختمان دولتی در مرکز در 
" توياُا"مسلحانه به اردوی تابستانی جوانان حزب کارگر در جزيره 

او پس از اين جنايت ) ١( .نفر را به قتل رساند ٧٦حداقل 
تسليم ا به جزيره، خود را به آنهپليس به محض ورود وحشيانه، 

از (اين واقعه که مرگبارترين حادثه تروريستی در نروژ ) ٢(. کرد
محسوب می شود، از برخی جوانب ) جنگ جهانی دوم تاکنون

منحصر به فرد بوده و نگاهی به آن، بخصوص از نظر ارتباطی که با 
اجتماعی موجود در کشورهای سرمايه - سياسی-شرايط اقتصادی

يکی از خصوصيات برجسته اين  .داری دارد، حائز اهميت است
  . است" برايويک"واقعه، نظرات سياسی اعالم شده توسط 

کلورادو، و يا - دبيرستان کلمبايناين واقعه را به ماجرای برخی 
اما ميان آنها تفاوتهای . تشبيه می کنندآلمان " وينندن"و " ارفرت"

هدف " برايويک"که اين است  تفاوتهااين يکی از . مهمی وجود دارد
قتل عام جوانانی که اکثرأ غير نروژی و (عمل تروريستی خود 

را نه به شکلی ) وابسته به سازمان جوانان حزب کارگر بودند
چهارچوب  بلکه با نقشه از قبل تعيين شده و دقيقأ درتصادفی، 

در اجتماعی خاصی انتخاب کرده و داليل خود را -نظرات سياسی
و " انترناسيوناليسم" و" فرهنگیمارکسيسم "که او آنچه با تقابل 

از طريق او به عنوان مثال . است توضيح داده غيره می نامد،
چند روز پيش از انجام عمل تروريستی (انتشار نظراتش در اينترنت 

به جهانيان اعالم کرد که قصد دارد حزب کارگر ) جنايتکارانه اش
عضای آن را نروژ را نابود کند و هرچقدر که می تواند از مقامات و ا

چند فرهنگی "او حزب مزبور را اشاعه دهنده . به قتل برساند
می داند و اعالم می کند که ترور اعضای اين حزب " مارکسيستی

نقطه شروع يک جنگ "و به عنوان " حفظ تمدن غرب"را به قصد 
" چند فرهنگی " او به سياست . انجام خواهد داد" داخلی در اروپا

. ه کرده و نفرت خود را از آن اعالم کرده استدولت کانادا نيز اشار
)٣ (  

اين موضوع، . پس از ارتکاب به جنايت، خودکشی نکرد" برايويک"
، نشان می دهد که "برايويک"عالوه بر ديگر مشخصات عملکرد 

ادعای پليس و دولت نروژ که تالش می کنند عمل او را ناشی از 
جنون آنی يک فرد منزوی، و عملی کامأل مجزا و بدون ارتباط با 

او نه . ند، نادرست استواقعيات سياسی اجتماعی معرفی کن
تنها تحت تأثير جنون آنی عمل نکرد، بلکه با برنامه ريزی 

هر . (هوشمندانه و اهدافی سياسی دست به آن جنايت زد
به عنوان مثال عمال . جنايتی نشان دهنده جنون جنايتکار نيست

جمهوری اسالمی که به هزاران جنايت برعليه بهترين انسانهای 
د، نه تنها ديوانه نيستند، بلکه کامأل بر کشور ما دست زده ان

آنها به عنوان مثال، بسيار . ماهيت جنايات خود آگاه هستند
آگاهانه و بر اساس برنامه ريزی های حساب شده سياسی به 

  .)   دست زدند ٦٠دهه کشتار 

عملی کردن طرح جنايتکارانه خود، از چند روز قبل " يويکابر"
کنون به مدد فضای ایجاد شده در ای را که اصفحه  ١٥٠٠مطلبی 

مانيفست "رسانه های نظام حاکم وسيعا پخش شده و  به نام 
مانيفست برايويک . مشهور شده، در اينترنت منتشر کرد" برايويک

نژادپرستانه و فاشيستی و مجموعه ای از فاکت ها و نظرات 
احزاب دست ضدکمونيستی و ضدکارگری اعالم شده توسط 

توسط برخی از عناصر بورژوازی نظراتی که . راستی اروپا است
دولتهای حاکم بر جهان و احزاب مختلف وابسته به آنها و مقامات 

آنها، و اتفاقأ حتی در همان احزاب سوسيال مدافع سرمايه داری 
   .تبليغ و ترويج می شوند نيزاروپا دمکرات 

 Politically"به عنوان مثال يک سايت اينترنتی آلمانی به نام 
Incorrect " اجتماعی خود را در -نظرات سياسیافراد مختلف که

بيشتر چيزهايی که "که گفته است آن می نويسند، " فوروم"
خواسته های خود مطرح کرده، در اهداف و يويک به عنوان ابر

  ."فوروم اين سايت نيز ديده می شوند

مانيفست خود به کار در  "يويکابر"منبع بيشتر فاکت هايی که 
. است "فجوردمن"فرد نژادپرستی به نام  ، انتشارات اينترنتیبرده

انتشارات راست ترین و ارتجاعی از ميان نيز  فاکت هابرخی از 
" تی پارتی"حزب ترین بخشهای بورژوازی امپریاليستی، نظير 

و ديگر احزاب دست راستی و اتريش، " حزب آزادی"و يا  آمريکا
 اشان اين است کهمشخصه عمده  که(گروه های نژادپرست 

) برخالف احزاب نئونازيست، طرفدار آمريکا و اسرائيل هستند
اين احزاب و  هنظرات نژادپرستانه و ضدپناهند. انتخاب شده است

گروه های دست راستی را بسياری از دولتهای اروپايی نيز تبليغ و 
و حتی با حمايت احزاب خرده بورژوايی به اصطالح کرده ترويج 

در  به عنوان مثال. ده انددرآوراجرا نها را به آ" سابق چپ"
عضو حزب (" تيلو سارازين"نظرات و اقدامات  "ويکايبرمانيفست "

نظراتی که توسط . (شده است ستوده) سوسيال دمکرات آلمان
و ديگر اعضای دولتهای اروپايی برای توجيه جنگ " تيلو سارازين"

و يا به .) ار گرفته اندمورد استفاده قردر عراق و افغانستان و ليبی 
چند  "در ضديت با سياست فرهنگی " برايويک"عنوان مثال، 

که (مطلبی نوشته که اخيرأ توسط صدراعظم آلمان نيز " فرهنگی 
بيان شده ) "سياستی ناموفق استچند فرهنگی  "گفته بود 

ذاتأ چيزی جز نظرات و " برايويک"بنابراين، نظرات سياسی . است
غالب احزاب حاکم در ستانه و دست راستی سياستهای نژادپر

  . اروپا و آمريکا نيستند

" برايويک"اعضای برخی از احزاب اروپايی نيز به دفاع از نظرات 
سخنگوی " (فرانسيسکو اسپرونی"به عنوان مثال . برخاسته اند

سيلويو "يکی از احزاب دست راستی نروژ عضو اتحاديه ای که 
کردن احزاب محافظه کار ايجاد با به دور هم جمع " برلوسکنی

نظرات سياسی "در يک مصاحبه راديويی اعالم کرد که ) کرده
  ."برايويک در حمايت از تمدن غرب هستند

در اينترنت، کار دولت و " مانيفست برايويک"با اين که انتشار 
پليس نروژ را برای پنهان کردن مسئوليت و نقش مستقيم 

احزاب و رسانه های دست  سياست ها و تبليغات نژادپرستانه
راستی در پرورش چنين عناصر جنايتکاری، بسيار مشکل کرده 
است، اما دولت ها ی بورژوائی و رسانه هايشان به هر تالشی 
دست زده اند که اين واقعه تروريستی را صرفأ عمل جنون آميز 
فردی منزوی، فاقد هرنوع اهميت سياسی، و کامأل بی ارتباط با 

فکری جناح های مختلف دست راستی بورژوازی  هرنوع دستگاه
" سيمون جنکينز"به عنوان مثال روزنامه نگاری به نام . نشان دهند

تراژدی نروژ، "نوشت که " گاردين"در اين رابطه در مقاله ای در 
داللت بر چيز ديگری ندارد، و نبايد . فقط همين است، يک تراژدی

دی آنقدر ديوانه، که کشتن مر. به زور آن را به چيز ديگری ربط داد
جوان را نادرست نمی داند، آنقدر استثنايی است که بايد از  ٦٨

نظر جرم شناسی و برای مطالعه علمی مغز انسان مورد توجه 
  ."قرار بگيرد، اما نه در رابطه با سياست

  

  قتل عام وحشيانه در نروژ،
محصول سياستهاي نژادپرستانه 

 !امپرياليستي است
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- بی-جوالی گفتگوی زير را که ميان گوينده راديوی سی ٢٧در روز 
مات پليس نروژ انجام شد، از راديو پخش سی کانادا و يکی از مقا

اين گفتگو به روشنی نشان می دهد که پليس نروژ با . شد
دشواری فراوان تالش می کند که برخی از جوانب اين واقعه 

  .تروريستی را در ابهام نگه دارد

گفته که اشخاص ديگری در " برايويک" :سوال گوينده راديو
  آيا اين درست است؟. کرده اند ارتباط با او بوده و با او همکاری

او می . اين يک ادعا بيشتر نيست. نه :پاسخ مقام نروژی
ما تاکنون مدرکی دال بر اينکه . خواهد خودش رابزرگ کند

  .همکارانی داشته است، پيدا نکرده ايم

  آيا مدرکی داريد که اثبات کند او تنها است؟ :سوال

نه در قبول اينکه تنها نه در رد و . اصأل مدرکی نداريم. نه :پاسخ
  .بوده يا کمکهايی داشته

اگر هيچ مدرکی نداريد، چطور مطمئن هستيد که او تنها  :سوال
بوده؟ اگر مدرکی وجود ندارد، پس امکان درست بودن ادعای او 

  . هم وجود دارد

صفحه ای اش تأکيد  ١٥٠٠با توجه به اينکه در نوشته . نه :پاسخ
، می توان نتيجه "قيت استعمل مستقل شرط موف"کرده که 

  .گرفت که تنها بوده

او در نوشته اش توضيح می دهد که حتی اگر چندين  :سوال
هسته با هم کار می کنند، اما برای تخفيف ضربه پذيری اشان 
بايد موقع عمل مسلحانه، ارتباطشان را قطع کرده و مستقأل عمل 
کنند تا دستگيری يک هسته به دستگيری همه شاخه ها و 

اين تاکتيک دليل اين نيست که او . هسته های ديگر منجر نشود
بعد از اين حرف گوينده راديو، مقام  .همکاران و همگروه هايی ندارد

  . نروژی چون چيز بيشتری  برای گفتن نداشت موضوع را عوض کرد

" برايويک"نفر را در آپارتمان  ٦بعد از مدتی پليس اعالم کرد که 
. به دليل فقدان مدرک، آزادشان کرده استدستگير کرده و بعدأ 

" تنها و منزوی"سوال اين است که اگر ادعای دولت نروژ مبنی بر 
تنها "نفر در آپارتمان يک فرد  ٦درست باشد، اين  " برايويک"بودن 

  چه کار می کرده اند؟  " و منزوی

با افراد و " برايويک"در روزهای جاری مدارک بيشتری دال بر ارتباط 
به عنوان مثال . ه های تروريستی دست راستی رو شده اندگرو

در ابتدا اعالم " English Defence League (EDL)"گروهی به نام 
اما پس از . ارتباطی با اين گروه نداشته است" برايويک"کرد که 

 "اينکه مدارکی دال بر وجود اين رابطه در مجله 
Searchlight" ،منتشر شدEDL ٤. (فتحرف خود را پس گر(  

واقعيت اين است که در شرايطی که دولتهای اروپايی و امريکايی 
در شرايط اقتصادی کنونی به نفع خود دانسته اند که سياستهای 
نژادپرستانه راست ترين و ارتجاعی ترين احزاب بورژوازی را برای 
. پيشبرد اهداف امپرياليستی خود مورد استفاده قرار دهند

يست که دولتها تالش می کنند که مسئوليت بنابراين، تعجب آور ن
و نقش مستقيم احزاب راست و نژادپرست را در رشد جنايتکاران 

  . پنهان نگه دارند" برايويک"نژادپرستی مانند 

سوالهای بی پاسخ ديگری نيز در رابطه با واقعه تروريستی نروژ 
دقيقه  ٩٠در رابطه با تأخير اين سوال ها يکی از . مطرح هستند

کيلومتر با  ٤٠که حدود (پليس برای رسيدن به محل حادثه  ای
اين تأخير موجب شد که قاتل بتواند تعداد . است) ُاسلو فاصله دارد

  ) ٥(.بيشتری از جوانان را به قتل برساند

نداشته و پليس در اين رابطه می گويد که هليکوپتری در دسترس 
را با توجه به  بيائيد اين موضوع. استتنها قايقش هم خراب بوده 

دولت نروژ . ديگر اظهارات دولت نروژ مورد بررسی قرار دهيم
رده که در توجيه سياست های جنگ طلبانه خود ادعا کهميشه 

شرکت ارتش نروژ در جنگ امپرياليستی افغانستان و حمله 
برای حفظ امنيت مردم نروژ و اروپا در مقابل "هوايی به ليبی 

اگر اين ادعای ." ير، ضروری استحمالت تروريستی پايان ناپذ
دولت نروژ درست بوده و واقعأ قصد حفظ جان مردم در مقابل 
تروريست ها را داشته، چرا يک هليکوپتر آماده برای متوقف کردن 

چرا يک قايق سالم برای عملی تروريستی در اختيار نداشت؟ 
  ندارد؟ " پايان ناپذير"مقابله با حمله تروريستی 

و ديگر کشورهای (ت که طبقه حاکم بر نروژ واقعيت اين اس
و همه احزاب حافظ منافع اين طبقه، یعنی ) سرمايه داری

بورژوازی امپریاليستی از احزاب سوسيال دمکرات گرفته تا 
دست راستی های افراطی، به خوبی می دانند  محافظه کاران و

پوششی برای پنهان نگه " تروريسم"که جنگ ادعايی آنها با 
امپرياليستی آنها و يورش -اهداف و سياستهای اقتصادیداشتن 

منجمله مردم (به حقوق دمکراتيک توده ها در سراسر جهان 
است و ابدأ هيچ ربطی به دفاع از مردم ) کشورهای اروپا و امريکا
  . کشورهای غربی ندارد

فساد و پوسيدگی نظام حاکم که " توياُا"قتل عام جوانان در جزيره 
ر معرض ديد همگان قرار می دهد، نظامی که خود را به روشنی د

سياست های . هاست" برايدويک"آفريننده جنايتکارانی مانند 
ضدخلقی همه جناح های مختلف سيستم سرمايه داری 

نيروهای نژادپرست و تروريست عامل پرورش اين مستقيمأ 
در اين ميان احزاب و نيروهای سابقأ چپ و سوسيال . هستند

برغم هر سابقه ای، بخشی از طبقه حاکم را  دمکرات ها که
اتفاقأ در اغلب موارد منجمله در واقعه ُاسلو، تشکيل می دهند، 

نيز نقش مهلکی را ) خود قربانی نژادپرستی و تروريسم می شوند
در زمانی که احزاب سوسيال دمکرات به . به عهده داشته اند

کاهش و يا حذف خدمات عمومی، کاهش حقوق ها، کاهش 
خدمات رايگان بهداشت و درمان برای خانواده های کم درآمد، قطع 
بسياری از مزايای کارگران و ايجاد قوانين ضدکارگری دست زدند، 
احزاب به اصطالح چپ اروپايی و اتحاديه های کارگری زرد وابسته 
به آنها نيز به حمايت از احزاب حاکم و اعمال سياستهای 

همراه با تشديد جو  ،عوامل اين. پرداختندآنها ضدکارگری 
بخصوص در (منجر به رشد احزاب دست راستی  ،ضدکمونيستی

. کشور نروژ نيز از اين قاعده مستثنی نبوده. شده است) اروپا
تاکنون بسياری از خدمات  ٢٠٠٠دولت حاکم بر نروژ از سال 

ديگر امتيازات دولت عمومی را خصوصی کرده و حقوق بيکاری و 
ده و برای توجيه اين سياستهای ضدکارگری و را کاهش دارفاه 

منحرف کردن افکار عمومی به سمت مسائل ديگر، دولت نروژ 
عالوه . عمدأ به تشديد جو ارتجاعی ضدخارجی دست زده است

بر اين، عليرغم مخالفت اکثريت جامعه با شرکت نروژ در جنگ، 
دولت نروژ در جنگ در افغانستان و همچنين در بمباران ليبی 

رکت کرد و تالش کرد که اين سياستهای امپرياليستی خود را با ش
اين مسئله . ساختگی، توجيه کند" خطر تروريسم از خارج"طرح 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تروریست نژاد پرست در  "نگ برايويکيآندرس بر"
 اتومبيل پليس نروژ
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نيز به تشديد هرچه بيشتر جو ارتجاعی ضدخارجی و ضدپناهنده 
   .منجر شد) بخصوص برعليه پناهنده های مسلمان(

ی جدی به هارهشدايکی ديگر از واقعه تروريستی ُاسلو را بايد 
  . گرفتدر نظر و طبقه کارگر جهان  ی زحمتکشتوده ها

  :زيرنويس ها
  
نفر در جزيره  ٦٨نفر در بمب گذاری در مرکز شهر ُاسلو و  ٨ )١(
   .کشته شدند توياُا
عضو يکی از احزاب دست  ٢٠٠٧تا  ١٩٩٧از سال " برايويک"

 که نماينده راست ترين جناح" حزب ترقی"راستی نروژ به نام 
اين حزب برای حذف خدمات . بورژوازی نروژ می باشد، بوده است

اجتماعی و برنامه های رفاهی مختلف در نروژ و اخراج پناهندگان 
از اين کشور تالش می کند و طرفدار شرکت نروژ در جنگ های 

 ٢٠٠٩و  ٢٠٠٥اين حزب در انتخابات سال . امپرياليستی است
تشارات وابسته به اين حزب ان. درصد آرا را بدست آورد ٢٠حدود 

به تبليغ و نشر افکار ارتجاعی و ") افتن ُپستن"مانند روزنامه (
نژادپرستانه و ضدکارگری و مسموم کردن افکار عقب مانده ترين 

  .مشغولند) افرادی مانند برايويک(اقشار جامعه 
  
خود را " برایویک"پليس به جزيره،  با اينکه به محض ورود )٢(

رد، اما برخی از مطبوعات دست راستی، مسلمانان کآنها تسليم 
منجر به اين کار آنها . افراطی را متهم به ارتکاب اين جنايت کردند

، "برايويک"که تا چندين ساعت پس از دستگيری اين شد 
مردم عادی تحت نژادپرستان و ديگر افراد ناآگاه و حتی برخی از 

تردد در شهرها مورد  اظهارات رسانه ها، مهاجرين را در حينتأثير 
    . دادندحمله و اهانت قرار 

چند " از آنجا که در اينجا امکان بررسی کامل به اصطالح  )٣(
ادعايی دولت کانادا نيست، تنها به اين نکته بايد توجه " فرهنگی 

نمود که اتفاقأ بورژوازی حاکم بر کانادا تحت پوشش همين شعار 
استهای ارتجاعی و خود، سي" چند فرهنگی " به اصطالح 

  .  نژادپرستانه اش را پيش می برد

)٤( English Defence League (EDL)  يک گروه دست راستی و
نژادپرست است که تاکنون تظاهرات متعددی را برعليه مسلمان 

دقيقه  ٢٥حدود  .های پناهنده در انگلستان به راه انداخته است
يکوپتری متعلق به پيش از اينکه پليس به جزيره مزبور برسد، هل

NRK  باالی جزيره می چرخيد و از صحنه قتل عام فيلم تهيه می
که مثأل خط مقدم دفاعی " دلتا"نيروی نظامی نروژ به نام . کرد

. نروژ در مقابل تروريسم است نيز همزمان با پليس به جزيره رسيد
برخالف پليس که نتوانسته بود به موقع خودش را به جزيره 

در " برايويک"وجه به اين که اکنون مشخص شده که با ت(برساند 
پس از " برايويک) "اتومبيل اجاره ای اش تحت تعقيب پليس بوده

بمب گذاری در ُاسلو توانسته بود سريعأ و به راحتی خودش را به 
جزيره رسانده و بقيه عمليات تروريستی اش را با موفقيت ادامه 

، خود "برايويک"ع وکيل مداف" ليپستاد"طبق اظهارات . بدهد
نيز تعجب کرده بود که بعد از انفجار بمب در ُاسلو، " برايويک"

توانسته بود خودش را به جزيره ُاتويا هم برساند و آن همه آدم را 
بکشد و بعد از گذشت بيش از يک ساعت و نيم، سروکله پليس 

گذاری در  او انتظار داشته که بالفاصله پس از بمب. پيدا بشود
مریم. ورد هدف پليس قرار گرفته و کشته شودُاسلو م

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جوالی  ٢٤در تاریخ در شرایط تشدید سياستهای پناهنده ستيزی دولت استراليا، 
محل نگهداری پناهندگان در سيدنی برگزار " ویال وود"تظاهراتی در مقابل  ٢٠١١
حمایت از حق طبيعی و انسانی هر پناهنده برای داشتن اين تظاهرات در . گرديد

در ) حزب کارگر ( یک زندگی آزاد و در اعتراض به تالشهای دولت استراليا 
خصوص انتقال پناهجویان واقع در بازداشتگاه های اين کشور به مالزی شکل 

اين حرکت اعتراضی به فراحوان نهاد های مدافع پناهندگان سياسی . گرفته بود
سيدنی و تعدادی از جریانات سياسی  سازمان يافته بود تا به سياست  در

پناهندگی دولت عليه پناهندگان اعتراض شود چون دولت استراليا طبق 
در تالش است تا پناهندگانی که در اين کشور  داردکه با دولت مالزی مذاکراتی 

ه مالزی  در بازداشتگاه های مخصوص پناهندگان بسر می برند را به تدريج ب
  .ديپورت کند

به راه حل مالزی ، آزادی ! نه " تظاهرکنندگان با سر دادن شعار هائی همچون  
 NO MALAYSIA "SOLUTION": , FREE THE" (برای پناهندگان سياسی 

REFUGEES  ( فرياد ضد دمکراتيک عليه اين سياست " آزادی ، آزادی ، آزادی " و
گذران و ساکنين محل اطراف بازداشتگاه سر داده  و به اين وسيله  توجه ره

  .جلب کرده بودند استرالياپناهندگان را به سياستهای ضد انسانی دولت 
متشکل از هواداران چریکهای فدائی خلق ایران و ( ميز کتاب سيدنی 

با بنرها و شعار های خود در این تجمع ...) دیگر جریانات و افراد رادیکال 
ارهایش با استقبال دیگر شرکت حضور داشت که پوستر ها شع

  .کنندگان روبرو گشت
  ران چريکهای فدائی خلق ايراناهواد

٢٥/٧/٢٠١١ 

 

  !در استراليا  در دفاع از حق پناهندگيتظاهرات 

به یاد مبارزات پرشور و دالورانه زنان و 
مردان کشورمان در جریان جنبش 

 جنبش ؛١٣٧٨مردمی تيرماه -دانشجویی
که یکبار دیگر از تضاد آشتی  انقالبی ای

خلقهای تحت ستم ایران و ناپذیر کارگران 
ه به امپریاليسم جمهوری با رژیم وابست

 اسالمی و تمامی جناح های ارتجاعی
و افسانه اصالح  آن پرده برداشت درونی

پذیری این رژیم دیکتاتوری سراسر جنایت 
 .و تبهکاری را نقش بر آب نمود
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 Henry Norman" (ونثيهنری نورمن ب
Bethune ( گريون "در  ١٨٩٠مارس  ٤در
روحيه فعال و وجدان . به دنيا آمد" هرست

و خصلت های بشردوستانه که از سنين 
 ٢١نوجوانی در او رشد کرده بود، در سن 
تش سالگی او را به متوقف کردن تحصيال

در دانشگاه تورنتو و احداث کالسی رايگان 
برای آموزش خواندن و نوشتن به کارگران 

همراه با  ١٩١٤نورمن در . مهاجر واداشت
تيم پزشکی ارتش کانادا در جنگ جهانی 
اول شرکت کرد و پس از زخمی شدن به 
کانادا بازگشت و به تحصيالت خود در 

در سال . دانشکده پزشکی ادامه داد
ه عنوان پزشک به نيروی دريايی ب ١٩١٧

. کانادا پيوست و به اروپا اعزام شد
تجربياتی که نورمن در ارتش کسب کرد، 
بعدها که مارکسيست شد و در جنگ 
داخلی اسپانيا و جنگ دوم چين و ژاپن 

او چند ) ٢. (شرکت کرد، مفيد واقع شدند
سال در بيمارستانهای شهرهای مختلف 

ر کرد و از شيوه کانادا به عنوان جراح کا
های جراحی ابداعی خود و ابزار و وسايل 

و برخی (پزشکی که خود اختراع کرده بود 
از آنها هنوز در کانادا و ديگر کشورهای 

) ٣. (استفاده کرد) دنيا ساخته می شوند
هرچند که نورمن در زمينه پزشکی دارای 
محبوبيت و شهرت جهانی بود و بسياری از 

علمی بين المللی را  عناوين و جوايز مهم
کسب کرد، اما از نظر اجتماعی نيز 

او . شخصيتی پيچيده و روشنفکری آگاه بود
در زمينه پزشکی نيز دارای نظراتی 
ماترياليستی بود و معتقد بود که برای 
درمان قطعی بيماری ها، بايد عوامل 
اجتماعی آنها را نيز تشخيص داده و از 

ورمن به عنوان مثال، ن. ميان برداشت
معتقد بود که فقر اقتصادی ناشی از 
جامعه طبقاتی اصلی ترين عامل بيماری 

از اين رو بود که در سال . افسردگی است
کلينيکی رايگان برای فقرا تأسيس  ١٩٣٥
او در آن سال ضمن شرکت در . کرد

کنفرانس جهانی پزشکی در شوروی 
فرصت يافت که از نزديک با سيستم 

همان سال . ودپزشکی آن کشور آشنا ش
به حزب کمونيست کانادا پيوست و 

) متشکل از پزشکان روشنفکر(گروهی را 
تشکيل داد که اولين گروهی بود که برای 
ايجاد سيستم درمان و بهداشت رايگان در 

فعاليت ها . کانادا فعاليت و مبارزه می کرد
با الهام از (و مبارزات چنين گروه هايی 

ا دولت کانادا را بود که بعده) انقالب اکتبر
وادار به ايجاد سيستم خدمات پزشکی 

  . رايگان در اين کشور کرد

و  ١٩٣٦با شروع جنگ داخلی در تابستان 
حمايت دولت نازی آلمان و ارتش 

بر " فرانسيسکو فرانکو"فاشيست ايتاليا از 
عليه دولت دمکراتيک اسپانيا، نورمن به 
عنوان عضو يک گروه نظامی متشکل از 

کميته "ست های کانادايی به اسم کموني
در سوم " حمايت از دمکراسی در اسپانيا

مدت . نوامبر آن سال به اسپانيا رفت
کوتاهی پس از ورود به مادريد، ضرورت 
پاسخگوئی به نياز  مجروحين جنگ نورمن 
را به اختراع ابزار انتقال خون سيار 

تکنيک انتقال خون سيار را )٤. (واداشت
بزرگترين خدمات انقالبی  می توان يکی از

دکتر نورمن بثيون به طبقه کارگر و مردم 
اين اختراع او از آن زمان . جهان دانست

تاکنون در انقالب ها و مبارزات متعدد طبقه 
کارگر در سراسر جهان مورد استفاده قرار 

او که فرد مغرور و خودخواهی . گرفته است
نبود، بانک خون سيار خود را که يکی از 

گترين ابداعات پزشکی نظامی محسوب بزر
همان دستگاه انتقال "می شود، به طنز 

  . می ناميد" نوع مجلل آن"اما " شير

گروه امداد نورمن در  ١٩٣٧در فوريه 
در جنوب " (ماالگا"اسپانيا، به سمت بندر 

اما پيش از اينکه به آنجا . روان شد) اسپانيا
. برسد، بندر ماالگا به دست دشمن افتاد

ورمن در جاده منتهی به ماالگا با بيش از ن
هزار نفر از مردم شهر روبرو شد که به  ٤٠

کيلومتری  ١٨٠که تقريبأ در " (آلمريا"سمت 
بسياری . فرار می کردند) ماالگا واقع شده

از آنها را مجروحين و بيماران و کودکان 
نورمن سه روز و . گرسنه تشکيل می دادند

زده و به سه شب در کنار جاده چادر 
مداوای بيماران و انتقال آنها به آلمريا 

در روزهايی که نورمن و . پرداخت
همکارانش به مجروحين و پناهنده های 
غيرنظامی که در اين جاده در حرکت بودند 
کمک می کردند، ارتش فرانکو به بمباران و 

" آلمريا"تيرباران هوايی آنها و بمباران 

ايع بود، نورمن که شاهد اين فج. دست زد
بعدها در خاطرات خود از آن وقايع نوشت 

اسپانيا زخمی عميقی بر قلب من "
پس از اينکه اينگونه گروه های ." است

امداد پزشکی مستقر در اسپانيا به 
مانند (بورکراسی بورژوايی آلوده شدند 

نورمن از ) های امروزی" او.جی.ان"
ژوئن  ٦همکاری با آنها دست کشيد و در 

نورمن خود به . انادا بازگشتبه ک ١٩٣٧
از طريق برگزاری سخنرانی و (تنهايی 
در سراسر کانادا در رابطه با ) افشاگری

وضعيت مردم اسپانيا به روشنگری پرداخت 
و برای بازگشت به اسپانيا و کمک به 
مبارزات مردم آن کشور، کمک مالی جمع 

  . کرد

نورمن فردی بسيار با احساس و 
يکی از . بود دارای ذوق هنری نيز

اشعار مشهور او شعری است که در 
زمانی که در جنگ داخلی اسپانيا 

اين شعر بارها . شرکت داشت سرود
  .در مجالت هنری کانادا منتشر شد

  باز هم امشب،
  ماه رنگ باخته هميشگی،

  که می گذرد در سکوت، 
  شفاف و مرتفع،
  آينه ای ست،

منعکس کننده نگاه خيره و مات و 
  رنجور ما،

  .به آسمان سرد کانادا
  

  ديشب،
  برافروخته،

  سرخ و سوزان،
بر فراز فوج شکست خورده 

  اسپانيايی،
منعکس کننده خون ترشح شده بر 

  چهره مردگان بود،
  .  بر سپر درخشان خود

  
  رو به آن قرص رنگ باخته،

  مشت های گره کرده را باال می بريم،
  و برای آن جان باختگان بی نام،

  :را بازتجديد می کنيمعهد و پيمانمان 
  ! رفقا"

  ای آنان که برای آزادی، 
  و برای دنيای فردا جنگيديد،

  ای آنان که برای ما جان باختيد،
  در ياد ما،

  !"هميشه زنده خواهيد بود
پس از جمع آوری  ١٩٣٧نورمن در سال 

کمکهای مالی و دارويی قصد بازگشت به 
اما وقتی که ارتش . اسپانيا را داشت

ستی ژاپن در تابستان آن سال امپريالي
حمله نظامی به چين و تسخير آن را 

  

  !"هنري نورمن بثيون"به ياد كمونيست فراموش نشدني دكتر 

 

ون در حال نگهبانی در ثينورمن ب
 بيمارستان صحرايی
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تشديد کرد، نورمن در خاطرات خود نوشت 
اسپانيا و چين دو جزء يک نبرد واحد "که 

من به چين خواهم رفت زيرا که . هستند
  ." در آنجا نياز بيشتری وجود دارد

نورمن به همراه  ١٩٣٨ژانويه  ٨در 
برای آخرين " انجين ايو"پرستاری به نام 

دالر  ٥٠٠٠بار کانادا را ترک کرد و با بيش از 
از آنجا . دارو و ابزار پزشکی به چين رفت

از کار در ارتشی که که او کمونيست بود، 
تحت فرماندهی چانکايشک بود خودداری 
کرده و به ارتش هشتم کمونيست ها 

و در پايگاه کمونيست ها در ملحق شد 
ر شمال غربی شهری که د" (ينان"شهر 

چين قرار دارد و به عنوان زادگاه انقالب 
مائو در . مستقر گشت) چين مشهور است

شبی که نورمن به آنجا رسيد با او همان 
مالقات کرده و از او دعوت کرد که سمت 
مديريت يکی از بيمارستانهای ارتشی را به 

نورمن اين سمت را پذيرفت . عهده بگيرد
گرفت که به خط اما پس از يک ماه تصميم 

اول جبهه برود زيرا که فکر می کرد در آنجا 
به زخمی ها نزديک تر است و می تواند 
آنها را بالفاصله مدارا کندو در نتيحه بيشتر 

 . مفيد خواهد بود
 

نورمن در اول ماه مه به مرزهای 
کوهستانی شمال که صحنه شديدترين 

او در آنجا با بدترين و . نبردها بود، رفت
ناک ترين شرايط بهداشتی و امدادی وحشت

از داروی بيهوشی، ضدعفونی . روبرو شد
کننده، و حتی از دستکش جراحی و پتو و 

مجروحين با زخم . مالفه تميز خبری نبود
های باز و عفونت يافته روی گل و خاک 

کمبود شديد داروهای . می خوابيدند
ضدعفونی کننده منجر به شيوع قانقاريا 

دست و پا تنها راه نجات  شده بود و قطع
نورمن که . بسياری از مجروحين از مرگ بود

يکی از معدود پزشکان جراح ارتش 
کمونيست چين بود، می دانست که با 
آموزش دادن به جوانان و تعليم آنان به 
عنوان پزشک و پرستار می تواند خيلی 

از . بيشتر به ارتش انقالبی چين کمک کند
د که نيروی الزم را اين رو مائو را قانع کر

برای ايجاد يک بيمارستان آموزشی در 
نورمن خود به طراحی . اختيار او بگذارد

ساختمان بيمارستان پرداخت و با کار و 
تالشی خستگی ناپذير موفق شد 
بيمارستانی را در طول دو ماه طراحی کرده 

او چندين کتاب و بروشور مصور . و بسازد
ترجمه پزشکی نوشت که به زبان چينی 

. شده و در اختيار شاگردانش قرار گرفتند
ماه صدها  ٦هدف او اين بود که در عرض 

نفر را به عنوان پرستار و در عرض يک سال 
صدها نفر را به عنوان پزشک جنگی 

اما اين بيمارستان که نورمن . آموزش بدهد
شديدأ به آن اميد دوخته بود، سه هفته 

وايی پس از شروع به کار، توسط نيروی ه
  .       ژاپن بمباران و ويران شد

 
نورمن متوجه شد که در اين جنگ چريکی 
انقالبی به ابداع شيوه های انقالبی نياز 
دارد و به عنوان مثال نمی تواند به 
بيمارستانهايی که در مقابل حمالت 

نظامی دشمن ضربه پذير هستند اميدی 
او تصميم گرفت که همه . داشته باشد
نات پزشکی و حتی اتاق عمل ابزار و امکا

نورمن در اين رابطه . خود را سيار کند
آن زمانی که دکترها منتظر می "نوشت 

شدند بيماران به نزدشان بيايند، گذشته 
امروز، دکترها بايد به نزد مجروحين . است
  ."بروند

 
نورمن در عرض يک سال پس از ويران 
شدن بيمارستانش، حدود پنج هزار کيلومتر 

ثرأ پای پياده در خطوط مقدم جنگ را اک
ارتش خلق چين پيمود و مجروحين را 

او يک اتاق جراحی سيار را که . درمان کرد
خود مبتکرانه درست کرده بود، روی دو 

بخش عمده ای از . قاطر حمل می کرد
مناطق جنگی چين را راه های صعب العبور 
کوهستانی تشکيل می داند که حتی 

ی توانستند از آنها قاطرها نيز به سختی م
عبور کنند و سربازان وسائل پزشکی و 
اتاق عمل سيار نورمن را بر دوش خود 

  . حمل می کردند
نورمن با انرژی فوق العاده يک انقالبی 
عاشق خلق ها، و با خستگی ناپذيری و از 

به . خود گذشتگی شگفتی کار می کرد
ساعت  ٦٩عنوان مثال، يک روز در عرض 

زير آتشبار مداوم دشمن، کار متوالی در 
عمل جراحی را بدون لحظه ای  ١١٥

استراحت، بر روی انقالبيون مجروح انجام 
 .              داد
 

نورمن در مدت اقامتش در چين بسيار 
مشهور شده و شديدأ محبوب توده های 
زحمتکش و مبارزين کمونيست آن کشور 

" بی کوئين"مردم او را به زبان چينی . شد
دند و سربازان در حين يورش به می خوان

دشمن در صحنه های جنگ فرياد می زدند 
!"  حمله کنيد، بی کوئين در کنار ماست"
)٥(  
 

مردی "داستانهای متعددی در مورد 
خارجی که از دشواری ها واهمه ندارد، 
مردی که غذايش را، لباسش را، و حتی 
" خون خود را به مجروحين جنگ می داد

ميان توده های زحمتکش زبان به زبان در 
  . چين نقل می شد

نورمن بثيون نيز پاسخی متقابل به محبت 
های توده های زحمتکش و انقالبی چين 

  .او در کنار آنان مبارزه کرد و جان داد. داد
نورمن تنها زمانی خوشحال و راضی بود که 

او در نامه . به نيازمندان ياری می رساند
دا نوشت ای به يکی از دوستانش در کانا

اما فکر . بله، خيلی خيلی خسته هستم"
نمی کنم هيچوقت در تمام عمرم اينقدر 

در اينجا به من نياز . خوشحال بوده باشم
 ."     هست

 
، نورمن در حال ١٩٣٩در اواخر اکتبر 

جراحی روی يکی از سربازان مجروح، بطور 
با اينکه ابزار . تصادفی انگشت خود را بريد

دستکش جراحی در  پيشگيری، منجمله
اختيار ارتش انقالبی چين نبود و اين اتفاق 
بريدن دست بارها برای نورمن افتاده بود، 
. اما هميشه بدون خطر از آن گذشته بود

اما اين بار يک نوع ويروس مسموم کننده 
خون وارد بدن او شد و عفونت شديدی در 

اما نورمن تا آخرين . خون او ايجاد کرد
او . دست از کار نکشيد روزهای عمر خود

 ٥٠در سن  ١٩٣٩نوامبر  ١٢با طلوع آفتاب 
سالگی، در آغوش خلق مبارز چين جان 

  . سپرد
 

وقتی که مائو خبر فوت نورمن را شنيد، به 
به ياد نورمن "ياد او مطلبی را تحت عنوان 

نوشت که يکی از مشهورترين " بثيون
مقاالت مائو است که سالها در مدارس 

سالها بعد، . ميشدچين تدريس 
بيمارستانی که نورمن ساخت و توسط 
ارتش ژاپن ويران شده بود، مجددأ در همان 

غاری که پناهگاه . مکان اوليه ساخته شد
او بود، معبد متروکه ای که اتاق جراحی او 
بود، و همه خانه های روستايی که او 
مدتی در آنجا زندگی کرده بود، امروز موزه 

که نوجوانان چينی های متعددی هستند 
با مشاهده آنها به ياد نورمن بثيون می 

از خود "افتند و از او به عنوان سمبل 
نورمن يک جنبش . ياد می کنند" گذشتگی

انقالبی و توده های مبارزی را يافته بود که 
نورمن با . نمايانگر ايده آل های او بودند

عشق به توده های زحمتکش و مبارز، خود 
يست های انقالبی سراسر را همرزم کمون

جهان می دانست، و هميشه تالش می 
کرد که هر چه بيشتر خود را از غرور و 
خودبينی و جاه طلبی های شخصی دور 
کند و به جامعه جهانی زحمتکشان 

  .    بيانديشد و برای آنان زندگی کند
 

" به ياد نورمن بثيون"مائو در مقاله خود 
ست که لنينيسم بر آن ا: "گفته است که

انقالب جهانی تنها در صورتی می تواند 
پيروز شود که پرولتاريای کشورهای 
سرمايه داری از مبارزه ازاديبخش خلق 
های مستعمرات و نيمه مستعمرات، و 
خلق های مستعمرات و نيمه مستعمرات 
از مبارزه آزاديبخش پرولتاريای کشورهای 

رفيق بثيون . سرمايه داری پشتيبانی کنند
... ی لنينی را در عمل به کار بستاين مش

روحيه رفيق بثيون، يعنی خود را بدون 
کوچکترين توجهی به منافع شخصی تمامأ 
وقف ديگران کردن، در حس بی نهايت 

 

نورمن در حال مداوای مجروحين در 
  ١٩٣٨ -چين
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  !!تمامي شهداي بخون خفته خلقتمامي شهداي بخون خفته خلق  جاودان باد خاطرهجاودان باد خاطره
  

عميق وظيفه شناسی در کار و عالقه بی 
نهايت آتشين وی نسبت به رفقا و خلق 

همه کمونيست ها بايد . تجلی می کرد
کم نيستند . اموزنداين صفات را از او بي

کسانيکه در کار خود احساس مسئوليت 
نمی کنند، کارهای آسان را به عهده می 
گيرند و از کارهای مشکل رو می گردانند، 
بار سنگين را به دوش ديگران می نهند و 

آنها به هر . بار سبک را خود برمی دارند
کاری که دست می زنند، نخست به خود 

آنها هرگاه . رانمی انديشند و بعد به ديگ
کار کوچکی انجام دهند، گمان می کنند 
که ديگر قهرمان شده اند و از اينکه مبادا 
مردم از آن بی خبر بمانند، الف زنی و 

آنها نسبت به رفقا و . خودستايی می کنند
مردم نه با گرمی و محبت بلکه با سردی و 
بی اعتنايی و عدم دلسوزی برخورد می 

د درواقع کمونيست اين گونه افرا. کنند
نيستند، يا الاقل کمونيست تمام عيار 

در ميان کسانی که از جبهه باز . نيستند
می گردند، وقتی صحبت از بثيون به ميان 
می آيد، هيچ کسی نيست که از او با 
احترام زياد ياد نکند و يا تحت تأثير روحيه او 

هر کمونيستی بايد از . ... قرار نگرفته باشد
يستی واقعی رفيق بثيون روحيه کمون

ما همگی بايد روحيه از . ... بياموزد
خودگذشتگی و بی غرضی را از او 

درست با حرکت از اين نقطه . بياموزيم
است که می توان انسانی سودمند برای 

انسان ممکن است کم . توده ها گشت
توان يا پرتوان باشد، اما با داشتن چنين 

مت، روحيه ای می تواند انسانی بلند ه
پاک نهاد، خوش اخالق و عاری از 
فرومايگی گردد و برای توده ها مفيد واقع 

 ."      شود
  

  :ها زيرنويس
  
بطور متناوب  ١٩٣١چين و ژاپن از سال  -١

اما جنگ . در حال جنگ به سر می بردند
 ٩تا  ١٩٣٧ژوئن  ٧دوم اين دو کشور که از 

طول ) با تسليم شدن ژاپن( ١٩٤٥سپتامبر 
رگترين جنگ آسيايی در قرن کشيد، بز

اين جنگ نتيجه يک دهه . بيستم بود
سياست های امپرياليستی ژاپن بود که 
تالش ميکرد از نظر سياسی و نظامی بر 
چين تسلط يابد تا بتواند ذخاير مواد خام و 

  . ساير منابع اقتصادی چين را به يغما ببرد
  
در انگستان با  ١٩٢٣نورمن در سال  -٢

. ازدواج کرد" فرنسيس پنی" دختری به نام
سالگی به امريکا رفت و در آنجا  ٣٤در سن 

نورمن دو سال . اولين مطب خود را داير کرد
به بيماری سل مبتال  ١٩٢٦بعد، در سال 

شد و او را در يک آسايشگاه مسلولين در 
در فضای مرگبار . نيويورک بستری کردند

آسايشگاه که شيوه درمان عقب مانده به 
ده می شد و انزوا و مقررات بسيار کار بر

عجيب و غيرضروری به بيماران تحميل می 
شد، خانواده نورمن تصور می کردند که او 

نورمن تحت تأثير . به زودی خواهد مرد
چنين فضايی، همسرش را تشويق به جدا 
شدن از او و بازگشتن به زادگاهش در 

نورمن زمان بسيار دشواری . اسکاتلند کرد
در آن زمان . آسايشگاه سپری کردرا در آن 

هيچ نوع معالجه و راه مبارزه ای برای 
تنها کاری . درمان مسلولين وجود نداشت

که انجام داده ميشد، بستری کردن 
بيماران در آسايشگاه مسلولين و نگه 

اما نورمن . داشتن آنها در انزوای کامل بود
که روحيه ای بسيار ناآرام و متهور داشت، 

قيق پيرامون بيماری اش خود به تح
پس از مدتی با يک روش جديد اما . پرداخت

پرخطر درمان سل آشنا شد و پافشاری 
متالشی کردن "کرد که آن روش که 
نام داشت، روی او " مصنوعی قفسه سينه

اين روش با موفقيت انجام . آزمايش شود
. شد و نورمن پس از يک ماه درمان يافت

پر رنج در  يک سال اقامت بسيار دشوار و
آسايشگاه مسلولين، نورمن را مصمم کرد 
که بقيه عمر خود را به درمان مسلولين و 

او بالفاصله . ديگر بيماران اختصاص دهد
پس از بهبودی با نوشتن نامه های متعدد 
به فرنسيس، از او تقاضای ازدواج مجدد 

اما آن دو . فرنسيس در ابتدا نپذيرفت. کرد
جددأ ازدواج م ١٩٢٩سرانجام در سال 

اما بنا بر نوشته های کسانی که . کردند
آنها را می شناخته اند، روحيه برون گرای 
نورمن که فردی متهور و پرشهامت بود، با 
فرنسيس که زنی خويشتن گرا و مطيع 
شرايط بود، بسيار تفاوت داشت و 
. نتوانستند به زندگی مشترک ادامه دهند

م جدا برای هميشه از ه١٩٣٣آنها در سال 
   . شدند

  
قيچی قفسه سينه "به عنوان مثل  -٣

نام يک نوع " Bethune Rib Shearsبثيون 
قيچی بزرگ جراحی است که توسط 
نورمن اختراع شد و هنوز هم در 
بيمارستانهای همه کشورهای دنيا مورد 

  .استفاده قرار می گيرد
  
يکی از عمده ترين عوامل مرگ  -٤

ر اثر مجروحين جنگی، شوکی است که د
از دست دادن خون زياد به فرد زخمی 

فرد مجروحی که حتی . دست می دهد
زخم های کشنده ای هم نداشته باشد، 
اگر بالفاصله خون به بدنش نرسد، در اثر 
شوک ناشی از کاهش خون، جانش را در 

نورمن . مدت کوتاهی از دست می دهد
بثيون در زمانی که در جنگ داخلی اسپانيا 

يده انتقال خون به جبهه شرکت داشت، ا
جنگ و تزريق خون به مجروحين را به 

در آنجا بود که او برای . مرحله عمل درآورد
اولين بار در دنيا، دستگاه ها و ماشين آالت 

نورمن در . سيار انتقال خون را اختراع کرد
شهرهای اسپانيا از داوطلبين خون می 
گرفت و آنها را به جبهه برده و به زخمی 

نورمن با استفاده از اين . تقل می کردها من
اختراع خود، جان بسياری از آزاديخواهان را 
در مبارزات ضدفاشيستی مردم اسپانيا 

اين اختراع نورمن بعدها تکميل . نجات داد
بيمارستان های جراحی سيار "شده و به 

  .   تبديل شد MASH" ارتش
  
: اسم نورمن بتون به زبان چينی -٥

白求恩 
  

 
   

ون در حال صحبت در افتتاحيه اولين نورمن بثي -١٩٣٨سپتامبر  ١٥
که برای ارتش کمونيستی چين ساخت و از آن برای  یرستانيما

 ٣٥اين بيمارستان . آموزش پزشک و پرستار استفاده می کرد
  .هفته توسط نيروی هوايی ژاپن بمباران و نابود شد ٣تختخوابی پس از 

ون در حال جراحی يک مجروح، در اين عکس نورمن بثي
  ١٩٣٩جبهه جنگ چين با ژاپن  -دانشجويانش را آموزش می دهد
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به " اه تودهر"يکی از انشعابات متعدد حزب خائن توده  به نام     
خرداد مقاله ای نوشته است با عنوان  ٣٠بهانه سالگرد رويداد 

مجاهدین خلق، بيش از سه دهه ابزار دست بازیگران اصلی "
در آن مقاله راه توده ضمن به " . صحنه سياسی ایران شدند

سی خرداد در " حادثه"اصطالح بررسی ــ طبق گفته شان ــ 
: خلق ايران نيز گفته است که رابطه با سازمان چريکهای فدائی 

دو نيروی عمده که پيشينه آنان به  با پيروزی انقالب ایران"
جوانان و دانشجویان عصيانگر باز ميگشت، یعنی مجاهدین 

فدائيان خلق وارد صحنه فعاليت سياسی علنی و  و
، صحنه ای که در آن تجربه ای مسالمت آميز شدند

ه راه توده سپس با نويسند )تاکيد از من است".(نداشتند
فراموش کردن تاريخ واقعی حزب توده که در تمام حيات سياسی 

بوده " صحنه سياسی ایران"بخشی از بازیگران " ابزار دست"خود 
با آماج .....حزب توده ایران": است مدعی می شود که

برقراری یک گفتگوی انتقادی با چریکها وارد فضای 
" پرسش و پاسخ"نشستهای . سياسی بعد از انقالب شد

نتيجه این گفتگوی انتقادی . با همين هدف شکل گرفت.....
در شرایط تحوالت مساعد انقالب به جدا شدن تدریجی و 

  ..."قاطع فدائيان خلق از مسير نادرست اوليه انجاميد
  

سازمانهائی "راه توده "به اين ترتيب روشن می شود که به ادعای 
يکتاتوری شاه سالها درگير مبارزه که در خود ايران و در زير سلطه د

نداشتند اما حزب توده که به دنبال خيانت " تجربه"ای خونين بودند 
اساسا  ٣٢مرداد سال  ٢٨هايش در مقابله با کودتای امپريالستی 

صحنه مبارزه را ترک و به خارج از ايران رفته بود و برای سالها هيچ 
ربه بود که توانست حضورتشکيالتی در جامعه نداشت آنچنان با تج

وارد صحنه فعاليت سياسی علنی و مسالمت "  نه تنها 
مسير نادرست "شود بلکه مهم تر از آن  فدائی ها را هم از " آميز
  !هدايت کند" راست"به راه " اوليه

  
سياسی علنی و   "با توجه به نتايج آشکار فعاليت های

ی دار و حزب توده و حمايت آشکار اش از جمهور"  مسالمت آميز
شکنجه جمهوری اسالمی فکر نمی کنم ضرورتی به بررسی 

  . بيشتر اين اراجيف وجود داشته باشد
در اين تاريخ نگاری توده ای وار تحريفاتی " راه توده" اما چون

توضيح " راه توده"تاريخی کرده الزم است تاکيد شود که چرا 
به واقع در  چيست؟" پيروزی انقالب ایران"نميدهد که منظور آنها از 

چه کسانی و به نمایندگی از کدامين طبقه انقالب را به   ۵٧سال 
کشاندند؟ در حاليکه می دانيم که نيروهای انقالبی از " پيروزی"

انقالب با بررسی سير رويداد ها اعالن " پيروزی"همان فردای 
کردند که  قيام بهمن شکست خورده است و  سردمداران 

نی هستند که  فقط حکومت را از جمهوری اسالمی فريبکارا
دست رژیم شاه مخفيانه تحویل گرفته اند وخصلت سياسی این 
حکومت کماکان دیکتاتوری بورژوازی وابسته و بيانگر سلطه ارتجاع 

قدرتی است که مستقيمًا بر فریب و سرکوب . محض می باشد

همين نيرو ها اعالم کردند که حکومت . توده ها متکی می باشد
قدرت رسيده، بدليل خصلت ارتجاعی اش، قادر به تامين  تازه به

آزادی و حقوق دموکراتيک توده ها نبوده ولی برای آنکه سرنگون 
وظيفه ای .  نشود احتياج به حمايت و همکاری سازشکاران دارد

انجام داد و به   بخوبی برای جمهوری اسالمیکه حزب توده 
همکاری با ماشين  يعنی در. وحشتناکترین شکلی  هم انجام داد

سردمداران . سرکوب ديکتاتوری حاکم و در خيانت در حق توده ها
بقدرت رسيده نيز با عناصر خيانتکار حزب توده که خود بارها از 
خيانت آنها سخن گفته بودند، برای پشتيبانی از حکومت جدید 

به اين ) البته تا حدی که مورد نيازشان بود (رابطه برقرار کردند 
جمهوری اسالمی به اعتبار مماشات های سازشکاران ترتيب 

و در فردای آن بهاری که توده . توانست خود را از سرنگونی برهاند
انقالب جا می زنند  آنچنان قتل عامی  براه " پيروزی"ای ها آنرا 

  .انداختند که کمتر در تاريخ ايران سابقه داشته است 
  

فدائيان "با " تگوی انتقادیگف"از " راه توده"حال باید پرسيد منظور 
  چيست؟" پيروزی انقالب"پس از "  خلق

  
فدائيان خلق .... در اینجا خواننده نميداند که آیا با پيروزی انقالب 

وارد صحنه فعاليت سياسی علنی و مسالمت آميز شدند و یا 
حزب توده با چریکهای فدائی باعث شد که (!) گفتگوی انتقادی

  جدا شوند؟  فدائيان از مسير نادرست
  

بگذريم که در اینجا راه توده، چریکهای فدائی و فدائيان خلق را 
یکی جلوه می دهد، در صورتی که همه نيروهای انقالبی و هر 
کسی که با کمترین مسائل سياسی آشنا باشد ميداند که آن 
بخش از فدائيان خلق که به رهبری منفوری بنام فرخ نگهدار راه 

می را در پيش گرفتند  زياد هم احتياجی حمايت از جمهوری اسال
با حزب توده نداشته و اصًال سالها بود که به " گفتگوی انتقادی"به 

علت ضربه خوردن سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و فقدان 
انقالبيون آگاه در سطح رهبری سازمان، افکار توده ای در سازمان 

ته فرخ نگهدار قادر شدند نفوذ کرده بود و اگر بعد از انقالب دارو دس
یک سازمان پيشرو را به تباهی بکشاند و آنرا به مسير خيانت 

بلکه دقيقا به " مسير اوليه" بکشانند اين نه به مفهوم نادرستی
امری که . بود" اوليه" معنای عدول از اصول و ارزشهای انقالبی

باعث شد بخش بزرگی از سازمانی که درست به دليل پيمودن 
در دل توده ها جا باز کرده بود و به اميد مردم تبديل " سيرم"همان 

گشته بود مسير خيانت و سرسپردگی  يعنی مسير حزب توده را 
  .در پيش گيرد

در زمانی که مبارزه با حکومت جدید بحکم شرایط عينی در درجه   
ایران ـ (اول اهميت قرار داشت، حکومتی که جنگ امپریاليستی 

ا و جنگ در کردستان را به خلق کرد تحميل را به توده ه) عراق
کرد، و هزاران سياسی و آزادیخواه را بزندان و انقالبيون بسياری را 
اعدام کرده و تمام اهداف خود را در این خالصه کرده بود که با 
تمام قوا و با تمام وسائل در همه جا مقاومت توده ها را سرکوب 

ود آورد، حزب توده و اکثریتی کرده و قدرت یکتایی از دیکتاتوری بوج
ها همچون چاکرپيشگان بی مایه  به مارکسيسم و توده ها 
خيانت کرده و تاریخی بجا گذاشتند که تنها با نفرت و انزجار 

  .یادآوری ميشود
  

گفتگوی "بيچاره کسانی که برای پيدا کردن مسير درست به 
ود آمدند با حزب توده دلخوش کرده بودند   و زمانی به خ" انتقادی

که دستانشان همچون توده ای ها به خون انقالبيون آغشته شده 
  .بود

  : زیر نویس
از حزب توده جدا  ١٣۶٩ـ از آنجا که سازمان راه توده در سال ١

شده است تا قبل از آن در تمام خيانتهای این حزب دخيل بوده و 
نيز " راه توده" هر جا که از حزب توده نام برده ایم منظور ما 

  . هست
  

  عبداله باوی
  ٢٠١١جوالی  ٢٢

   )1(راه توده 
 !خرداد 30و 
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یکی دو روز پيش از فرارسيدن سالروز مرگ 
های ما، اهالی  خمينی، اين جالد توده

با  - مرکز استان مازندران - شهر ساری 
هائی  ناباوری شاهد ناپديد شدن مجسمه

پيش " (امام"شدند که سالها بود در ميدان 
 قرار) شد خوانده می" وليعهد"از آن ميدان 
کننده زیبایی برای این ميدان  داشته و تزیين

اين تندیسها شامل چندین اسب که . بودند
در ميدان نصب شده بودند و   ١٣۵۴از سال 
ای از آرش کمانگير قهرمان  مجسمه
ای ایران، که چند سال پس از آن  اسطوره

. به این مجموعه اضافه شده بود، بودند
همانطور که در عکس ضميمه ديده می 

ای در پس دو  د آرش ايستاده بر ارابهشو
اسب، با تير و کمانی در دست، در حال  
پرت کردن تيری است که با مایه گذاشتن 
از جان خويش به آن نيرو بخشيده، گویی 
به آن پر و بال داده تا کيلومترها به پيش 
رود و بدینگونه سرحد مرز ایران و توران را 

  . با آن مشخص ساخت
  

ر عمومی اهالی آن بود که این در ابتدا پندا
های بسياری  تندیسها هم مانند مجسمه

که در سالهای اخير در اینجا و آنجای ایران 
و سپس گفته " ناپدید شده"به ناگاه 

" اند به سرقت رفته"شد که آنها هم  می
کارکشته " های سارق"اسير دستان (!!!!) 
اما دیری نپایيد که روشن شد که . اند شده

ها ماجرای  ديگری  دن این تندیسناپدید ش
و به همين دليل هم فرامرز نقيبی، . دارد

رئيس شورای شهر ساری، مجبور شد 
سرقت ) و آرش(ها  که اسب ١اعالم کند

آوری  نشده بلکه توسط شهرداری جمع
نقيبی که خود به خوبی !!!! اند شده
برداشتن ) و از ميان(داند از ميدان  می

ردم شهر قرار ها مورد اعتراض م تندیس
گرفته و خشم بسياری را برانگيخته است 

تا جایی که به گفته خودش در خالل چند (
تماس تلفنی در این مورد  ١٧٠روز به 

در پاسخی ابلهانه به ) پاسخ گفته است
آن قدر در شهر "این یورش اضافه کرده 

آوری  ماندگی داریم که مسئله جمع عقب
ئيس ر"! ها در مقابل آن کوچک است اسب

شورای شهر ساری، در اینجا پس از اين 
ها مسله اصلی را طرح کرده و  چينی زمينه
بر اساس دستور دادستان، وجود : "گفت

های اسب در ميدان امام چيزی  مجسمه

آوری  جز اهانت به نام امام نيست و جمع
  ٢".ها به شهرداری ابالغ شد این مجسمه

به این ترتيب معلوم شد که مسئولين 
ِ" شان"ی ساری جهت حفظ شهردار

ها را  نداشتِه  امام جنايتکارشان مجسمه
آنهم به دستور شخص !!!! اند برداشته

شخيص دادستان شهر يعنی جناب 
که آخوندی است که " جعفریهللا اسدا"

در شهر ساری را بر " دادستانی"مقام 
از قرار معلوم ایشان به ناگاه به . عهده دارد

وجود "این جمعبندی رسيده که 
" ها در ميدان امام های اسب مجسمه

است و از این رو " نام امام"اهانت به 
دستوری به شهرداری ابالغ کرده که باید 

را چاره کرده و شبانه " توهين"این 
ها را بر زمين واژگون سازند؛ بينوا  تندیس

ای ما هم که مرتکب  آرش فهرمان اسطوره
ای  شده و بر ارابه" اشتباهی نابخشودنی"

ها سوار بوده است، کيفر  ی این اسبدر پ
نيندیشی خود را دیده  بينی و آینده این کوته
ها  اش به سرنوشت تندیس اسب و تندیس

" ساحت امام"که از قرار با وجود خود به 
  !!!!کردند، واژگون گرديده است توهين می

و " دادستان"جالب اینجاست که جناب 
های پيشين شهر و "دادستان"تمامی 
قامات جمهوری اسالمی در شهر و دیگر م

، نماینده "امام جمعه"از جمله (استان 
در خالل ") دادگاه انقالب"و رئيس " رهبر"

بوده " امام"تمامی این سالها که نام ميدان 
ها و سپس آرش  های بزرگ اسب و تندیس

" اهانت"اند، متوجه این  در ميدان بوده
نابخشودنی نشده و به ناگاه جناب 

" نما خواب"آنچنان در این مورد  "دادستان"
و همانند ارشميدس کشفی بزرگ   شده
؛ آنچنان !!!!"یافتم"اند  و فریاد برآورده کرده

اند که  که حتی کمترین لزومی ندیده
و اعضای آن را که دستکم " انجمن شهر"

دار مسئوليت اداره شهر  بر روی کاغذ عهده
های آن هستند در جریان امر قرار  و دارایی

  !آنان باشند" تصميم"اده و منتظر د
بدینگونه بود که بر سر تندیسهای آرش و 

اسب، آن رفت که چندی پيش بر سر  ١۶
تصویری از خالق آرش، فردوسی، در 

! آوری شدند آنها نيز جمع: مشهد آمده بود
به اين ترتيب روشن شد که ميدان خالی 

آن فریبکار رذل را به " شان"شده بهتر 
  . دگذار نمايش می

تر این جاست که زمانی که مقامات  جالب
جمهوری اسالمی به ناگاه و با شدتی 
بيش از انتظار با موج اعتراضات مردم در 

گویند که  ، می٣اینجا و آنجا مواجه شدند
به انجام " زیباسازی شهر"این کار را برای 

جایی  به و تنها در پی جا(!!!!) رسانده 
از این  البته برخی! ۴ها هستند تندیس

ها را  نيز دليل برداشتن تندیس" مسئوالن"
جمعی از فعاالن فرهنگی "درخواست 

اند، بدون اينکه قادر  ذکر کرده" استان
ای به اسامی و عناوین این  باشند اشاره

  !خبر بکنند فعاالن فرهنگِی از همه جا بی
  
کشوری خواستار از ميان " دادستان"

احت س"به " اهانت"برداشتن رد پای این 
است که در آن آخوند دیگری به نام " امام

زمانی است که  موسی سالمی، که مدت
است در مورد " شهر جمعه خمينی امام"

چند زن که چندی پيش در یکی از باغهای 
قرار گرفتند با   این شهر مورد تجاوز جنسی
آنها که مورد : "وقاحت تمام گفته است

سالمی ال های عليه اند، آدم تجاوز قرار گرفته
خواری و رقاصی یک  اند و با شراب نبوده
اند که باید در جای  دیگر را تحریک کرده عده 

و " خودش به این جرایم هم رسيدگی شود
ریيس آگاهی " زاده سرهنگ حسين"

استان اصفهان، نيز در همين مورد داد 
ها  اگر در این حادثه خانم"سخن داده که 

ودند، حداقل حجاب را در باغ رعایت کرده ب
. ۵"گرفتند شاید مورد آزار و اذیت قرار نمی
  !به راستی که روزگار غریبی است

ماجرای تخريب تندیسهای ميدان شهر 
ساری به روشنی بيانگر دید فرهنگی و 
اجتماعی سگان زنجيری سرمایه که بر 

کسانی . باشد کشور حاکم هستند، می
که با دیدگاه فرهنگی دهشتناک و 

و قرون وسطایی  ارتجاعی و ضدانسانی
خود به توجيه سلطه " اسالم راستين"

به یاد بياوریم . اند ضدمردميشان مشغول
های اینان در  که چند سال پيش همپالکی

افغانستان، يعنی دارو دسته طالبان، 
ای مشابه دست به تخريب  چگونه با بهانه

گذاری و انفجار آن که  مجسمه بودا با بمب
ر تراشيده های این کشو در یکی از کوه

شده بود، زده و مجسمه را که یک یادبود 
عظيم فرهنگی بود که سالهای سال در 
سکوت مطلق خود در آنجا ایستاده بود، از 

  ۶ صفحه     .ميان بردند

  

 آرش كمانگير و
 !طالبان ما
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، جنبشی که افسانه اصالح پذیری رژیم جمهوری اسالمی و ماهيت ضد ١٣٧٨مردمی سال  -در دوازدهمين سالگرد جنبش دانشجویی
جناح اصالح طلب حکومتی را با وضوحی حيرت آور بار ديگر به اثبات رساند، و در حمایت از جنبش انقالبی توده های تحت ستم ایران  خلقی

  . ، یک آکسيون افشاگرانه در شهر لندن برگزار شد١٣٩٠تير سال  ١٨بر عليه تماميت رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی، روز شنبه 
  

پالکاردهای بزرگی با محتوای . قابل ساختمان بانک ملی رژیم در لندن برگزار و با حمایت مردم محل روبرو شداین حرکت اعتراضی  در م
خامنه ای، رفسنجانی، خاتمی ، احمدی نژاد، موسوی، مرگ به نيرنگتان، خون جوانان ما می "، "مرگ بر رژیم جمهوری اسالمی"شعار 

به  ٨٩-٨٨یی از جنایات ننگين جمهوری اسالمی در جریان سرکوب خيزش انقالبی سال در محل نصب شده بود و عکسها" چکد از چنگتان
همراه تصاویری از اعدامهای بيشمار جمهوری اسالمی، نيز به نمایش درآمده بود که توجه عابرین را جلب می کرد و آنها را به پرسش در 

   .باره اوضاع جاری ایران و چشم انداز مبارزات جاری بر می انگيخت
  

در جریان گفتگو با مردم محل، برگزارکنندگان آکسيون  ضمن افشای چهره ضد خلقی و وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی و جنایات 
روزمره آن بر عليه کارگران، زنان، جوانان، دانشجویان و خلقهای تحت ستم ایران، بر نقش و ضرورت حمایت مردم انگلستان  از جنبش 

یخواهانه مردم ایران تاکيد می کردند و در پاسخ، بسياری از رهگذران طوماری که در حمایت از خواست آزادی فوری و بی دمکراتيک و آزاد
یکی از رهگذران که مردی انگليسی بود و می گفت که در ایران . قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی در آن طرح شده بود را امضا ميکردند

خواندن اطالعيه ای که در محل آکسيون توزيع می شد با یادآوری تجارب جنبش انقالبی مردم بر عليه رژیم مدتی زندگی کرده است پس از 
اميدوارم این بار جنبش مردم ایران بتواند با سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی به خواستهای دمکراتيک "ضد خلقی شاه تاکيد داشت که 

  ".خود دست پيدا کند
  
او از این که می دید . اعالم حمایت از اهداف آکسيون مطرح کرد که دشمنان مردم ایران و ليبی مشترک هستند یک جوان ليبيایی نيز با 

رفقای ما در تحوالت ليبی قاطعانه رژیم ضد خلقی قذافی و دخالت و تجاوز امپریاليستها در ليبی را همزمان محکوم می کنند بسيار 
ناتو باعث شده که طرفداران قذافی جنایات خود بر عليه مردم ليبی را توجيه کند و اضافه  خوشحال بود و مطرح می کرد که دخالت نظامی

می کرد ما به هيچ وجه خواهان دخالت نظامی امپریاليستها در کشور خود نيستيم و اگر قدرتهای امپریاليستی دخالت و حمایت خود از 
مردم مبارز ليبی خود با دیکتاتور حاکم بر این کشور و داودسته های وابسته  قذافی و رهبران اپوزیسيون دست ساز این کشور را قطع کنند،

در جریان این حرکت مبارزاتی که برای جلب افکار عمومی نسبت به اوضاع ایران و ضرورت حمایت از جنبش  .تعيين تکليف خواهند کرد
ضد خلقی اش سازمان یافته بود، اعالميه هائی به زبان  انقالبی توده های تحت ستم بر عليه رژیم جمهوری اسالمی و تمامی جناح های

   .انگليسی و فارسی در ميان رهگذران پخش شد
حرکت مبارزاتی فوق به فراخوان فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در لندن و سازمان دمکراتيک ضد امپریاليستی ایرانيان 

  .در انگليس برگزار شد
  

  ر لندنفعالين چریکهای فدایی خلق ایران د
  ٢٠١١جوالی  ٩ – ١٣٩٠تير  ١٨

 !تير در لندن18گزارشي از آكسيون  


