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 سرمقالهسرمقاله

 و "گلوله ها در سوريه ترس را كشته اند"

  جمهوري اسالمي  هراس
به مثابه مظاهر برجسته سوريه و ايران قاتي يكسان دو رژيم بايد به ماهيت طب ...

حكومتهاي وابسته به امپرياليسم در منطقه خاورميانه توجه كرد و فهميد كه تضعيف 
و سرنگوني انقالبي هر يك از اين رژيمها دربستر قيام انقالبي توده ها به منزله 

اي امپرياليستي در سقوط يكي از دژهاي ضد خلقي سرمايه داري جهاني و قدرته
يكي از مناطق استراتژيك دنيا بوده و به اين اعتبار موجب تضعيف جبهه عمومي 
امپرياليستها و مرتجعين در مقابل طبقه كارگر و توده هاي تحت ستمي مي گردد كه 
براي رهايي از قيد سلطه امپرياليسم و ارتجاع در سنگر هاي مختلف بر عليه اين 

اين اعتبار هر گونه پيشروي و موفقيت مبارزاتي توده هاي به . رژيمها مي جنگند
تحت ستم سوري بر عليه ديكتاتوري حاكم بر اين كشور يك موفقيت مبارزاتي 

2صفحه       .. ....براي تمامي خلقهاي تحت ستم منطقه و ازجمله ايران مي باشد
  

گرامي باد خاطره تمامي جانباختگان قتل عام زندانيان سياسي توسط 
  67جالدان جمهوري اسالمي در سال 

  
  
  
  

  67 تابستانخاوران در 

 "!ياد رفيقان را گرامي بداريم"مصاحبه با رفيق سيامك در باره كتاب 
 ".وابسته به غرب"و " ضدانقالب"و يا به خلق کرد می گفت . در زمان انتخابات، حزب توده رهنمود می داد که به خلخالی  رأی بدهيد.... 

ايران و (شرکت اين دو جريان در جنگ ارتجاعی . طلب هم که در همکاری با اطالعات رژيم از حزب توده سبقت می گرفتاکثريت فرصت 
با الجوردی خون آشام، و يا شعار ) حزب توده و اکثريت(و يا شرکت اکثريت در سرکوب سربداران در آمل، و همکاری هر دو جريان ) عراق

البته همه خيانت های اين دو جريان از وابستگی آنها به حزب به اصطالح کمونيست !". ين مسلح کنيدپاسداران را به سالح سنگ"اکثريت 
درکل، ما . در هر لحظه منافع بلوک شرق برای آنها مهم بود. شوروی سابق نشأت می گرفت و چون در راستای منافع توده ها نبودند

يم ما را شناسايی نکنند، مواظب بوديم که افراد توده ای و اکثريتی، ارتباط های حتی بيشتر از اين که مواظب باشيم که اطالعاتی های رژ
چون من با چشم خودم ديدم که اکثريتی ها و توده ای ها داشتند به بسيجی ها آموزش کار با اسلحه می . تشکيالتی ما را لو ندهند

أل می شناختم، در يکی از ميدان های فوتبال همدان ديدم که داشتند به عنوان مثال، يک روز توده ای ها و اکثريتی هايی را که کام. دادند
  ٤صفحه              .....به جوانان بسيجی آموزش تيراندازی می دادند

 در صفحات ديگر
  

   "انتخابات موكراتيك" اتوپي●
  13... ........ !در جمهوري اسالمي

  13) ..... شعر(م بياد شهداي گمنا●

  14 .......شورش جوانان انگليس ●
  15.. ............جدال با خاموشي●
19!  دانشجويان، بردگان  سرمايه ●
  و طغيان جوانان انگلستان●

  19 ................ جمهوري اسالمي

اين چيزي ست كه از اين ! آتش
  !پس تحويل خواهيد گرفت

 
شعله های شورش جوانان بریتانيا با ... 

زور و تهدید و سرکوب پليس ظاهرا 
خاموش شده، اما عوامل اساسی بروز 

ر و فالکت و بيکاری و این حوادث یعنی فق
سرکوب و در یک کالم شکافهای فزاینده 
طبقاتی بر جای خود مانده و این عوامل 
با تداوم وضع موجود بدون شک هر چه 

نشانه این . بيشتر رشد خواهند کرد
واقعيت در یکی از پيامک هایی قابل 
رؤیت است که در سيستم های تلفن، و 
شبکه های اجتماعی این روزها بشدت 

ر بين جوانان مناطق محروم بریتانيا د
پيامک مزبور که . دست بدست می گردد

در خطاب به مقامات حاکم می باشد، 
این چيزی ! آتش: " عبارت از این است

ست که از این پس تحویل خواهيد 
   ٩صفحه                     ....!"گرفت

  درگمي ايجاد سريا  "آلترناتيو"
ه نام نشریه ای ببه تازه گی .. .
با نام و عکس رفيق کبير حميد " آلترناتيو"

حميد اشرف آميزه "عنوان با اشرف و 
منتشر شده است که در " سرود و فلز

 ، توجه را به خود جلب می کنددرجه اول 
اما با یک مرور سریع در این نوشته و 

، طولی  سایر مندرجات این نشریه
که  که خواننده متوجه می شودنميکشد 

یک ، طور که ادعا می کند  آن" وآلترناتي"
نشریه چپ رادیکال و تریبونی برای 
بزرگداشت یاد و راه فرزندان انقالبی و 

بلکه کوششی نيست ،  کمونيست خلق
جنبش چپ انقالبی و جریان  تخریببرای 

با ادعا و ظاهری جنبش کمونيستی 
برای آن  .از آن است" حمایت کننده"

بر آتش  دستیاز دور و نزدیک ، هایی که 
همه مطالب  داشته اند روشن است که

این نشریه در واقع تحریف تاريخ و بنيان 
های نظری سازمان چریک های فدائی 

 ١١صفحه                       ....خلق هست

 
  
  
  
  
در گلزار  67و جان باختگان سال  تجمع خانواده هاي دلير زندانيان سياسي  

 87خاوران در سال 
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تحوالت ماه هاي اخير در سوريه و سركوب سبعانه 
ي و دمكراسي جنبش توده هاي به پاخاسته براي آزاد

توسط حكومت بشار اسد، و برخورد و واكنش سران 
به بستري براي افشاي هر چه بيشتر  اين تحوالت،رژيم با 

ماهيت ضد مردمي رژيم جمهوري اسالمي بدل شده 
  . است

مقامات رژيم وابسته سوريه بركسي پنهان نيست كه 
چندين ماه است كه با وحشي گري تمام شهرهاي سوريه 

لخ گاه زنان و مرداني بدل كرده اند كه با را به مس
براي كسب  ،"آزادي"و  "مرگ بر اسد"فريادهاي 

 در اين ميان،. حقوق عادالنه شان به قيام برخاسته اند
افكار عمومي در سطح منطقه و در سطح بين المللي 
اقدامات جنايتكارانه بشار اسد و رژيمش بر عليه توده 

ت به حمام خوني كه هاي سوري را محكوم كرده و نسب
ماه است در اين كشور براه انداخته ابراز  6رژيم سوريه 

 اما درست در چنين شرايطي است كه. انزجار مي كنند
مقامات رژيم ضد خلقي جمهوري اسالمي و در راس آنها 

ضرورت حمايت از رهبر اين رژيم با رسوايي تمام از 
عوض  كرده و در حمايت به هر قيمت، فعاالنه رژيم اسد

 ، "فتنه"نه توده هاي سوري را هاحركت آزاديخوا
مي "توطئه اسرائيل و آمريكا"و   "حركت انحرافي"

در اين حال گزارشات متعددي كه از شركت . خوانند
مستقيم پاسداران ضد خلقي جمهوري اسالمي در 
سركوب توده هاي به پاخاسته سوري منتشر شده و 

المي با دستگاه همكاريهاي تكنيكي مقامات جمهوري اس
سركوب دولت سوريه، منجمله كمك به شنود تلفنهاي 
موبايل شركت كنندگان در تظاهرات، و  باالخره توقيف 

محموله سالح ارسالي از سوي جمهوري اسالمي در  2
جريان بحران اخير  از راه تركيه براي رژيم بشار اسد، 
همگي از نقش مستقيم رژيم جمهوري اسالمي در قتل عام 

دم سوريه و سركوب جنبش آزاديخواهانه و مر
. دمكراتيك توده ها در اين كشور پرده بر مي دارند

درست با مشاهده نقش ضد خلقي جمهوري اسالمي در 
سوريه است كه اين روزها، آتش زدن پرچم جمهوري 

در جريان  "نه ايران، نه حزب اهللا"اسالمي و شعارهاي 
ا ارتش اين جنگ و گريزهاي تظاهر كنندگان سوري ب

كشور، به يكي از پديده هاي دائم در حركات اعتراضي 
  .   و حق طلبانه مردم سوريه بدل شده است
برخي بلندگوهاي در چارچوب اين اوضاع و احوال، 

اشاره به اهميت موضع گيري جمهوري تبليغاتي رژيم با 
در حالي كه خود در  ،تحوالت سوريهاسالمي در مورد 

همواره تيغ خشم توده هاي بجان  سال گذشته، 32طول 
آمده ايران را بر گردن خود و رژيمشان احساس كرده 

را در جريان چندين  جوانان ماضرب شست بويژه اند و 
توده اي و از جمله خيزش انقالبي سال  گجنبش بزر

ضمن مقايسه جنبش  را  چشيده اند،  88-89
م و خيزش انقالبي مرد اين كشورآزاديخواهانه جاري در 

اين دو  "شباهت هاي عميق"از  ،سال پيش 2ما در 
انكار "اظهار نگراني كرده و تاكيد مي كنند كه حركت 

اشاره به . (اين شباهت ها نيز براي هيچ كس ممكن نيست
شعار نه غزه، نه لبنان در ايران و شعار ال حزب اهللا، ال 

 16 –سرويس سياسي سايت جهان ( ")ايران در سوريه
اينجاست كه عالوه بر حمايت مادي و  جالب). مرداد

در اختيار  "واليت فقيه" رژيمكه  بي وقفه ايمعنوي 
همپالگي خود در سوريه براي قتل عام مردم اين كشور 
گذارده است، در مواجهه با جنبش دمكراتيك توده هاي 

طبقه استثمارگر و مبلغين به پاخاسته در ايران و سوريه، 
يعني سرمايه داراني كه ( وركش جنايتكار حاكم بر هر دو

منافعشان با حفظ سلطه امپرياليسم بر اين كشورها تأمين 
مي از يكديگر ترمينولوژي نيز قرض  حتي) مي شود

سوريه  دستگاه تبليغاتي طبقه حاكم در كنند؛ تا جائي كه
همچون مبلغين نيز حركت عظيم مردمي اين كشور را 

اين از  به تقليدرژيم ضد خلقي جمهوري اسالمي و 
اهميت نقش . خوانده اند "فتنه" ،همپالگي هايشان

آفريني و منافع جمهري اسالمي در سركوب جنبش 
انقالبي مردم سوريه و حمايت از رژيم  جنايتكار بشار 

عالءالدين بروجردي، رئيس اسد به درجه اي ست كه 
در اخيرا كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 

گفت كه جمهوري  "اعتماد"روزنامه بامصاحبه اي 
دست از حمايت از  "تحت هيچ شرايطي"اسالمي نبايد 

سوريه را فريبكارانه،  او . حكومت سوريه بردارد
گروه "و در كنار  "محور مقاومت در برابر اسرائيل"

توصيف كرد و افزود كه  "هاي حزب اهللا و فلسطيني
   ".سوريه مقاومت در خط اول جبهه است"

مهوري اسالمي از رژيم جنايتكار حاكم بر جدفاع قاطعانه 
بودن سوريه و  "محور مقاومت "سوريه با ادعاي 

 رژيم اسد از فلسطين و گروه هاي فلسطسني "حمايت"

بخوان گروه هاي حزب اهللا و  دست پرورده ارتجاع (
، اتفاقا در شرايطي عنوان مي شود كه )جمهوري اسالمي

براي سركوب ارتش هار سوريه در جريان كشتاري كه 
توده هاي سوري به راه انداخته، با حمله به بندر الذقيه و 

 4توپ باران يك اردوگاه بزرگ پناهندگان فلسطيني، 
فلسطيني بيگناه را كشته و هزاران تن از آنان را كه در 
اثر حمله وحشيانه اين ارتش، زخمي و يا مجبور به فرار 

  . شده اند دوباره آواره كرده است

 يگر ، سفير جمهوري اسالمي در لبنان نيز ،از سوي د
 "الجمهوريه"غضنفر ركن آبادي، در مصاحبه با روزنامه 

با وقاحت تمام عنوان كرده كه اعتراضات اين كشور 
شده  و اضافه كرده كه  "مديريت"سوريه از خارج 

دست بردن به سالح بهترين دليل براي اين است كه "
داشته و در اين كشور اعتراضات سوريه، پايگاه مردمي ن

ادعاي  ".حركت انقالبي مردمي شكل نگرفته است
اعتراضات آزاديخواهانه توده  "پايگاه مردمي"فقدان 

 "مديريت اعتراضات از خارج"هاي تحت ستم سوريه و 
نيز در شرايطي ست كه توده هاي مبارز سوريه در 

 

گلوله ها در سوريه "
 "ترس را كشته اند

 و
جمهوري  هراس

 اسالمي
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 رژيم جنايتكار بشار اسدسطحي وسيع و گسترده بر عليه 
در اثر سركوبهاي وحشيانه، سته اند؛ و برغم آن كه بپا خا

نفر از مردم بيگناه در شهرهاي اين  2000تاكنون بيش از 
كشور كشته شده و هزاران تن ديگر زخمي، دستگير و 
 زنداني شده اند، جنبش گسترده توده هاي بجان آمده

  . فروكش نكرده است

ي از سوي ديگر، قدرتهاي امپرياليستي نيز برغم تمام
توطئه ها و جنايات روزمره رژيم اسد در كشتار توده ها، 

و  "خويشتن داري"با فريبكاري تمام با سردادن شعار 
شعارهايي كه در خيزش ( "پايان خونريزي"خواست 

توده اي ميليوني مردم ما در دو سال پيش توسط آمريكا 
و انگليس و آلمان و روسيه نيز سرداده شد كه در در 

درواقع به معني باز گذاشتن دست ظاهري آراسته 
نشان داده اند ) جمهوري اسالمي در ادامه جناياتش بود

كه مساله آنها نه پايان خونريزي و ختم درد و رنج و 
زدودن زخمهاي عميق ناشي از جند دهه ديكتاتوري ضد 
خلقي وابسته حاكم بر سوريه از جان و مال مردم اين 

كتاتوري حاكم  كشور، بلكه تضمين بقاي كل نظام دي
البته شدت و گستردگي جنايات رژيم . بوده و مي باشد

بشار اسد بر عليه توده ها در حالي ست كه او  بطور 
روزمره قسم مي خورد كه مي خواهد در كشور 

انجام  "اقتصادي–اصالحات گسترده و عميق سياسي "
دهد؛ ولي حمام خوني كه اكنون در سوريه جاري ست 

مورد ماهيت فريبكارانه كمترين شكي را در 
اسد و رژيمش در ميان مردم ايجاد نكرده  "اصالحات"

بر عكس، توده هاي مبارز و آگاه سوريه هرگز . است
تجارب تلخ تاريخي در زمان رژيم مزدور حافظ اسد را 
فراموش نكرده اند و بياد دارند كه چطور آن رژيم 

وريه هزار تن از مردم س 60مدافع منافع امپرياليست ها، 
با  1982را قتل عام نمود و حتي شهر حمات را در سال 

مردم دلير و . بمباران هاي وحشيانه خود بالكل نابود كرد
مبارز سوريه همچنين با مشاهده عملكردهاي تبهكارانه و 
جنون آميز رژيم بشار اسد، هر چه روشنتر در مي يابند 
كه در چارچوب ديكتاتوري هاي وابسته و جنايتكاري 

ير رژيم سوريه، اصالحات، تنها سرابي ست كه نظ
مرتجعين حاكم بر سوريه با تكرار نام آن، در صدد كسب 
مشروعيت براي قتل عامي هستند كه عمال براي حفظ 
. نظام استثمارگرانه حاكم، در اين كشور براه انداخته اند

نقش و موضع ضد خلقي رهبران جمهوري اسالمي كه با 
حمايت و حفظ رژيم فاسد و  حرارت و پيگيري مشغول

سركوبگر بشار اسد در مقابل مردم اين كشور هستند، نه 

بخاطر ادعاها و شعار هاي پوچي از قبيل  موقعيت سوريه 
بر عليه صهيونيسم بلكه زاييده منافع  "مقاومت"در 

اوال بايد به ماهيت طبقاتي يكسان اين . مادي روشني ست
ومتهاي وابسته به دو رژيم به مثابه مظاهر برجسته حك

امپرياليسم در منطقه خاورميانه توجه كرد و فهميد كه 
تضعيف و سرنگوني انقالبي هر يك از اين رژيمها 
دربستر قيام انقالبي توده ها به منزله سقوط يكي از 
دژهاي ضد خلقي سرمايه داري جهاني و قدرتهاي 
امپرياليستي در يكي از مناطق استراتژيك دنيا بوده و به 

ين اعتبار موجب تضعيف جبهه عمومي امپرياليستها و ا
مرتجعين در مقابل طبقه كارگر و توده هاي تحت ستمي 
مي گردد كه براي رهايي از قيد سلطه امپرياليسم و 
ارتجاع در سنگر هاي مختلف بر عليه اين رژيمها مي 

به اين اعتبار هر گونه پيشروي و موفقيت . جنگند
ستم سوري بر عليه ديكتاتوري مبارزاتي توده هاي تحت 

حاكم بر اين كشور يك موفقيت مبارزاتي براي تمامي 
  . خلقهاي تحت ستم منطقه و ازجمله ايران مي باشد

از سوي ديگر بررسي تجارب عيني ناشي از تداوم 
حاكميت و عملكردهاي رژيم سوريه و جمهوري اسالمي 
د و سابقه تاريخي همكاري هاي ننگين آنها نشان مي ده

توسط بين المللي اي كه دوباره در تقسيم كار كه 
و بويژه پس از انقالب ضد امپرياليستها در چند دهه اخير 

در منطقه خاور امپرياليستي و ضد سلطنتي مردم ايران 
يافت، در ميان رژيمهاي مرتجع و وابسته سازمان ، ميانه

همكاريهاي نزديك و استراتژيك بين سوريه و جمهوري 
اي پيشبرد بهتر نقشه هاي سرمايه داران جهاني اسالمي بر

و قدرتهاي امپرياليستي در اين منطقه ضرورت برجسته 
در چارچوب اين تقسيم كار امپرياليستي كه . اي يافت

تماما بر ضد منافع ملي كارگران و توده هاي محروم هر 
نفت مجاني ايران دو كشور سازمان يافته است،  

كوب ارتش امپرياليستي سالهاست كه سوخت ماشين سر
منطقه در لبنان و  محرومسوريه را در سركوب خلقهاي 

سوريه و فلسطين و پيشبرد توطئه هاي قدرتهاي 
به انحراف بردن جنبش هاي آزادي بخش  امپرياليستي در 

همچنين كمكهاي  .منطقه تامين كرده استدر  اين 
بالعوض و بذل و بخشش هاي رهبران جمهوري اسالمي 

الگي هايشان در سوريه نقش مهمي در حفظ اين به همپ
نظام ضد خلقي بر جان و مال توده هاي منطقه داشته 

در چارچوب همان تقسيم كار ياد عالوه بر اين  . است
دهه گذشته، سيل پول و  3در طول حداقل شده در باال، 

سالح هاي ارسالي جمهوري اسالمي براي تغذيه مادي و 

تجع و  سيا ساخته در لبنان و معنوي دار و دسته هاي مر
فلسطين كه از عوامل كليدي شعله ور ماندن آتش بحران 
خاور ميانه به نفع دولت اشغالگر اسراييل و قدرتهاي 

از راه سوريه گذشته همواره امپرياليستي بوده است 
  .  است

درست در چارچوب انكشاف چنين همكاري ها و روابط 
جمهوري  سرانضد خلقي اي ست كه ما شاهديم 

ثروتهاي ملي حاصل از غارت ميلياردها دالر  ،اسالمي
سوريه به نقاط مختلف و از جمله   ايران رامتعلق به مردم 

براي تضمين آينده خود و نزديكانشان پس از برده اند و 
سقوط محتوم به دست توده ها در اشكال مختلف در اين 
كشور سرمايه گذاري كرده اند؛ به شكلي كه بازار 

ريه و خيابانهاي دمشق در سالهاي اخير مملو از سو
شركت ها و سرمايه هايي شده است كه در اصل در 
. كنترل سران مزدور و غارتگر جمهوري اسالمي ست

بدون شك هر گونه تغيير در وضعيت كنوني و سرنوشت 
بويژه اگر توده هاي انقالبي , بشار اسد مزدور و رژيمش

تاثيرات مستقيم و بدون  سوريه مبتكر و مجري آن باشند،
واسطه اي بر منافع سران دزد و فاسد جمهوري اسالمي 

اين امر خود يكي از عواملي است كه . نيز خواهد گذارد
باعث شده است تا مقامات جمهوري اسالمي با تداوم 
خيزش انقالبي مردم سوريه و در هراس از آن فرياد 

يد نبا "تحت هيچ شرايطي"بكشند كه جمهري اسالمي  
  . از رژيم مزدور بشار اسد دست بردارد "حمايت"از 
 

سران جمهوري اسالمي تا اين لحظه بي صبرانه اميدوار 
بوده اند كه جنايات بشار اسد و ارتش ضد خلقي سوريه 
با به خاك و خون كشدن توده هاي تحت ستم سوري، 

استثمارگرانه  "نظم"جنبش انقالبي آنان را سركوب و 
مبارز بقول مردم اما . تضمين كند حاكم را اعاده و

در گفتگو با خبرنگاران خارجي بازديد كننده از  سوريه
گلوله ها ترس را كشته " شهر هاي اين كشور اكنون

در عوض با ) 2011آگوست -لوموند ديپلماتيك( ."اند
خون هر كودك و زن و مرد و جوان سوري و فلسطيني 

مين ريخته كه تاكنون توسط بشار اسد و حاميانش بر ز
 "قسم "در خيابان مبارز اين كشور مردم شده است، 
مشاهده همين . كه مبارزه را ادامه خواهند داد خورده اند

وضع و ديدن قدرت تاريخ ساز توده ها است كه ترس و 
وحشت سران مزدور رژيم جمهوري اسالمي و تمامي 
مرتجعين را بر انگيخته و آنها را بر آن داشته است كه 

فظ نظام استثمارگرانه موجود و دفاع از منافع براي ح
. استراتژيك خويش،  به هر دستاويزي متوسل شوند
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، بخشی ١٣٩٠شما در فروردين ! رفيق سيامک:   پيام فدايی
ياد رفيقان را گرامی "از خاطرات خود را در کتابی تحت عنوان 

ی در این کتاب با ذکر خاطراتی، به برخ. منتشر کرديد" بداريم
اجتماعی جامعه ایران در رابطه با  -از واقعيت های سياسی 

و هم چنين سال های پس از آن  ٥٧سال های قبل از قيام 
از آن جا که مطالعه اين تجربه ها می تواند حامل . اشاره شده

درس های مبارزاتی مهمی برای نسل جوان انقالبی امروز 
و آشنا  باشد، جهت معرفی کتاب مزبور در سطح گسترده تر

با مطالب آن، اين گفتگو را با " پيام فدائی"کردن خوانندگان 
اميدواریم که این گفتگو فرصتی فراهم . شما ترتيب دادیم

نماید که تجربيات نهفته در این خاطرات را هر چه بيشتر 
اين گفتگو را با اين سوال شروع می کنم که، . توضيح بدهيد

گيری چريکهای فدائی در رابطه با تالش رژيم شاه جهت دست
خلق و به همين منظور چاپ عکس های  نه رفيق، در روزنامه 
ها ی زمان شاه و چسباندن عکس های آنان به در و ديوار و 
تعيين جايزه برای سرشان نوشته ايد، و از تاثير مبارزاتی که 

آيا به رغم . این واقعه بر روی شما گذاشته بود سخن گفته اید
ساواک شاه برای دستگيری اين رفقا جايزه ی بزرگی که 

تعيين کرده بود در تجارب خود به موردی از همکاری مردم 
  برای دستگيری اين رفقا برخورد کرده اید؟ 

 
تا آنجا که من می دانم از ميان آن نه نفر، هشت نفر در   :پاسخ  

عباس درگيری با ماموران رژيم شاه کشته شدند و فقط رفيق 
که او هم پس از شکنجه های بسياردر اسفند  دستگير شد مفتاحی

  .سال پنجاه اعدام شد
  

شما در خاطرات خود از رفيق جواد سالحی ياد :   پيام فدايی
می کنيد که اتفاقا يکی از همين نه رفيقی بود که ساواک 

همانطور که می دانيد عالوه . عکس هايشان را چاپ کرده بود
حی نيز از شهر شما بر رفيق جواد، رفقا کاظم و حسين سال

شخصيت انقالبی و مبارزات اين رفقا چه . همدان بوده اند
  تاثيری در همدان داشته است؟

  
وقتی که عکس رفيق جواد . اين پرسش خوبی است :پاسخ

سالحی که يکی از آن نه عکس بود را در آن سال ها در روزنامه ها 
ل من که برای انسان هايی مث.  ديدم احساس غرور به من دست داد

در کتاب . تشنه پيوستن به چريک ها بودند، آن عکس غرورآفرين بود
رفتم ، آرزو می کردم که توضيح داده ام که هر وقت به تهران می 

رفيق جواد را اتفاقی در جائی ببينم و او از من کمک بخواهد و من با 
ر البته غي.  يک دنيا اشتياق، هر چه در توان دارم   در اختيارش بگذارم

از من کسان زيادی بوده و هستند که از وجود عکس همشهری امان 
می کردند افتخار حميد اشرفو رفيق  امير پرویز پوياندر کنار رفيق 
در اين رابطه بايد اضافه کنم که برادر بزرگ رفقا سالحی . و می کنند

ها و کأل خانواده  ی سالحی مورد احترام بيشتر همشهری های من 
چون برادر بزرگ ايشان يکی از . ی کوهنوردی بودندبخصوص گروه ها

شايد بتوان با اطمينان گفت که . بهترين کوهنوردهای همدان بود
بيشتر کسانی که من با آنها در تشکيالت کار می کردم تحت تأثير 

خسرو البته در اينجا الزم می دانم که از رفيق . برادران سالحی بودند
فيق همراه با رفيق حسين سالحی چون اين ر. هم يادی بکنم ترگل

دستگيرگردیده و در بيدادگاه های بانک به دليل شرکت در مصادره يک 

شاه به اعدام محکوم شده و سرانجام در سال هزار و سيصد و پنجاه 
  . و چهار، هر دو در  تهران اعدام شدند

  
در صفحه یازده کتاب ، در رابطه با همين رويداد :   پيام فدايی
س رفقا در روزنامه های رژيم، مطرح کرده ايد که و درج عک

در آن روزگار چريک های فدايی خلق ايران نه تنها جدا از "
کامًال درست ". مردم نبودند بلکه در دل ما مردم جا داشتند

مبارزه ای که چريکهای فدائی سازمان داده بودند . می گوئيد
شما چه چيزی  به نظر. راه پيوند آنها با توده ها را هموار نمود

، باعث شده بود تا چريکهای فدايی خلق در دل توده ها جا 
  بگيرند؟
متأسفانه در جامعه ايران تا قبل از سال چهل و نه و جريان  :پاسخ

سياهکل در ذهن بخشی از مردم، بطور نسبی جا افتاده بود که 
. کمونيست يعنی حزب توده و از نظر سياسی وابستگی به مسکو

هم چپ را پروچينی هائی می دیدند که از حزب  بخشی از مردم
کمونيست چين پيروی می نماید ؛ و به دليل همين دنباله روی ها دل 

اما حرکت چريک ها در تاريخ ايران بی سابقه . خوشی از آنان نداشتند
اوأل به هيچکدام از اين دو بلوک ، چه چين و چه روسيه، وابسته . بود
  . نبود

  
با مصادره بانک ها و کمک  متکی به خود بود و یسازماندوم اين که 

مهمتر اين که .  های مردمی، مخارج مبارزاتی خود را تأمين می کرد
و از همه مهمتر این که ، شما در . به مبارزه طبقاتی معتقد بودند

هيچکدام از جنبشهای کمونيستی و چريکی ایران نمی توانيد موردی 
ا و رهبران يک جريان را سراغ داشته باشيد که تئوريسن ه

کمونيستی، خودشان به شخصه در عمليات چريکی شرکت کرده 
معموال تئوريسين ها، تحليلی را جمع و جور کرده و خودشان . باشند

رفيق اما در جنبش فدايی، . را به خاطر ادامه کار حفظ می کردند
ضرورت مبارزه "پويان با تئوریزه کردن مبارزه مسلحانه در کتاب  

نمونه اش  . کند به آن عمل هم می" نه  و رد تئوری بقامسلجا
که من در کتاب گفتم که وقتيکه از اين .  مصادره بانک خيابان آيزنهاور

حرکت مطلع شدم به محل بانک رفته و جای پای آن رفقا را تعقيب 
او همچنين . می کردم و دلم می خواست بتوانم با آنان ارتباط بگيرم

حتی فکرمی کنم که در يک . ر شرکت کرددر ده ها عمليات ديگ
که خود شخصأ در  مسعود احمدزادهو يا رفيق . عمليات زخمی شد

همين صداقت در تئوری و . عمليات مصادره بانک ها شرکت می کرد
عمل بود که بر روی افرادی مثل من تاثير گذاشت و من را شيفته ی 

آرزوی پيوستن به صداقت انقالبی آن رفقا می کرد و به گونه ای که ما 
  . آنان و مبارزه ی انقالبی  را داشتيم

 
در اکثر سازمان ها و يا احزاب کمونيستی، رهبران و تئوريسين ها تا 
به آخر زنده می مانند و يا در شرايط مخفی و با نام مستعار فعاليت 

رهبران چريکهای . که البته استثناهائی هم وجود دارد. می کنند
که می دانستند وجودشان برای جنبش مفيد و  فدايی خلق با وجودی

ضروری است؛ آن رفقا از طرفی هم می دانستند که عمر چريک 
حداکثر شش ماه می تواند باشد،ولی ترجيح می دادند که خودشان 

و اين صداقت و خصلت انقالبی آنها را نشان می . پيشگام باشند
انجامش هم معتقد بودند،  همآنان به آن چيزی که در تئوری . دهد

جوهره  شخصيت،  تفکر و و همين باعث می شد که . می دادند
البته در رابطه با اين که عمر مفيد  .استثنایی باشد منش آن رفقا

چريک شش ماه است، اين استثناء هم وجود دارد که در آن دوران 

  

  مصاحبه با رفيق سيامك 

  در باره كتاب

 "!ياد رفيقان را گرامي بداريم" 

 



5 صفحه          146شماره                                      پيام فدايي 
 

  

هوشياری و تجربه خودش توانست عمر چريک را رفيق حميد اشرف با 
 و در اين مدت با رهبری. ال افزايش دهداز شش ماه به شش س

، از خارق العاده خود، و با آن همه ضربات سنگين ساواک و پليس
سال هزار و سيصد و چهل و نه تا سال هزار و سيصد و پنحاه و پنج 

  .به مبارزه ادامه دهد
  

 هماينجا چون نام رفيق حميد اشرف  برده شد بگذاريد يک توضيحی 
معلوم  فرخ نگهداری خواندم که جناب آقای اخيرا در جائ. بدهم

حميد اشرف کشته  پنحاه و پنجالحال، مدعی شده که اگر در سال 
نمي شد و به حکم این جناب زنده می ماند، االن ديدگاهی دیگر 

او ! وقاحت، دريوزه گی و رياکاری اين فرد را ببينيد!! داشت مثل ايشان
سی پوشيده نيست ی هايش با جمهوری اسالمی  بر کهمکارکه 

فردی مثل حميد اشرف را که در طول شش سال مبارزه چريکی اش 
کوچکترين تزلزلی در اهداف و اراده اش در رابطه با مبارزه چريکی پيدا 
نکرد را چنين جلوه می دهد که اگر زنده مانده بود می شد مثل وی 

مرز  واقعا که وقاحت در نزد اينان حد و.  يعنی يک خائن به تمام معنی
  .ندارد

  
خاطرات شما که به زبانی ساده ! رفيق سيامک:   پيام فدايی

و در عين حال روشن و گيرا در اين کتاب به تحرير در آمده، 
تجربياتی را بيان می کند که برای نسلی که در آن سال ها 

رفقايی مثل . ر مبارزه بوده خيلی ملموس و واقعي استگيدر
ا، در جنبش انقالبی مردم ما علی اشترانی ها و عباس زاده ه

اغلب فعاالن آن زمان چهره های پاک و باصفايی را . کم نبودند
در ذهن دارند که مثل آلبرت در خاطرات شما، به بچه های 

از اين جهت، . سياسی ای که می شناختند کمک می کردند
اما عليرغم همه نکات مثبت اش . کتاب شما، خيلی آشناست

با دقت طرح نشده اند مثال دادگاه  برخی تاريخ ها در آن 
خسرو گلسرخی دی ماه سال  هزار و سيصد و پنجاه و دو 
بود يعنی دو سال قبل ازترور نه زندانی سياسی در تپه های 
و . اوين که در فروردين  هزار و سيصد و پنجاه و چهار رخ داد

يا در سال پنجاه راديوميهن پرستان  هنوز شروع به کار نکرده 
. راديوی ديگری بر عليه رژيم شاه افشاگری می کردبود و 

. البته اين اشتباهات، چيزی از ارزش کتاب شما کم نمی کند
اما چقدر خوب می شد اگر اين ضعف را در چاپ های بعدی بر 

  آيا چنين امکانی وجود دارد؟ . طرف می کرديد
  

قصد من از نگارش اين کتاب گرامی داشت ياد برخی از  :پاسخ
بود که در جنبش گمنام مانده اند ، و هم چنين  ياد مردم  رفقائی

عادی ای که در آن سال ها به انقالبي ها و جنبش انقالبی کمک می 
در رابطه با اشتباهاتی که در کتاب هست که شما به برخی از . کردند

آنها اشاره کرديد اگر امکان يافتم که دو باره کتاب را تجديد چاپ کنم ، 
خسرو در رابطه با تاريخ اعدام . تصحيح خواهم نمود حتمأ آنها را

شما درست می گوئيد که در کتاب  گلسرخی و کرامت دانشيان
اما در رابطه با . اشتباهی رخ داده و من از اين بابت پوزش می خواهم

، که می " اوايل سال های پنجاه"راديو ميهن پرستان، من نوشته ام 
  .تواند پنجاه و یک و دو وسه باشد

در سوالتان به آلبرت اشاره کرديد و کمک هايی که به من کرد، 
يک بار می خواستيم با . دوست دارم توضيحی در رابطه با او بدهم

آلبرت برویم کرج خانه يکی از فاميل های او، تا آلبرت پول و امکاناتی 
چون برادرم را عمدا و اشتباهی به جای من . برای من تهيه کند
از مدتی آزاد کرده بودند، و همچنين پدر همسرم  دستگير کرده و پس

را هم دستگير کرده بودند، ودر باره محل اختفای من اطالعات 
در .  خواسته بودند فشار زیادی به خانواده و اقوام من وارد شده بود

فاصله تهران تا کرج، پاسداران چند بار جلوی ماشين ما را سد نموده 
ت وسايل ماشين می فروخت، خيلی اما چون آلبر. و بازرسی کردند

سبب می شد تا  آنها به ما . ابزار و وسايل در داخل خودرواش داشت
 .از کمندشان خارج شویم بتوانيم مشکوک نشوند و ما 

  
آلبرت با دیدن این صحنه ها دل نگران سالمتی من بود و تمام تالش 

چند  به هر حال، آلبرت بعد از.دستگير نشوم اش را می نمود تا من
در راه کرج . روز من را به يک شوفر اتوبوس سپرد که از کرج ببرد تبريز

به تبريز، وقتی که سپاه اتوبوس را کنترل می کرد، وانمود می کرديم 
بعد از اينکه من رفتم تبريز و بعد . که من شاگرد راننده هستم

هزار تومن از آلبرت قرض  چهار و پنجکردستان، آن فرد راننده حدود 
اما هيچ . فته بود و گفته بود که پس از یک هفته به او برمی گرداندگر

وقت آن پول را برنگرداند و خودش را از آلبرت قايم می کرد که پول را 

يک بار هم که آلبرت به خانه آن شوفر زنگ زده بود، زن او . پس ندهد
اگر اين دفعه تلفن بزنی من ميگم "گوشی را برداشته و گفته بود که 

 با اينکه آلبرت حدود". ر من دوست شما را از تهران آورده تبريزشوه
در آن موقع بليت . بابت کرايه من به او داده بود ششصد تومان - پانصد

  . بود صد و پنجاه تا دویست تومانتهران تا تبريز 
آلبرت به آن فرد پيغام داده بود که ای کاش همان روز که پول را از من 

چون . به عنوان کادو از من طلب می کردی به عنوان قرض گرفتی،
  . جان رفيق من خيلی بيشتر از اين ها برای من ارزش دارد

خيلی از کسانی که با من را بطه سياسی : در پایان باید بگویم که
  .داشتند، از طريق آلبرت از کشور خارج شدند

  
  خود آلبرت فعال سياسی بود؟:   پيام فدايی

  
خيلی انسان های شريف . لی خوبی بودنه، اما انسان خي :پاسخ

من به خاطر حفظ و . ديگری هم بودند که به ما کمک می کردند
به نظر من، . رعايت مسائل امنيتی آنان، خيلی از چيزها را ننوشته ام

مافعاالن سياسی بدون کمک انسان هایی شبيه البرت که نقش 
وانستيم پشت جبهه را داشتند نمی توانستيم زنده بمانيم و نمی ت

  . به مبارزه ادامه دهيم
  

اميدوارم فرصتی بشود تا بتوانيد مجددأ کتابتان :   پيام فدايی
کتاب به چاپ چهارده در صفحه ! رفيق سيامک. را چاپ کنيد

پنجاه و شش و وسيع کتاب های جلد سفيد در سال های 
کتاب های جلد سفيد در . اشاره کرده ايدپنجاه و هفت 

ه هنوز با قدرت حکومت می کرد هم شرايطی که رژيم شا
منتشر می شدند؛ آيا به خاطر داريد که چه کتاب هائی در 

چاپ می شدند؟ و تا چه حد  پنجاه و شش و هفتسال های 
 با استقبال مردم و جوانان مواجه بودند؟ 

  
اتفاقأ درشهر ما يک آقايی بود که من آن موقع حدس می زدم  :پاسخ

، خيلی انسان خوبی هم بود، او کتاب از هواداران مجاهدين باشد
می آورد و می گفت که فروش زيادی های جلد سفيد را به همدان 

، )پوليتزر( اصول مقدماتی فلسفه: کتاب هايی مثل. هم داشت
: او می گفت که... . ، حماسه مقاومت وخسرو روزبه دفاعيات

ها کتاب های ديگرفروش دارند و از فروش آن کتاب های چپی بيشتر از
جالب بود که يک بار توضيح می داد که . منفعت زيادی برده است

خريداران، بيشتر کتاب های چريک ها را می خواهند و نه کتاب های 
  . توده ای ها را 

 
بعد از انقالب، قبل از اين که رژيم کردستان را :   پيام فدايی

بمباران کند و شهرهای کردستان را بگيرد، وقتی که هنوز 
کردستان دست مردم و نيروهای انقالبی بودند، شهرهای 

برخی از اين کتاب ها را در دبيرستان های سنندج تدريس می 
  .  کردند

  
در همدان هم، رفيق . شما به نکته جالبی اشاره نمودید. بله :پاسخ

ما، علی اشترانی که معلم بود، کتابخانه ای درست کرده بود و اين 
. تا بخوانند و به آنان آموزش می دادکتاب ها را به بچه ها می داد 

  .خيلی انسان خوبی بود
شورش "نوشته ايد که   صفحه چهارده کتابدر :  پيام فدايی

پنجاه و شش و در سال های (مردم و تظاهرات خيابانی 
اوضاع از . هر روز دامنه بيشتری به خود می گرفت) هفت

انقالبيون  قيام از راه می رسيد، اما. کنترل رژيم خارج شده بود
هيچ برنامه انقالبی برای بعد از قيام و سرنگونی رژيم شاه 

رهبران چريکهای فدايی  
خلق با وجودی که می 
دانستند وجودشان برای 
جنبش مفيد و ضروری است؛ 
آن رفقا از طرفی هم می 
دانستند که عمر چريک 

داکثر شش ماه می تواند ح
باشد،ولی ترجيح می دادند 
. که خودشان پيشگام باشند

و اين صداقت و خصلت 
انقالبی آنها را نشان می 

آنان به آن چيزی که در . دهد
معتقد بودند،  همتئوری 

  .انجامش هم می دادند
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خمينی و هوادارانش اما به فکر چاره بودند تا برنامه . نداشتند
لطفأ در اين رابطه بيشتر توضيح . ای ضدانقالبی را پيش ببرند

بدهيد که منظورتان چيست و از نظر شما، دليل اين مسئله 
  چه بود؟ 

  
من معتقد هستم که در . ن رابطه من بايد توضيحی بدهمدر اي :پاسخ

به جای انقالب " قيام"در کتاب هم از واژه . ايران انقالبی صورت نگرفت
انقالب، کسب قدرت سياسی و جنگی تنها راه . استفاده کرده ام

با اعتصاب که نمي شود . آگاهانه و نقشه مند با بورژوازی است
اما اين برای رسيدن به . را ساقط کردشايد بشود دولتی . انقالب کرد

  . انقالب کافی نيست
 ،طبق تعريفی که از انقالب داريم، انقالب دگرگونی در اقتصاد

از همه مهمتر، اهداف انقالب، آزادی،عدالت . سياست و فرهنگ است
اجتماعی و دمکراسی است، که رهبری انقالب اين مجموعه را 

بران اسالمی رفتند با اما شما ديديد که ره. تضمين می کند
نشستند و تعهد دادند که  گوادالوپامپرياليست ها در کنفرانس 
رژيم، مسأله طبق گفته ی عوامل خود . کمونيست ها را سرکوب کنند

هم چنين تعهد دادند که . ادامه صدور آن را متعهد شدند توليد نفت و
رشد  ارتش ضدخلقی را سالم نگه دارند تا با قدرت آن بتوانند جلوی

قبل ازآن که مبارزه طبقاتی در ادامه قيام بتواند . قيام را بگيرند
راديکاليزه شده و برای تحقق خواسته های طبقه کارگر و زحمتکشان 

در آن هنگام اگر رهبری انقالبی شکل می گرفت در ادامه . پيش برود
بود که ارتش  اين. انقالب منتهی شودامکان داشت اوضاع به يک 

و در اولين به اصطالح بهار آزادی، خلق ترکمن را سرکوب سالم ماند 
: و حتی بنی صدر به ارتش فرمود. به کردستان حمله کردند. کردند

." که چکمه هايش را در نمی آورد تا کردستان را کامل سرکوب کند"
درصورتی که مهمترين وظيفه انقالب در هم شکستن ماشين دولتی 

ساله، ارتش را بازسازی کردند و اما ديديم که با جنگ هشت . است
رژيم سرمايه داری وابسته سلطنتی، با حفظ ارتش، جايش را به رژيم 

و دراصل، اين دو رژيم سرمايه داری وابسته، . جمهوری اسالمی داد
يعنی انقالبی صورت . قدرت سياسی را دست به دست کردند

  . نگرفت
اکثريتی ها، کسانی مثل سلطنت طلب ها، اصالح طلب ها، توده ای، 

خردادی ها، معتقدند که در سال پنجاه و هفت انقالب شد  ٢سبزها، 
و نتيجه می گيرند که اگر االن هم انقالب بشود يک رژيمی بدتر از اين 

و تبليغ .مي آید؛ و به اين شکل می خواهند جلوی انقالب را بگيرند
  .شده ورد زبان اين جماعت" مبارزه بدون خشونت"

انند که اگر مردم بپاخيزند ، قيام مردم تا محاکمه اين جماعت می د
تنها راه خالصی مردم از شر این حکومت، مبارزه . آنها پيش می رود

قهرآميز و محاکمه سران اين نظام، درهم شکستن ماشين دولتی و 
  .  رسيدن به انقالبی به رهبری طبقه کارگر است

  
د در سال البته درست تر این است که گفته شو:  پيام فدايی

پنجاه و هفت مردم انقالب کردند، اما با به قدرت رساندن 
جمهوری اسالمی توسط امپرياليست ها، انقالب به شکست 

به دليل شکست انقالب بود که جمهوری . کشانده شد
اما همان طور که شما هم گفتيد، . اسالمی به قدرت خزيد

که خود رژيم و کسانی مثل سبز ها و غيره، ادعا می کنند 
  . انقالب با به قدرت رسيدن جمهوری اسالمی به پيروزی رسيد

  
آن چه اتفاق افتاد اين بود که قدرت سياسی توسط دو رژيم  :پاسخ

  . سرمايه داری وابسته دست به دست شد
  

براستی چرا در شرايطی که مردم به سوی :  پيام فدايی
سازمانی که نام سازمان چريک های فدائی خلق را داشت 

می آوردند، رهبری آن سازمان، فاقد برنامه ای برای روی 
سازماندهی کارگران و زحمتکشان و شرکت آگاهانه در 
انقالب بود؟ نسل جوان انقالبی چه درسی می تواند از اين 

  واقعيت بگيرد؟
  

در سال های پنجاه تا پنجاه و پنج  به خاطر سرکوب های : پاسخ
ان چريکهای فدايی خلق وحشيانه رژیم شاه و دستگيری ها ، سازم

ايران بسياری از رهبران واقعی اش را از دست داده بود و تعدادی از 
و با نفوذ عناصر قدرت طلب . آنان هم در زندان و يا خارج از کشور بودند

و رد تئوری مبارزه مسلحانه در پروسه قيام و خائن به رهبری سازمان 
هبری ضعف و خيانت و بعد هم حمايت از رژيم جمهوری اسالمی، آن ر

  . خود به پرولتاريا را در مقطع قيام نشان داد

اما اين که چرا مردم به سمت اين سازمان می آمدند به خاطر اين بود 
که جنبش فدايی واقعی و مخصوصأ رهبران واقعی و بنيانگذاران آن 

و ضمن . وابسته به هيچ دولت خارجی و يا احزاب وابسته نبودند
. نيز مرزبندی داشتند" اردوگاه روزیونيستی"مل با داشتن صداقت در ع

انطباق تئوری مبارزه مسلحانه با واقعيت های شرايط خاص ايران 
و رفيق پويان و . يک ضرورت بود نشان می داد که مبارزه مسلحانه

  . احمدزاده آن را به درستی تئوریزه کرده بودند
اشت، از بديهيات اما اين که رهبری سازمان بعد از انقالب برنامه ند

اين به اصطالح رهبری، از کسانی تشکيل شده بود که يا از زندان . بود
يک سری از اين افراد در . آزاد شده بودند و يا بعدأ به سازمان پيوستند

زندان تغيير مواضع داده بودند و وقتی از زندان بيرون آمدند، ديگر آن 
قبول نداشتند، اما آنها  مواضع چريکها و تئوريها و سنتهای مبارزاتی را

فرصت طلبانه و از روی قدرت طلبی، از نام فدايی به خاطر اتوريته ای 
تعدادی هم در سازمان . که در جامعه داشت استفاده می کردند

اعتقاد ) تئوری مبارزه مسلحانه(بودند که به مشی انقالبی سازمان 
در کل، . دداشتند، اما رفرميست ها عمأل رهبری را اشغال کرده بودن

به . پوپوليسم با مجموعه ای از نظرات متفاوت بر سازمان حاکم بود
  .      همين دليل بود که سازمان فاقد برنامه بود

  
از به ) صفحه سی و نه(در جای دیگری از کتاب :  پيام فدايی

خودتان نوشته اید که تصور می " خوش خيالی"اصطالح 
وری از ایران برچيده کردید با قيام بهمن دیگر بساط دیکتات

شده و ستم و سرکوب از ميان خواهد رفت، ولی بعدا متوجه 
شدید که دشمنان مردم به خاطر حفظ منافع شان و در 
با . راستای خواسته های اشان به هر جنایتی دست می زنند

توجه به وجود چنين تجربيات گرانقدری در جنبش انقالبی 
از گذشته چه  مردم ما، به نظر شما نسل جوان کنونی

درسی باید بگيرند و در مجموع چه برخوردی باید با دشمنان 
مردم داشته باشند تا فریب نخورند و دچار خوش خيالی 

  نشوند؟
  

فکر می کردم که قيام کار من در آن شرايط هيجانی قيام،  :پاسخ
نظام را تمام می کند و تا قطع کامل وابستگی، و رفع هرگونه ستم و 

متأسفانه . ش می رود و در نهايت به آزادی خواهد رسيدديکتاتوری پي
به موقعيت واقعی کمونيست ها و نقش آنان در  زيادیمن مقدار 

به نظر من، نسل جوان بايد آگاهی . تداوم قيام توجه نمی کردم
بدون . کسب نموده و از تجارب تاریخی ميهن مان استفاده کنند

هم جنبش به بيراهه خواهد آگاهی و شناخت از تاریخ مبارزاتی، باز 
مثأل در جريان همين خيزش اخير اصالح طلبان حکومتی تحت . رفت
و متاسفانه ديديم که . عده زیادی را فريب دادند" جنبش سبز" نام

جوانانی بدون برنامه به خيابان ها مي آيند و چون رهبری درست و 
. حسابی ندارند به بيراهه می روند و کار به جائی نمی رسد

رنهايت، رهبری جنبش بايد در دست طبقه کارگر باشد و تنها با د
  . آگاهی طبقاتی است که جنبش به پيش می رود

  
در صفحه هيجده کتاب شما اشاره کرده اید و :  پيام فدايی

گفته ايد که در زمان خارج شدن رفيق اشرف دهقانی از 
" اخراج شده است"سازمان، ادعا می شد که رفيق اشرف 

چه ". چپ روی تحليل می شد"ه دليل مواضع اش که آن هم ب
  کسانی، و چرا، اين ادعا ها را می کردند؟ 

  
در رابطه .  اين حرف ها را رهبران آن زمان سازمان می گفتند :پاسخ

ای که ما با سازمان داشتيم، متأسفانه ما اخبار را به شکل تحریف 
ظرات طرف مقابل آنان، بدون اينکه ما را از ن. شده دریافت می کردیم

م را فکر می کردم که قيام کار نظامن در آن شرايط هيجانی قيام، 
تمام می کند و تا قطع کامل وابستگی، و رفع هرگونه ستم و 
. ديکتاتوری پيش می رود و در نهايت به آزادی خواهد رسيد

به موقعيت واقعی کمونيست ها و  زيادیمتأسفانه من مقدار 
به نظر من، نسل جوان . نقش آنان در تداوم قيام توجه نمی کردم
اریخی ميهنمان استفاده بايد آگاهی کسب نموده و از تجارب ت

بدون آگاهی و شناخت از تاریخ مبارزاتی، باز هم جنبش به . کنند
مثأل در جريان همين خيزش اخير اصالح . بيراهه خواهد رفت

. عده زیادی را فريب دادند" جنبش سبز" طلبان حکومتی تحت نام
و متاسفانه ديديم که جوانانی بدون برنامه به خيابان ها مي آيند 

ن رهبری درست و حسابی ندارند به بيراهه می روند و کار و چو
درنهايت، رهبری جنبش بايد در دست طبقه . به جائی نمی رسد

  . کارگر باشد و تنها با آگاهی طبقاتی است که جنبش پيش ميرود
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کسانی که . اخبار را به طور يک طرفه به ما می رساندند.  آگاه کنند
 و ناصادقکسانی بودند بی پرنسيب و آن اطالعات را به ما می دادند 

آنان بدون اين که طی يک مبارزه ی ايدئولوژيک . دارای منافعی خاص
جال به روشن شدن نظرات و ديدگاه ها بپردازند، دست به جار و جن

  . می زدند و با انگ زنی از وظيفه خود شانه خالی می کردند
  

می دانيد که در يک سازمان کمونيستی بدون :  پيام فدايی
شما تاکيد . مبارزه ايدئولوژيک نمی توان تفکری را تصفيه نمود

از کم و کيف اختالفات اطالعات زيادی "کرده اید که  
زمان فدائی از براستی چرا رهبری آن زمان سا" .نداشتيم

چریکهای "توضيح واقعيات در باره رفيق اشرف و تشکل 
به نيرو های خود ابا داشت و هواداران را در بی " فدائی خلق

خبری نگاه مي داشت؟ نظر شما اکنون در رابطه با آن چه که 
 در آن زمان گفته می شد چيست؟ 

 
ر دوران دبا نگاهی به تاريخ سازمان فورا متوجه می شويم که : پاسخ

اين امر حتی در داخل . شاه دو بينش در سازمان شکل گرفته بود
رهبری فرصت طلب نمی خواست . زندان ها هم مشاهده می شد

و با . که نظرات مسعود احمدزاده در داخل جنبش مطرح شود
مماشات با حزب توده، و با انگ زدن به مخالفان خود، نمی خواستند 

به تجربه ديده ايم که اگر انحرافات يک  . دبه مبارزه ايدئولوژيک تن دهن
ديدگاه به شکل علمی نقد و بررسی شود، ديگر احتياجی به انگ 

بلکه وقتی به طور علمی، ديدگاهی . زدن و غوغا به پا کردن نيست
نقد می شود، آن وقت جنبش قضاوت خواهد کرد که کدام ديدگاه 

خوب، .  انحرافی است و کدام ديدگاه به واقعيت نزديک است
 مبارزه مسلحانهرفرميسمی که از قبل با بينش سازمان يعنی تئوری 

فاصله گرفته بود و فقط از اسم چريک ها استفاده می کرد اصوال توان 
  .شرکت در مبارزه نظری را نداشت

بعد از . بهمن، در اقليت ديديم عين اين برخورد را بعد از واقعه ی چهار
بهمن، تمام جرياناتی که در  چهارتشکيل کميسيون تحقيق و بررسی 

اين کميسيون شرکت کرده بودند با انگ هايی از طرف اقليت مواجه 
عنوان مثال، وقتی کميته  به". عوامل رنگارنگ بورژوازی: "مثلشدند؛ 

خارج از کشور اقليت می خواست اعضای آن کميسيون را نام ببرد، 
  ". ق اشرفاتا: "پهلوی اسم مقر چريکهای فدايی خلق می نوشت

  
در صفحه نوزده می گوئيد که سازمان فدايی و :  پيام فدايی

جريان "حزب توده به داليلی چريکهای فدايی خلق را به اسم 
چرا آنها به چنين ترفندی متوسل می . می خواندند" اشرف
  شدند؟

  
رهبران اپورتونيست سازمان در آن زمان که با حزب توده هم  :پاسخ

وسيله می خواستند به مردم و هوادارانشان نزديک بودند به اين 
بگويند که جناح مخالفشان يک جريان فکری و تشکيالتی نيست بلکه 

حزب توده و همپالگی هايش که دارای اختالف طبقاتی . يک فرد است
و ديدگاهی با چريکهای فدايی خلق هستند، برای پنهان کردن 

ن ترفندها می رفرميسم و ديدگاه های انحرافی خودشان دست به اي
از طرفی اين اپورتونيست ها می ديدند که جنبش . زنند و می زدند

فدايی بيشترين اتوريته را در بين جوانان دارد و در عرض هشت سال 
. بعد از سياهکل آن همه نيروی انقالبی هوادار جنبش فدايی شدند

به نظر من برای اپورتونيست ها اين يک فاجعه بود و آنان می 
  . يک طوری واقعيات مربوط به جنبش فدايی را لوث کنندخواستند 

  
" در همان صفحه هيجده اشاره کرده ايد به اينکه :  پيام فدايی

می شد که يک خط و مشی يک دست و منسجم بر احساس 
سازمان حاکم نيست و حضور تمايالت چپ و راست احساس 

و اين که يک موضوعاتی پيش می آمد که موجب " .می شد
به عنوان مثال آن . در ميان هواداران بحث در بگيریدمی شد 

که در نشريه  "آرزوی سالمتی کردن برای خمينی"اعالميه ی 
لطفأ در مورد اين موضوع بيشتر توضيح بدهيد و . کار چاپ شد

  اگر موارد دیگری را به یاد دارید ذکر کنيد؟
  

و  آن اعالميه کذایی قبل از انشعاب اقليت از اکثریت بود :پاسخ
  .بوسيله ی پا بوسان اکثریتی نوشته شده بود

اما اگر در رابطه با پرسش فوق شما سوالی در باره تعدد نظرها در 
متأسفانه در اقليت :  اقليت دارید من توضيحی جداگانه می دهم

گرايشات . مجموعه ای از ديدگاه های مختلف جمع شده بودند
،  قاومتشورای ملی م، گرايشات متمایل به مارکسيستی

گرايشات تروتسکيستی و غيره، يکی از ديدگاه هايی که اقليت با 
خود يدک می کشيد حمايت از اردوگاه رويزيونيستی بود و کل برنامه 

و اين . و عمل اردوگاه رويزيونيستی را سوسياليستی ارزيابی می کرد
  . اردوگاه را متحد پرولتاريای ايران می دانست

رويزيونيسم يعنی . رد رويزيونيسم بدهماينجا بايد توضيحی در مو
تجديد نظر در اصول مارکسيسم و نفوذ انديشه های بورژوازی در درون 

حاال سوال اين است که در اين اردوگاه آيا حزب سرکار .  طبقه کارگر
  بود يا طبقه کارگر؟

مشخصأ حزب سر کار بود و در درون آن هم تکنوکرات ها و بوروکرات 
حاال بايد از چنين کسانی در اقليت آن زمان سوال . دها همه کاره بودن
بود که در درون طبقه کارگر " متحد طبقه کارگر ايران"کرد که اين چه 

  آن بورژوازی نفوذ کرده بود؟
و تا اين اواخر هم که اين اردوگاه از هم پاشيد، اقليت روی اين ديدگاه 

تا اين . وداین يکی از بزرگترين ضعف های اقليت ب. مصر بودخيلی 
می کرديم، به ما می گفتند که  اواخر هم که ما در آن تشکيالت کار

و البته که ما نمی پذیرفتيم و می خواستيم . گرايشات خط سه داريد
خوب يک ضعف هايی بود که در اقليت ريشه . اين ديدگاه تحليل بشود

  .کرده بود
ر را به اکثريت کا. اکثريت هم که هم سو و هم نظر حزب توده بود  

جايی رسانده که با حمايت از موسوی و کروبی می خواهد جامعه را 
  "!دوران طاليی خمينی"ببرد به 

  
آيا بعد از انشعاب اکثريت و اقليت، دو طرف :  پيام فدايی
خط و مشی يک دست و منسجم شدند؟ و آيا دارای يک 

سازشکاری هائی که باعث چنين بحث هائی مي شد پايان 
ان مثال با چه استداللی رهبری اقليت به يافت؟ به عنو

  ؟ ...نمايندگان مجلس شورای اسالمی نامه نوشت و
 

قبل از انشعاب، با رهنمود مرکزيت اکثریتی، نامه ی آرزوی  :پاسخ
بعد از انشعاب هم  مشخص بود . سالمتی برای خمينی نوشته شد

ب بعد از انشعا. که مواضع چپ و راست در اقليت هنوز حضور دارند
برای مثال يکی از رفقای ما، . عده ای از هواداران بالتکليف ماندند

عباس زارع، وقتی که آن نامه ی سرگشاده اقليت به نماینده گان 
ما با اين اقليت : مجلس را خواند، با پافشاری فراوان تاکيد می کرد که

  .خيلی راست است. نمی توانيم همکاری کنيم
   

اشاره کرده ايد که انشعاب  در صفحه نوزده:  پيام فدايی
اقليت و اکثريت موجب شد که توجه برخی از هواداران به 

اگر ممکن است در این . چريکهای فدايی خلق  جلب شود
مورد بيشتر توضيح دهيد؟ به نظر شما چرا چنين گرایشی 

  نسبت به چریکهای فدائی خلق بوجود آمده است؟ 
حدی از هم پاشيده و دچار بعد از انشعاب نيروهای هوادار تا  :پاسخ

انشعاب و راست روی هائی که می ديديم آنچه . پریشان فکری شدند
اما به دليل کارشکنی . بودند را به ياد می آوردرا که چريکها قبال گفته 

های خائنان و سم پاشی های آنها حرف های درست چریک ها را 
ريک ها خيلی ها گوش نکردند و به همين دليل هم ما ارتباطی با چ

اما در شهر ما عده ای تحت عنوان جنبش نوين خلق ايران .نداشتيم 
آنها گروه کوچکی معتقد به مبارزه مسلحانه بودند . فعاليت می کردند

نمی دانم چرا عمأل با چريکها همکاری . وعملياتی هم کردند
ما با آنها ارتباط . نداشتند، درصورتي که مواضعشان مشترک بود

   . داشتيم
  
در خاطراتتان به همکاری های  اکثريت و حزب :  م فدايیپيا

اين دو تشکيالت در . توده در سرکوب توده ها اشاره کرده ايد
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چه موضع و نقشی داشتند؟ و تا آنجا که  ٦٠کشتارهای دهه 
به تجارب و مشاهدات خودتان بازمی گردد، چه فاکت هائی 

  د؟در زمينه همکاری آنها با جمهوری اسالمی وجود دار
  

اگر بخواهيم به فاکت هايی برای نشان دادن همکاری حزب  :پاسخ
توده با رژيم اشاره کنيم، بايد به روزنامه های حزب توده مراجعه 
نمائيم که پر است از چنين نمونه هائی و اين واقعيت از هيچکس 

  . پوشيده نيست
به عنوان مثال، در زمان انتخابات، حزب توده رهنمود می داد که به 

و يا به خلق کرد . رأی بدهيد) درواقع روان پريش و ديوانه(خلخالی 
  ".وابسته به غرب"و " ضدانقالب"می گفت 

اکثريت فرصت طلب هم که در همکاری با اطالعات رژيم از حزب توده 
ايران و (شرکت اين دو جريان در جنگ ارتجاعی . سبقت می گرفت

در آمل، و همکاری و يا شرکت اکثريت در سرکوب سربداران ) عراق
با الجوردی خون آشام، و يا شعار ) حزب توده و اکثريت(هر دو جريان 

البته همه !". پاسداران را به سالح سنگين مسلح کنيد"اکثريت 
خيانت های اين دو جريان از وابستگی آنها به حزب به اصطالح 
کمونيست شوروی سابق نشأت می گرفت و چون در راستای منافع 

  . در هر لحظه منافع بلوک شرق برای آنها مهم بود. بودندتوده ها ن
درکل، ما حتی بيشتر از اين که مواظب باشيم که اطالعاتی های 
رژيم ما را شناسايی نکنند، مواظب بوديم که افراد توده ای و اکثريتی، 

چون من با چشم خودم ديدم . ارتباط های تشکيالتی ما را لو ندهند
ای ها داشتند به بسيجی ها آموزش کار با  که اکثريتی ها و توده

به عنوان مثال، يک روز توده ای ها و اکثريتی هايی . اسلحه می دادند
را که کامأل می شناختم، در يکی از ميدان های فوتبال همدان ديدم 

  .    که داشتند به جوانان بسيجی آموزش تيراندازی می دادند
  

دان بعد از مدتی، مطرح کرده ايد که در هم:  پيام فدايی
روابطی که شکل داده بوديد به سه بخش تقسيم گرديد و 

برنامه و وظايف اين . شما در بخش نظامی قرار گرفتيد
ای " جوخه های رزمی"قسمت چه بود؟ آيا اين بخش همان 

بود که در خاطراتتان به آن اشاره  شده است؟ يا با آنها فرق 
  داشت؟

  
ه های رزمی را داد، از نظر ما زمانی که اقليت طرح جوخ :پاسخ

اما همان طور که توی کتاب . موقعيت خوبی بود که ما برويم پای عمل
، وقتی که تصميم گرفتيم يک فرد ارتشی مشخصا ضدانقالب نوشتم

را که می شناختيم و می خواستيم ترور کنيم، از طريق رابط خودمان 
خواستيم برويم اما وقتی که .  اين موضوع را با سازمان مطرح کرديم

سازمان . پای عمل ، رابط ما گفت که سازمان گفته که او را ترور نکنيد
به رابط ما گفته بود که ارتش با سپاه تضاد دارد و اگر ما ارتشی ها را 

اين يک . ترور کنيم، آن وقت ارتش و سپاه متحد می شوند برعليه ما
شرايطی برای  و عمال. تحليل علمی نبود و ما را در مخمصه قرار داد

برای جمع آوری اسلحه ما ما بوجود آورد، که همه آن زحماتی که 
  . کشيده بودیم ، همه به هدر رفت

 
گفته ايد که تحليلی که در رابطه با ضرورت شکل :  پيام فدايی

اين "در اقليت مطرح شده بود " جوخه های رزمی"گيری 
شيد؟ چرا چنين می اندي." تحليل روی دست اقليت مانده بود

فکر می کنيد که این طرح چرا در ابتدا مطرح شد و چرا بعدأ در 
جهت تحقق اش گامی برداشته نشد و باالخره چرا عمال کنار 

  گذاشته شد؟ 
  

بله من معتقدم که جوخه های رزمی روی دست اقليت مانده  :پاسخ
بود، چون که همان طور که گفتيم، اوأل رهبری اقليت حامل مجموعه 

گرايی و دو و از نظر من، ذهنی . ات متفاوت و ناهمگون بودای از نظري
  .گانگی نظری در آن موجب شده بود که از مجاهدين تقليد کند
اگر جوخه . رهنمودی داده بود که خودش هم حاضر به اجرای آن نبود

های رزمی را ما حتی ناقص هم عمل می کرديم، و حداقل قبل از 
مت مسلحانه می کرديم اين زمينه اينکه رفقايمان اعدام شوند، مقاو

  .ای می شد که الاقل نسل بعدی از تجارب ما استفاده کند
را دادند به آن " جوخه های رزمی"نمی دانم اصأل کسانی که تحليل 

اما شما ببينيد وقتی که يک رهبری يک تحليلی . معتقد بودند يا نه
وظيفه  می دهد، اگر به مرور زمان پی ببرد که آن تحليل غلط است،

انقالبی حکم می کند که يک بحث درونی گذاشته شود و آن تحليل 
  . به نقد کشيده شود و باالخره پاسخی به نيرو هايش بدهد

اگر از مسئول نظامی ما در حين دستگيری اسلحه نمی گرفتند، 
و يا شايد حساسيت سپاه برای دستگيری . شايد او اعدام نمي شد

که در نهايت عباس در درگيری کشته . من و عباس به وجود نمی آمد
   .به کردستان رفتمشد و من با سختی و مشقت 

اما اگر می توانستيم همان رهنمودهای جوخه های رزمی را عملی 
کنيم  و به تناسب با آن سازماندهی کنيم، امکان داشت که حرکت 

اين را مقايسه . عملی ما می توانست تأثير خوبی در جنبش بگذارد
ين که ما آن همه اسلحه ها را در انبارها جاسازی کرديم و کنيد با ا

رفقايی بودند که چهل . نهايتأ هم بدون استفاده به دست سپاه افتاد
هزار تيرفشنگ برای ما آوردند، کلی امکانات آورده بودند که ما در 

اگر .  اما همه اين ها بدون استفاده ماند. انبارک ها جاسازی کرديم
.  شود، يا باید آن را پس بگيرند، يا توضيح بدهند رهنمودی داده مي

  . در آن زمان توضيح داده نشد که باالخره چی
آن رفقايی که در رابطه با جوخه های رزمی دستگير و  کشته شدند، 

به نظر من اگر ما حرکت می . با صداقت در اين مسير پا گذاشتند
ت اگر هم کرديم،حرکت ما می توانست تداوم پيدا کند و در نهاي

شکست می خورد، می توانست انگيزه و تجربه ای بشود برای بقيه 
او . کمااين که يکی از رفقايم را بعدأ در اينجا ديدم.    که ادامه بدهند

  . اما رهبری نداشتيم. می گفت ما بعد از شما رفتيم که ادامه بدهيم
ای بعدی اما اگر ما ادامه داده بوديم، حداقل تجربيات و زمينه هايی بر

  .     ها به جا گذاشته بوديم
  
  

بخشی از اين خاطرات به سفر چهل و دو روزه :  پيام فدايی
شما از شمال کردستان تا حوالی بوکان جهت پيوستن به 

در اين . سازمانی که از آن هواداری می کرديد اختصاص دارد
قسمت به خوبی حمايت همه جانبه خلق کرد از پيشمرگان 

اگر در طی حضورتان در جنبش . می شود اش نشان داده 
خلق کرد نمونه های مشخص ديگری از چنان پشتيبانی 
هائی که خود به چشم ديده اید را به یاد دارید لطفًا در اینجا 

درضمن، در مدتی که در کردستان فعاليت می . طرح کنيد
کرديد برخورد مردم کردستان با مبارزان غير کرد  را چگونه 

  ديديد؟  
  
با چند " بهار آزادی"در فروردين سال پنجاه و هشت يا همان  :سخپا

در آن زمان حزب دمکرات و کومله و فدايی . رفيق رفتيم سنندج
مهمترين نيروهای آن جا بودند يک نمونه ای را شاهد بودم که که 
بيانگر کمک های مادی در کنار کمک های معنوی خلق کرد به 

  . سازمان های سياسی بود
قی داشتم که کومله ای بود و مي گفت فالن فاميلش که يک رفي

مسلمان بوده و واجب بوده که به قول خودش برود مکه، گفته بوده که 
ترجيح می دهد که پولی را که می خواهد خرج مکه رفتن کند بدهد 

  .به کومله تا خرج جنبش خلق کرد کند
نبش خلق و يا آنطور که من شاهد بودم، اگر حمايت خلق کرد نبود، ج

. کرد در مقابل ارتش ضدخلقی رژيم يک هفته هم دوام نمی آورد
حمايت خلق کرد منجر شد که خود رژيم هم به ناتوانی خودش 
اعتراف کند و هيأتی را با حضور طالقانی و غيره، به قول خودشان 

  . بفرستد" مذاکره برای آتش بس يا صلح"برای 
ن هم در آن شرکت داشتم که در اين زمينه يک بار اتفاقی افتاد که م

بيست و سه بهمن سال شصت و  در. بعدأ شرح آن را خواهم نوشت
درگيری بين نيروهای اقليت و سپاه پاسداران در جاده  یک در يک

بوکان، از پيشمرگه های اقليت ده نفر کشته و يک نفر  -سقز
. چند نفرهم ما از پاسدارها و ارتشی ها اسير گرفتيم. اسيرشدند

شد که از طريق شورای ده با ارتش تماس گرفته شود برای قرار 
  . مبادله جنازه رفقای مان با اسرائی که داشتيم

و ده نفر . آن ها يک نفر رفيق ما را که اسير کرده بودند، اعدام کردند
شش تا از اجساد رفقايمان دست . هم که کشته شده بودند

جنازه هائی که . ارانژاندارمری افتاده بود و چهار تا دست سپاه پاسد
قرار بود که ما در ازای .  دست ژاندارمری بود را با اسرا تعويض کرديم

يعنی . دو ارتشی و سپاهی، يکی از اجساد رفقايمان را پس بگيريم
بنابراين جنازه شش رفيق با . دو تا اسير بديم و يک جنازه بگيريم

.  خبر را پخش کرداتفاقأ راديو عراق هم اين .   دوازده اسير مبادله شد
به خاطر می آورم که راديو عراق اين را با طعنه به سربازهای رژيم 

 دو تا ده در " (کوچک"در ده . می گفت که شما آن قدر ارزش نداشتيد
  

١۴صفحه  
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جامعه انگليس شاهد ، در چند روز گذشته 
نا آرامی ها و حوادث ظاهرًا غير مترقبه در 

دین شهر محله های مختلف لندن و در چن
بزرگ و کوچک انگلستان بود که توجه تمام 

نا آرامی ها . جهانيان را به خود جلب نمود
از درگيری با پليس، آتش زدن ماشين ها و 
قرارگاه های پليس، شکستن شيشه های 
ساختمان بعضی از مراکز دولتی از جمله 
اداره  بيکاری، مراکز شرط بندی، و آتش 

بزرگ و یا زدن فروشگاه های زنجيره ای 
شکستن درب و پنجره های آنها شروع 
گشته و در تداوم خود حتی بعضی از محل 
های کسب و کار مغازه داران کوچک را نيز 

همچنين در مواردی، با سرایت . در بر گرفت
آتش به خانه های مسکونی در طبقه 
باالی محل آتش زده شده ، مردم محل نيز 

  .دچار آسيب و خسارت شدند
  

ه بوقوع پيوست صرفًا محدود به یک اگر آنچ
محل و منطقه خاص بود، شاید فهم دقيق 
دالیل آن در ميان فضای مسموم تبليغات و 
فریبکاری های رسانه های سرمایه داران 

بویژه . حاکم بر جامعه انگليس آسان نبود
آنکه تبليغات بيشرمانه ای، در یکی دو روز 
اول کوشيدند که جوانان شرکت کننده در 

باندهای جنایتکار سازمان "ین اعتراضات را ا
جلوه " اوباشانی"و " خرابکاران"و " یافته

دهند که گویا از مناطق دیگر به محله های 
بودن  "همه گير"اما . آشوب زده آمده بودند

گستردگی ناآرامی ها به وضوح نشان  و
داد که چه خشم و نارضایتی شدیدی در 

وضع ميان توده مردم انگليس نسبت به 
اقتصادی و سياسی حاکم بر جامعه وجود 

به واقع، حوادث اخير قبل از هر چيز . دارد
عه مشدت تضادهای انباشته شده در جا

انگلستان و شدت خشم ناشی از فقر و 
ستم و سرکوبی را در بطن جامعه سرمایه 
داری انگلستان آشکار نمود و در مقابل دید 

گاه همگان قرار داد که برای خيلی ها در ن
فقر، بيکاری، ستم . اول به چشم نمی آید

و سرکوبی که حاصل سرشکن کردن 
بحران دائمًا فزاینده و شدید و غير قابل 
عالج سيستم سرمایه داری، از طرف 
بورژوازی انگليس بر گرده کارگران و طبقات 

این . پائين جامعه در این کشور است
حقيقتی ست که تبليغات کر کننده دولت و 

ای تبليغاتی نظام حاکم امروز با رسانه ه

تمام قوا می کوشند با اتکا به نمایش دائم 
و جهت دار صحنه هایی از بعضی اعمال 
غلط انجام گرفته در این شورش بزرگ، آن 

 .را پنهان کنند
  

واقعيت این است که رویدادهای کم سابقه 
ای که در این روزها در انگلستان اتفاق 

را برانگيختند، افتاده و وحشت طبقه حاکم 
ناشی از غرش رعد در آسمان بی ابر 

شدت یابی بحران اقتصادی . نبودند
گریبانگير نظام سرمایه داری جهانی و 
تعرض غارتگرانه ای که در سالهای اخير با 
پيگيری و وحشی گری تمام توسط طبقه 
حاکم به کار و معاش طبقه کارگر و مردم 
 بریتانيا سازمان داده شده، وقوع عکس
العمل های متقابال خشن توده ای و 
انفجارات این چنينی را اجتناب ناپذیر کرده 

در حقيقت، حوادث اخير انعکاس . بود
خشم و اعتراض توده های تحت ستم 
نسبت به فقر و بيکاری و اخراج سازی 
های گسترده، اعتراض به سياست های 
ریاضت کشانه تحميلی دولت و بيانگر 

عملکردهای  شدت خشم آنها نسبت به
جنایتکارانه فزاینده پليس به مثابه یکی از 
دستگاه های سرکوب بورژوازی حاکم بر 
انگليس و همچنين پاسخی به اذیت و آزار 
همه روزه و برخوردهای توهين آميز 
مأموران پليس در مورد جوانان و نوجوانان و 
به گونه ای وحشيانه تر نسبت به سياه 

این . ها بود پوستان و جوانان دیگر مليت
واقعيتی ست که حتی توسط بخشهایی 
از خود طبقه استثمارگر حاکم در جریان 

شهردار . به آن اذعان شد شورش اخير
اعتراف کرد " کن لوینگستون"سابق لندن 

که در جریان دیداری که پيش از این آشوب 
منطقه ای در لندن که طغيان (ها از تاتنهام 

اده بود با صورت د) ابتدا از آنجا برخاست
مشاهده گستردگی فقر و بيکاری جوانان 
در این منطقه محروم و با توجه به 
گستردگی اعتراض و نارضایتی مردم 

بود که " احمق"تاتنهام،  تنها می بایست 
دیر یا زود انتظار وقوع چنين اعتراضات 

بی بی "در مصاحبه . اجتماعی را نداشت
با یک پيرمرد سياهپوست نيز، وی با  "سی

تأکيد بر رفتار خشن و توهين آميز روزمره 
پليس لندن با جوانان و نوجوانان به خصوص 
اگر سياه پوست باشند، آن هم بدون هيچ 

دليل واقعی، مطرح کرد که به هيچ وجه از 
حوادث اخير و طغيان جوانان بر عليه پليس، 

" پرستانه نژاد"نشده و رفتار " متعجب"
. خواندپليس را عامل اصلی این حوادث 

نظر افراد دیگری نيز در روزهای اول که 
هنوز تبليغات سوء طبقه حاکم در رسانه 
ها دامنه وسيعی نيافته بود، انعکاس یافت 
و آنها همگی زمينه و مسبب اصلی حوادث 

قطع و کاهش بودجه (ها " کات"اخير را 
یعنی همان تحميل ) های خدمات عمومی

سياست ریاضت کشانه به مردم طبقات 
ائين و نيز برخوردهای خشونت آميز پليس پ

 .با جوانان ابراز داشتند
 

ناآرامی در بریتانيا در زمانی اتفاق می افتد 
که کمر مردم این کشور و بویژه مردم کارگر 
و زحمتکش در زیر فشار ناشی از فقر و 
گرانی و بيکاری و تورم، بيش از پيش خم 

دولت محافظه کار در اتحاد با . شده است
 جبراناصطالح ه برال دمکراتها، برای بلي

بخوان تامين (کسری بودجه نجومی کشور 
یکی از گسترده ) آن از جيب خالی مردم

ترین تعرضات غارتگرانه را به نفع سرمایه 
داران از طریق تحميل برنامه های ریاضت 
کشی اقتصادی به مردم انگليس سازمان 

از اوایل امسال کارگران و . داده است
دان با سرعتی بيشتر دسته دسته از کارمن

در چنين شرایطی، . کار بيکار شده اند
کاهش و قطع پی در پی مزایای اجتماعی، 
بيمه بيکاری و هزینه کمک مسکن از 
یکسو و رشد دائم التزاید گرانی و تورم و 

پرداختی  حقوق هایکاهش دستمزد ها و 
سوی دیگر، ميليونها تن از  به کارمندان از

و زحمتکشان و توده های محروم کارگران 
هر چه بيشتری را به زیر خط فقر پرتاب 

طبق آمار موجود در مناطق . کرده است
برای " هکنی"و " تاتنهام"محرومی نظير 

تا صد  پنجاههر فرصت شغلی بين 
متقاضی که اکثر آنها جوانان بيکار هستند، 

به همين دليل امروز صف . وجود دارد
ارغ التحصيل شدن از جوانانی که با وجود ف

دانشگاه ها بدليل بيکاری در مقابل اداره 
کار صف می بندند از هر مقطعی در 

طویل تر شده ، سالهای اخير مقایسه با 
از طرف دیگر سياستهای اقتصادی . است

دولت حاکم دمار از روزگار کارگران، 
کارمندان، دانشجویان، صاحبان مشاغل 

آمار (نی ميليو ٣خرد، و ارتش ذخيره کار 
غير رسمی بسيار بيشتر از این رقم رسما 

  . درآورده است) اعالم شده است
  

باید دانست که تمامی فشارهای 
اقتصادی و فقر و بيکاری فزاینده برای 
مردم در حالی ست که همزمان، 
بانکها، کمپانی های انرژی، فروشگاه 
های زنجيره ای عظيم، آژانس های 

ا و واسطه دالل در تمام رشته ه
شرکت های بيمه، بيشترین مبالغ را 
ازبابت سودهای نجومی ناشی از 

به . افزایش قيمتها به جيب زده اند
موازات تشدید برنامه های ریاضت کشی 
اقتصادی، چماق سرکوب طبقه حاکم نيز 

تر گشته است، به طوری  بزرگتر و بيرحم
که کارنامه سياستها و برخوردهای 

 :س خطاب به طبقه حاكمپيام جوانان انگلي
  
  
  
  

اين چيزي ست كه از اين پس تحويل ! آتش"
 "!خواهيد گرفت
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که تا کنون نژادپرستانه پليس انگليس 
قربانيان بسياری گرفته در شرایط بحرانی 
. سالهای اخير هر چه قطورتر شده است

اتفاقًا در مصاحبه ای با یک جوان جان به 
هم  لب رسيده که از شبکه اسکای نيوز

پخش شد، این واقعيت مورد تأکيد قرار 
گرفت؛ و وی آشکار کرد که برخوردهای 

جوانان،  وحشيانه پليس با توده ها و بویژه
زندگی در انگليس را برای آنان تبدیل به 

 . کرده است" زندان"
  

واضح است که چنين فشارهای 
فزاینده و طاقت فرسای اقتصادی، 
اجتماعی و سياسی، نمی توانست 
برای مدت زیادی در زیر پوست جامعه 
به صورت نامرئی به حيات خود ادامه 

درست تراکم تدریجی این . دهد
به ناگزیر با جرقه  تضادها بود که

" مارک دوگان"ماجرای قتل وحشيانه 
بيگ "توسط پليس منفجر شد و 

عبارت تبختر آميز " (سوسایتی
یعنی ) نخست وزیر فریبکار انگليس

انگليس را در مدت " جامعه بزرگ"
پخش سریع   .کوتاهی درهم نوردید
جوان توسط پدر خبر قتل وحشيانه این 

پليس به پليس و شليک عامدانه افسران 
او در شرایطی که وی را روی زمين دراز 
کرده بودند، نمی توانست خشم و نفرت 
. وسيع مردم در منطقه را بر نيانگيزاند

پليس به اعتراضات صلح آميز و عادالنه 
خانواده و بستگان قربانی کوچکترین وقعی 
ننهاد و این در حالی بود که نتيجه تحقيقات 

" یاتاداره مستقل شکا"بعدی توسط 
پليس نيز نتوانست جنایت آشکار پليس را 

اعتراض اوليه خانواده قربانی . نادیده بگيرد
در مواجهه با برخورد ضد مردمی پليس، به 
خشم و تنفر بدل شد و به این ترتيب آتش 
خشمی که بر عليه ظلم و بی عدالتی از 
این منطقه محروم لندن شعله ورگشت، 

ای بسرعت بسياری از مناطق و شهر ه
دیگر را نيز که شرایطشان  آماده انفجار بود 
در برگرفت و وحشت مقامات حاکم را 

  . برانگيخت
  

امروز طبقه حاکم ضمن کوشش در 
الپوشانی واقعيت های دردناکی که 

انگليس باعث " گجامعه بزر"در 
طغيان جوانان گشت، و با تأکيد و 
برجسته کردن حرکت های غلطی که 

منفی  بطور طبيعی عکس العمل
بحق افکار عمومی را موجب شده 

حرکت هائی که وقوع آنها در جریان (
شورشهای خودبخودی، به دليل عدم 
وجود یک رهبری انقالبی و فقدان 

از انتظار  عنصر آگاهی الزم دور
، این واقعيت تاسف بار را به )نيست

دستمایه تبليغات زهرآگين و دروغ 
خویش تبدیل نموده و رسانه های 

اکم از آن به منظور کوبيدن طبقه ح
حرکت عدالت خواهانه مردم و 
پوشاندن ماهيت عادالنه آن استفاده 

در طول در پرتو چنان تبليغاتی،   .می کنند

چند روز گذشته، دولت هزاران نيروی تازه 
نفس پليس را برای سرکوب مردم روانه 
خيابانها کرد و در بعضی محالت با 

مردم از اخطارهای پليس برای ترساندن 
احتمال غارت مغازه هایشان، یکی دو روز 
یک حالت شبه حکومت نظامی برقرار شد 
و مراکز اقتصادی در ساعات اوليه بعداز 

در چنين شرایطی با . تعطيل شدند ظهر
یورش گسترده پليس، صد ها تن از جوانان 
دستگير شده و بدون گذراندن مراحل 

 هایی که در" دادگاه "قانونی موجود، در 
ساعته به کار مشغول  ٢٤روزهای اخير 

بوده اند به زندانهای طویل المدت محکوم 
شکار مظنونين به در حاليکه . شده اند

در .  شرکت در این نا آراميها ادامه دارد
این دادگاه ها هستند " محکومين"ميان 

یک جفت " دزدیدن"نوجوانانی که برای 
جرمی که در حالت " (بطری آب"کفش و یا 

، حداکثر منجر به اخطار و یا عادی
محکوميت به کار مجانی یا به زبان 

 ٦به ) می شود" ردرُاکاميونيتی "انگليسی 
این نمونه . ماه زندان محکوم شده اند ٩تا 

 اعمال زور ها جلوه ای از شدت خشم و
غارتگران و دزدان سرگردنه در هيات حاکمه  
را نشان می دهد که در حالی که با ارتکاب 

نایات اقتصادی و سياسی دائما در به ج
حال چپاول توده های زحمتکش هستند، 

مالکيت خصوصی آنها زیر " تقدس"حال که 
پا گذاشته شده، قربانيان خود یعنی توده 
های فقير و خشمگين از خشونت های 

" جنایت"و " دزدی"تحت عنوان پليس را 
  . تنبيه می کنند

 
یون این روزها روزنامه ها و رادیو تلویز

انگليس در حال پخش دائم تهدیدات 
آنها . مقامات حاکم بر عليه جوانان هستند

در هراس از امکان انفجار دوباره، پس از 
، از تهدید مردم در نخستين واکنش خود

افزایش بودجه پليس و نيروهای ضرورت 
با استفاده از جو . دم زدندسرکوب 

تبليغاتی متشنجی که بوجود آورده اند، 
که (از ضرورت تعویض قوانين جاری همه جا 

به هر حال بقای کمرنگی از دستاوردهای 
دمکراتيک مبارزات مردم بریتانيا در طول 

با قوانين هر چه ) تاریخ در آنها وجود دارد
سرکوبگرانه تری برای باز گذاشتن دست 
پليس در برخورد با حرکات اعتراضی صحبت 

بر " کنترل دولت"صحبت از . در ميان است
بکه های اجتماعی و حتی امکان باز ش

کردن بحث مجازات اعدام در مجلس 
بورژوازی امپریاليستی . انگليس است

بریتانيا که یک لحظه از موعظه در مورد 
احترام به حقوق "و " دمکراسی"

غافل نشده و تمامی جنایات " دمکراتيک
خود بر عليه کارگران و خلقهای تحت ستم 

توجيه " دمکراسی"در انگلستان را زیر نام 
می کند، در هراس از رشد مبارزات و 
حرکت های انقالبی توده ها، با سرعت هر 
چه بيشتری مجبور به دریدن ماسکهای 
دروغين این دمکراسی شده و ماهيت ضد 
خلقی خود را با موجی از تهدید به 
استفاده از ارتش و غيره بر عليه مردمش 

بحث هایی که در جراید . نشان می دهد
يره خوار بورژوازی در جریان است همگی ج

تشدید کنترل بر عرصه " ضرورت"در جهت 
های خصوصی زندگی مردم، قوانين سخت 

شده، " اوباشان دستگير" "تنبيه"تر برای 
مزایای مسکن و کمک " قطع"تهدید به 

هزینه های دولتی در مورد کسانی که در 
این حرکات اعتراضی شرکت کرده می 

انه هائی از سياست اینها نش. باشد
خزنده خطرناکی برای دراز مدت ست که 
در ورای عکس العمل شدید کوتاه مدت 
کنونی توسط بورژوازی حاکم در بریتانيا این 

درک این واقعيت و . روزها تعقيب می شود
کوشش برای تبليغ و باال بردن آگاهی 
افکار عمومی در انگلستان به منظور 

به  مقاومت در برابر هجوم حکومت
حقوق دمکراتيک مردم یک وظيفه 
مبرم برای تمامی انسانها و نيروهای 

     .آگاه در این کشور است
 

اکنون شعله های شورش جوانان بریتانيا 
موقتا با زور و تهدید و سرکوب پليس ظاهرا 

به آسانی می توان خاموش شده، اما 
که عوامل اساسی بروز این درک کرد 

بيکاری و  حوادث یعنی فقر و فالکت و
سرکوب و در یک کالم شکافهای فزاینده 
طبقاتی بر جای خود مانده و این عوامل با 
تداوم وضع موجود بدون شک هر چه 

نشانه این . بيشتر رشد خواهند کرد
واقعيت در یکی از پيامک هایی قابل رؤیت 
است که در سيستم های تلفن، و شبکه 
های اجتماعی این روزها بشدت در بين 

ن مناطق محروم بریتانيا دست بدست جوانا
پيامک مزبور که در خطاب به . می گردد

مقامات حاکم می باشد، عبارت از این 
این چيزی ست که از ! آتش" : است

  !" این پس تحویل خواهيد گرفت
  

 - فعالين چریکهای فدایی خلق ایران 
  لندن 
  ٢٠١١آگوست  ١٢
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با نام و " آلترناتيو"نشریه ای به نام به تازه گی 
حميد "عنوان با عکس رفيق کبير حميد اشرف و 

منتشر شده است " اشرف آميزه سرود و فلز
 ، توجه را به خود جلب می کندکه در درجه اول 

اما با یک مرور سریع در این نوشته و سایر 
که ، طولی نميکشد  مندرجات این نشریه

طور  آن" آلترناتيو"که  خواننده متوجه می شود
یک نشریه چپ رادیکال و ، می کند که ادعا 

تریبونی برای بزرگداشت یاد و راه فرزندان 
بلکه نيست ،  انقالبی و کمونيست خلق

جنبش چپ انقالبی و  تخریبکوششی برای 
با ادعا و ظاهری جریان جنبش کمونيستی 

  .   از آن است" حمایت کننده"
  

به نظر نمی رسد که خيلی ها بدانند که این 
با نام و عکس رفيق کبير حميد اشرف " آلترناتيو"

بلکه چهارمين شماره آن نشریه ، ، نه اولين 
نشریه ای که از محبوبيت چریکهای . است

فدائی خلق در ميان جوانان و مردم ایران 
استفاده می کند تا بتواند نظرات انحرافی 

چه ایرانی و چه غير ایرانی را   -بعضی از افراد 
مثًال ایزاک دویچر    .به ميان جوانان ببرد

تروتسکيست را به عنوان یک مارکسيست تمام 
 ، عيار و تاریخ دان معرفی می کند و یا دو مقاله

یکی از  منصور حکمت و دیگری از رفيق کبير 
امير پرویز پویان را درج کرده و عکس  -فدائی 

با بتواند کنار هم قرار می دهد، تا  این دو را در
حکمت را شخصی ،  محبوبيت رفيق پویان

و یا ميان افراد نا آگاه  همانند او بشناساند و در
  . درگمی ایجاد کند سرکم آگاه ، 

  
برای نشان دادن همسانی دو پدیده باید در 
واقعيت امر تشابهی بين ماهيت و عملکرد آن 

اما آیا با هزار من .  ها وجود داشته باشد
عملکرد و مرگ  ، سریشم هم می توان حيات

کبيری نظير امير پرویز پویان از بنيان  کمونيست
ازمان چریک های فدائی خلق و تاثير ساران ذگ

او در رشد و گسترش جنبش اندیشه های پاک 
را با حيات و عملکرد و کمو نيستی  کشورمان 

منصور حکمت مقایسه  همچونمرگ کسی 
که هر زاویه ای از کسی است  حکمت !!!  ؟کرد

يک او با جریانی زندگی و حيات سياسی و پرات
که سازنده اش بوده با چندین عالمت سئوال و 
شک و شبهه حتی از سوی رهروان سابق او 
روبروست؟  این کاری ست که گردانندگان 

انجام داده نشریه خود در شماره اول " آلترناتيو"
  .اند
  

واقعيت این هست که مبارزه مسلحانه و عنصر 
ر تاریخ فدائی بدليل تاثيرات شگرفی که دچریک 

جنبش انقالبی مردم ما برای آزادی و 

نيز در  ، امروز دمکراسی بجای گذارده اند
وسعت زیادی در بين مردم ایران و بخصوص 

خوردار نسل جوان از محبوبيت خاصی بر 
کتاب "این روز ها بی دليل نيست که .  ندسته

از سوی " تاریخ چریک ها"در مورد  "دشمن
و می نوشته وزارت اطالعات جمهوری اسال

مچنين انواع و اقسام ه  .دمنتشر می گرد
نشریات مختلف در سال های اخير منتشر شده 
اند که همگی سعی کرده اند با استفاده از 

ی چون حميد اشرف ها در ئمحبوبيت رفقای فدا
واقع تاریخ این سازمان و مبارزات آن ها را به 

هم " آلترناتيو"نشریه . گونه ای تحریف کنند
این   .بارزی از این نوع تالش هاست نمونه

نشریه که ادعا شده است در ایران منتشر می 
شود ، با برجسته کردن نام و عکس رفيق 

، در واقع خواسته است با سوء  حميد اشرف
، افکار نسل  استفاده از محبوبيت این رفيق

جوان را نسبت به مبارزه مسلحانه مخدوش 
 وی سرکوشيده است تابلاین نشریه  . کند

درگمی بسازد که بتواند عکس حکمت را هم در 
کنار رفقای فدائی قرار دهد، و بعد هم رفيق 
حميد را اسطوره ای بنامد که گویا همچون 

یعنی با استفاده (بوده است !! تروتسکی
ازمحبوبيت رفيق حميد اشرف، تروتسکی را 

یا از شعاعيان ). برای جوانان محبوب جلوه دهد
سازد که گویا او از زاویه  سوپر انقالبی می

تا نسل جوان !!!   د لنين بوده استض انقالبی
ميشود ضد لنين بود و هم این طور تصور کند که 

 !! ! بودهم یک انقالبی سوپر اسطوره زمان  هم
  

دستی بر از دور و نزدیک ، برای آن هایی که 
همه مطالب  آتش داشته اند روشن است که

تاريخ و بنيان های  این نشریه در واقع تحریف
. نظری سازمان چریک های فدائی خلق هست

اگر همين شماره در پشت نام رفيق حميد 
نمی توانست توجه کسی را ، سنگر نگرفته بود 

اما مسئله مهمتر آن است که در .  جلب کند
، تاریخ این سازمان و تئوری  این سنگر پشت

مبارزه مسلحانه ميباشد که در اصل تحریف 
در این نشریه رفيق مسعود . شده است

احمدزاده به عنوان فردی که فقط عمل 
!!!    مسلحانه را قبول داشت شناسانده ميشود 

نویسندگان این نشریه حتی به خود زحمت این 
نگاهی به کتاب نيم تا حداقل نداده اند را هم 

مبارزه مسلحانه  ، هم "به نام رفيق احمدزاده 
ازند تا درک عميق بياند" ژی ، هم تاکتيکتراتاس

او را از ساختار جامعه ایران که امروز هم با همه 
، اساس آن پا برجاست و تئوری  تغيير شرایط

مسلحانه نهفته است را  مبارزه ای که در پشت
همه کسانی که با نظرات رفيق  .دریابند

احمدزاده آشنا هستند بخوبی ميدانند که 

رفقای بنيان گذار سازمان تحليل مشخص از 
شرایط مشخص جامعه ایران داشتند و در پرتو 
چنين شناختی است که رفيق احمد زاده به 

  :درستی مطرح ميکند
اين نيست که مبارزه مسلحانه  مسئله“

از اشکال پر تنوع مبارزه است که  یشکل
 یخاص یو با آمادگيها یدر شرايط خاص

بلکه مسئله اين است  شود یم یضرور
از مبارزه که مبارزه مسلحانه آن شکل 
جانبه را  است که زمينه آن مبارزه همه

و تنها در اين زمينه است  دهد یتشکيل م
و  یکه اشکال ديگر و پرتنوع مبارزه ضرور

مسئله اين است که آن . افتد یسودمند م
پرولتاريا يا اگر  یارگان مبارزه طبقات

که واقعًا  یاسمش را بگذاريم حزب، ارگان
که واقعًا  یپيشاهنگ خلق باشد، ارگان

ها  جانبه توده مبارزه همه یقادر به رهبر
باشد، تنها در خود مبارزه مسلحانه 

پویندگاه واقعی راه   ”.آيد جودبه و تواند یم
آزادی و سوسياليسم ميتوانند کتاب رفيق 

 :را در لينک زیر مطالعه کنند مسعود احمدزاده
http://www.siahkal.com/publication/masso
ud.htm  

  
البته این اولين بار نيست که با قایم شدن در 
پشت نام رفقای بزرگ فدائی ، به تئوری چریک 

در بزرگترین .  های فدائی خلق حمله ميشود
 ٥٧مقطع تاریخ مبارزاتی مردم ایران در سال 

 –ه ای شاهد بودیم که چگونه عناصر تود
اکثریتی با استفاده از نام رفيق جزنی و سنگر 

 بزرگترینبخش مهمی از ، پشت آن در گرفتن 
سازمان انقالبی توده ها را به پابوسی رژیم 

ها بودند  آن  .سرکوبگر جمهوری اسالمی بردند
مقابل رفيق  که با گذاشتن رفيق جزنی در

احمدزاده به تئوری سازمان چریکهای فدائی 
  -  امروز هم در ادامه کار توده ای  .ندخلق تاخت

می نویسد که  "آلترناتيو"اکثریتی ها، نشریه 
جزنی پایه گذار سازمان چریکهای فدائی خلق 

به همان گونه که سازمان فرخ   ...بود و غيره
رفيق  مخود را در پشت نا، نگهدار خائن و رسوا 
امروز هم با تعریف و   ،جزنی قرار داده بود

سعی ميشود تا  ، رفيق حميد اشرفتمجيد از 
باز هم ذهن ها را در مورد تاریخ واقعی این 

چگونه ممکن است    .سازمان مخدوش نمایند
به راه و آرمان حميد اشرف ها باور داشت و یا 

جلوه داده دوستدار " آلترناتيو"طور که  خود را آن
بعد با اتکا به لی حميد اشرف معرفی کرد و

، رفيق حميد  فرخ نگهدار گفته های خائنی چون
 نگهدار ناميد؟ فرخ شده توسط " عضو گيری"را 

شخصی که حتی در زندان های شاه هم 
او . کسی او را به عنوان فدائی قبول نداشت

  يا  "آلترناتيو"
 درگمي ايجاد سر

 

واقعيت این هست که مبارزه مسلحانه و 
فدائی بدليل تاثيرات  عنصر چریک

شگرفی که در تاریخ جنبش انقالبی 
مردم ما برای آزادی و دمکراسی بجای 

نيز در وسعت زیادی در  ، امروز گذارده اند
بين مردم ایران و بخصوص نسل جوان از 

بی .  ندستهخوردار محبوبيت خاصی بر 
کتاب "این روز ها دليل نيست که 

ز ا" تاریخ چریک ها"در مورد  "دشمن
سوی وزارت اطالعات جمهوری اسالمی 

مچنين ه  .دو منتشر می گردنوشته 
اقسام نشریات مختلف در سال های 
اخير منتشر شده اند که همگی سعی 
کرده اند با استفاده از محبوبيت رفقای 

ی چون حميد اشرف ها در واقع ئفدا
تاریخ این سازمان و مبارزات آن ها را به 

" آلترناتيو"یه نشر. گونه ای تحریف کنند
نمونه بارزی از این نوع تالش هم 
   .هاست
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حتی از طرف یاران کنونی خودش هم فدائی و 
  !! متعلق به فدائی ها شناخته نمی شد

  
به " کتاب دشمن" از در حاليکه ، نشریه ایندر 

عنوان نارنجکی که از طرف دشمن به طرف 
پرتاب شده نام ميبرند ولی در همين " آلترناتيو"

 رت اطالعاتاوزحال، ادعا ها و اتهاماتی که 
منفور جمهوری اسالمی با جعل مضاعف اسناد 
ساواک شاهنشاهی و با آن ها بهترین فرزندان 
کمونيست را آماج اهداف پليد و شوم خود قرار 

ا تکرار کرده و مزین صفحات نشریه داده را مجدد
ديگر به خورد  ای  با انشاءخود قرار ميدهند، تا 

           .دنده و یا کم آگاهنا آگاه جوان خواننده 
  

نکاتی که نيت انتشار دهندگان این یکی دیگر از 
این نشریه را بر مال می سازد و هدف نهانی 

برای این است که  را آشکار می کندنشریه 
بسياری این نشریه به گوناگون طالب نوشتن م

منابع مختلف رجوع شده به جز نوشته های از 
این برخورد نيز    !!!خلقچریکهای فدائی خود 

منتشر آگاهی  به هيچ رو تصادفی و از روی نا
هيچ ها  آن  .نيست" آلترناتيو"کنندگان نشریه 

نوشته های رفقای له یا عليه بر خورد  گونه
نکرده و اشاره ای هم به  چریکهای فدائی خلق

انگار چنين تشکيالتی تو گوئی  . دميکننها ن آن
واقع ه اگر ب  .زمين وجود نداردکره اصًال در روی 

ریگی به کفش این جماعت نمی بود و می 
خواستند با تاریخ این سازمان بطور واقعی آشنا 

عمال می بایست به ده ها نوشته ای ، شوند 
دائی خلق و از رفقای چریکهای فتوسط که 

اشرف دهقانی و فریبرز سنجری که  رفقاجمله 
، آن  خود شاهدان زنده آن دوران هستند و خود

تجربه کرده اند، رجوع ميشد و از نزدیک تاریخ را 
بطور (*)   . ندگرفتمی در نظر را ها نوشته  آن

رفيق اشرف دهقانی در سخنرانی که  مشخص
زار به مناسبت چهلمين سالگرد سياهکل برگ

شده بود ، پروسه شکل گيری سازمان 
چریکهای فدائی خلق را به وضوح چنين توضيح 

  :داد
در اینجا به خاطر بد آموزی هائی که تا "

هستم که  حاال صورت گرفته من مجبور
تأکيد کنم که گروه جنگل مشخصات و 
مختصاتی داشت که اونو از گروه رفقا 

ظریفی متمایز می  - جزنی -سورکی 
این درسته که رفيق غفور و چند تن   .کنه

قبًال با گروه قبلی  ، دیگه در گروه جنگل

ولی  ، ارتباط داشتند و یا عضو اون بودند
این رفقا، شخصًا ، هر سابقه ای هم که 

، گروه مشخص جنگل  خودشون داشتند
، برای هدف  رو با مختصات خاص خودش

این گروه بود  و  .وجود آوردنه مشخصی ب
معيارها و مسایل مشترکی با گروه   که

و به این خاطر این دو در . احمدزاده داشت
بحث اینه که ما   .ارتباط با هم قرار گرفتند

، تا فریبکاران  تاریخ مونو درست بشناسيم
، گمراهی  نتونند با خلط مسایل مختلف

کتابی که  )مثًال کتاب دشمن  ایجاد بکنن،
ليه ع ، وزارت اطالعات بر دو سال پيش
،  )ئی خلق منتشر کردهاچریکهای فد

اومده نظراتی که رفيق جزنی چند سال 
، در  بعد از تشکيل چریکهای فدائی خلق

زندان نوشته ، اونا رو اومده به گروه جنگل 
نسبت داده و با ذکر مغایرت اون نظرات با 
نظرات رفيق احمدزاده به خيال خودش 

دو گانگی "و گفته که این   کشفی کرده
در حالی    !!بود" فته در ساختار سازماننه

که اون نظراتی که رفيق جزنی در زندان 
، حتی در خود گروه  نوشته بود اصًال قبًال

 ".جزنی هم مطرح نبودند و وجود نداشتند
(**)   

این گفته صریح ،  ولی در عمل می بينيم که 
" آلترناتيو"نویسندگان   توجهبطور عامدانه مورد 

پارسا ، واحد پور  خسرو  .ميگيردنقرار 
 شالگونی ، نيکفر ، کالنتری و علی عبدی ،
حميد اشرف با . ها ميشوند آن" نقطه عزیمت"

تروتسکی مقایسه ميشود، جزنی پایه گذار 
سازمان ميشود ، شعاعيان انقالبی کمونيست 

نام رفيق بهروز دهقانی که ،  ناميده ميشود
چریک فدائی خلق شناخته شده ای است به 

ای نام رفيق بهروز ارمغانی گذاشته می شود ج
، در  برای اعتبار دادن به فرخ نگهدار رسوا و، 

از طرف کسی که رفيق حميد اشرف  نهایت ،
 قلمداد ميشود، عضو گيری شده " فرخ نگهدار"
و همه این ها تحت ستودن شخصيت  ! !!

  !!! انقالبی حميد اشرف صورت می پذیرد
ميبریم که بازار مکاره متاسفانه در دورانی بسر 

که شنيدن  است و عليرغم اینفرصت طلبان 
ی خشنودباعث صدای هر نوع رادیکاليسمی 

که دشمنان مردم در  شود اذعان باید است،
لباس های رنگارنگ برای هر چه بيشتر متوهم 

و منحرف کردن مسير جوان کردن نسل 
اگر امروز مازیار بهروز . مبارزاتی اش در تالشند

ها ، و پيمان وهاب ماهرویان  ، ميالنی ها  ها ،
 کارت های سوخته شده و بی آبروئیزاده ها 
بر آن است که برای ادامه  ، حال تالش شده اند
به  .عناصر جدیدی را به ميدان بياورند ،ها کار آن

نظر می رسد که با مطالعه همين شماره و 
، در  "آلترناتيو"مشاهده شيوه کار تهيه کنندگان 

، طولی نخواهد  تداوم کار این نشریه صورت
ماسک دفاع از مبارزه مسلحانه آن ها کشيد که 

چهره و جایگاه واقعی و به کنار خواهد رفت و 
ه محل نشر حقيقی آن برای افکار عمومی و ب

  .شد خواهدویژه جوانان مبارز روشن 
  سارا نيکو

  
  ١٣٩٠مرداد  ٣١ -  ٢٠١١اوگوست  ٢٢

  
های رفقای چریکهای  برای مطالعه نوشته(*) 

" سياهکل"فدائی خلق ایران ميتوانيد به سایت 
  www.siahkal.com:   رجوع کنيد

متن کامل سخنرانی رفيق اشرف دهقانی (**) 
به مناسبت چهلمين سالگرد حماسه پرشکوه 

 :سياهکل
http://www.siahkal.com/index/mid-
col/matne-sokhanranie-RAD-Toronto-
20110205.htm 

متاسفانه در دورانی بسر ميبریم که بازار 
 است و عليرغم اینفرصت طلبان مکاره 

ی که شنيدن صدای هر نوع رادیکاليسم
 شود اذعان باید ی است،خشنودباعث 

که دشمنان مردم در لباس های رنگارنگ 
برای هر چه بيشتر متوهم کردن نسل 

و منحرف کردن مسير مبارزاتی اش جوان 
 ها ،اگر امروز مازیار بهروز . در تالشند
ها ، و پيمان وهاب ماهرویان  ، ميالنی ها 

کارت های سوخته شده و بی زاده ها 
بر آن است  ، حال تالش ه اندشد آبروئی

عناصر جدیدی را به  ،رکه برای ادامه کا
با مطالعه همين شماره و  .ميدان بياورند

مشاهده شيوه کار تهيه کنندگان 
، در صورت تداوم کار این  "آلترناتيو"

ماسک ، طولی نخواهد کشيد که  نشریه
دفاع از مبارزه مسلحانه آن ها به کنار 

جایگاه واقعی و چهره و خواهد رفت و 
محل نشر حقيقی آن برای افکار عمومی 

  .شد خواهدویژه جوانان مبارز روشن ه و ب

 برخي از انتشارات چريكهاي فدايي خلق ايران

  

   

براي تهيه اين جزوات و ساير
كتابها و آثار چريكهاي 

فدايي خلق ايران از آدرس 
  :ديدن كنيد  زير

  
http://www.siahkal.com/

publication.htm 
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دوره نهم انتخابات مجلس، در زیر حاکميت 
جمهوری اسالمی اين رژيم حافظ منافع 
ه بورژوازی وابسته نزدیک ميشود و دوباره ب

حق و فریبکاران منفور ه مانند هميشه، دلقکان ب
به تالش افتاده اند تا شرایطی فراهم کنند تا 

روی آورده تا  "انتخابات"های  توده ها به صندوق
در چشم بزعم خودشان دوباره این رژیم را 

  . جهانيان مشروعيت بخشند
گر و  های چپاول ها و گروه ميان همه جناحاز 

کار  این رژیم فاسد و جنایت آزمند که برای بقای
از هم  تالش کرده و بر ضيافت تاراج ميهن

و شخص " اصالح طلبان"سبقت گرفته اند، از 
شده است که در این " خواسته"آخوند خاتمی 

شرکت کند و این فریبکار نيز برای " انتخابات"
هایی را "خواسته"، "انتخابات"شرکت در این 

خابات در یک مطرح کرده است تا به قول وی انت
ادعای امکان . شرایط دموکراتيک انجام شود

پذيری شرایط دموکراتيک در شرايط سلطه 
ه ابات خود بخجمهوری اسالمی برای انت

روشنی نشان می دهد که اين ادعا صرفا برای 
  .فریب توده ها طرح شده است

البته فريبکاری  آخوند خاتمی تاريخ طوالنی ای 
برای گرم کردن تنور دارد و صرفا به تالش اش 

سال با دميدن  ٨انتخابات مربوط نمی شود او 
و ادعای امکان پذير " اصالح طلبی"ر يپوبر ش

در زير سلطه جمهوری  بودن اصالح وضع کشور
رئيس جمهور شد، اما جز حرف  ، اسالمی 

به واقع در دوره وی  . چيزی تحويل مردم نداد
 تنها چيزی که در جمهوری اسالمی اصالح شد

در شرایطی که . مردم بوده است  فریبهمانا 
ماشين سرکوب رژیم دیگر مانند سابق قادر به 

جلوگيری از اعتراضات توده ها نبود او با بر 
به " اصالح طلبی"افراشتن پرچم فريبکارانه 

ميدان انتخابات آمد و با سازماندهی همه جانبه 
يک هجوم تبليغاتی رياکارانه به مردم ستمديده 

این رژیم منحوس  ش برای تداوم عمربه تال
اعمال این جناح در آن دوره گرچه خود . پرداخت

ها بود اما باز فریبکاران و  افشاگر چهره آن
های روزنامه  دوستان نادان خلق با روش

نویسی عاميانه و یاوه پردازی متاثر از شرایط 
مادی خود سعی کردند ادعا های دروغين این 

اقعی از سوی وی جلوه مرتجع  را مطالباتی و
  . دهند

جامعه "آخوند خاتمی در شرايطی در باره 
قصه ميگفت و نوکران خودفروخته نيز از " مدنی

به شعف آمده و همه  اين داستان سرائی ها
توانایی خود را بکار می بردند تا از اراجيف این 
مرتجع چيزی خلق کنند که به گوش شان 

لمانه ترین خوش آیند باشد، که در دوره او ظا
اعتراض بر  قوانين ضدکارگری به تصویب رسيد و

تير با تائيد وی به خون  ١٨حق دانشجويان در 
 بر اين اساس هر بار که واقعيت. کشيده شد

ها چشم توده ها را باز می کرد و فریاد خشم 
شان را بر می انگيخت و افسانه بودن اصالح 
پذيری جمهوری دار و شکنجه را نشان می داد 

ستگاه تبليغاتی جمهوری اسالمی براه می د
افتاد تا نشان دهد که اين آخوند فريبکار چه 
نيات و برنامه های خوبی در سر دارد و چگونه 

نمی گذارند وی برنامه " خود سر"نيرو های 
که مردم به عينه  در حالي. هايش را پيش ببرد

اصالح "این  های واقعی سياستمی ديدند که 
 خود که همانا اصول) *(تحدینهمراه با م" طلب

گرایان باشند در حفظ سلطه جهنمی جمهوری 
ها  آن. اسالمی تفاوت اساسی با هم ندارند

همگی در برابر توده ها صف بسته و همان 
هایی را دنبال ميکند که در این سه  سياست

هایی که نه  دهه اجرا شده است، سياست
تنها خواسته های توده ها را به سخره گرفته 
بلکه در سرکوبی این خواسته ها از هيچ 

  .جنايتی دريغ نورزيده است
  

سال قدرت اصالح طلبان به توده ها که  ٨تجربه 
با جسم و جان خود حس کرده اند که در شرایط 
این دیکتاتوری به ارزانترین کاال تبدیل شده و به 
شدیدترین وجهی استثمار ميشوند بروشنی 

هوری اسالمی نشان داد اصالح پذير بودن جم
 به همين دليل هم آن. نيست بيشافسانه ای 

" بيش از این"چيزی " انتخابات"هایی که از این 
انتظار دارند به این فریب که گویا انتخابات با 
وجود رژیم کنونی ميتواند بيانگر واقعی اراده 
توده ها باشد باور کرده و خود و توده ها را فریب 

ری تنها چيزی که داده اند، زیرا در این جمهو
. وجود ندارد شرايط ابراز آزادانه رای توده هاست

رژيمی که هر جناح اش حکومت را بدست گيرد 
تنها حقی که نصيب توده ها شده و ميشود بی 
حقی کامل و فقر و مسکنت بيشتر است، 

های افسانه ای این  فقری که در مقابل آن ثروت
  .سرمایه داران فاسد و قاتل قرار دارد

  
گر آخوند خاتمی به صحنه انتخابات وارد شود ا

ولی باز داد همچون گذشته وعده هایی خواهد 
همچون گذشته رياکارانه  این را نيز تلقين 

 او در تحقق سياست" ناتوانی"خواهد کرد که 
دليل اجحاف و ه نفع توده ها به هایش ب

اين کاری است که .  زورگویی جناح مقابل است
م داده است، و همچون وی بيش از این انجا

گذشته وعده هایی خواهد داد و از اتوپی ای 
سخن خواهد گفت، ولی باز عمل او نشان داده 

جمهوری "است که خواست واقعی او همين 
اسالمی، نه یک کلمه بيشتر، و نه یک کلمه 

غير از اين، هر ادعائی اتوپی  .خواهد بود" کمتر
  .ای بيش نخواهد بود

  
  ٢٠١١اوت  ٢٣ - عبداله باوی
  :زیر نویس

در نفس سرکوبی توده ها، این دو (*) 
جناح  نشان داده اند که هيچ تضادی با هم 

  .ندارند
  
 
  

  

  اتوپي

   "انتخابات موكراتيك"

  !آنهم در جمهوري اسالمي
 

 درهم شبگير  هواي در 
  چيست این سلول

  چيست این دیوارهای پست بی روزن
  جز برای یک دو روزی بيش

  های لرزان در مسير سيل پایداری
  سيل بنيان کن

  
  

  
  گيرد از تزویر نامردان ام می خنده
  :ست ام خاموش وار اما، به گلزاران جای جاری گریه

  ست با خون رفيقانم گرچه دیهيم شب آلوده
  ه خون تازۀ من نيزو ب

  دیو مردم آزاری –جنده 
  قحبۀ پير تبه کاری

  در کميته، قلعۀ کشتار
  ست همچنان سرگرم خونخواری

  دانم ليک می
  :خوانم های سهم انگيز می و چو توفان

  ای به باغ خون نشسته
  ها دست
  پاها

  
  ی ای چشمان خون پاال…آی

  در هوای درهم شبگير
  پشت سنگرهای سرخ سازمان عشق

  پشت ابر شعله و باروت
خواند خروس  که می  با صداهائی

  خشم روی با مهای خانۀ مردم
  پشت این شب
  این شب فرتوت

  صبح مردم
  ست صبح بيداری

  

  فدايي خلق، شاعر زحمتكشان
 رفيق سعيد سلطانپور

 

 بياد شهداي گمنام
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  !در باره شورش جوانان انگلستان
در طی چند روز گذشته، آتش خشمی که از یک منطقه فقير 
نشين لندن بر عليه پليس و جنایتی که انجام داده بود 

به دیگر مناطق این شهر و سپس به  برخاست، خيلی زود
سایر شهرهای انگلستان کشيده شد و به اين ترتيب به 
همگان نشان داده شد که مساله صرفًا به یک امر مشخص و 
به مردم یک محل محدود نبوده بلکه علت اصلی و موضوع 
اعتراض جوانان و نوجوانان انگلستان، شرايط ظالمانه ای 

با سياستهای اقتصادی خود و  است که بورژوازی اين کشور
 . خشونت های پليسی بر مردم تحميل نموده است

روز  جرقه حوادث اخير در انگلستان در تجمعی زده شد که بعد از ظهر
در اعتراض به " تاتنهام"آگوست در مقابل اداره پليس محله  ۶شنبه 

این جوان که . قتل يک جوان سياه پوست سازمان داده شده بود
و پدر چهار کودک بود چند روز پيش از آن به طور " ک داگانمار"نامش 

گزارش های رسمی حاکی از آن . وحشيانه توسط پليس کشته شد
است که پليس، مارک را در خيابانی بازداشت و در حالی که وی را 

البته قبًال . روی زمين خوابانده بود با شليک دو گلوله به قتل رساند
در جریان درگيری با پليس کشته " ک داگانمار"ادعا شده بود که گویا 

تحقيقات " مستقل"شده ولی گزارش رسمی اداره موسوم به اداره 
پليس که اکثر مواقع توجيه گر جنایات و رفتار وحشيانه پليس 
انگلستان می باشد، در این مورد مجبور شد تا تایيد کند که پليس در 

تجمع کنندگان و از  .رابطه با اين جنايت به آشکاری دروغ گفته است
نفر بود،  ٢٠٠جمله خانواده و نزدیکان قربانی که تعداد آنها حدودًا 

ضمن تجمع در مقابل اداره پليس تاتنهام پالکاردهائی در دست 
آنها ". عدالت برای مارک داگان"داشتند که رویشان نوشته شده بود 

" داگان مارک"خواستار آن بودند که پليس در رابطه با بازداشت و قتل 
اما پليس با بی اعتنائی و حتی برخورد . به جمعيت توضيح دهد

خشونت آميز خود با تجمع کنندگان باعث لبریز شدن خشم هر چه 
در اینجا بود که تظاهر کنندگان خشمگين با حمله به . بيشتر آنان شد

آغازگر حرکتی شدند ، اداره پليس و به آتش کشيدن ماشين های آن 
انگلستان و از جمله شهرهای  لندن و چندین شهرکه بزودی تمام 

بزرگی چون منچستر، بيرمنگهام، ليورپول، ناتينگهام و بریستول را فرا 
  . گرفت

برغم آن که در ابتدا حقایقی چند در ارتباط با رویدادهای پيش آمده و 
علت بروز آنها در رسانه ها منعکس شد، اما آنچه امروز در رسانه ها 

قائات دستگاه تبليغاتی دولت انگلستان است که با حاکم است، ال
سازمان دادن هجوم گسترده ای بر عليه اعتراضات خشمگينانه چند 
روز اخير در تالش است تا آنرا شورش دزدان ، خشونت غير الزم و کار 

آنچه در این تبليغات به حاشيه رانده . دسته های تبهکار جلوه دهد
هروند جوان است که البته اولين می شود جنايت پليس در حق یک ش

الح طاين نهاد به اص" شاهکار"
. مدافع قانون هم نمی باشد

همه می دانند که چند سال 
پيش، پليس با شليک به سر 

ساله برزیلی که  ٢٧یک کارگر 
فردی بيگناه بود، او را در جلوی 
چشمان حيرت زده مردم در 

او . جنوب لندن، به قتل رساند
ه کشته شد که تنها به اين بهان
" از نظر پليس یک   ممکن است
  .بوده باشد" تروریست

درعين حال باید به این واقعيت 
اشاره کرد که گزارشات موثق از 
کشته شدن تعداد قابل توجهی 

افرادی . از بازداشت شدگان در بازداشتگاهای پليس خبر می دهند
توسط پليس دستگير می شوند و پس از مدتی جنازه آنها به 

تگانشان تحویل داده می شود، بدون آن که پليس خود را موظف بس
در چنين شرايطی . به دادن توضيحی در مورد دليل مرگ آن افراد ببيند

در عين حال جوانان و به خصوص جوانان سياه پوست به بهانه های 
وال و بازرسی بدنی تحقير ئمختلف در خيابانها از سوی پليس مورد س

چنين واقعيت هائی است که باعث انباشته  .آميز قرار می گيرند
اما، . شدن خشمی شدید در ميان جوانان انگليس گشته است

دستگاه تبليغاتی بورژوازی انگلستان به جای پرداختن به اين واقعيتها 
و توجه به اوضاع وخامت بار حاصل از سياستهای رياضت کشانه دولت 

يکاری گسترده جوانان در و نتايج دردناکی که امواج وسيع اخراج ها و ب
زندگی آنها بوجود آورده است، سعی کرده است بعضی از حرکت 

که مورد تائيد  های کور و نادرست پيش آمده در جریان اعتراضات اخير
اکثر مردم هم نمی باشد را برجسته نموده و با دست آویز قرار دادن 

انه حاکم آنها افکار عمومی را برعليه جوانان خشمگين از شرایط ظالم
  .بر جامعه تحریک نماید

حوادث اخير در حاليکه خشم جوانان از وضع موجود را در مقابل چشم 
همگان قرار داد در همان حال وحشت هيئت حاکمه اين کشور از به 

وحشتی که . هم خوردن نظم موجود خویش را نيز به نماش گذاشت
های غير خود را در گسيل هزاران پليس به خيابانها و در برخورد 
امروز تمام . قانونی با دستگير شدگان به آشکاری نشان می دهد

کوشش طبقه حاکمه در انگلستان آن است که با الپوشانی دالئل 
اصلی رويدادهای اخير و کتمان نقش پليس در شکل گيری آنها، در 
پرتو تبليغات تحریک آميز خویش رویدادهای اخير را به دستاويزی جهت 

  .مردم تبديل کندتشديد فشار به 

  
  2011آگوست  11  -چريكهاي فدائي خلق ايران

  ٨از صفحه     ....ياد رفيقان باره كتاب مصاحبه با رفيق سيامك در 
  

  .پيشمرگه های اقليت به ازای هر جنازه از رفقايشان، دو تا ارتشی دادند) آن منطقه بود، ده کوچک پائين و ده کوچک باال
استيم آنها را چيزی که می خواستم بگويم در رابطه با کمک های معنوی خلق کرد اين بود که ما موقعی که جنازه ها را گرفتيم و می خو

دفن کنيم، يکی از افراد روستا آمد و به ما گفت که اين ها به خاطر آزادی ما شهيد شدند و قهرمان بودند و " قالوه"در گورستان روستای 
 او باالی ده مقداری زمين داشت و بهترين جای. آنها را در قبرستان عمومی ده خاک نکنيد. بايد در بهترين زمين روستا دفن بشوند

چريک فدايی و اقليت و کومله و غيره، . برای مردم کردستان پيشمرگه فارس و کرد فرقی نداشت. زمينش را برای دفن رفقای ما داد
  .برايشان فرقی نداشت

ود، آنقدر حمايت های توده ای باال بود که اگر خيانت اکثريت نب. منظور من اين است که چنين زمينه هايی از حمايت توده ها وجود داشت
اکثريتی ها هم نام . اگر با رهنمود اکثريتی ها اسلحه ها تحويل داده نمی شد، آن وقت مبارزه بيشتر از اين گسترش و ادامه می يافت

  .چريکها را دزديدند و هم با رژيم همکاری کردند
يی هستم، نمی دانست چريک ها و در کتاب نوشته ام که زمانی که در کردستان بودم و با صنار محمدی برخورد کردم و گفتم که فدا

  .فکر می کردند همه چريک و فدايی و اقليت و اکثريت يکی است. اقليت و اکثريت با هم فرق دارند
  

با گراميداشت ياد همه مبارزان انقالبی که جانشان را . رفيق سيامک خسته نباشيد، مصاحبه طوالنی شد: پيام فدايی
، از شما سپاسگذارم که در اين مصاحبه شرکت کرديد، و اميدوارم که در فرصت در مبارزه برای رهايی خلق فدا کردند

  .های ديگر باز هم در باره خاطرات و تجربياتتان با هم گفتگو داشته باشيم
  

 .من هم بار ديگر به شما و ديگر رفقای پيام فدايی درود می فرستم و اميدوارم بيشتر در اين زمينه ها با هم صحبت کنيم :سيامک
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برای ما کمونيسم وضعی نيست که "
آرمانی نيست که . باید برقرار شود

ما آن . واقعيت باید از آن پيروی کند
جنبش واقعی را کمونيسم می خوانيم 

شرایط . که وضع موجود را منهدم کند
این جنبش از مقدماتی که اینک موجود 

ایدئولوژی " .شود است، نتيجه می
تهرانی و .س: ترجمه(، مارکس "آلمانی

  ٣١، صفحه )پزشکی.ع
  

کتابی که در دست شماست کوشيده است 
در جدال با تالش هائی که در جهت تداوم 
وضع نکبت بار موجود و برای خاموش کردن 
آتش مبارزه توده ها برای از بين بردن چنين 

را تحریف می  وضعی، به هر نحو  و اقعيات
 ٦٠کنند، جدال عظيم زندانيان مبارز در دهه 

با دیو ارتجاع جمهوری اسالمی را به تصویر 
جدال با ارتجاعی که در سياه چال . بکشد

های خود ایضًا برای خاموش کردن آتش 
مبارزه توده های رنج کشيده ایران برای 
دگرگونی شرایط ظالمانه حاکم بر جامعه، به 

زندانيان . ی دست می زدهر نوع وحشی گر
سياسی ای که در این مقطع با حکومت 
مرتجع نماینده استثمارگران و غارتگران در 
افتاده بودند، خود، در جدال با خاموشی 
فریادهای خلقی در بند بودند؛  خود، 
فریادهای خشمگين خلقی در جدال با 

  .خاموشی بودند
ای از  در این مبحث سعی شده است خالصه

نکات مطرح شده در طول این کتاب مهمترین 
به همراه بعضی اندیشه ها و نظرگاه هائی 
که مبتنی بر فاکت های عينی در آن مورد 
تأکيد قرار گرفته اند، در اختيار خواننده قرار 

در ضمن بدین وسيله تا حدی . داده شود
  .کتاب حاضر نيز به خواننده معرفی می گردد

ز کوشيده در آغا" در جدال با خاموشی"کتاب 
ها و رویدادهای  است از خالل ذکر واقعيت

عينی، خواننده را هر چه بيشتر در فضای 
های رژیم شاه و جمهوری اسالمی در  زندان

قرار داده و شرایط حاکم  ٦٠و  ٥٠دهه های 
ها را با گویائی بيشتری آشکار  در این زندان

ای  به همين منظور بررسی مقایسه. نماید
های  با زندان ٥٠اه در دهه های رژیم ش زندان

اولين  ٦٠رژیم جمهوری اسالمی در دهه 
کاری است که در اینجا به آن پرداخته شده 

در همين رابطه الزم است توضيح دهم . است
تحليل مشخص از شرایط "که اعتقاد به 

که به نظر من درست ترین روش " مشخص
های اجتماعی  بررسی و تحقيق واقعيت

در مشخص کردن است، نقطه حرکت من 
الذکر بوده  های تاریخی معين فوق محدوده

این روش را من در عين حال در . است
های جمهوری اسالمی  بررسی شرایط زندان

ها  ام شرایط آن زندان نيز بکار برده و کوشيده
را نه به طور کلی بلکه به طور  ٦٠در دهه 

های متفاوتی که هر یک  مشخص در سال
زندان بوده است، مورد بيانگر دوره خاصی در 

بر این مبنا جلب دقت نظر . توجه قرار دهم
های متفاوت،  خوانندگان گرامی به این دوره

جهت شناخت شرایط متفاوت زندان در 
، برای این کتاب از ٦٠های مختلف دهه  سال

اهميت بر خوردار بوده و یکی از منظورهای 
همچنانکه بر ضرورت توجه  - رود آن بشمار می

های تهران با  وت ها و تشابهات زندانبه تقا
های شهرهای مختلف نيز در این کتاب  زندان

  . تأکيد شده است
با توجه به واقعيت انکار ناپذیر وجود بساط 

های شاه و  های رژیم شکنجه در زندان
جمهوری اسالمی که امروز دیگر برای مردم 

ای است، در  مبارز ایران امر شناخته شده
کتاب کوشش شده که از  صفحاتی از این

مقوله شکنجه تعریفی علمی و منطبق بر 
در این مورد عنوان شده . واقعيت ارائه شود

است که شکنجه ابزاری در دست 
های مدافع طبقات استثمارگر  حکومت

باشد که از آن برای باز داشتن  می
ها از مبارزه بر عليه طبقه  روشنفکران و توده

این . کنند استثمارگر حاکم استفاده می
تعریف، درست نقطه مقابل تعریف های ایده 
آليستی و ذهنی از شکنجه قرار دارد که 

ای که گویا از اول  کوشند یا آن را پدیده می
وجود داشته و همواره نيز وجود خواهد 
داشت، جلوه دهند و یا با کتمان خاستگاه 

های عينی پدید  مادی این پدیده و زمينه
ایدئولوژی را سرمنشاء  آورنده آن، این یا آن

تعریف   اما ارائه. شکنجه محسوب کنند
های عينی از شکنجه در  مبتنی بر واقعيت

ای در  این کتاب که در یک کالم آن را وسيله
های مدافع طبقات استثمارگر  دست حکومت

های تحت ستم و مقابله با  برای سرکوب توده
کند، راه را بر چنان  مبارزات آنان توصيف می

از جمله، این تعریف . بندد هائی می یشهاند
ای قرار دارد که با ابداع اصطالح  در مقابل ایده

" دولت ایدئولوژیک"غير واقعی و نادرست 
های  کند شکنجه را مخصوص دولت سعی می

خاصی جلوه داده و آن را ناشی از کارکرد 
توان  می. ها تلقی نماید ایدئولوژی آن دولت

که  - اه کمونيسم دید که اصطالح فوق که گ
دشمن هر سيستم حکومتی مبتی بر 

را آشکارا در کنار  - باشد مالکيت خصوصی می
های مذهبی و  مذهب و فاشيسم و رژیم

دهد، خود برای کند کردن  فاشيستی قرار می

آهنگ مبارزه طبقاتی ابداع شده است؛ در 
حالی که با پی بردن به رابطه بين استثمار و 

مدافع طبقات های  ظلم و ستم حکومت
استثمارگر در حق طبقات استثمار شونده و 
زیر ستم با امر سرکوب و زندان و شکنجه، 

های جنایتکارانه  راه حل رهائی از این واقعيت
و زشت نيز جلوی پای روشنفکران حقيقت 

معلوم . گيرد های مبارز قرار می جو  و توده
شود که تا زمانی که سيستم های  می

صوصی و  در ارتباط با آن، مبتنی بر مالکيت خ
هائی  طبقات استثمارگر وجود دارند، حکومت

نيز وجود خواهند داشت که جهت حفظ 
مالکيت خصوصی و دفاع از منافع طبقات 
استثمارگر در مقابل کارگران و زحمتکشان و 

جز " ای چاره"های تحت ستم،  دیگر توده
توانند بدون  ها نداشته و نمی سرکوب توده

دان و شکنجه و اعدام امورات خود را نياز به زن
در پيوند با این واقعيت، همچنين . بگذرانند

شود که پيشبرد مبارزه طبقاتی در  معلوم می
های مدافع طبقات  جهت نابودی حکومت

استثمارگر و خود این طبقات و از بين بردن 
مالکيت خصوصی تنها راه پایان بخشيدن به 

. باشد هر نوع بساط جنایت و آدم کشی می
این همان راهی است که کتاب حاضر خود را 
وقف پافشاری بر حقانيت آن نموده و خدمت 
به پيشبرد مبارزه طبقاتی به نفع کارگران و 
زحمتکشان و همه ستمدیدگان در جهت 
تحقق دنيای زیبای کمونيستی، تنها هدف آن 

بر اساس آنچه در باال . دهد را تشکيل می
ت این کتاب با مطرح شد، در البالی صفحا

های کامًال مشخصی، بر  نشان دادن فاکت
داری  ارتباط انکارناپذیر سيستم سرمایه

در ایران که یک سيستم  )١(وابسته
اجتماعی برای تأمين منافع  - اقتصادی

داران وابسته ایران  ها و سرمایه امپریاليست
باشد با شکنجه و زندان و اعدام تأکيد  می

های دو رژیم  زندان شده و از جمله با مقایسه
و  ٥٠شاه و جمهوری اسالمی در دهه های 

های قرون وسطائی در  و یادآوری شکنجه ٦٠
های  های تحت حاکميت هر دو این رژیم زندان

وابسته، چند واقعيت مهم در اختيار خواننده 
شرح زیر ميتوان   آنها را به  که. گيرد قرار می
  .بيان نمود

برشمردن ، با "در جدال با خاموشی"-١
های جمهوری  تشابهات موجود بين زندان

اسالمی و رژیم شاه و به خصوص با تکيه بر 
های قرون وسطائی در دوره  وجود شکنجه

های هر دو رژیم، خط بطالن  بازجوئی در زندان
بر ایده ای می کشد که شکنجه در 

های رژیم مذهبی جمهوری اسالمی را  زندان
توضيح  با ایدئولوژی آن توجيه نموده و

  :"جدال با خاموشي"

   60جدال عظيم زندانيان مبارز در دهه 

  !سالميابا ديو ارتجاع جمهوري      
 ) 60به مناسبت سالگرد قتل عام زندانيان سياسي در تابستان (
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همچنين با نشان دادن تشابهات . دهد می
موجود بين برخورد بازجوها با زندانيان 
سياسی در دو مقطع متفاوت و تحت دو رژیم 
متفاوت ولی هم ماهيت، روی این واقعيت 

گران  تأکيد شده است که بازجو ها و شکنجه
جمهوری اسالمی به همان اندازه در راه حفظ 

انجام "ن و تحکيم جمهوری اسالميشا
گران  نمودند که بازجوها و شکنجه می" وظيفه

رژیم شاه برای حفظ و تحکيم رژیم 
  .   شاهنشاهی شان

و   ٥٠ها در دو دهه  مقایسه شرایط زندان -٢
کند که  در این کتاب همچنين معلوم می ٦٠

اسالم، عليرغم همه القائات آسمانی و 
دهند، از طرف  قداستی که به آن نسبت می

سياسی موجود برای پيشبرد امور حاکميت 
زمينی و کامًال مادی به کار گرفته شده و جز 
یک پوشش ایدئولوژیکی برای پيشبرد اهداف 
ضد خلقی در جهت حفظ سيستم 

باشد؛ و  داری وابسته در ایران نمی سرمایه
ها با یکدیگر،  باید ضمن درک تفاوت ایدئولوژی

آن را همچون هر ایدئولوژی دیگری دانست 
ای که آن  در خدمت به تأمين منافع طبقه که

برد، نقش مهم خود را بازی  را به کار می
  .نماید می
ها و چه با  چه با تکيه بر شباهت -٣

های  های موجود بين زندان برشمردن تفاوت
تحت حاکميت رژیم شاه و جمهوری اسالمی 

های معين یاد شده، در این کتاب این  در دوره
است که نطفه  واقعيت نشان داده شده

هائی که در دهه  ها و جنایت بسياری از ننگ
توسط جمهوری اسالمی در مقابل چشم  ٦٠

همگان صورت گرفت، در همان زمان شاه 
این امر خود بيانگر آن است . بسته شده بود

ها در دوره  ها و جنایت که بوجود آمدن آن ننگ
جمهوری اسالمی، ویژگی این رژیم نبوده 

ضای شرایط مبارزه طبقاتی بلکه بنا به اقت
، توسط رژیم هم ٦٠حاکم در مقطع دهه 

  .ماهيت رژیم شاه به انجام رسيده  است
کتاب حاضر  با تکيه بر خاطرات و 

به  ٦٠گزارشات زندانيان سياسی در دهه 
ها، رویدادها و  طور کامًال مستند، واقعيت

های این دهه را به  روندهای موجود در زندان
ده و تصویر حتی االمکان خواننده شناسان

روشنی از زندان تحت سلطه رژیم جمهوری 
را در اختيار وی قرار  ٦٠اسالمی در دهه 

  .   دهد می
دهد که به کمال رسيدن  این کتاب توضيح می

در  ٦٠ها و جنایات شاهنشاهی در دهه  ننگ
دوره جمهوری اسالمی در عين حال خود 

در مبين وجود شرایط متفاوتی در کل جامعه 
این دهه نسبت به دهه پيشين خویش 

اساسًا توجه به شرایط حاکم بر . باشد می
جامعه و چگونگی سير مبارزه طبقاتی در آن، 
امری مهم و قابل تأکيد برای این کتاب بشمار 

به . سازد های آن را می رفته و پایه تحليل
دیگر سخن، تأکيد بر این امر که شرایط حاکم 

طح و شدت و حدت بر زندان انعکاسی از س
مبارزه طبقاتی در کل جامعه است، یکی از 
نکات برجسته کتاب حاضر را تشکيل 

ها و روندهائی که  تمامی واقعيت. دهد می
ها  در زندان ٦٠و چه در دهه  ٥٠چه در دهه 

جریان داشته و در این کتاب در حد امکان 
اند نيز همگی  مطرح و مورد برخورد قرار گرفته

يقت هستند که تفاوت در حد و بيانگر این حق
های انجام شده  چگونگی شکنجه و جنایت

های دو رژیم هم ماهيت، اساسًا از  در زندان

تفاوت در شرایط مبارزه طبقاتی در آن دو دهه 
  .ناشی شده است

 در این کتاب مشخصًا مطرح شده است که
ها با فدا  در شرایطی که امپریاليست

اختيار  کردن شاه و قرار دادن ارتش در
دار و دسته خمينی، قدرت سياسی را 
در ایران به دست رژیم جمهوری 
اسالمی سپردند، سرکوب انقالب 

ای بود که از طرف  ها اولين وظيفه توده
ها، این دشمنان اصلی  امپریاليست

های ایران، بر عهده این رژیم قرار  خلق
ها در  در حقيقت امپریاليست( .داده شد

ای در ایران  وسيع تودهمقابل خيزش انقالبی 
با رضایت دادن به سقوط رژیم شاه، دست به 

زده بودند و حال از  عقب نشينی تاکتيکییک 
خود به  حمله استراتژیکطریق رِژیم خمينی 

). بردند های مبارز ما را به پيش می توده
ها تنها راه اعاده نظم  سرکوب توده

اجتماعی ضد خلقی حاکم بر  -اقتصادی
ها و  ه با مبارزات سترگ تودهایران بود ک

انقالب آنان دچار ضربه شده و مختل 
بر این مبنا، کتاب حاضر در حين  .گشته بود

بر مال کردن شرایط بسيار خشونت بارتر 
 ٦٠های جمهوری اسالمی در دهه  زندان

، ٥٠های رژیم شاه در دهه  نسبت به زندان
علت این امر را نيز که همانا مقابله 

ا از طریق رژیم دست نشانده ه امپریاليست
ها بود  با انقالب توده) جمهوری اسالمی(خود 

" در جدال با خاموشی. "کند را نيز تشریح می
دهد که جاری بودن یک مبارزه حاد  توضيح می

ای در جامعه در طی  طبقاتی در سطح توده
و ادامه آن در چند  ٥٦- ٥٧های پر تالطم  سال

و دار و  سال بعد از روی کار آمدن خمينی
اش از یک طرف و نياز جبهه ضد انقالب  دسته

دلخواه " نظم و امنيت"برای برقراری مجدد 
خویش در جامعه، جمهوری اسالمی را به 
مثابه یک رژیم  ضد انقالبی به نمایندگی از 
همه نيروهای مرتجع و ضد انقالبی ذینفع، 

های مبارز  وادار به جنگی تمام عيار با توده
بنابراین کتاب در رابطه با . بودایران نموده 

 ٦٠های دهه  شرایط شدیدًا خونبار زندان
کند که دليل آن وحشی  صراحتًا عنوان می

جز آن نبود که سردمداران و "ها  گری
گردانندگان رژیم جمهوری اسالمی به طور 

یعنی آنطور که براستی در واقعيت  -مشخص
خود را در صحنه یک جنگ  واقعی با  -بود
  ."دیدند ای تحت ستم ایران میه توده

  
های  با تشریح امر فوق و ذکر واقعيت

مشخص و موارد متعددی از چگونگی اعمال 
، این کتاب ٦٠های دهه  خشونت در زندان

موضوع مهمی را نيز در مقابل چشم خواننده 
دهد و آن این که رژیم جمهوری  قرار می

اسالمی برای این که بتواند در جنگ با 
ها را به عقب رانده و مغلوبشان  ها آن توده

سازد، وسيعًا به فاسدترین و متحجرترین 
اقشار جامعه روی آورده و دست به نيرو 
گيری از ميان زنان و مردان بی شعور و 

های اجتماعی که عمری را به  متحجر و زباله
در واقع، . رذالت و پستی گذرانده بودند، زد

عالوه بر ارتش شاهنشاهی و دیگر 
های مسلح ضد خلقی پيشين،  ارگان

ترین قشرهای جامعه،  این، عقب مانده
ها و  های هرز و  الت ها و قارچ طفيلی
ها بودند که برای سرکوب مبارزات  لمپن

ها به کمک رژیم  عادالنه و انقالبی توده
 .جنایت کار جمهوری اسالمی شتافتند

این واقعيت انکار ناپذیر که بخش بزرگی از 
ها و همين طور  یم در زنداننيروی سرکوب رژ

های متعدد  که در گشت(در بيرون از زندان 
ها  سرکوب در هر کوی و برزنی بر عليه توده

ها  ها و لمپن را همان الت) کردند فعاليت می
دادند، امری است که این کتاب با  تشکيل می

ارائه موارد عينی مشخصی روشن نموده و 
مردم مبارز اتفاقًا . شناساند برای خواننده می
نيز  ١٣٣٢ر سال دانند که د ایران خوب می

فواحش و عربده (همين قشر لمپن 
بودند که توسط ) کشان چاقو کش

اردشير زاهدی و اشرف پهلوی بسيج 
 ٢٨شده و در جریان کودتای ننگين 

. مرداد به کمک رژیم شاه شتافتند
هائی نظير شعبان بی مخ  ها و لمپن الت

و از طرف مردم فاميلی او جعفری بود (
، رمضان یخی، )شد بی مخ خطاب می

پروین آژدان قيزی و ملکه اعتضادی 
) یکی از سردسته های فواحش تهران(

که در به شکست کشاندن جنبش مردم 
ها و سقوط حکومت ملی  در آن سال

دکتر مصدق، نقش ضد انقالبی مهی 
  .ایفاء نمودند

در جدال با "یکی دیگر از نکات مهم 
طی توضيح و تشریح هر چه  که" خاموشی

بيشتر  رابطه بين حاکم شدن این و یا آن 
ها با عملکرد و تأثير  وضعيت و شرایط در زندان

شرایط مبارزه طبقاتی در کل جامعه، مطرح 
گردیده، اثبات این حقيقت است که شرایط 
حاکم بر زندان جدا از شرایط موجود در کل 

آن جامعه و وضعيت مبارزه طبقاتی جاری در 
شرایط حاکم بر باشد؛ و به زبانی گویاتر،  نمی

زندان در هر مقطعی انعکاسی از شرایط 
در جدال با " .حاکم بر کل جامعه است

با رجوع به عملکردهای خونبار و "  خاموشی
شدیدًا سرکوبگرانه رژیم در خارج از زندان 
یعنی عملکردهائی که خود را در قالب 

رسومات تحميل و متداول کردن فرهنگ و 
خاص جمهوری اسالمی درجامعه و گسترش 
فضای رعب و وحشت و اختناق نشان 

الذکر را مورد تأکيد  داد، نکته مهم فوق می
قرار داده و نکات دیگری را نيز در همين رابطه 

توان  ها را می که رئوس آن-مطرح کرده است 
  . به شرح زیر برشمرد

برخالف تبليغات دروغين جمهوری  -الف
و دیگر دشمنان مردم، این رژیم  اسالمی

های حاکميت خود را نه با به اصطالح  پایه
رأی مردم ایران بلکه با بکارگيری % ٩٩

های سرکوب و در ميان   وحشيانه ترین شيوه

مبارزه و مبارزه و مبارزه؛ تنها راه برای 
. آل انسانی است ساختن جامعه ایده

هائی که از هر  آل انسان جامعه ایده
چه ارتجاعی است متنفرند و قلبشان 

عشق به انسان و انسانيت لبریز  از
این را ما از تجارب تاریخی و از . است

ها و  گذشتگانی که پيشرفت
اند  های دنيای کنونی را ساخته زیبائی

های جامعه  و از مبارزه و مقاومت توده
واقعيت . آموزیم خود در گذشته می

این است که هر آنچه خوبی که ما 
امروز در جامعه خود داریم، حاصل 

های آگاه  ارزه و کار و زحمت انسانمب
و فداکار؛ ثمره مبارزه و مقاومت 

. هاست ها و فرزندان انقالبی آن توده
آن   همين دليل حتی خاطره  به

ها نویدبخش  مبارزات و مقاومت
   . باشد می  پيروزی مبارزات آینده
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دریائی از خون فرزندان این آب و خاک تحکيم 
در چنين شرایطی که ایران خود به یک . نمود

ها  انزندان بزرگ تبدیل گشت، شرایط زند
توانست همسو با آنچه در جامعه  نمی
در واقع، تصویر زندان در . گذشت نباشد می

تصویری فشرده از فجایع و وحشی  ٦٠دهه 
هائی بود که در همان زمان در زندان  گری

گسترده تری به نام سرزمين ایران، جریان 
  . داشت

  
بر حسب این که ارتجاع حاکم در جهت  -ب

جتماعی ظالمانه ا- حفظ مناسبات اقتصادی 
موجود، خود را تا چه حد با خطر مبارزات 

ها مواجه ببيند و چه نيازی به  سرکوب  توده
ها داشته باشد، شرایط متفاوتی نيز در  توده
به همين دليل نيز . ها بوجود خواهد آمد زندان

در شرایطی که جنبش  ٥٠در دهه 
کمونيستی در ایران راه اعتال می پيمود 

ای تحت ستم و فرزندان راستين ه و این، توده
آنان بودند که دشمنان خود را مورد تعرض 
انقالبی خود قرار داده بودند، شرایطی در 

 ٦٠زندان حاکم بود که با شرایط زندان دهه 
که جامعه در اوضاع و احوال دیگری به سر 

، غلبه ٦٠در دهه . برد، متفاوت بود می
و  اپورتونيسم بر جنبش کمونيستی

جو سازشکاری و ندانم کاری در  استيالی
ميان قریب به اتفاق نيروهای سياسی 
اپوزیسيون، یکی از عوامل یاری بخش به 
دشمنان مردم ما بود، دشمنانی که در جنگ 

ها، خود را  ها جهت از پای در آوردن آن با توده
های  دیدند که حتی روحيه نيازمند آن می

م واالی انقالبی در ميان مردم را نيز در ه
بشکنند و به همين خاطر این هدف را در 

های خود با دست بازتری در مورد  زندان
با تکيه بر . زندانيان سياسی پيش بردند

تواند دليل  چنين دیدی خواننده خود می
تفاوت شرایط زندان قبل و بعد از کشتارهای 

و به خصوص دليل آزادی  ٦٧فجيع سال 
يز دریابد؛ زندانيان باقی مانده از آن کشتار را ن

و توجه داشته باشد که این موضوع آخر در 
حالی بود که هنوز همان جمهوری اسالمی 
ها  با همان کادرها و سرسپردگانش بر زندان

بر این اساس شرایط ! حکم می راندند
های امروز جمهوری اسالمی نيز باید به  زندان

طور مشخص دیده شده و مورد توجه قرار 
عينًا به همانگونه تصور  توان آن را گيرد و نمی

  .بود ٦٠نمود که در دهه 
  
ارائه اسنادی گویا از چگونگی فاجعه  -ج

و شرح آنچه بر بازماندگان آن  ٦٧کشتار سال 
کشتارها در تهران گذشت از زبان تنی چند از 
آن بازماندگان موضوع دیگری است که این 

در همين رابطه با . کتاب به آن پرداخته است
ناد و مدارک موجود، دالیل جنایت اتکاء به اس

غيرقابل توصيف رژیم جمهوری اسالمی در 
کشتار سراسری زندانيان سياسی ایران 
مطرح شده و رابطه این فاجعه با موضوع قطع 
ها  جنگ ایران و عراق و برنامه امپریاليست

برای سرمایه گذاری در ایران جهت باز سازی 
ده های ناشی از جنگ تو ضيح داده ش خرابی
به این ترتيب یک بار دیگر ارتباط . است

ناگسستنی اعدام و شکنجه و زندان با امر 
استثمار و غارت دسترنج کارگران و 
زحمتکشان در مقابل چشمان خواننده قرار 

  .   داده شده است
  

بين مبارزه بر عليه رژیم ضد خلقی حاکم  -د
بر جامعه و سرکوب و زندان همان قدر رابطه 

دارد که چنين ارتباطی را واقعی وجود 
توان بين شرایط استثمار و ظلم و ستم  می

در جامعه و مبارزه عادالنه و انقالبی مشاهده 
  . اما این ارتباط یک دور باطل نيست. کرد

شرایط استثمار وحشيانه و در ارتباط با آن 
فشارهای طاقت فرسای اجتماعی و 
سياسی، خارج از اراده هر کسی کارگران و 

های تحت  شان و طيف وسيعی از تودهزحمتک
تجربيات . آورد ستم را به صحنه مبارزه می

هاست و این تازه به  گذشته توشه راه آن
ها در شرایط جدیدی که با کار و  ميدان آمده

های پيش از  خود ساخته  فعاليت نسل
شده، مبارزه خود را در سطحی باالتر از قبل، 

يسم به بر مبنای آنچه مارکس. برند پيش می
کند و به  مثابه یک علم اجتماعی ثابت می

ای که بشر  های تاریخی گواه تاریخ و پيشرفت
ها دست یافته است، انتهای این  تاکنون به آن

مسير با مرگ محتوم ارتجاع و طبقات 
استثمارگر و پيروزی ستمدیدگان رقم خورده 

کتاب حاضر کوشيده است تا آنجا که . است
توانند  ی ارائه شده میها و دالیل عين فاکت

بازگو کننده باشند، بر درستی چنين امری 
  .پای بفشارد

  
در حالی که از زبان "  در جدال با خاموشی"

های رژیم شاه  زندانيان سياسی سابق زندان
های  و جمهوری اسالمی جنایات و واقعيت
ها را  زشت و نکبت بار حاکم بر آن زندان

ز با اتکاء به کند، در همان حال با بازگوئی می
های زندانيان سياسی  ها و نوشته گفته

گر  ، به طور مستند توصيف٦٠بازمانده از دهه 
ها، استقامت ها و مبارزه مردم آگاه  مقاومت

و دلير ایران در مقابل ارتجاع بوده و به 
های حماسی  خصوص مبارزه و پایداری
را به تصویر  ٦٠زندانيان سياسی در دهه 

  .کشيده است
ها و  واردی چند از بيشمار رزمندگیذکر م

های فرزندان راستين  مبارزه و پایداری
خلقهای ما در این کتاب، این حقيقت نهفته 

ها را نيز برای خواننده  در دل آن حماسه
آشکار کرده است که جمهوری اسالمی برای 

ها و  باز پس گيری دست آوردهای انقالب توده
بایست  فتح هر سنگری تا چه حد می

که البته در  - حشيانه دست به سرکوب بزندو
این مسير هم بود که نقاب ریا و فریبکاری از 

های  چهره خمينی برافتاد و  با کنار رفتن پرده
فریب، جمهوری اسالمی مجبور شد تا خود 
را به عنوان یک رژیم سرا پا ننگ و جنایت که 

ای قابل تطهير نيست، به  دیگر با هيچ ریاکاری
با درنظر . ه ایران بشناساندمردم رنجدید

ها در  گرفتن این که براستی امپریاليست
ای  های حيله گرانه با اتخاذ تاکتيک ٥٧سال 

قادر به فریب مردم ما شدند، امر فوق تجربه 
کند که  بسيار گرانقدری را با خود حمل می

مسلمًا در مبارزه انقالبی به کار گرفته 
ومت این حقيقت که مبارزه و مقا. شود می

زندانيان سياسی سهم بزرگی در افشای 
رژیم جمهوری اسالمی داشته است، در این 

و . کتاب با روشنی خاطر نشان گردیده
باالخره در اینجا از زندانيان سياسی مبارزی 
تجليل شده است که با سکوت خود در زیر 
شکنجه رساترین و زیبا ترین فریادهای 

  .انسانيت را سر دادند
وه متضاد را همواره با هم و در اما، زندگی وج

به همين خاطر . گذارد آن واحد به نمایش می

های حماسی زندانيان  نيز در مقابل مقاومت
های جمهوری اسالمی در  سياسی در زندان

. توانست زاده نشود ، متضاد آن نمی٦٠دهه 
توانست در مقابل زندانيان استوار که با  نمی

،سرفراز در همه دردها و زخم ها در دل و جان
کردند،  مقابل دشمنان مردم ایستادگی می

عناصری در زندان پيدا نشوند که راه خيانت 
ها را در پيش گرفته و در این راه تا  به توده

آنجا پيش روند که در کنار بازجوها و جالدان 
قرار گرفته و به عامل سرکوب در زندان تبدیل 

ها همان کسانی بودند که پدیده  این. نشوند
های جمهوری اسالمی در آن  واب را در زندانت

واقعيتی که کتاب حاضر . دهه شکل دادند
تالش کرده است که تعریف درستی از آن 
بدست داده و این پدیده نو ظهور را با همه 

  . اش به مردم مبارز ایران بشناساند زشتی
  

شناخت تواب که پدیده نو ظهوری بود که در 
از اهميت شکل گرفت  ٦٠های دهه  زندان

در شرایط کنونی . خاصی برخوردار است
نيروهای راست، این مبلغين بورژوازی 

کوشند با ارائه مفهوم غير واقعی از تواب  می
ها را با کسانی  ، مرز آن٦٠های دهه  در زندان

که به عنوان زندانی سياسی شناخته 
قرار دادن توابين در . شوند، قاطی کنند می

مقاوم و کمتر از آن در ردیف زندانيان مبارز و 
ردیف کسانی که عليرغم همه عدم 

هایشان در مقابل ارتجاع و نشان  مقاومت
دادن ضعف، به هرحال به نيروی سرکوب در 
زندان تبدیل نشدند، کاری است که اینان 

ها سعی  از این طریق آن. دهند انجام می
کنند صف خلق و ضد خلق و صف انقالب  می

که کمترین  - سازندو ضد انقالب را مخدوش 
نتيجه آن در حال حاضر هموار کردن راه برای 

باشد،  حضور توابين به عنوان اپوزیسيون می
هائی از  شاهد جلوه ١٣٨٤امری که در سال 

در مقابله با چنين . آن در خارج از کشور بودیم
امری بود که قبل از تکميل کتاب حاضر، 

ای نو  تواب پدیده" بخشی از آن تحت عنوان
یکبار به طور مستقل انتشار " هور در زندانظ

  .  یافت
برای من در این کتاب نه در بيان مقاومت و 

های زندانيان سياسی مبارز و نه در  پایداری
افشای توابين، معيار، تعلقات تشکيالتی 

شان نبوده  ها و خط سياسی پيشين آن
از نظر من امر تجليل از فرزندان . است

افشای همکاران و  راستين خلقهای ایران و
همدستان ماشين سرکوب جمهوری 
اسالمی، یک وظيفه انقالبی است که 
محصور کردن آن در چهارچوب این و یا آن خط 
سياسی، از بار آن وظيفه کاسته و محتوای 

باور به ضرورت . برد واقعی آن را از بين می
اتحاد همه نيروهای درون صف خلق و قرار 

قه کارگر و یا در ها تحت رهبری طب گرفتن آن
واقع تحت یک رهبری کمونيستی که تضمين 
کننده پيروزی انقالب خلقهای 
. ماست،سرچشمه چنين برخوردی است

روی دیگر این برخورد، البته، مرزبندی با 
درد مشترک و کسانی است که بدون درک 

مسایل مشترک همه نيروهای مردمی 
سعی  در مقابل دشمنان مشترکشان،

اعتقاد به دموکراسی و تمدن و دارند به نام 
خمينی را داده و " همه با هم"غيره شعار 

صف خلق را با ضد خلق و مرز مرتجعين را با 
  . نيروهای مترقی و چپ مخدوش سازند
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در آخرین پاراگراف این مبحث، اجازه دهيد از 
های رنجدیده ایران و همه  آرزوی همه توده

کسانی صحبت کنيم که خواهان جامعه ای 
  . باشند عاری از زندان و شکنجه و اعدام می

  
من در رویای خود دنيائی را می بينم که 

  در آن هيچ انسانی
  خوار نمی شمارد دیگر را  انسان 

  زمين از عشق و دوستی سرشار است
هایش را می  و صلح و آرامش، گذرگاه

  .آراید
بينم که من در رویای خود دنيائی را می

  در آن
آزادی را می همگان راه گرامی 

  شناسند
  گزدحسد جان را نمی

    .کندو طمع روزگار را بر ما سياه نمی
من در رویای خود دنيائی را می بينم که 

  در آن
  سياه یا سفيد

  از هر نژادی که هستی
- ی زمين سهم می های گستره از نعمت

  .برد
  هر انسانی آزاد است

  شوربختی از شرم سر به زیر می افکند
  رواریدی گران قيمتو شادی هم چون م

    .نيازهای تمامی بشریت را برمی آورد
        !چنين است دنيای رویائی من

  
لنگستن هيوز، نامی ترین شاعر (

  )ياهپوست آمریکاس
  

آیا چنين آرزو و رویائی امکان تحقق دارد؟ این 
آرزو و آرمان، امروز در شرایطی مطرح است 
که بورژوازی بحران زده در سطح جهانی، از 

های تبليغاتی و سخن پراکنی  ق بنگاهطری
خویش، در همه جا شدیدًا به اشاعه 

های ضد انقالبی و انحرافی در ميان  ایده
از . ها و روشنفکران مبارز مشغول است توده

کنند که اعتقاد به  یک طرف سعی می
بودن " سنتی"های انقالبی را تحت نام  آرمان

 تقبيح نمایند و از طرف دیگر، هر ارزشی را
بی ارزش جلوه داده و بی باوری و بی 
. آرمانی را در ميان جوانان اشاعه دهند

کوشش در تبليغ و ترویج سموم فکری 
بورژوازی، امروز در شرایط پراکندگی جنبش 
کمونيستی باعث ایجاد سردرگمی در ميان 
بسياری از  روشنفکران مردمی گشته و کار 
به جائی رسيده است که گاه شاهد تکرار آن 

های زهرآگين توسط برخی از آن  ایده
  . روشنفکران هستيم

  
شود که کسانی از موضع  مثًال مشاهده می

های رژیم جمهوری  مخالفت با سرکوب
کنند که هر نيروئی به  اسالمی مطرح می

قدرت برسد دست به کشتار مردم خواهد زد؛ 
با شکنجه و " قدرت"چرا که گویا اساسًا 

ه شده و تحت زندان و اعدام در هم تنيد
حاکميت هر نيروئی که باشد چنان بساطی 

لذا آنان مبارزه برای کسب (!) بر پا خواهد بود 
اما این ایده . کنند قدرت سياسی را نفی می

که در درجه اول بر عليه مبارزه برای 

" گيری طبقه کارگر و آنچه تحت عنوان قدرت
مطرح است، رواج یافته " دیکتاتوری پرولتاریا

تکرار یک ایده کهنه و طرد شده  است، جز
های زندگی نادرستی  قدیمی که خود واقعيت

این، . باشد آن را ثابت نموده است، نمی
ها  یادآور همان ایده معروف آنارشيست

در . باشد که نافی هر گونه دولتی است می
واقع در اینجا آنارشيسم است که در مقابل 

  )٢(کند مارکسيسم صف آرائی می
  
ها در حالی  است که مارکسيستقابل ذکر  

را " سلطه دولت" که برپائی جامعه ای بدون
کنند، اما برای  آرمان نهائی خود اعالم می

 راه حل واقعیای  رسيدن به چنين جامعه
راه حل مبارزه برای نابودی . دهند ارائه می

داری از طریق انقالب و بر  سيستم سرمایه
برای کارگران تشکل . پائی سوسياليسم

افته و مجهز به ایدئولوژی طبقاتی خویش ی
که خود با اتوریته (یعنی کمونسم، انقالب 

) آید ترین و مقتدرترین وسيله به حساب می
جهت کسب قدرت سياسی، تنها یک پيش 

ای عاری از  شرط برای رسيدن به جامعه
طبقات و دولت یا به عبارت دیگر یک جامعه 

درت به واقع، طبقه کارگر ق. کمونيستی است
گيرد تا آن را در جهت  دولتی را بدست می

نابودی جامعه طبقاتی همراه با همه کثافات 
های ذاتيش و از بين بردن خود وجود  و پليدی

این راهی است که . قدرت دولتی بکار گيرد
  . کمونيسم پيش پای بشریت قرار داده است

  
ای زندان  برای این که در جامعهبنابراین 

د، و اساسًا نباشد، شکنجه نباش
هيچگونه خشونتی ناظر بر مناسبات 

ها نباشد، باید طبقات استثمارگر  انسان
باید . بالکل از آن جامعه محو شوند

ای  اصوًال استثمارگر و استثمارشونده
باید مالکيت، . وجود نداشته باشد

خصوصی نباشد و جامعه به طبقات 
یعنی یک جامعه غير . تقسيم نشود

بر این مبنا جامعه  طبقاتی بوجود آید و
های برابر و  باید از سازمانی از انسان

  .آزاد تشکيل گردد
  
آل و هدف  ای که ایده برپائی چنين جامعه 

اصلی انقالبيون کمونيست را تشکيل 
. دهد، یک رویای دست نيافتنی نيست می

ها قادر به ساختن آن، به ساختن  انسان
دنيای زیبای کمونيستی به دست خود 

ما به شرط آنکه امروز قاطعانه برای هستند، ا
نابودی جوامع طبقاتی کنونی، برای نابودی 

داری حاکم بر جامعه خویش  سيستم سرمایه
مبارزه کنند؛ و بکوشند در هر جائی که 
هستند و به هر گونه که امکان پذیر است 
برعليه طبقات استثمارگر و همچنين برعليه 

و  ها مروج ای که آن فرهنگ و ایدئولوژی
هر باشند مبارزه کنند؛ برعليه  مبلغش می

مبارزه کنند، مبارزه و  چه ارتجاعی است
مبارزه و مبارزه؛ تنها راه برای ساختن جامعه 

آل  جامعه ایده. آل انسانی است ایده
هائی که از هر چه ارتجاعی است  انسان

متنفرند و قلبشان از عشق به انسان و 
تجارب  این را ما از. انسانيت لبریز است

ها و  تاریخی و از گذشتگانی که پيشرفت
اند و از  های دنيای کنونی را ساخته زیبائی

های جامعه خود در  مبارزه و مقاومت توده
واقعيت این است که هر . آموزیم گذشته می

آنچه خوبی که ما امروز در جامعه خود داریم، 
های آگاه و  حاصل مبارزه و کار و زحمت انسان

ها و  مبارزه و مقاومت توده فداکار؛ ثمره
همين دليل   به. هاست فرزندان انقالبی آن

ها  آن مبارزات و مقاومت  حتی خاطره
  . باشد می  نویدبخش پيروزی مبارزات آینده

  
  :توضيحات

  
با اطالق کلمه وابسته بـه سـرمایه داری    )١(

در ایران، ويژگی اين سيستم نشان داده می 
یه هــای شــود کــه جهــت حرکــت آن را ســرما 

با تأکيد بـر ایـن   . امپرياليستی تعيين می کنند
که نـه سـرمایه داری ملـی و نـه سـرمایه دار      
ملی در ایران وجود ندارند ، باید توجه داشـت  
که لفظ سرمایه داران وابسته نيز صرفًا جهـت  
مشخص کـردن هـر چـه دقيـق تـر خصوصـيت       

کـه همانـا وابسـتگی بـه      -سرمایه داری ایران
  بکار برده می شود -اشدامپریاليسم می ب

  
ــا و   " )٢( ــت هـــ ــان مارکسيســـ ــرق ميـــ فـــ

  : آنارشيست ها در این است که
  

اولی ها در عين این کـه نـابودی کامـل     )الف
دهنـد، ایـن هـدف     دولت را هدف خود قرار می
داننـد کـه انقـالب     را فقط هنگامی عملی مـی 

سوسياليستی طبقات را نابود نمایـد و انجـام   
ــن عمــل را نتيجــه اســتق   رار سوسياليســم ای

ــی ــر      م ــت منج ــه زوال دول ــار را ب ــه ک ــد ک دانن
سازد؛ دومی ها خواهان نابودی دولـت در   می

ظــرف یــک از امــروز تــا فــردا هســتند و بــه       
چگونگی شرایط الزم برای عملـی شـدن ایـن    

  .برند نابودی پی نمی
  
داننـد کـه    اولی ها این امر را ضروری مـی  )ب

سـی،  پرولتاریا پـس از بکـف آوردن قـدرت سيا   
ماشين دولتی کهنه را تمامًا منهدم و ماشين 
تـــازه ای را کـــه مرکـــب از ســـازمان کـــارگران 
مسلح طبق نمونـه کمـون باشـد جـایگزین آن     
سازد؛ دومی ها صمن این که طرفـدار انهـدام   
ماشـــين دولتـــی هســـتند ایـــن موضـــوع کـــه 

را جایگزین آن خواهد نمـود   چه چيزیپرولتاریا 
ستفاده خواهد کرد از قدرت انقالبی ا چگونهو 

بکلی برایشان تاریک اسـت؛ آنارشيسـت هـا    
ــيله    ــدرت دولتـــی بوسـ ــتفاده از قـ حتـــی اسـ
ــی    ــاتوری انقالبـ ــی و دیکتـ ــای انقالبـ پرولتاریـ

  .کنند پرولتاریا را نفی می
  
ــا از     )ج ــه پرولتاری ــد ک ــا خواســتار آنن ــی ه اول

طریق استفاده از دولـت معاصـر بـرای انقـالب     
ن عمـل را نفـی   آماده شود؛ آنارشيست ها ای

ــد مــی ــاظره   ."(کنن ــت و انقــالب، من ــين، دول لن
   )کائوتسکی با پانه کوک

  
  
  
  

 !جاودان باد خاطره تمامي شهداي بخون خفته خلق

  اشرف دهقاني
  "در جدال با خاموشي"از كتاب برگرفته 
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 !دانشجويان ، بردگان  سرمايه  
آگوست در ايالت پنسيلوانيا  ، صدها جوان دانشجو  ١٧روز چهارشنبه  

که با اخذ  ویزای موقت، تحت عنوان آشنایی با فرهنگ و سيستم 
آموزشی آمریکا وارد اين کشور شده بودند،  نسبت به شرایط غير قابل 

دست " هرشيز"ازی باور کاری و بی حقوقی خود در شرکت شکالت س
اعتراض اين جوانان که از شدت استثمار و وحشيانه . به اعتراض زدند

بودن شرايط کاری ای که شرکت مزبور برای آنها بوجود آورده بود پرده بر 
را در  ٢١می داشت، بار ديگر درجه هاری نظام سرمایه داری در قرن 

که " هرشيز"شرکت شکالت سازی . مقابل چشم همگان قرار داد
با شرايط " کام جهان رابا محصوالت خود شيرین می سازد"مدعی است 

کاری ای که برای اين جوانان بوجود آورده بود نشان داد که عمال کام 
این شرکت، جوانان دانشجو را که از . کارگران  را تلخ ساخته است

کشورهای مختلف چون چين، نيجریه ، اوکراين و رومانی با صرف هزینه 
از سوی  وزارت امور خارجه آمریکا  " ویزای موقت"موفق به گرفتن فراوان 

این دانشجویان . برای گذراندن ایام تابستان شد ه اند ، به کار می گيرد
که با خيال استراحت تابستانی و آشنایی با زندگی  در آمریکا و پس 
انداز اندکی پول به این سفر تن داده اند، بزودی درمی یابند که به 

" ان نيروی کار ارزان کارخانجات آمریکایی  و در اين موردکارخانه بردگ
تبدیل شده اند ، شيفت های طوالنی شب کاری ، بسته بندی " هرشيز

و حمل و نقل سنگين شکالت های توليد شده  آنها را خيلی سریع به 
جالب است که سرمايه داران . زندگی واقعی در آمریکا آشنا می سازد

کار "خشی از دستمزد اين جوانان را تحت عنوان  هزینه آمريکائی حتی ب
از حقوقشان کم می کنند و بخش ديگری را هم به عنوان اجاره  " آموزی

در نتيجه آنچه  در آخربرای اين . محل زندگی شان به آنها نمی پردازند
کارگران جوان باقی می ماند گاه  حتی هزینه گرفتن ویزای آنها را هم 

به دنبال اين اعتراض یکی از دانشجویان چينی  در   .تامين نمی کند
هيچ تبادل فرهنگی در کار نبود ، فقط کار و کار و آن "  مصاحبه ای گفت 

هم کار با سرعت زیاد  را تجربه کردم ، مدیران کارخانه  با دوربين ما را 
تحت نظر داشتند و به محض اینکه سرعت کارمان کم ميشد ما را تهدید 

جوانان  معترض، بخشی از دانشجويانی هستند  اين". يکردندمبه اخراج 
برای " سفر و کار تابستانی"  تحت عنوان" ١جی "که هر ساله  با ویزای 

ویزای . وارد این کشورمی شوند آشنایی با فرهنگ آمریکابه اصطالح 
در چهارچوب طرحی قرار دارد که بر اساس آن  وزارت امور "  ١جی "

نه  به هزاران دانشجو اجازه ورود موقت به اين کشور خارجه آمریکا ساال
می دهد که مثال با فرهنگ آمریکا آشنا شوند اما در عمل اين 
. دانشجويان به  نيروی ارزان کار برای کارخانجات آمریکایی تبدیل ميشوند

بر اساس گزارشاتی که در مطبوعات آمريکا درج شده است در سالهای 
یکی از ارزان ترین نيروی های کار برای کارخانه اخير این نيرو تبدیل به 

به خصوص که استفاده از اين . های توليدی در آمریکا تبديل شده است
دانشجويان که به اصطالح برای آشنائی با فرهنگ آمريکا اجازه ورود به 
آنها داده شده است به  کارخانه های مختلف آمریکایی امکان استفاده 

اين کارخانجات در   .قابل توجه هم می دهد از معافيت های مالياتی
حاليکه به بهانه خدمت به آشنائی دانشجويان خارجی با فرهنگ آمريکا 
از معافيت های مالياتی سود می برند که عمال با سوءاستفاده از این 

البته . نيروی کار ارزان  آنان را به برده های مزدی خویش تبدیل کرده اند
که می ديد پرستيژ "  هرشيز"اين جوانان، شرکت با باال گرفتن اعتراض 

اش در شيرين کردن کام  جهان به خطر افتاده است به عذر بدتر از گناه 
توسل جسته و با اين ادعا که  این دانشجویان در استخدام اين شرکت 

به کار گمارده " هرشيز"نبوده و از طریق شرکتی دیگر بطور قراردادی  در 
سلب مسئوليتی که فاقد هر !   مسئوليت نمود شده اند، از خود سلب
در شرايطی جهت سلب " هرشيز"شرکت . گونه ارزشی می باشد

مسئوليت از خود به چنين توجيهات مسخره ای متوسل شده که طبق 
گزارش آسوشيتد پرس، اداره مهاجرت آمریکا در تحقيقی که در دسامبر 

لفات گوناگون سال گذشته منتشر نموده است  موارد متعددی از تخ
شرکت های آمریکایی در رابطه با دانشجویان خارجی را ذکر کرده  و 
نشان داده که  بسياری از این دانشجویان مورد آسيب های اجتماعی 
قرار گرفته، پاسپورت های آنها دزديده شده  و در موارد ی تبدیل به برده 

واقعيتی که بروشنی نشان می دهد چگونه  !های جنسی شده اند
وزارت خارجه آمريکا  تحت پوشش آشنائی با فرهنگ آمريکا با صدور 

ورود نيروی کار ارزان برای کارفرمايان آمريکائی  را "  ١جی "ويزای 
تسهيل نموده  و نقش خود را در دفاع از نظم سرمايه دارانه حاکم و 

نظمی که .  ترويج فرهنگ واقعی سرمايه داران اين کشور اجرا می کند
ه آن نظر می اندازيم  متوجه می شويم که در چارچوب آن جائی وقتيکه ب

نيست که شاهد حق کشی ها و جنایاتی از این دست در حق محرومان 
این واقعيت یکبار دیگر نشان می دهد رهائی کارگران به . جهان نباشيم

با توجه به بحرانهای رو .  نابودی اين نظم ظالمانه وابسته می باشد
ه داری و رشد روز افزون اعتراضات و مبارزات کارگران برشد نظام سرماي

دیر نيست دور نيست : در سراسر جهان با قطعيت می توان گفت که 
  ٢٠١١آگوست  ٢۴  سارا نيکو. روز رستاخيز خلق های در بند جهان

  و  طغيان جوانان انگلستان
  بازان جمهوري اسالمي شب يمهخ

طغيان جوانان انگلستان که در چند روز گذشته با تجمع در خيابانها و 
مقابله با پليس خشم خود را به ويژه از خشونتهای اخير پليس به 

. و آنجا واکنشهای گوناگونی را به بار آورد نمايش گذاشتند، در ایتجا
این طغيان بار ديگر به سردمداران جمهوری اسالمی فرصت جديدی 

اين توان  به راستی آیا می. داد تا خود را مضحکه عام و خاص کنند
نژاد به دولت انگلستان را چيزی جز وقاحتی  توصيه احمدی

ونت تمام مطالبات انکار تلقی کرد که در شرايطی که با خش غيرقابل
رو به اربابان خود در  کند، های تحت ستم ايران را سرکوب می توده

آنم   به دولتمردان انگلستان توصيه می": گوید انگلستان کرده و می
توان  ؟ آیا می"حرف ملت خود را بشنوند و مطالبات آنها را بپذيرند

محمدرضا نقدی فرمانده سازمان بسيج " سردار" پيشنهاد
فين را در رابطه با اعزام بسيجيان به انگلستان آن هم به مستضع
را شنيد و نخنديد؟ بگذاريد قبل از ادامه مطلب " پاسدار صلح"عنوان 

سازمان ": را در اين رابطه با هم مرور کنيم" سردار اسالم"حرف اين 
) س(هاى عاشورا و الزهرا  بسيج آماده است تعدادى از گردان

دار صلح و حائل ميان نيروهاى را به عنوان نيروى پاس
سرآوبگر رژيم پادشاهى و مردم انگليس به لندن، ليورپول و 
بيرمنگام اعزام آند تا ناظر بر اجراى حقوق بشر و به عنوان 

  ."نيروى بازدارنده از اعمال خشونت انجام وظيفه آند
  
شناسيد که اين چرندیات را بشنود و  به راستی فرد بيداری را می 

اسالم شک " متجاوز" "سردار"نگيرد و به عقل نداشته اين اش  خنده
البته اين چرندیات تنها در رابطه با شورش جوانان انگلستان  نکند؟

تاريخ سراسر دروغ و فريب اين رژيم را شوند، اگر  نيست که طرح می
بينيد که این تاریخ سرشار از همين چرنديات و حرفهای  مرور کنيد می

های  دهند يکی از ويژگی هایی که نشان می ارزش است؛ یاوه بی
نشدنی آنها در  سردمداران فريبکار جمهوری اسالمی عادت ترک

برای نمونه تا مردم . باشد مضحکه ساختن خود در افکار عمومی می
بر عليه استثمار و ستم امپرياليستها و ديکتاتورهای ... تونس و مصر و 

ن جمهوری اسالمی اين نشانده آنها به پا خاستند، سردمدارا دست
" انقالب اسالمی"و ادامه " بيداری اسالمی"خيزش را به حساب 

ایم که اتفاقا اکثريت مردم در  گذاشتند در حاليکه همه شاهد بوده
نشان " جريانات اسالمی"بيشتر کشورهای عربی گرايشی به 

اما جالب است که  زمانی که آتشی که با خيزش مردم . دهند نمی
شيد، به سوريه هم رسيد و مردم در خيابانها بر عليه تونس شعله ک

ديکتاتور اين کشور، بشار اسد، که يار و متحد جمهوری اسالمی 
است به اعتراض برخاستند، سردمداران جمهوری اسالمی به ناگاه 

مردم در کشورهای عربی را در تماميت آن " بيداری اسالمی"گویی 
های  به حساب توطئه فراموش کرده و مبارزات مردم سوريه را

گر چه روشن  .های جاسوسی آمريکا و اسرائيل گذاشتند دستگاه
کند و محل مصرف  است که کسی برای اين اراجيف تره هم خرد نمی

" سردار"هائی است که  چنين خزعبالتی در صفوف همان بسيجی
نقدی پيشنهاد اعزامشان به انگلستان را داده است، اما شکی 

نگليسی جمهوری اسالمی با شنيدن اين نيست که اربابان ا
افتند و به همديگر خواهند  پيشنهادها بيشتر از همه به خنده می

سپاه قصد دارند آنرا " سرداران"گفت که نکند با بسته شدن کهريزک 
" سردار"و هر چه بيشتر به ريش نداشته ! برای ما در لندن بر پا سازند

داند که پليس  ر هنوز نمیاسالم خواهند خنديد که از قرا" متجاوز"
های او به خوبی آگاهی داشته و دست امثال "چاره راه"انگلستان از 

ها از پشت بسته است؛ چرا که "چاره راه"وی را در به اجرادرآوردن این 
بر اساس گزارشات سازمانهای مدافع حقوق بشر در چند سال 

ر کشته های پليس اين کشو نفر در بازداشتگاه ٢٠٠گذشته تنها حدود 
  !اند شده

  
اسالم به وی نخواهند گفت که اتفاقا  " سردار"البته احتماال اربابان 

آنچه جرقه طغيان اخير جوانان در انگلستان را زد کشته شدن جوان 
در روز روشن در يکی از خيابانهای " مارک داگان"پوستی به نام  سياه

ی به وی پليس در شرايط. شمال لندن به وسيله پليس انگلستان بود
شليک نمود که او را روی زمين دراز کرده و امکان هر مانوری را از وی 

پاسداران " "سرداران"همه الزم است که  به  آيا با اين! گرفته بود
که خون جوانان ما از دستانشان جاری است گفت که زياد به "  صلح

سال بر سر مردم ما آورده ايد  ٣٢خود نباليد، آنچه شما در اين 
در انگلستان بر سر مردم جهان " ترانتان بزرگ"هاست که   قرن
  .اند آورده

  
  ٢٠١١آگوست  ١٣ـ  ١٣٩٠مردادماه  ٢٢شنبه نادر ثانی 
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  !!برقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگربرقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگر
  

  

  آدرس پست الكترونيك

: ipfg@hotmail.com    E-mail  

  

 روي شبكه اينترنتبر  "پيام فدايي"

 از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران

  :در اينترنت ديدن كنيد 
.comsiahkalhttp://www. 

 

اشرف دهقاني در رفيق از صفحه 
  :اينترنت ديدن كنيد

  
http://www.ashrafdehghani.com  

 

 براي تماس با

  چريكهاي فدايي خلق ايران 
  :با نشاني زير مكاتبه كنيد

  
BM BOX 5051 

LONDON WC1N 3XX 
ENGLAND 

  شماره تلفن

  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران

0044 7946494034 

  1358م به مناسبت حمله رژيم جمهوري اسالمي به كردستان در  مرداد پيا
مردم ما بر عليه این رژیم سرکوبگر، مبارزات دالورانه  پيکار عادالنهدر تاریخ حيات جمهوری اسالمی و 

، از همان اولين ماه های یورش رژیم خلق کردمسلحانه مقاومت . خلق کرد جایگاه ویژه ای دارد
دمکراتيک کارگران و  -برای بازپس گيری دستاوردهای جنبش  ضد امپریاليستیجمهوری اسالمی 

جنایتکاران حاکم و ضد خلقی یکی از مهمترین  عوامل افشای چهره خلقهای تحت ستم ایران، 
از اولين روزهای به قدرت کرد  قمبارزات خل. آگاهی مردم از ماهيت ضد انقالبی جمهوری اسالمی بود

 ، یعنیخودو رهبر جنایتکار را مجبور ساخت تا از زبان ولی فقيه می، این رژیم رسيدن جمهوری اسال
که حتی جنایتکار ناميدنش توهين به کلمه  ،خمينی. کند  "اعالم جهاد"بر عليه خلق کرد  ،خمينی

جریان در  که،اعالم جهاد نمود ۵٨مرداد سال  ٢٨جنایتکار است در شرایطی بر عليه خلق کرد در 
 ٢١هيچگاه و حتی در روزهای قيام پرشکوه  ، شاهوابسته به امپریاليسم م ما بر عليه رژیم انقالب مرد

جرات اعالم بهمن که توده ها مستقال برای سرنگونی آن رژیم اسلحه در دست گرفته بودند،  ٢٢و 
او و رژیمش با اعالم جهاد بر عليه خلق ستمدیده  ۵٨ولی در مرذاد ماه سال . تجهاد نداشاعالم 

خلق مبارز و فرزندان انقالبيش را به نمایش  کرد، خصومت و کينه شدید طبقاتی خود بر عليه این 
اعالم جهاد بر عليه خلق کرد، معنایی جز لشکرکشی ارتش ضد خلقی شاهنشاهی و . گذاردند

برای به خاک و خون کشيدن هستی گسيل دسته های اوباش و پاسداران جمهوری اسالمی 
ن و در هم شکستن و تسليم آنها در مقابل اراده رژیم تازه به قدرت رسيده زحمتکشان کردستا

در مقابل هجوم وحشيانه رژیم، نقشه خلق کرد و پيشمرگان قهرمانش دالورانه اما مقاومت . نداشت
 ازسرانجام مجبور شد فریبکارانه خمينی های سرکوبگرانه جمهوری اسالمی را نقش بر آب کرد و 

و اعالم جهاد خمينی   .مذاکره با نمایندگان خلق کرد بنشيندميز زده و اجبارا پای  دم "مذاکره"قبول 
مرداد آمریکا  ٢٨ور کودتای آاز نظر تاریخی یاد ١٣۵٨ مرداد بر غلبه خلق کرد دررژیم جمهوری اسالمی 

با  ١٣٣٢در سال  این دولتهای امپریاليستی . بودبر عليه مردم تحت ستم ما  ١٣٣٢و انگليس در سال 
آمریکایی ایران به خيابانها و با استفاده از حمایت روحانيون مرتجع و اراذل و ارتش  گسيل توسل به

و جنبش آزادیخواهانه و ضد امپریاليستی مردم ما را مورد را سرنگون مصدق دولت ملی اوباش آنها، 
جنایتکار با خمينی ، سال پس از آن رویداد خونين و ضد انقالبی ٢۶. تعرض وحشيانه خود قرار دادند

همان هدف ضد خلقی یعنی می خواست اعالم جهاد و لشکرکشی و قتل عام مردم کردستان 
اما نقشه . سرکوب انقالب مردم ایران، که جنبش خلق کرد جزء جدایی ناپذیر آن بود را عملی سازد

تمام حماسی خلق کرد پيشمرگان قهرمانش اش با فضاحت مقاومت  در اثرین جنایت ننگبن ا
بطوری که در آن سالها، . و دار و دسته اش زدخمينی محکمی به  یتو دهنشکست خورد و 
به این تجربه با سرعتی شگرف . نام گرفت" انقالب ایران"و سنگر " سنگر آزادگان"کردستان ، بحق 

همه مردم ایران نشان داد که جمهوری اسالمی رژیمی ضد مردمی و سرکوبگر است که بدون نابودی 
 ٣٢تجربه ای که در طول دوران . خبری تخواهد بود حق تعيين سرنوشتدمکراسی و زادی و آن از آ

 .ساله حيات ضد خلقی جمهوری اسالمی خود را در تمام عرصه های حاکميت این رژیم نشان داد
نابودی بدون  بگيرد کهقرار  ی سياسی مبارزاین تجربه امروز نيز باید راهنمای همه نيروها

، برابری، زادیو تمامی دار و دسته های درونيش، از آ اسالمی ز جمهوریقهر آمي
 .برای توده های ستمدیده ما خبری نخواهد بود ين سرنوشت يو حق تع دمکراسی

تاریخی که خون پاک هزاران فرزند انقالبی و ازجمله با تاکيد بر این تجربه ی فدایی خلق ایران چریکها
صفوفی  درهمه نيروهای انقالبی را به اتحاد رد پشتوانه آن است، خون پاک پيشمرگان مبارز خلق ک

  .دعوت می کنند برای تشدید مبارزه به منظور سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمیهر چه فشرده تر 
  

  !نابود باد رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی
  !زنده باد خلق رزمنده کرد که برای آزادی می جنگد

  !ارزه مسلحانه که تنها راه رسيدن به آزادی ستزنده باد مب
  !زنده باد کمونيسم! زنده باد انقالب

  با ایمان به پيروزی راهمان
   ٢٠١١آگوست  ٢٠ -فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در کانادا

  

 .شد تشکيل داد خواندهدر تورنتو  )حزب کمونيست ايرانسازمان کردستان ( کومه له ی کهاجلسه  درفعالين سازمان توسط پيام فوق،  

ننگين امپرياليستي  مرداد سالگرد كودتاي 28
مصدق و توده هاي تحت   بر عليه دولت ملي

روزي  سال پيش در چنين 58. ستم ايران است
حكومت دست  ساخته آمريكا- انگليسارتش 

  ويبا كودتايي كه اربابان  ،نشانده شاه
طراحي كرده بودند، دولت ملي دكتر مصدق 

نموده و مزدور سرسپرده خويش  را سرنگون
. بازگرداندند شاه فراري را به قدرت يعني

اين كودتا سر آغاز يكي از سياهترين دوره 
كه . زندگي مردم زحمتكش ما بود هاي

پاگيري جنبش  سرانجام با رشد مبارزه و با
مسلحانه و با فداكاريهاي ارزنده نسلي از 

ترين فرزندان خلقهاي تحت ستم  پاكباخته
خلق  مجاهدين ايران يعني چريكهاي فدايي و

در سالگرد اين جنايت . پاسخ شايسته گرفت
بكوشيم تا با شعار مرگ بر امپرياليسم و  بزرگ

! امپرياليسم جمهوري اسالمي رژيم وابسته به
ياد تمامي ! كمونيسم زنده باد! زنده باد انقالب

 توده هاي مبارز و آگاه كه در جريان اين
كودتاي ضد خلقي جان باختند را با تداوم 

ضد خلقي امپرياليسم و  ر عليه سلطهمبارزه ب
 !اس داريمپسگان زنچيريش در ايران 
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