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  !قانون كار  "اصالح"در باره 
در پيش نويس اصالحي قانون كار،   همانا  "اصالحات"يكي از بزرگترين  ...

بر اساس اين  .در اخراج كارگران مي باشد دست كارفرما  هر چه بازتر گذاشتن
قانون كار فعلي به كارفرما حق داده  21به ماده  "ز"طرح با اضافه كردن بند 

كاهش توليد و تغييرات ساختاري قانوناً مي شود تا با استناد به مواردي مثل 
البته نويسندگان  .قرارداد خود با كارگر را فسخ نموده و عمال وي را اخراج كند

قانون كار كه طي  27ين طرح اصالحي به همين اكتفا هم نكرده  و با تغيير ماده ا
آن كارفرما جهت اخراج كارگر به نظر مثبت شوراهاي اسالمي و انجمن هاي 

نظر "صنفي در شوراي حل اختالف نيازمند است قصد دارند با حذف  اين 
با تغيير اين ماده  .، دست كارفرما را كامال در اخراج كارگر باز بگذارند"مثبت

  …  .كارفرما قادر مي شود پس از دو بار تذكر كتبي كارگر را اخراج نمايد
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عليرغم ادعاهائی که شکل حکومتی  ...
به خصوصيات فردی  در دوران قذافی را

 دیکتاتوریکه  او  وی نسبت داده و این
بود تنها نشان می  دیکتاتورکرد چون ذاتًا 

دهد که نه قانونمندی های جامعه 
طبقاتی را فهميده اند و نه مارکسيسم 
را، و در واقع  قذافی را از شرایط مادی 

قذافی دیکتاتوری کرد . اش جدا می کنند
مقاصد  تا بتواند به بهترین وجهی

ها و طبقه حاکمه کشورش  امپریاليست
را تامين کند، زیرا شرایط غارت و چپاول 

 .چنانی توده ها غير از این نمی طلبيد آن
در واقع دیکتاتوری حاصل و  باعث آن 

غارت  شرایطی است که استثمار و
تسهيل  وحشيانه زحمتکشان را فراهم و

      .....و امکان پذير می سازد
   ١١ صفحه                

بهزاد كريمي با كدام تعلقات فكري به 
  نقد مساله ملي مي پردازد

 وجود ستم ملی و رنج و فشاری که خلق.. .
های ستمدیده ایران از این بابت متحمل می 
شوند، مبارزه برای حق تعيين سرنوشت 

. ها قرار داده است ها را در مقابل آن خلق
 همه کسانی که به هر بهانه ای حق خلقو 

ها جهت تعيين سرنوشت خویش را انکار 
می کنند به هر توجيهی هم که متوسل 
شوند کاری نمی کنند جز تحکيم سلطه 

های  ستمگران و تشدید نفاق در ميان خلق
تاکيد بر حق ملل در تعيين . ستمدیده

 سرنوشت خویش نه تنها راه رهائی خلق
هموار می سازد  ها از ستم ملی را

ها را نيز  همچنين امکان اتحاد داوطلبانه آن
برای بوجود آوردن ایرانی . مهيا می نماید

عاری از ستم ملی باید به مبارزه بی امان با 
زالو صفتان سرمایه دار دولتی و غيردولتی 
که وابسته به امپریاليسم هستند 

 ١٦صفحه                                  ....پرداخت

 

  
  
  
  

  
 
 
 
 

  
  4صفحه 

  !مالحظاتي در باره يك سند تاريخي
  اشرف دهقانی

  



2 صفحه          148شماره                                      پيام فدايي 
 

  

سرانجام پس از مدتها صحبت در مورد ضرورت اصالح  
وزير كار وسرپرست عبدالرضا شيخ االسالمي قانون كار، 

در دولت احمدي نژاد  وزارت رفاه و تامين اجتماعي
وزارت كار بررسي هاي الزم راجع به اعالم كرد كه 

پس از جمع بندي در "اصالح قانون كار را انجام داده  و 
واضح . آنرا به مجلس ارائه مي نمايد "شوراي عالي كار

گي است كه هرگونه تغييري در قانون كار فعلي با زند
ميليونها كارگر در ارتباط مي باشد و آنها بايد بدانند كه 
اين به اصطالح اصالحات قرار است چه بر سر قانون كار 
فعلي كه خود به اندازه كافي به نفع سرمايه داران است 

دراين رابطه، حمزه درواري يكي از اعضا شوراي . بياورد
كليات اصالحات «عالي كار در حاليكه  رسما طرح 

را اعالم نمود اما در همان حال   "نون در شورا قا
اعتراف كرد كه شوراي عالي كار تصميم گرفته است 

امري كه . "جزئيات پيش نويس رسانه اي نشود "كه 
خود خبر از اين واقعيت مي دهد كه اصالحات مزبور 

رسانه "چه ماهيتي داشته و چرا دست اندركاران مساله از 
به واقع اگر اصالحات مزبور . شدن آن هراس دارند "اي

شامل كوچكترين موردي در جهت منافع كارگران بود 
ديگرشوراي عالي كار جمهوري اسالمي  نه تنها هراسي 
در رسانه اي كردن آن به خود راه نمي داد بلكه بر عكس 

با توجه به .  آنرا با بوق و كرنا در همه جا جار مي زد
رسي مواردي كه اين واقعيت  مي توان با مراجعه و بر

تاكنون در مطبوعات جمهوري اسالمي منعكس گشته  تا 
حدودي به ماهيت اصالح مورد نظر دولت احمدي نژاد 

  .در قانون كار پي برد

بر اساس آنچه تاكنون از سوي دست اندركاران اين 
مساله گفته شده است يكي از اصالحاتي كه قرار است 

قانون كار به  24در قانون كار انجام شود تغيير ماده 
بر اساس اين اصالح، پرداخت . ضرر كارگران مي باشد

سنوات، به دوران بازنشستگي واگذار گشته كه معني آن 
در عمل اين است كه كارگران حق ندارند تا زمان 
بازنشستگي يا از كارافتادگي كامل ، از اين بابت مبلغي 

به اين ترتيب حق سنوات كارگران عمال . برداشت نمايند
پا در هوا گشته وبا اينكه  كارفرما موظف مي شود كه 
اين بخش از دستمزد كارگر را به حساب هاي سپرده 
بلندمدتي كه به نام كارگر باز خواهد شد واريز كند، اما 
كارگر حق برداشت از اين حساب را تا زمان بازنشستگي 
نخواهد داشت و اين بانك خواهد بود كه از مجموع 

يكي ديگر از   .خود استفاده خواهد كرد سپرده ها به نفع
شگرد هاي به اصطالح اصالحات در قانون كار، دادن اين 
حق به كارفرماست تا بخشي از دستمزد كارگران  رابه 

ميزان مهارت و كارآيي آنان در توليد و همچنين به  
يعني فردا و در صورت . ميزان درآمد خود گره بزند

ي ميتواند مدعي شود تصويب چنين طرحي هر كارفرمائ
كه چون درآمد اش پائين آمده قادر به پرداخت دستمزد 
پذيرفته شده نيست و با به خدمت گرفتن اين قانون به 

دستمزد كارگر را كمتر از آنچه در ابتدا  قانوناًنفع خود 
همچنين بر اساس اصالحيه فوق . پذيرفته بود، بپردازد

مهارت الزم را  سرمايه دار با ادعاي اينكه فالن كارگر
ندارد حتي از پرداخت حداقل دستمزد قانوني هم 

  .خودداري نمايد

همچنين قرار است  اين امر كه در قانون فعلي پذيرفته  
ديون "شده و بر مبناي آن مطالبات كارگران جزو 

تلقي مي شد تغيير كرده و اين مطالبات در  "ممتازه
ود آنگاه و اگر چنين ش. رديف ساير مطالبات قرار گيرد

كارفرما موظف ) به هر دليلي(در صورت توقف توليد 
نيست كه قروض خود به كارگران را قبل از ساير بدهي 
هايش بپردازد و در چنين حالتي طبيعي است كه شركت 
هاي برق و گاز و تلفن  و اداره ماليات كه اكثرا دولتي 

هم هستند هر چه از مايملك كارفرما مانده را برداشته و 
  . تمزد كارگر به آخرت حواله داده خواهد شددس

از ديگر اصالحات دولت احمدي نژاد در قانون كار بايد 
روز از  9به كاهش مرخصي ساالنه و كم كردن حداقل 
از موارد   .مدت مرخصي استحقاقي كارگران اشاره كرد

ديگري كه قرار است اصالح شود برداشتن هر مانعي 
يكه تازي مي بندد طبق است كه دست كار فرما را در 

طرح پيشنهادي، با اصالح برخي از ماده ها، كارفرما اين 
حق را پيدا مي كند كه هر كارگري را بدون توجه به 
سوابق كاري و سني وي به عنوان كارآموزي يا ارتقاي 

درصد  70مهارت به مدت سه سال به كار گرفته و تنها 
  .حداقل حقوق را به او بپردازد

همه  موارد فوق، يكي از بزرگترين  اما جدا از 
در پيش نويس اصالحي قانون كار،   همانا  "اصالحات"

گذاشتن دست كارفرما در اخراج كارگران  هر چه بازتر
به  "ز"بر اساس اين طرح با اضافه كردن بند  .مي باشد 

قانون كار فعلي به كارفرما حق داده مي شود تا  21ماده 
كاهش توليد و تغييرات با استناد به مواردي مثل 

ساختاري قانوناً قرارداد خود با كارگر را فسخ نموده و 
البته نويسندگان اين طرح  .عمال وي را اخراج كند

 27اصالحي به همين اكتفا هم نكرده  و با تغيير ماده 
قانون كار كه طي آن كارفرما جهت اخراج كارگر به 

در نظر مثبت شوراهاي اسالمي و انجمن هاي صنفي 
شوراي حل اختالف نيازمند است قصد دارند با حذف  

، دست كارفرما را كامال در اخراج "نظر مثبت"اين 
با تغيير اين ماده كارفرما قادر مي . كارگر باز بگذارند

 .شود پس از دو بار تذكر كتبي كارگر را اخراج نمايد
مورد ديگري كه دست كارفرما را براي اخراج باز مي 

ور كارگر در سر كار به علت توقيف گذارد عدم حض
اين امر چه از زاويه مشكالتي كه كارگر به علت . است

شرايط معيشت طاقت فرساي خود با طلبكارانش دارد و 
چه از زاويه برخورد نيروي سركوب با كارگران 

كافي است . معترض از اهميت زيادي برخوردار مي باشد
ري را به تا نيرو هاي انتظامي جمهوري اسالمي كارگ

دليل شركت در اعتصاب بازداشت و براي مدتي كه در 
اين به اصطالح اصالح  آمده در بازداشت نگاه دارند تا 
. كارفرما بطور قانوني حكم اخراج وي را صادر كند

مساله بعدي ميزان عيدي است كه هر ساله به كارگر تعلق 
بر اساس قانون كار كنوني ميزان عيدي .  مي گيرد

كه در حقتيقت بخشي از دسترنج خود اوست ( كارگر 
، حدودا )كه تحت اين عنوان مي بايد به او پرداخت شود

اما اصالحات مورد . دو برابر حداقل دستمزد مي باشد
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ويا  تصميم  شوراي عالي كارنظر قصد دارد اين امر را به 
هيئتي متشكل از نمايندگان دولت و كارفرماو كارگر 

لي كارهم البته همان نهادي است شوراي عا  .واگذار كند
 4يا  3كه سالهاست هر سال حداقل دستمزد كارگران  را 

در اين صورت . برابر كمتر از خط فقر تعيين نموده است
شكي نبايد داشت كه با چنين اصالحي  همين چندرغازي 
هم كه به عنوان عيدي از دستمزد كارگر به وي داده مي 

  .شد قطعا قطع خواهد شد
قام وزير كار، مجيد دوست علي در گفتگويي با قايم م

ايسنا اعالم كرده كه قرار است هفتاد مورد از قانون كار 
فعلي تغيير كنند، ولي از آنجا كه جمهوري اسالمي از 

شدن پيش نويس اصالح قانون كار  "رسانه اي"
. جلوگيري نموده است، همه آن موارد اعالم نشده است

 "مشت نمونه خروار است"ن كه با اين حال با توجه به اي
بررسي مواردي از آن به اصطالح اصالحات كه در اينجا 
به آنها اشاره شد، بروشني نشان ميدهد كه بورژوازي 
ايران  با آغوش باز از چنين اصالحاتي استقبال كرده و 

  . دعاي خيرش را حواله دولت احمدي نژاد خواهد نمود
الح ناپذير جمهوري داستان اصالح قانون كار در رژيم اص

اسالمي  آنقدر مضحك است كه  صداي مهره هاي 
جمهوري اسالمي در كارخانجات هم در آورده و براي 

قرباني عضو هيئت مديره شوراهاي اسالمي كار در نمونه 
اگر اصالحات اين قانون كار  ":مصاحبه با ايلنا مي گويد

  ".اجرائي شود نسل آينده همه ما را نفرين خواهد كرد

توجه به مخالفتهاي همين عوامل رژيم  ابعاد تعرضي  را 
نشان مي دهد كه جمهوري اسالمي با تغيير قانون كار بر 
.  عليه منافع و مصالح طبقه كارگر ما سازمان داده است

نگاهي به تالشهاي گذشته اين رژيم ضد كارگري هم 
خود بخوبي ماهيت تغيير در موارد قانون كار فعلي را بر 

اخته و  جاي شكي باقي نمي گذارد كه  اين مال س
. تغييرات صرفا در جهت منافع سرمايه داران  مي باشد

خارج كردن كارگران كاركاه هاي مي دانيم كه به دليل 
نفر از شمول قانون كار و سپس خارج كردن  5زير 

نفر و بعد ها هم اشاعه قراردادهاي  10كارگاه هاي زير 
درصد كارگران  85ش از موقت و سفيد امضا عمال بي

اما جمهوري .  ايران از شمول قانون كار خارج شده اند
اسالمي به اين هم قانع نبوده و حال در تالش است تا 

قانون كار كه تنظيم كننده روابط كارگر و خود اساسا 
كارفرما مي باشد را هر چه بيشتر بر ضد منافع كارگران  

رايط تشديد استثمار تغيير دهد تا با تسهيل هر چه بيشتر ش
درصد باقي مانده، به همه سرمايه داران پيام  15و چپاول 

دهد كه هيچ مانعي مزاحم مكيدن خون كارگران بوسيله 
  .آنها وجود ندارد

به قانون كار با واضح است كه كوچكترين نكته مربوط 
از . كار و زندگي و سرنوشت تمام طبقه مرتبط مي باشد

كه امكان  ظيفه دارند تا جائياين رو كارگران آگاه و
دارند مسائل مربوط به پيش نويس جديد قانون كار را در 
ميان كارگران به بحث گذاشته  و نظر آنها را نسبت به 

شرايط دهشتناكي كه جمهوري اسالمي براي كارگران  
در نظر دارد جلب نموده و با گسترش اعتراضات خود 

مي  چنين بي اجازه ندهند كه سردمداران جمهوري اسال
در عين حال بايد . مهابا زندگي را بر كارگران سياه نمايند

به همه كارگران نشان داد كه بر اساس تجربه، درزير 
سلطه ديكتاتوري بورژوازي وابسته هيچ حقي  از تعدي 
قدرت دولتي مصون نيست و به همين دليل هم تنها راه 

راي نجات كارگران از وضع فالكت بار كنوني مبارزه ب
نابودي جمهوري اسالمي، اين رژيم مدافع منافع سرمايه 

 . داران و تماميت بورژوازي انگل صفت حاكم مي باشد

  

خارج کردن می دانيم که به دليل 
نفر از  ۵کارگران کارکاه های زير 

شمول قانون کار و سپس خارج 
نفر و بعد ها  ١٠کردن کارگاه های زير 

هم اشاعه قراردادهای موقت و 
درصد  ٨۵امضا عمال بيش از سفيد 

کارگران ايران از شمول قانون کار 
اما جمهوری اسالمی .  خارج شده اند

به اين هم قانع نبوده و حال در تالش 
قانون کار که خود تا اساسا است 

تنظيم کننده روابط کارگر و کارفرما 
می باشد را هر چه بيشتر بر ضد 

با تسهيل  منافع کارگران  تغيير دهد تا
ر چه بيشتر شرايط تشديد استثمار ه

درصد باقی مانده، به  ١۵و چپاول 
همه سرمايه داران پيام دهد که هيچ 
مانعی مزاحم مکيدن خون کارگران 

  .بوسيله آنها وجود ندارد

  !گزارشي از يك تجمع اعتراضي در تورنتو  كانادا 
  
  
  
  
 
  
  

ريکهای فدايی خلق ايران همراه با جمعی از ديگر فعالين سياسی ساکن تورنتو در اعتراض به ، فعالين چ ٢٠١١اکتبر  ١٣در روز 
خيابان  ٢٦حضور محمود رضا خاوری رئيس هيئت مديره و مديرعامل پيشين بانک ملی ايران ، در مقابل خانه او واقع در شماره 

محمود رضا خاوری زمانی ایران را ترک و در  .سازمان دادنديک تجمع اعتراضی  شهر تورنتو ، )Suncrest Drive( سان کرست درايو
ميليون دالری اش در تورنتو اقامت گزید که در بستر اختالفات جناح های محتلف رژيم دار و شکنجه جمهوری اسالمی يکی  ٣خانه 

ت از پرده بيرون افتاد و خاوری معروف شده اس" ميليارد تومانی ٣٠٠٠اختالس "از بزرگترين اختالس های بانکی تاريخ ايران که به 
 .  استعفاء داد در بانک ملیبرای سرپوش گذاشتن به نقش خود در این افتضاح مالی از مقام خود 

، بسياری ديگر از سران و مزدوران جمهوری اسالمی، منجمله رفسنجانی و افراد  امر پوشيده ای نيست که عالوه بر خاوری
شان ترتيب  دا سرمايه گذاری های نجومی کرده و زندگی های مجلل برای خود و وابستگانخانواده اش در شهرهای مختلف کانا

ها از قبل دزدی های کالن از دسترنج کارگران و زحمتکشان و منابع و ثروت های جامعه، به اموال و دارايی های بی  آن. داده اند
مریکا و در واقع در سراسر جهان به خرید خانه های مجلل آپا و شماری دست یافته  و نه تنها در کانادا بلکه در دیگر کشورهای ارو

 . و سرمایه گذاری های مختلف دست زده اند
فعالين چريکهای فدايی خلق ايران در کانادا در اعتراض به دولت کانادا که در حاليکه نسبت به پذيرش پناهندگانی که از جهنم 

حتی به دزدان و قاتلين و جنايتکاران رژيم جمهوری اسالمی که ايران را به جمهوری اسالمی فرار می کنند سخت گير است به را
مرگ بر "اکتبر شرکت کرده و با دادن شعارهايی مانند  ١٣زندان مردم ستمديده تبديل نموده اند پناه می دهد، در تظاهرات 

  .ای حق طلبانه مردم ايران را منعکس کردند، صد"جنايتکاران و قاتلين مردم ايران را از کانادا اخراج کنيد"، "جمهوری اسالمی
  

  ٢٠١١اکتبر  ١٦       تورنتو –فعالين چريکهای فدايی خلق ايران 
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سازمان به دنبال انتشار نوارهای گفتگو بين 
سازمانی که تغيير (مجاهدين خلق ايران 
و سازمان چریکهای ) ایدئولوژی داده بود
خيرا به ا" اندیشه و پيکار"فدائی خلق ایران، 

انتشار نوارهای دیگری نيز مبادرت نموده که 
گفتگو بين سازمان مجاهدین خلق "با عنوان 

ایران و گروه منشعب از سازمان چریکهای 
     .  ، عرضه شده است "فدائی خلق ایران

مسلم است که نوارهای به جا مانده از دهه 
، از آنجا که به هر حال در ارتباط با جنبش ٥٠

ی جنبشی هستند که یک دوره مسلحانه یعن
درخشان از تاریخ معاصر مردم مبارز ایران را 
رقم زد، به دليل مستند بودنشان از اهميت و 

آنها به مثابه اسناد . دارند ارزش تاریخی برخور
تاریخی می توانند در خدمت درک هر چه 
واقعی تر از مسایل و رویداد های پيش آمده 

ش کردن به آن با گو. در آن دهه  قرار گيرند
نوارها و جمعبندی مسایل مطروحه می توان 
درس ها و تجربياتی آموخت و از آنها در 
پيشبرد امر مبارزه درشرایط کنونی استفاده 

مثًال نوارهای دور دوم اسنادی هستند . کرد
که یک بار دیگر نشان می دهند که مخالفين 
تئوری مبارزه مسلحانه که در شرایط شبه 

در قالب  از سقوط رژیم شاهبعد دمکراسی 
کار آرام "سازمان های مدافع به اصطالح 

فعاليت می کردند، اساس نظراتی " سياسی
که عليه چریکهای فدائی خلق اشاعه می 

به طور کلی . دادند را از حزب توده گرفته بودند
در برخورد به نظرات  تحریفاز بکار گيری روش 

 علمی تئوریسين های چریکهای فدائی خلق،
رفقا مسعود احمدزاده و امير پرویز پویان گرفته 
تا نظرات تئوریکی چون نسبت دادن 

به به  ٥٠رادیکاليسم موجود در مبارزات دهه 
اصطالح یأس و نا اميدی خرده بورژوازی، 

   .همگی به حزب توده تعلق دارند
نکته دیگر که به نظر می رسد که مورد توافق  

اسناد همه باشد این است که وقتی پای 
تاریخی در ميان است، بسيار مهم و ضروری 
است که چه در نام گذاری و چه در معرفی و 
توضيحاتی که در مورد آن اسناد داده می 
شود، نهایت دقت بکار برده شده و با احساس 
مسئوليت کامل برخورد شود تا مبادا توضيح 
نادرستی ارائه گردد، یا تاریخ اشتباهی ذکر 

قعيت آن اسناد اخالل ایجاد شود که در فهم وا
مسلمًا این . کرده و  حقيقت را خدشه دار کند

نکته مهمی است، اما متأسفانه تا جائی که 
به توضيحات ارائه شده در اول نوارها یا فایل 
های صوتی منتشر شده برمی گردد، آن 
توضيحات نه تنها از دقت الزم برخوردار نيستند 

  . نها وارد استبلکه به واقع ایرادات جدی به آ
نوارهائی که (در ارتباط با نوارهای دور اول 

برخورد بسيار متين، منطقی و  توأم با 
قاطعيت رفيق حميد اشرف در آنها زبانزد 

، اگر مغرضين را کنار )دوست و دشمن شد

بگذاریم  کسان دیگری ضمن قدردانی از اقدام 
در )  ١"(اندیشه و پيکار - تراب حق شناس " 

نوارها، تا کنون از جنبه هائی به  انتشار آن
توضيح داده شده برای معرفی آن نوارها، 

کرده  و تذکرات الزمی  ایرادات به جایی را وارد
که در جهت یاری به فهم  -را مطرح کرده اند

درست واقعيات، اصوًال باید با برخوردی 
یک مورد .  شایسته مورد استقبال قرار گيرند

به آن را به عنوان   نيز وجود دارد که برخورد
وظيفه ای مانده بر دوش خود می بينم که در 

  .همين نوشته به آن خواهم پرداخت
اما موضوع اصلی بحث من در اینجا نوارهای  

دور دوم و  یا در واقع درمورد توضيحی است 
که با امضای توأمان تراب حق شناس و 
اندیشه و پيکار به عنوان مقدمه و معرفی آن 

دراین . وتی منتشر شده استفایل های ص
توضيح ، چندین نکته نادرست و انحرافی وجود 

اینجا فقط به بعضی از آنها به  دارد که من در
طور گذرا اشاره خواهم کرد و بيشتر روی  یک 
مورد برجسته متمرکز خواهم شد که مربوط 
به برخوردی کامًال غير مسئوالنه با سازمان 

يق حميد چریکهای فدائی خلق در دوره رف
اشرف است؛ موردی که طی آن نویسنده یا 

از این به بعد (نویسندگان توضيح مورد نظر 
، خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا نا ")توضيح"

آگاهانه به اشاعه ادعاهای بی اساس و تکرار 
اتهامات کينه توزانه حزب توده عليه سازمان 

این، موضوعی است که حتمًا . ما، پرداخته اند
است نادرستی و غير واقعی بودن آن  الزم

نشان داده شود تا مبادا فردا به عنوان به 
بر عليه چریکهای فدائی خلق " سند"اصطالح 

بکار گرفته شود و در فهم درست حقایق 
  .تاریخی ایجاد سردرگمی نماید

یک طرف گفتگو در فایل های مورد بحث، آن 
طور که در توضيح فوق الذکر  گفته شده، دو 

از افرادی هستند که تاجائی که تا االن  تن
در آبانماه سال  معلوم گشته همراه عده ای

از سازمان چریکهای فدائی خلق ایران  ١٣٥٥
تعدادی که از قرار از همان . عمًال جدا شدند

آغاز در  ارتباط با حزب توده قرار گرفتند؛ و 
 ١٣٥٦درست در همين رابطه در آبانماه سال 

ازمان چریکهای فدائی گروه منشعب از س"
تا کنون سند و . ، اعالم موجودیت کرد"خلق

مدرکی بدست نيامده است که نشان دهد 
که حزب توده در زمانی که هنوز سازمان ما 

نشده بود،  ٥٥دچار ضربه های بزرگ سال 
بدرون آن رخنه کرده و با این افراد در درون 

اگر چنين امری (سازمان در تماس بوده است 
داشته باشد، آنوقت ممکن است واقعيت 

، )بتوان سرنخ آن ضربه ها را نيز بدست آورد
اما ارتباط گيری حزب توده با آن افراد در شرایط 
خاص بعد از ضربه های اساسی تيرماه به 
سازمان که طی آن رفيق حميد اشرف و 
رفقای همراه وی به شهادت رسيدند، واقعيت 

به ها، از در آن دوره به دليل سنگينی ضر. دارد
. هر نظر شرایط بسيار ناگواری بوجود آمده بود

دراین ميان، بسياری از ارتباطات از هم 
گسسته بود و خيلی ها با گرفتار شدن در یک 
شرایط سخت، برای حفظ خود و اجتناب از 
دستگير شدن، مجبور می شدند برای دریافت 
کمکی به طور اضطراری با دوستان و آشنایان 

در چنين شرایطی . اس بگيرندقدیمی خود تم
کامًال قابل تصور است که کسانی هم به تور 
حزب توده خورده و در آن گرفتار آمده باشند، 
همان طور که بعضی ها نيز موفق شده بودند 
که با سازمان مجاهدین خلق ارتباط برقرار 
کنند که البته از آن طریق دوباره به سازمان 

در یک . چریکهای فدائی خلق وصل شدند
 ٣١نوشته مرکزیت سازمان مجاهدین به تاریخ 

شهریور همان سال به این موضوع اشاره 
ما در همين : "...در آنجا آمده است. شده

جریان تماس های اضطراری با (  جریانات
برخی از رفقای فدائی که ارتباطشان قطع 
شده بود و یا تماس های دیگری که به علت 

دیگر دست داده حوادث این ماه ها با رفقای 
نفر از اعضاء سازمان  ١٠باقریب بيش از ) بود

رجوع کنيد به ..." (شما برخورد داشتيم
، دومين نشریه بحث "مسایل حاد جنبش ما"

بين سازمان مجاهدین خلق ایران و سازمان 
از انتشارات  - چریکهای فدائی خلق ایران

  )١٣٥٥ا اسفند ماه .خ.م.س
این مورد باید  هرچند به اظهارات حزب توده در

با احتياط برخورد کرد و نمی توان آنها را بدون 
چون و چرا و تحقيق پذیرفت، اما الزم است 

در مطلبی تحت . آنها را هم در نظر گرفت
از یک توده " روزگاری که سپری شد" عنوان 

: " ای به نام علی خدائی، چنين آمده است
ارتباط ما با رفقای منشعب در تهران منظم 

آنها سئواالتی داشتند که تا گرفتن . شد
پاسخ آنها و قانع شدن حاضر نبودند مشی 
مسلحانه را بکلی کنار بگذارند و به حزب 

از سوی این گروه زنده یاد فرزاد . بپيوندند
با نوید ) حسين قلمبر(دادگر به همراه سيامک 
قلمبر مسئول ....... در ارتباط قرار گرفتند

رزاد مسئول تشکيالت این گروه بود و ف
سرانجام ......ایدئولوژیک و یا چيزی شبيه آن

این گروه پذیرفتند که مشی مسلحانه را کنار 
بگذارند و زندگی عادی و توده ای را شروع 

در فایل های صوتی منتشر شده از ." کنند
هم کامًال می توان " اندیشه و پيکار"طرف 

متوجه شد که تقی شهرام از وجود رابطه بين 
د جدا شده از سازمان با حزب توده آن افرا

مطلع است و سعی می کند که دو فردی که 
با آنها به گفتگو نشسته است را متوجه 

مثًال از حزب توده به . خطرات این رابطه بکند
عنوان یک جریان پليسی نام می برد و می 

خدا عالمه که حزب توده حزب "گوید که 
خصًا ،  و مش"ساواکه یا حزب توده است اصًال 

  !مالحظاتي در باره يك سند تاريخي
  اشرف دهقاني

، از آنجا که به هر حال در ارتباط با جنبش مسلحانه یعنی جنبشی هستند که یک دوره ٥٠مسلم است که نوارهای به جا مانده از دهه ....
آنها به مثابه اسناد تاریخی . دارند خشان از تاریخ معاصر مردم مبارز ایران را رقم زد، به دليل مستند بودنشان از اهميت و ارزش تاریخی برخوردر

دی با گوش کردن به آن نوارها و جمعبن. می توانند در خدمت درک هر چه واقعی تر از مسایل و رویداد های پيش آمده در آن دهه  قرار گيرند
مثًال نوارهای دور دوم . مسایل مطروحه می توان درس ها و تجربياتی آموخت و از آنها در پيشبرد امر مبارزه درشرایط کنونی استفاده کرد

در  بعد از سقوط رژیم شاهاسنادی هستند که یک بار دیگر نشان می دهند که مخالفين تئوری مبارزه مسلحانه که در شرایط شبه دمکراسی 
فعاليت می کردند، اساس نظراتی که عليه چریکهای فدائی خلق اشاعه می دادند را از " کار آرام سياسی"زمان های مدافع به اصطالح قالب سا

 ....حزب توده گرفته بودند
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به گفته دو فرد مورد گفتگوی خود اشاره می 
در ارتباطند " توده ای"کند که گفته اند با یک 

نوار ( که نشریات حزب توده را به آنها می دهد
البته همه بحث و ). به بعد ٣٦از دقيقه  ٨

نظری که دو فرد طرف گفتگو با شهرام در این 
فایل ها مطرح می کنند خود آشکارا نشان 

ها " توده ای"که آن دو تحت تعليم می دهد 
قرار گرفته و همچون شاگردانی که تازه چيزی 
  .را یاد گرفته اند، آن تعليمات را تکرار می کنند

بر فایل های مورد بحث، " توضيح"در ارتباط با 
یکی از موارد نادرست، نام گذاری هائی است 

بدون  که روی صدای افراد طرف دوم گفتگو،
 در .و سندی صورت گرفته ارائه هيچ نشانه

در : " ،  این جمالت نوشته شده اند"توضيح"
این گفتگو از سوی س م خ ا، محمد تقی 
شهرام و از سوی گروه منشعب از س چ ف خ 
ا، تورج حيدری بيگوند و احتماال، حسين 

باید گفت ." حضور داشته اند) سيامک(قلمبر
نامی که برای بخش اول گفتگو عنوان شده، 

در یک طرف از چرا که . قابل قبول استکامًال 
گفتگوها، صدای تقی شهرام شنيده می 

این همان صداست که طرف گفتگو با ( شود 
، )رفيق حميد اشرف در نوارهای دور اول است

اما درمورد بخش دیگر این گفتگو چه باید 
تراب حق "؟ به عبارت دیگر این ادعای !گفت

سی را بر چه اسا" اندیشه و پيکار - شناس
باید قبول کرد که گویا در طرف دیگر این گفتگو 

احتماال حسين "تورج حيدری بيگوند و 
این  ؟."!حضور داشته اند)" سيامک(قلمبر

  .موضوع با تاریخ گفتگوها هم مرتبط است
با گوش کردن دقيق به نوارهای عرضه شده 
می توان متوجه شد که دو نفری که اسامی 

ده، خود را به فوق الذکر روی آنها گذاشته ش
تقی شهرام ، وابسته به یک گروه مستقل 
معرفی کرده اند و شهرام نيز درست با این 

اما آنچه . تصور با آنها به گفتگو نشسته است
چه در مورد  -آمده، با امر فوق " توضيح"در 

یکی از نام ها و چه تاریخی که برای گفتگوها 
  . مغایرت دارد -ذکر شده

سند از اهميت بسيار زمان و تاریخ در یک 
به خصوص در مورد . زیادی برخوردار است

مشخص این فایل ها هرگونه پس و پيش 
کردن آن، منجر به تعابير تاریخی متفاوت و یا 

مثًال اگر تاریخی که . مغایر با واقعيت می گردد
برای این گفتگوها " توضيح"امضاء کنندگان 

تاریخ ( تعيين کرده اند را حقيقت بپنداریم 
، با توجه )را ذکر کرده اند ١٣٥٥اواخر شهریور 

به این که در این تاریخ هيچگونه جدائی از 
سازمان چریکهای فدائی خلق صورت نگرفته و 
گروه مستقلی بوجود نيامده بود، آنوقت باید 
نتيجه گرفت که سازمان مجاهدین خلق در آن 
زمان در امور داخلی یک سازمان دیگر دخالت 

ادی از سازمان ما که هنوز در کرده و با افر
درون آن بودند مخفيانه ارتباط برقرار کرده و با 
آنها جلسات بحث و گفتگو ترتيب می داده 

یعنی گویا آنها از روش های ناسالم و . است
تاکتيک هائی استفاده می کرده اند که در 
جنبش ایران به عنوان روش ها و تاکتيک های 

و ضد خلق کثيف و رسوای حزب توده خائن 
ممکن است گفته شود . شناخته می شوند

که این تماس و گفتگوها در دوره قطع ارتباط 
ولی تاریخ آخر . بين دو سازمان صورت گرفته

که برای این گفتگوها ذکر شده  ١٣٥٥شهریور 
تاریخی است که دو سازمان مذکور با هم در 
ارتباط بودند، به طوری که در این تاریخ مرکزیت 

جاهدین برای سازمان چریکهای سازمان م
نگاه کنيد به (فدائی خلق نامه نوشته است 

مسائل حاد جنبش ما، دومين نشریه بحث "
اتفاقًا در آن نامه ). ا.خ.ف.چ.ا و س.خ.م.بين س

مشخص شده که ارتباط دو سازمان بعد از 
و  -تير، دوباره  ٨وقفه ای کوتاه پس از ضربه 

برقرار شده  - ١٣٥٥مدتها قبل از آخر شهریور 
  )٢(. بود

عالوه بر تعابير غير واقعی که ممکن است از 
تاریخ نادرست ذکر شده حاصل شود، امضاء 

، وقتی از حضور تورج حيدری "توضيح"کنندگان 
بيگوند در آن نوارها صحبت کرده اند، متوجه 
معانی ای که از این ادعا عاید می شود هم  

ه بيگوند کسی است که حزب تود. نبوده اند
ت از سازمان مدعی شد که می خواسته اس

چریکهای فدائی خلق انشعاب کند ولی قبل 
در درگيری با ساواک  ١٣٥٥از آن در مهرماه 

نام بيگوند را در واقع حزب توده با . کشته شد
. انتشار کتابی به نام او بر سر زبان ها انداخت

تراب حق " (توضيح"امضاء کنندگان )  ٣(
، صرفًا به خاطر این )اراندیشه و پيک - شناس

که آن به اصطالح حزب در تعقيب منافع ضد 
خلقی اش عليه چریکهای فدائی خلق، بيگوند 
را به عنوان یک رفيق شهيد، رهبر گروه 
منشعبين معرفی کرده، نام یک طرف گفتگو 
در آن نوارها با تقی شهرام را بيگوند ذکر کرده 

ح دهند اگر غير از این است آنها باید توضي. اند
که چه کسی به آنها گفته است که یکی از 
آن صداها متعلق به بيگوند و دیگری متعلق به 

در این رابطه شاهدی معرفی   قلمبر است؟
از طرف . نشده و یا مدرکی ارائه نشده است

دیگر، اساسًا تورج بيگوند که هنوز از سازمان 
انشعاب نکرده و یک ماه قبل از این که 

شوند به شهادت رسيده  کسانی از آن جدا
بود، نمی توانسته یک طرف گفتگو با تقی 

در واقعيت امر، طرف . شهرام  بوده باشد
گفتگوی شهرام، نه تورج بيگوند در اواخر 

بلکه افراد گروهی بودند که  ١٣٥٥شهریور 
. حتی مدتها از شکل گيری آن گذشته بود

مدرکی در دست است که حقيقت این امر را 
و در خود متن گفتگوی آغازین در ثابت می کند 

درست . این نوارها می توان به آن دست یافت
در ادامه  - در آغاز و اول نوار های منتشر شده

صحبتی که در نوار های عرضه شده موجود 
  :جمالت زیر شنيده می شود - نيست

دستور جلسه هست که شما : ...صدای اول"
  هم با هاش موافقيد که؟

يست که بهش اضافه مواردی ن: تقی شهرام
بکنيد، یا به اصطالح موارد اضافی نداره از نظر 

  شما؟
یک قسمتی هست راجع به : صدای دوم

  ...انشعاب چند تا رفيق از ما 
صحيح، یعنی از گروه مجدد :تقی شهرام 

  ...!شما
  . "آره: صدای دوم

همانطور که مالحظه می شود تقی شهرام 
گوید  که می" صدای دوم"در ارتباط با صحبت 

از : " ، می پرسد"انشعاب چند تا رفيق از ما"
این جمالت اوًال بيانگر آنند " گروه مجدد شما؟

که طرف گفتگوی شهرام، افراد یک گروه 
انشعاب "ثانيًا آنها از . شکل گرفته هستند

از گروه خودشان به تقی شهرام " چند تا رفيق
این به معنی آن است که موقع . می گویند

مورد بحث، حتی مدتی از  ضبط نوارهای
جدائی آنها از سازمان و شکل گيری آن گروه 
مستقل گذشته بود، به طوری که به قول 

دیگه هم در " چند تا رفيق"سخن صدای دوم ، 
. طی مدتی مجددًا از آنها انشعاب کرده بودند

همه اینها نشان می دهند که گفتگوها باید 

عنی مدتی بعد از جدائی تعدادی از سازمان، ی
بر . صورت گرفته باشد آبان ماه مدتی بعد از

از  ١٣٥٥این اساس نه ذکر تاریخ شهریور 
درست است و " توضيح"طرف امضاء کنندگان 

نه عنوان کردن تورج بيگوند به عنوان یکی از 
  !. طرفين گفتگوها در این نوار ها

در اینجا جا دارد که در حاشيه موضوع هم که 
يدری بيگوند و برای شده، در دفاع از تورج ح

ثبت در تاریخ بگویم که به کسی که هنوز از 
سازمانی انشعاب نکرده و با هر عقيده و 
نظری، در درون آن سازمان به شهادت 
رسيده، نمی توان مارک و برچسب منشعب 

در . از سازمان چریکهای فدائی خلق را زد
" چریک فدائی"، در شرایطی که ١٣٥٦سال 

حتی مقدس برای توده  نامی بسيار محبوب و
های مردم بود، حزب توده در جهت پيشبرد 
اميال تبهکارانه اش، به شهيدی نياز داشت 
که به هر صورت، با آن نام محبوب مرتبط 

از این رو ضمن علم کردن گروهی در . باشد
مقابل سازمان چریکهای فدائی خلق، شهيد 

حال . مورد نياز خود را در تورج بيگوند پيدا کرد
ر نه ادعاها و پيش بينی ها و غيره بلکه اگ

با توجه  - خود واقعيت مورد قضاوت قرار بگيرد
به این که تورج بيگوند از سازمان چریکهای 
فدائی خلق انشعاب نکرده و در درون آن 

بيشتر از  -سازمان به شهادت رسيده است
این نباید اجازه داد که حزب توده، تورج بيگوند 

چریکهای فدائی خلق را منشعب از سازمان 
خوانده و با سوء استفاده از شهادت او، به 

  .اشاعه اندیشه های منحط خود بپردازد

، "توضيح"اکنون به داستان عرضه شده در
عليه سازمان چریکهای فدائی خلق بپردازم 
که نمی توان باور کرد که ابداع کنندگانش 

 - تراب حق شناس"حزب توده نبوده بلکه 
  . می باشند "اندیشه و پيکار

، با توسل به داستانی که "توضيح"در متن 
آن را برای تمسخر و اصلی اش ابداع کنندگان 

بی اعتبار کردن و بی مایه نشان دادن 
سازمان چریکهای فدائی خلق در ( سازمان ما 

دوره قبل از ضربه های سنگين تير ماه 
، انشاء کرده اند، ادعاهائی شده است )١٣٥٥

و بی پایه ای بيش بر عليه  که  اتهامات کذب
ابتدا به این موضوع . این سازمان نيستند

به طور کلی با توجه به این که تأکيدکنم که 
سازمان چریکهای فدائی خلق در مرحله ای از 
رشد خود نتوانست به رهنمود های ارزشمند 
تئوریسين های خود یعنی رفقا مسعود 
احمدزاده و امير پرویز پویان عمل نماید و 
گسست از تئوری ظفر نمون چریکهای فدائی 

به جای " تبليغ مسلحانه("خلق ایجاد شد
" مبارزه مسلحانه هم استراتژی، هم تاکتيک"

، این امر نتایج عملی ناگواری به بار )نشست
چه با ورود افراد  ١٣٥٣از اواخر سال . آورد

زیادی با نظرگاه های مختلف و چه به طرق 
جوم نظرات دیگری، سازمان در معرض ه

در نتيجه، نظرات . انحرافی مختلف قرار گرفت
انحرافی و حتی تردید در مورد صحت مشی 
مبارزه مسلحانه نمی توانست در درون آن 

این، امری کامًال . سازمان بوجود نياید
اما وقتی صحبت نه به طور . پذیرفتنی است

کلی بلکه از یک مورد مشخص است و گفته 
 ١٣۵۴واسط سال در ا"می شود که بيگوند

شروع به انتقاد از مشی مبارزه مسلحانه 
، مدعيان این موضوع باید توضيح "پرداخت

و ! دهند که آنها از کجا به این موضوع پی برده
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چنين حرفی و تاریخی که ذکر شده را از چه 
و آن منبع تا چه حد ! منبعی بدست آورده اند

و بر چه اساسی می توان ! دارای اعتبار است
 - تراب حق شناس"؟ !ن استناد کردبه آ

که اصوًال می بایست برای " اندیشه و پيکار
های مستند منتشر شده، توضيح  نوار

ارائه بدهند، پاسخ مسایل فوق را  مستندی
بی جواب گذاشته و صرفًا ادعای حزب توده 

را تکرار  ٥٧و سال  ٥٦ای ها در اواخر سال 
ینجا بر برای تأکيد بگویم که بحث در ا. کرده اند

بحث . سر درستی یا نادرستی آن ادعا نيست
نویسنده و نویسندگان  بر سر طرز برخورد

است که به هيچوجه سعی نکرده " توضيح"
اند مستند سخن بگویند و نشان دهند که 

  !منبع معتبری اظهارات آنها را تأئيد می کند
اما از این هم گذشته در ادامه، در مورد  

چریکهای فدائی  چگونگی ارتباط  سازمان
اواسط " توضيح"به گفته ( خلق در همان زمان 

که رفيق حميد اشرف و رفقای  ١٣٥٤سال 
با تورج بيگوند، ) مسئول دیگر زنده بودند

مطالبی مطرح شده که اتهاماتی بيش 
در این " ادعا شده است که گویا . نيستند
س چ ف خ ا، وی را برای مطالعه بيشتر  زمان

نه، خارج از روابط مستمر به یک خانه جداگا
سازمانی، فرستاد و دو نفر رابط برایش تعيين 

معنی جمالت فوق ). تأکيد از من است" ( کرد
خانه "چيست؟ اساسًا  زندگی در یک 

را " جداگانه، خارج از روابط مستمر سازمانی
در عمل چگونه باید برای خود تصویر نمود؟  
واضح است که با این ادعا سعی شده به 

اننده القاء شود که بيگوند را به خاطر خو
داشتن نظراتی مغایر با نظرات شناخته شده 
سازمان به خانه ای فرستاده بودند تا نتواند با 
کسی در ارتباط قرار گرفته و نظراتش را به 

اتهام عدم تحمل نظرات (دیگران منتقل بکند؟ 
اما اگر چنين است ). مخالف به سازمان ما
ود که سازمان چریکهای پس چرا گفته می ش

دو نفر رابط برایش تعيين " فدائی خلق،
غير " ؟ مگر در خانه های به اصطالح "!!کرد

سازمان در آن سال ها افراد با چند " جداگانه
نفر در تماس بودند که او با و جود ارتباط با دو 

خارج از روابط " نفر از افراد سازمان، باز 
خانه "اسًا ؟ اس!!مستمر سازمانی قرار داشته

اندیشه و  - تراب حق شناس"از نظر " جداگانه
چه نوع خانه ای است؟ آیا امضاء " پيکار

اگر هم هيچوقت در دهه " توضيح" کنندگان 
خانه های در ایران نبوده و عمًال زندگی در  ٥٠

سازمان های چریکی را تجربه نکرده  جداگانه
اند و به محدود بودن تعداد افراد در آن خانه ها 
وقوف ندارند، هيچوقت هم راجع به این 
موضوع نشنيده اند که در آن سازمان ها افراد 
به صورت قبيله ای و ایلی در یک خانه یا محل 

چهار  - بزرگ زندگی نمی کرده اند، بلکه سه
فعاليت می  جداگانهنفره در خانه های 

  ؟   !!کردند
تازه هر کسی که حداقل آشنائی به کار 

مورد نظر داشته باشد می  تشکيالتی در دوره
داند که یک فرد در تشکيالت با یک فرد رابط در 

حاال . قرار می گرفت" روابط مستمر سازمانی"
" چرا با این که گفته می شود که تورج بيگوند 

داشته، ) که خود امر عجيبی است" ( دو رابط
خارج از روابط "باز در این داستان کذائی، او 

از این !! می شودمعرفی " مستمر سازمانی
هم گذشته، در ادامه مطلب عنوان می شود 
که گویا بيگوند نه فقط با دو رابط در ارتباط بوده 
بلکه او با یک نفر دیگر در آن خانه زندگی می 
کرده است که ابداع کنندگان این داستان 

" هيجان انگيز"کذائی، برای هرچه بيشتر 
اما . اندبه او داده " نگهبان" کردن داستان، نام 

را کنار بگذاریم و بر " نگهبان"اگر فعًال نام 
مبنای این داده ها پيش برویم که سازمان 
سه نفر را در تماس با تورج بيگوند قرار داده 
بوده، به خودی خود  بر ادعای مبنی بر ایزوله 

تا نظراتش در انزوا مانده و به کسی  - کردن او
  .خط بطالن کشيده می شود - منتقل نشود

به داستان فوق، " نگهبان"ا وارد شدن ب
دهندگان با احساس مسئوليت کامل " توضيح"

در حقيقت سازمان چریکهای فدائی خلق (!!) 
در دوره رفيق حميد اشرف را متهم می کنند 
که گویا هر کسی را که در سازمان نظری 

" مخالف داشت، زندانی کرده و بر سر او 
ا ادعا می گماردند؟ یا حداقل آنه" نگهبان

) مورد تورج بيگوند(ميکنند که در یک مورد 
 - تراب حق شناس" آیا ! چنين بوده است
این داستان را خود ابداع کرده " اندیشه و پيکار

و مسئوليت آن را می پذیرند؟ آیا حاضرند که با 
تا ! سند و مدرک چنين اتهامی را ثابت کنند

ز دیگران حرف آنها را قبول کرده و با آنها هم آوا
شوند که گویا در سازمان چریکهای فدائی 

، جو کامًال غير دموکراتيک ١٣٥٤خلق در سال 
حاکم بوده تا جائی که نظرات افراد را خفه 

؟ یا !کرده و خود آنها را زندانی می کرده اند
نه، چنين چيزی در اساس یک دروغ محض 

فقط "  توضيح"است و نویسنده یا نویسندگان 
های صوتی فرصتی  نوارار به تصور اینکه  انتش

برایشان بوجود آورده که می توانند عليه 
سازمان چریکهای فدائی خلق هر اتهامی را 
وارد کنند، این داستان کذائی را از دشمنان 
مردم به عاریه گرفته و غير مسئوالنه تکرار 

  ؟!کرده اند
در ادامه داستان بی اعتبار فوق، این کوشش  

چریکهای فدائی  هم صورت گرفته که سازمان
خلق به اصطالح بی مایه و پوسيده و 
شکست خورده نيز جلوه کند، چرا که در ادامه 

که  -یعنی ادعا شده - داستان معلوم می شود
به معنی گویا (عليرغم زندانی کردن بيگوند 

قرار دادن او در یک خانه جداگانه خارج از روابط 
) مستمر سازمانی و گماردن نگهبان بر سر او

به طور کلی عليرغم همه تالش رفيق حميد و 
اشرف و دیگر رفقای مسئول برای خفه کردن 

با بحث و گفتگو، " نظرات او در سازمان، وی 
دو عضو رابط تشکيالت و یک عضو نگهبان خانه 

چه جای شادی و ."! را نيز با خود همراه کرد
نویسندگان اصلی این مهمل، از ! شعفی

خود بدست آورده  موفقيتی که روی کاغذ برای
داده اند البته که " شکست"و رفقای ما را 

  ! مسرور و شادمان شده اند
  

واقعيت این است که ابداع کنندگان مهمالت 
، "اندیشه و پيکار –تراب حق شناس "فوق نه 

بلکه افرادی متعلق به جبهه دشمنان مردم 
تراب حق "گناه . ها هستند" توده ای"یعنی 

بخوان بی " ( اراندیشه و پيک –شناس 
مسئوليتی شان در انتشار هر مطلبی بر عليه 

، فقط در آن )سازمان چریکهای فدائی خلق
است که ادعاهای بی سند و مدرک حزب 
توده رسوا و دشمن قسم خورد طبقه کارگر و 
چریکهای فدائی خلق و همه توده های 

" ستمدیده ایران را بی چون و چرا به عنوان 
د به خورد خواننده داده با امضای خو" حقيقت

اندیشه  –تراب حق شناس "در واقع، آنچه. اند
به نام و مسئوليت و امضای خود در " و پيکار

منتشر کرده اند، جز اتهامات بی " توضيح"
ها بر عليه " توده ای"شرمانه و کينه توزانه 

سازمان چریکهای فدائی خلق نيست؛ و 
اینان فقط رونویسی کردن از روی " گناه"
ست آن عناصر ضد خلق و تکرار مهمالت د

  . آنهاست
  

" اندیشه و پيکار - تراب حق شناس" از 
بپرسيد که شاهد یا مدرک شما در اثبات 

؟ نه، این !چنان داستان کذائی چيست
پرسش هم الزم نيست چون آنها برای 

تعيين کرده " منابع"خود " توضيح"سخنان و 
یا گو" منابع"در نتيجه باید به سراغ . اند

آنها رفت و دید که در آنجا چه ها عليه " معتبر"
سازمان چریکهای فدائی خلق نوشته شده 

را نوارهای موجود " منابع"یکی از .  است
معرفی کرده اند بدون آن که بگویند در سخنان 
چه کسی یا کسانی و در کدام قسمت از 

هر . نوارها چنان اباطيلی مطرح شده اند
بحث گوش کرده  کسی که به نوارهای مورد

باشد، با روشنی خواهد گفت که در آن نوارها 
 -تراب حق شناس" توضيح" چيزی در تأئيد 
بنابراین، ذکر . وجود ندارد" اندیشه و پيکار

چنين آدرسی به خصوص برای کسانی که 
نوارهای مورد بحث را گوش نکرده اند، نمی 

  .   تواند جز نقش گمراه کنندگی داشته باشد
  

ها " توده ای"ر، اظهارات یکی از منبع دیگ
 ٦٠که در دهه خونين " توده ای"آن هم  -است

شخصًا همکار دستگاه سرکوب بود و دستش 
در دست جمهوری اسالمی جنایتکار قرار 

، "توضيح"متأسفانه امضاء کنندکان . داشت
حرفها و ادعاهای چنين کسی را عليه 
سازمان چریکهای فدائی خلق، عينًا و بی و 

دراینجا روی این  .کاست تکرار کرده اند کم و
امر تأکيد کنم که در این شکی نيست که 
برای پی بردن به حقيقتی می توان از منابع 

ولی نمی توان و . دشمن هم سود جست
درست نيست که چشم بسته هر چه از زبان 
دشمن گفته شده است را حقيقت ناب تلقی 

ننده کرده و به نام و اعتبار خود به خورد خوا
ادعاهای هر کسی و به خصوص دشمنان ! داد

ها گرفته تا " توده ای"شناخته شده مردم، از 
عوامل جمهوری اسالمی، را باید با داده ها و 
تجربيات عينی موجود سنجيد و با تجزیه و 
تحليل علت ومنافعی که در پشت آن ادعاها و 
سخنان خوابيده است، با احتياط به آنها 

در صورت لزوم از آنها استفاده برخورد نموده و 
" اندیشه و پيکار - تراب حق شناس"اما . کرد

چنين کاری را نکرده اند، بلکه آنها هر سخن و 
ها که تبهکاری و دشمنی " توده ای"ادعای 

کينه توزانه شان با توده های تحت ستم مردم 
و نيروهای انقالبی، حقيقت ثابت شده ای 

ی خواننده است را دربست قبول کرده و برا
مسلم است که اگر به جای . نقل کرده اند

، "اندیشه و پيکار -تراب حق شناس"امضای 
بود، " توضيح"امضای حزب توده در زیر آن 

خواننده، تره هم برای آن ادعاها خورد نمی 
اما آنها امضای خود را گذاشته و گوئی . کرد

که منبع موثقی را معرفی می کنند، خواننده 
روزگاری که آسان : " اند به را رجوع داده

سپری نشد، بخش دوم از یادمانده های علی 
  "!!   خدائی

ببينيم، علی خدائی کيست؟ این شخص در 
روزهای دشواری که " نوشته ای تحت عنوان 

، خود را در "فدائی ها در انتظار یورش بودند
عضو مشاور کميته مرکزی "  ٦١پایان سال 

عرفی کرده و م) منظور حزب توده است" (حزب
عضو رهبری سازمان "افزوده است که قبًال 
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سازمان نوید، خود را بخش .(بوده است" نوید
فعال حزب توده در سال های قبل از قيام 

اما ). در ایران معرفی کرده است ٥٧بهمن
برای شناخت بيشتر او باید به این واقعيت 
اشاره کرد که در شرایطی که رژیم جمهوری 

سری خود به مردم مبارز اسالمی هجوم سرا
آغاز کرد، حزب توده و  ٦٠ایران را در سال 

سازمان اکثریت به آستان بوسی این رژیم 
سرکوبگر رفته و با شرکت در سرکوب های 
خونين و جنایتکارانه جمهوری اسالمی، در 
عمل، نوکری وسرسپردگی خود را به 

درست در . سردمداران این رژیم نشان دادند
ری اسالمی برای سرکوب زمانی که جمهو

کامل انقالب دموکراتيک و ضد امپریاليستی 
توده های مبارز مردم به هر عمل شنيع و 
کثيف و جنایتکارانه ای دست می زد و از این 
رو فضای جامعه تمامًا خونين بود و سعی می 
شد که ترس و رعب و وحشت جامعه را فرا 
گيرد، حزب توده و سازمان اکثریت، دم و 

ه سياسی خود را کامًال در خدمت دستگا
" منبع"در . پيشبرد اهداف این رژیم قرار دادند

" اندیشه و پيکار -تراب حق شناس" ای که 
را به آن رجوع داده اند، فرد " توضيح"خواننده 

نامبرده اعتراف می کند که در آن سال های 
خونين به چه صورت با دستگاه های حکومتی 

  . در تماس بوده است
ز حوزه های حزبی و کوششی که برای او ا

ظاهرًا عوامل ( پاک کردن آن از نفوذ عوامل غير
: " به عمل می آمده صحبت می کند) حکومت

ابتدا بصورت غير منظم از حوزه هائی که 
حدس زده می شد کسانی به داخل آن ها 
نفوذ کرده اند گزارش های دقيق خواسته می 

ورزیده و مسئوليت این حوزه ها به افراد . شد
اما، از سال . اغلب زندان دیده سپرده شد

تصميم گرفته شد که این حوزه ها  ١٣٦٠
دقيق تر زیر نظر قرار بگيرند و روی آنها کار 

برای نمونه برخی از این . اطالعاتی بشود
افراد را تيم تعقيب دنبال کرده و خانه و پایگاه و 

در . ارتباط های او کشف و گزارش شده بود
بطه طرح تهيه بولتن هيات سياسی همين را

تصویب شد که مجموعه گزارش های مربوط 
به این نوع حوزه ها و افراد باید به مسئول این 
بولتن می رسيد و او آن ها را تنظيم کرده و 

این بولتن فقط . دراختيار هيات سياسی بگذارد
در یک نسخه تهيه می شد و درجلسات 

می  هيات سياسی خوانده شده و بایگانی
. مسئوليت این بولتن را به من سپردند. شد

" ترابی"محل تهيه این بولتن نيز دفتر زنده یاد 
وکيل حزب در خيابان جمهوری در نظر گرفته 

همان دفتری که کارهای روابط یعنی . شد
عمومی و نامه نگاری های حزب با ارگان های 

از جمله . حکومتی در آنجا انجام می شد
پيام ها و نظرات رهبری حزب انتقال نامه ها و 

برای آیت اهللا خمينی، یا نامه نگاری با ریاست 
وقت مجلس که هاشمی رفسنجانی بود و یا 
با زندان اوین و شخص اسداهللا الجوردی و 

تأکيد ها از نویسنده این سطور " ( .دیگران
  ")است

بنابراین روشن است که علی خدائی که 
مان اظهارات و ادعاهای وی بر عليه ساز

تراب حق "  چریکهای فدائی خلق از طرف
به عنوان منبع " اندیشه و پيکار - شناس

توده "به خواننده معرفی شده، یک " موثق"
خدمت گزار جمهوری اسالمی آنهم در " ای

شرایطی است که آن رژیم با قساوت و بی 
ساله  ١٣-١٢رحمی تمام حتی به بچه های 

جمله  مرتبط با سازمان های مخالف رژیم و از

فرد . مرتبط با سازمان پيکار، برخورد می کرد
مذکور در چنين شرایطی با خود قصاب زندان 

من : " خود وی می گوید. اوین در ارتباط بود
یادم هست که بارها برای مالقات رفيق 
عموئی با اسداهللا الجوردی که هر دو یکدیگر 
را از زندان شاه می شناختند وقت مالقات 

ست که اظهارات چنين روشن ا". گرفتم
شخصی درمورد نيروهای انقالبی نمی تواند 
به زهر کينه و خشم، از نوع همان کينه و 
خشم الجوردی ها نسبت به مردم و نيروهای 

چنين شخصی است که . انقالبی آلوده نباشد
معرفی شده ادعاها " منبع"در آن به اصطالح 

و اتهامات بی اساسی راعليه سازمان 
ی خلق مطرح کرده و نوشته چریکهای فدائ

عسگر آهنين جگر موفق شد : " است
اطالعات دیگری در باره بحث های درونی 
رفقای چریک برخی خانه های تيمی بدست 

در جریان همين پيگيری معزز توانست . آورد
جزوه حيدری بيگوند را از طریق آهنين جگر به 

که البته با این اطالعات . هاتفی برساند
نظراتی که پيدا کرده در سازمان  بيگوند بدليل

چریک ها منزوی شده و حتی او را در یک 
خانه تيمی نيمه زندانی کرده اند و معزز 
مسئول ارتباط های او با خارج از خانه و خرید و 

در ادامه گفته شده است  .دیگر امور است
بيگوند در آن  نگهبانمعزز در حقيقت : " که

فعًال ). من استتأکيد ها از ".( خانه تيمی بود
به کل این داستان که خود جای تأمل دارد 
نمی پردازم، ولی در ارتباط با بحث فعلی، 

تراب حق " شود همانطور که مالحظه می 
بی سند و  ، اظهارات"اندیشه و پيکار - شناس
چنين شخصی را برای قبوالندن آن مدرک 

ادعاهای کذائی بر عليه سازمان چریکهای 
نده، به عنوان گویا منبع فدائی خلق به خوان

  . خود معرفی کرده اند" موثق"
 -تراب حق شناس"  گویا موثق دیگر" منبع"در 

توده "،  یعنی در نوشته یک "اندیشه و پيکار
الهی، . ع "ضد خلق دیگر تحت عنوان " ای

مشی مسلحانه جانفشانی بی حاصل یک 
در ارتباط با تورج بيگوند  ،"نسل انقالبيون ایران

در . و اتهامات مشابهی مطرح شده اند ادعاها
انتشار آثارش " :آنجا چنين نوشته شده است 

را در سازمان ممنوع اعالم کردند و خودش را 
این گویا همان ." به خانه ای دیگر تبعيد کردند

در . آمده" توضيح"است که در " خانه جداگانه" 
" نوید"ارتباط با سازمان " ادامه گفته شده که 

اد حزب توده ایران در آن سالها در بعنوان نم
داخل کشور، از سوی هم خانه و رابط بيگوند 
با سازمان چریک ها سرانجام برقرار شد، 
گرچه دیر هنگام و پس از کشته شدن 

هم خانه بيگوند که نقش نگهبان او ..... بيگوند
با نام " معزز"در خانه محل تبعيد او را داشت، 

". د منتقل شد به سازمان نوی" علی"مستعار 
اکنون می توان همانطور که مالحظه شد، 

ذکر شده در داستان " نگهبان"معلوم کرد که 
 –تراب حق شناس "مطرح شده در توضيح 

و  !از کجا نشأت گرفته است" اندیشه و پيکار
خواننده کامًال می تواند مطمئن شود که 

، آن داستان "توضيح"نویسنده یا نویسندگان 
در آن را خود ابداع " نگهبان"کذائی و شخصيت 

. نکرده بلکه از جای دیگری اقتباس کرده اند
دو "بقيه داستان نيز مثًال آنجا که گویا بيگوند، 
را با " عضو رابط تشکيالت و یک عضو نگهبان

توده "خود همراه می کند نيز از روی دست 
الهی .در همان نوشته ع. ها نوشته شده" ای

اما این " : جمالت زیر نوشته شده است
شورشی، آسان از عقاید و یافته های نوینش 

و در همان خانه ای که برای دست نکشيد 
انزوا به آن منتقل شده بود، با هم خانه و رابط 
سازمانی اش طرح بحث بر سر همين نظرات 

منطق و استدالل . و یافته های نوین را ریخت
او که در همين کتاب حاضر می خوانيد، آنچنان 

ود که نگهبان خانه و دو رابط سازمانی قوی ب
تأکيد (".این دوران او را نيز تحت تاثير قرار داد

تراب حق " " توضيح"اگر به ). ها از من است
رجوع کنيم خواهيم " اندیشه و پيکار - شناس

دید که آنها همين حرفها را با گذاشتن امضای 
کپيه . خود به پای آن، صرفًا تکرار کرده اند

وی  : "ن به این صورت استبرداری اشا
با بحث و گفتگو، دو عضو رابط ) بيگوند(

تشکيالت و یک عضو نگهبان خانه را نيز با خود 
  ."همراه کرد

اتفی، مقدمه کتاب تورج حيدری رحمان ه"
، منبع "١٣۵۶بيگوند، انتشارات سازمان نوید، 

 - تراب حق شناس"ذکر شده دیگری از طرف 
استفاه از آن است که با " اندیشه و پيکار

و حسين تورج بيگوند مختصرًا درمورد زندگی 
به طور کلی، همانطور . قلمبر توضيح داده اند

های معرفی شده " منبع"که با نگاهی به 
مالحظه شد، همه مطالبی که در ارتباط با 

آمده بيانگر آن است " توضيح"داستان فوق در 
صرفًا " اندیشه و پيکار - تراب حق شناس"که 

اتهامات کينه توزانه حزب توده نسبت  به پای
به سازمان انقالبی چریکهای فدائی خلق 
امضای خود را گذاشته و ضمن  اعتبار دادن به 

ها، به نوبه " توده ای" حزب توده رسوا و تطهير
خود خواسته یا ناخواسته کوشيده اند به 
اعتبار سازمان چریکهای فدائی خلق در دوره 

  .نندرفيق حميد اشرف لطمه بز
گروه "آنچه به نام واقعيت این است که 

منشعب از سازمان چریکهای فدائی خلق 
معروف شد، توسط حزب توده از ميان " ایران

افرادی که با سازمان چریکهای فدائی خلق 
شناخته می شدند، ساخته و پرداخته شده 

در واقع، این حزب توده بود که با تئوری . بود
هویت داد،  پردازی های خود به آن گروه

ها هم به آن " توده ای"واقعيتی که امروز خود 
تحت عنوان در مطلبی  مثًال. اعتراف می کنند

، "این منطق خلع سالح چریکی را با خود آورد"
بخش سوم بيانيه گروه منشعب : " نوشته اند

از چریک های فدائی خلق را در این شماره راه 
تفی این بيانيه را رحمان ها. توده می خوانيد

بر مبنای چهار صفحه نظراتی که رفقای رابط 
منشعبين بعنوان جمعبندی خود دراختيار وی 

این ": در ادامه، گفته شده".  گذاشتند نوشته 
بيانيه پایان مشی چریکی و ترور و پيوستن به 
مشی توده ای بود و سرانجام بحث های 
طوالنی که هاتفی با زنده یاد فرزاد دادگر 

در اصل، این بيانيه . وه داشتبعنوان رابط گر
مفصل، خالصه آن بحث های طوالنی است 
که هاتفی با رفقای منشعب داشت و 
مسائلی که در آن طرح شده و می خوانيد، 
تدقيق شده و تدوین شده همان بحث 

الهی نيز .در مطلب ذکر شده از ع." هاست
گروه منشعب از چریک های  : "آمده است

ها و دیدارهائی  فدائی خلق از دل این بحث
که بصورت نوبتی با رحمان هاتفی رهبر 

در . "سازمان نوید ترتيب می یافت بيرون آمد
نسل جوان چپ باید بخواند "مطلبی به اسم 

تا بداند چرا نباید گذشته را بار دیگر تکرار 
، در ارتباط ) ٢٨٫٠٧٫٢٠٠٨ ١٨٧راه توده "(کرد

رف با کتابی که با نام تورج حيدری بيگوند از ط
انتشارات حزب توده منتشر شده هم نوشته 

همراه با همين  ١٣٥٥این کتاب در سال : " اند
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مقدمه و یک تحليل همه جانبه از اوضاع ایران 
به قلم رحمان هاتفی رهبر سازمان نوید 

مقدمه را رفقای منشعب نوشتند . منتشر شد
  ) ٤(" که می خوانيد و تحليل را هاتفی نوشت

. مطلب دیگر نيز برخورد کنم در آخر باید به دو
مورد اول مربوط به موضوعی است که در 

نویسنده یا نویسندگان آن . آمده" توضيح"
 ١٢تورج بيگوند در : "توضيح نوشته اند که

بر سر یک قرار تشکيالتی لو  ١٣۵۵مهرماه 
یک ماه بعد در آبان . رفت و به شهادت رسيد

 ، گروه وی انشعاب را اعالم کرد و١٣۵۵ماه 
وابسته به (کمی بعد پيوستن به سازمان نوید 

قسمت اول ." را اعالم نمود) حزب توده ایران
، تقریبًا تکرار جمالتی است که "کمی بعد"تا 

در مقدمه کتابی که حزب توده به نام بيگوند 
اما واقعيت به آن . منتشر کرده آمده است

. گونه نيست که در این جمالت بيان شده
ازمان، گروهی نداشت که بيگوند در درون س

را اعالم " انشعاب"یک ماه پس از شهادت وی 
تراب "ها و با رونویسی از آنها " توده ای! "کند

، تعداد دوستان "اندیشه و پيکار - حق شناس
بيگوند را سه نفر ذکر کرده اند که البته آنها 

اما با داده های موجود . هم یک گروه نبودند
کامل به حساب آورد، که البته نمی تون آنها را 

می توان گفت که پس از شهادت رفيق حميد 
اشرف و رفقای دیگر، در شرایط پراکندگی و 
قطع ارتباط ها و به طور کلی با به هم ریختن 
اوضاع سازمان، تعدادی که درستی مشی 
مسلحانه را مورد سئوال قرار داده و 
تردیدهایشان پس از ضربه های سنگين سال 

شده بود، در آبانماه آن سال هم تقویت  ١٣٥٥
حساب خود را از بقيه رفقای سازمان جدا 

این عده که هنوز به صورت گروهی . کردند
منسجم در نيامده بودند، جدائی خود را نيز با 

در طی مدتی بين . اطالعيه ای اعالم نکردند
آنها و عناصری از حزب توده ارتباطی بر قرار 

ها به این  "توده ای"این موضوع را . می شود
شکل مطرح می کنند که آنها از طریق امير 
معزز، کسی که قبًال با تورج بيگوند هم خانه 
بود، توانسته اند با افراد دیگری از سازمان 

بی . چریکهای فدائی خلق تماس بر قرار بکنند
تردید، ادعاهای حزب توده را بدون بررسی 
وتحقيق کامل نمی توان و نباید پذیرفت، ولی 

طور کلی به گونه ای که واقعيت های به 
بعدی بيانگرند، ارتباط حزب توده با جداشدگان 

دو . از سازمان، یک واقعيت و امر محرزی است
فردی هم که در نوار های صوتی مورد بحث 
طرف گفتگوی تقی شهرام هستند، ارتباط 

  .خود با حزب توده را انکار نمی کنند
نام  آنچه مسلم است این است که آنچه به

گروه منشعب از سازمان چریکهای فدائی 
خلق معروف شده نه در آبان ماه همان سالی 
که سازمان چریکهای فدائی خلق مورد 
حمالت شدید ساواک قرار گرفت، یعنی در 

، بلکه آن گروه پس از آن تاریخ و ١٣٥٥سال 
بعد از یک سال ارتباط مداوم با حزب توده 

عالم در واقعيت امر نيز ا. شکل گرفت
گروه منشعب از " موجودیت گروهی به نام 

نه در سال " سازمان چریکهای فدائی خلق
تازه . بود ١٣٥٦بلکه در آبان ماه سال  ١٣٥٥

در سال " گروه منشعب"همين به اصطالح 
" کمی بعد"، "توضيح"نيز به رغم ادعای  ١٣٥٦

پيوستن به سازمان نوید حزب توده را اعالم 
با تعمق الزم به هدفی اگر ! به هيچوجه. نکرد

که حزب توده از اعالم انشعاب یک گروه از 
سازمان چریکهای فدائی خلق تعقيب می 
نمود، توجه کنيم، خواهيم دید که اتفاقًا حزب 

توده تا جائی که برایش مقدور بود می 
که بدست " برگی"خواست از به اصطالح 

آورده بود، حداکثر استفاده را بکند و به راحتی 
در " چریکهای فدائی خلق"نبود نام حاضر 

. دنباله گروه دست ساز خود را از دست بدهد
این به اصطالح حزب، با همه کينه اش نسبت 
به چریکهای فدائی خلق، به خوبی از 
محبوبيت عنصر فدائی در ميان مردم مطلع بود 

؛ و همچنين به درجه نفرت توده )و هست(
 های مردم از آن حزب ضد خلقی نيز وقوف

در چنين اوضاعی برای آنها . داشته و دارد
بسيار سودمند بود که تا می توانند سياست 

گروه " ها و نظرات خود را تحت پوشش و نام 
" منشعب از سازمان چریکهای فدائی خلق

خودشان اذعان می کنند که . پيش ببرند
می خواستند ستادی برای  ٥٧وقتی در سال 

در ميان مردم  خود بزنند به دليل آن که شدیدًا
البته آنها از مردم به عنوان (منفور بودند 

با آنها ) طرفداران فدائی و مجاهد نام برده اند
انگار مشتی "طوری برخورد می شد که 

جذامی می خواهند در یک محله اعيان نشين 
و می نویسند که درچنان " ساکن شوند

به دادشان " رفقای منشعب " شرایطی 
روزگاری که آسان  - ائیعلی خد! ( رسيده اند

روشن است که حزب توده به ). سپری نشد
هيچوجه نمی خواست که پس از اعالم 

پيوستن به " کمی بعد"انشعاب گروه مزبور، 
اما روزگار به . سازمان نوید اعالم شود

خواست حزب توده پيش نرفت و مردم مبارز و 
گروه " "برگ"آگاه ایران اجازه بازی بيشتر با 

دقيقًا . به آن حزب منفور ندادندرا " منشعب
این توده مردم آگاه و مبارز بودند که حزب توده 
را مجبور کردند که زائيده خود را به درون 
خویش کشيده و دو روح را در یک قالب عرضه 

از آنجا که این موضوع نمودار یک تجربه . کند
ارزشمند تاریخی است، در اینجا تا حد امکان 

اجبار و زمان پيوستن گروه با جزئيات، چگونگی 
اما قبل . منشعب به حزب توده را ذکر می کنم

از آن، این نکته را یاد آوری کنم که تراب حق 
توده "که از نوشته " اندیشه و پيکار - شناس

عليه سازمان چریکهای " فوق الذکر" ای
فدائی خلق جمالتی برگزیده اند، می 

ستن توانستند ببينند که در آنجا هم تاریخ پيو
بعد از  ٥٧گروه منشعب به حزب توده، سال 

: " در آنجا آمده است . ذکر شده" انقالب"
گروه منشعب از چریک های فدائی خلق از دل 
این بحث ها و دیدارهائی که بصورت نوبتی با 
رحمان هاتفی رهبر سازمان نوید ترتيب می 

در حزب  ٥٧یافت بيرون آمد و پس از انقالب 
  ".فتهتوده ایران جای گر

بله، این مردم آگاه و مبارز ایران بودند که پس 
از علنی شدن سازمان های مخفی در سال 

، گروه منشعب را وادار کردند که نام  ٥٧
چریکهای فدائی خلق را از دنباله اسم خود 

این . برداشته و بعد رسمًا به حزب توده بپيوندد
امر به زمانی برمی گردد که پرسنل نيروی 

انشگاه صنعتی ميتينگی برگزار هوائی در د
در آن ميتنيگ وقتی نماینده گروه . کرده بود

منشعب، خواست پيام اش را برای جمعيت 
بخواند، مردمی که در آنجا حضور داشتند، 

. نه، پيامش را نخواند: همه یک صدا فریاد زدند
اینها همان هائی هستند که در روزهای 

وضع . سخت، فدائی ها را تنها گذاشتند
سازمان چریکهای "طوری شد که نماینده 

همان سازمانی که خود دچار "( فدائی خلق
اپورتونيسم گشته و باند فرخ نگهدار را به 

گرچه در آن زمان  -درون خود راه داده بود 

مردم، این را نمی دانستند و به آن سازمان به 
مثابه سازمان واقعی چریکهای فدائی خلق 

کرد تا او بتواند  ، پا درميانی)می نگریستند
اما باز جمعيت راضی نشد و . پيامش را بخواند

این فریاد در فضا طنين انداز شد که تنها به 
وابسته به حزب "این شرط بخواند که عبارت 

درست . را هم به اسم خود اضافه کند" توده
پس از این فضيحت بود که آن گروه دست ساز 

"  ها اعالم کرد که دیگر از اسم" توده ای"
گروه منشعب از سازمان چریکهای فدائی 

" کمی بعد"استفاده نخواهد کرد و " خلق ایران
رسمًا به حزب توده  ١٣٥٧در همان سال 

  .پيوست
  

یک موضوع در  آخرین مطلب این نوشته را به
تراب حق شناس در  ارتباط با توضيح مبارز عزیز

مورد نوارهای دور اول که یکی از طرف های 
ميد اشرف است، اختصاص می گفتگو رفيق ح

از آنجا  : "در آن توضيح گفته شده است. دهم
آه رفقاى فدائى در خارج آشور به دليل 

وارد شده . ا. خ. ف. ضرباتى آه به سازمان چ
بود اين نوارها را دريافت نكرده بودند، رفيق 
شهيد محمد حرمتى پور آه نمايندهء سازمان 

 ١٣۵۶سال  در خارج بود در اواخر. ا. خ. ف. چ
نسخهء ديگرى از نوارها را از ما  ١٣۵٧يا اوايل 

  ." خواست آه خودم در پاريس به وى دادم
من وقتی با این بيان یا درست تر گفته شود 

عجبا از چه . ادعا روبرو شدم، واقعًا جا خوردم
سخن گفته می شود؟ مگر ممکن است رفيق 
حرمتی پور چنان نوارهائی را از سازمان 

دریافت کرده باشد و من از وجود مجاهدین 
اتفاقًا تاریخ اواخر . آنها بی خبر بوده باشم

زمانی بود که بر  ١٣٥٧یا اوایل  ١٣٥٦سال 
عکس سال های قبل، من و رفيق حرمتی پور 

در ابتدا به . در تماس مداوم با یکدیگر بودیم
حافظه خود شک کردم، ولی در همان حال 

مان مقطع فضای تيره و کدری که درست در ه
بين مجاهدین و ما بوجود آمده بود از خاطرم 

در چنان فضائی چطور ممکن بود . گذشت
مجاهدین سخاوتمندانه نوار گفتگوها را به 

در آن مقطع . رفيق حرمتی پور داده باشند
 ٢سازمان مجاهدین خلق، نشریه شماره 

درون دو سازمان مجاهدین خلق ایران و 
یران را بدون سازمان چریکهای فدائی خلق ا

موافقت و حتی اطالع سازمان ما در کتابچه 
" مسایل حاد جنبش ما" ای تحت عنوان 

این کتابچه حاوی . انتشار بيرونی داده بود
اتهامی ناروا و مملو از برخوردهای تنگ نظرانه 

تا جائی که ما در . نسبت به سازمان ما بود
خارج از کشور در جریان بودیم، آنها در 

حضوری شان با دیگران نيز به طور  برخوردهای
شفاهی به بد گوئی از سازمان ما پرداخته و 
به طور کلی بر خالف سالهای قبل از ضربه 
هشت تير و شهادت رفيق حميد اشرف، 
نسبت به سازمان چریکهای فدائی خلق 
برخوردهای به قول معروف از باال و غير 

امروز در جنبش، هم . دوستانه ای داشتند
موجود است، " مسایل حاد جنبش ما"کتابچه 

هم اعالميه ای که در همان زمان از طرف 
سازمان چریکهای فدائی خلق در برخورد به 
اقدام آنها و تکذیب اتهام ناروا و بی اساس 
شان به سازمان ما، منتشر شد، و هم 
نشریه شماره اول بحث بين دو سازمان با 
 مقدمه ای که در آنهم برخورد مجاهدین مورد
نقد قرار گرفته و از طرف سازمان چریکهای 

  . فدائی خلق انتشار یافت، وجود دارد
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بی ارتباط نيست مطرح کنم که خيلی ها بعد 
نوار های (از انتشار آن نوار های صوتی 

، )گفتگوی رفيق حميد اشرف و رفقای دیگر
روی ضرورتی انگشت گذاشتند، و آن این که 

بایست دو به هنگام انتشار آن نوار ها می 
موضوع به روشنی و با صراحت پاسخ داده 

اول این که چرا نوارها در مدت . می شد
طوالنی گذشته در اختيار عموم قرار داده 
نشده بودند و دوم و شاید مهمتر از اولی، چرا 

اینها ! امروز، در تاریخ کنونی منتشر می شوند
پرسش های کامًال بجائی بوده و هستند، چرا 

اریخ فقط یک رقم نيست بلکه که مسلمًا ت
معرف اوضاع و احوال و شرایط مخصوص به 
خود است و از این رو ضرورت هر اقدامی در 
  . ارتباط با شرایط خودش باید توضيح داده شود

  
اما در آن توضيح، از پاسخ به این دو سئوال 
اجتناب شده و گویا برای پر کردن جای خالی 

که نسخه  آنها بود که این موضوع مطرح شده
ای از آن نوارها به فالنی و در چند سال بعد 
به بهمانی از سازمان چریکهای فدائی خلق 

به نظر من عليرغم بجا و الزم بودن . داده شد
پرسش انتقادی فوق الذکر، صرف انتشار آن 

های دیگر از طرف تراب حق  نوارها و  نوار
شناس ارزشمند و قابل ارج گذاری است و 

که گویا نوارها به این و آن هم  تأکيد بر این
داده شده بود، چيزی به ارج و ارزش آن اقدام 
اضافه نمی کند و مسلمًا چيزی هم از آن کم 

اما پرسيدنی است که اساسًا چه  .نمی کند
ضرورت و نيازی برای طرح چنين تأکيداتی 

؟ در هر حال، واقعيت این است !وجود داشت
ای رفيق که من نيز مثل خيلی های دیگر صد

حميد اشرف و گفتگوهای مربوطه را پس از 
انتشار به صورت نوار های صوتی در اینترنت 

اگر رفيق حرمتی پور آن نوارها را در . شنيدم
اختيار داشت مسلمًا من باید اولين کسی 
می بودم که آن رفيق آنها را برای گوش دادن 
، به او داده باشد و در این صورت مسلمًا ما در 

طالب آن با هم بحث و گفتگو می مورد م
  . که چنين نبود -کردیم 

  
برای من در ارتباط با این گفته که آن نوارها در 

به رفيق  ٥٧یا اوایل سال  ٥٦اواخر سال 
حرمتی پور داده شده بود، این سئوال هم 
مطرح است که اگر چنين نوارهائی در اختيار 
رفيق حرمتی پور بود حتمًا آنها را در اختيار 
رفقای دیگری هم که در آن زمان در کنار ما 

یا اگر در سال های بعد . بودند قرار می داد
افراد وابسته به سازمان فدائی آنها را در 

و قبل از (اختيار داشتند، حتمًا تا به امروز 
کسانی هم که ) انتشار آن نوار های صوتی

 تخصص خود را جمع آوری اطالعات درست و
رضه آنها به نام از گذشته و ع نادرست

اطالعات دست اول خود قرار داده اند، پيدا 
می شدند تا ده ها بار در مورد آن نوارها 
صحبت کرده و پز گوش کردن به آن نوارها را 

که چون اطالعی نداشته اند، ادعائی  - بدهند 
همچنين تا . نکرده و چنين چيزی نگفته اند

کنون هيچ کس و در هيچ زمانی مدعی نشده 
ر مورد آن نوارها چيزی از رفيق حرمتی که د

عالوه بر اینها، این به هيچ . پور شنيده است
وجه قابل پذیرش نيست که رفيق حرمتی پور 
نوار صدای رفيق حميد اشرف را در اختيار 
داشته ولی با بی اعتنائی آن را به کناری 

مطمئنًا اگر او ! گذاشته یا دور انداخته است
ار داشت حتی به خاطر چنان نوارهائی در اختي

حفظ صدای رفيق کبيرمان حميد اشرف هم 

با خود به ایران  ٥٧شده بود، آن را در سال 
کما این که در موردی دیگر من خود . می برد

این مورد را در زیر به . چنين برخوردی داشتم
تفصيل توضيح می دهم که خود می تواند 
گواهی دهد که در صورت دراختيار داشتن 

مورد بحث، با آنها نيز برخورد  نوارهای
  .مشابهی صورت می گرفت

  
سال ها نوار سرودی از رفيق حميد اشرف و 
رفيق مرد دیگری که برایم شناخته نشد را به 

این نوار که در اواخر سال . همراه داشتم
از آخرین ارتباط با رفقای داخل در  ١٣٥٣

خاورميانه بدست ما رسيده بود، آنقدر برای 
يت و با ارزش بود که آن را هيچوقت من با اهم

در آن سال ها من . از خودم دور نمی کردم
مرتب به این یا آن کشور مسافرت می کردم و 
به یک معنا در جای ثابتی به مدت طوالنی 

با این حال این نوار و همچنين . مستقر نبودم
رفيق ( یادگاری هائی که از رفيق داداشی

سال محمد علی خسروی اردبيلی که در
) در جبهه نبرد در ظفار شهيد شد ١٣٥٤

داشتم را به هر صورتی بود تا مقطع قيام 
تا زمان بازگشتم به ایران، حفظ  ١٣٥٧بهمن 
در ایران، یادگاری های رفيق داداشی را . کردم

در اولين فرصت به دست خانواده اش در بابل 
رساندم  و نوار رفيق حميد اشرف و رفيقی 

ر آن خوانده بودند را به دیگر که سرودهائی د
دست زنده یاد شاعر انقالبی، سعيد 
سلطانپور سپردم تا تکثير و در اختيار جنبش 

البته بيشتر سرودها را در آن نوار . قرار دهد
او در اول هر . رفيق حميد اشرف خوانده بود

سه جمله ای در وصف آن  - سرود هم دو 
 گفته بود، مثًال خوب بياد دارم که در ابتدای
سرودی که به اسم سرود چریکهای فدائی 
خلق معروف است با حالت افتخار آميزی این 

این سرود را رفيق کبير ما : "جمله را گفته بود
مسعود احمدزاده و رفقای همراه او موقع 
". رفتن به صحنه اعدام، می خواندند

او ( متأسفانه در اثر اشتباه رفيق داداشی 
سرودها گوش مرتب با اشتياق تمام به این 

، بيشتر صحبت های رفيق حميد )می داد
اشرف در آن نوار یا کامًال پاک و یا بریده بریده 

در هر حال به هنگام آماده کردن . شده بودند
آن نوار برای تکثير، همه این قسمت ها و 
صدای رفيق ناشناخته، پاک و تنها صدای 
سرود خواندن رفيق حميد اشرف در اختيار 

این همان نواری است که . فتجنبش قرار گر
 ١٣٥٧امروز در جنبش وجود دارد و در سال 

گرمی بخش قلب مردم و هزاران هوادار پرشور 
  . سازمان چریکهای فدائی خلق شد

  
مسلمًا بحث بر سر این نيست که ما از همه 

به . اسناد گذشته بخوبی محافظت کردیم
اتفاقًا خيلی از اسناد و مدارک . هيچوجه

ميان رفته اند یا در دسترس عموم گذشته از 
مثًال با این که یک نسخه از جزوه . نيستند

تحقيقات روستائی از منطقه قره داغ آذربایجان 
که رفيق بهروز دهقانی آن را با به جان خریدن 
خطرات زیاد و با درایت کامل تهيه کرده بود، به 
منطقه رسيد و ما آن را برای چاپ و انتشار به 

دیم، هيچوقت چاپ نشد و معلوم اروپا فرستا
هر چند به  -هم نشد چه بر سر آن آمد 

احتمال زیاد امروز در جائی مخفی نگاه داشته 
  .شده است

  
 : جمعبندی کنم

  

همت رفقای منتشر کننده اسناد مورد  -١
بحث، به عنوان انجام یک وظيفه 

تحسين . مبارزاتی، کامًال ارزشمند است
ر آنها در این کار دو چندان می شد اگ

توضيح خود برای این اسناد نيز مستند 
سخن می گفتند و مثًال بدون تحقيق 
الزم، برای گفتگوها تاریخ تعيين نمی 
کردند و يا عليرغم بی اطالعی از نام 
شرکت کنندگان در مباحثه با تقی 
شهرام، نام های غير واقعی روی آنها 

موضوعات دیگری ...نمی گذاشتند، و یا
رخورد به آنها موجب که چه بسا ب

تردیدهائی در موارد دیگر آن توضيح 
  .گردد

  
استناد به منابع حزب توده بدون  -٢

تعمق در ماهيت اين حزب هميشه 
خائن، و تکرار ادعا ها و اتهامات پوچ و 
بی اساس آنها ، کاری نيست که 

  .شايسته نيروهای انقالبی باشد
   
بر اساس اطالعات تا کنون موجود،  -٣

گروه منشعب از سازمان "به نام آنچه 
شهرت " چریکهای فدائی خلق ایران

یافته، گروهی بود که حزب توده طی 
تماس و کار روی افراد جدا شده از 
سازمان چریکهای فدائی خلق بعد از 

، برای ٥٥تير  ٨ضربه های سنگنين 
اشاعه نظرات خود بوجود آورد، و 
بالفاصله پس از علنی شدن سازمان 

مخفی پس از سقوط  های سياسی
رژیم شاه، بر اثر فشار توده های مبارز و 
آگاه ایران مجبور شد آن گروه دست ساز 

  .خویش را در درون خود جای دهد
   
در خاتمه مجبورم برای تمامی   -٤

کسانی که با دیدی تاریخی و برای 
روشن شدن حقيقت به این اسناد می 
نگرند، یکبار دیگر تاکيد کنم که من نوار 

ای صحبت رفيق حميد اشرف را برای ه
اولين بار پس از اينکه در سايت انديشه و 
پيکار درج شد شنيدم، و به همين دليل 

رفيق  ٥٧و يا  ٥٦هم اين ادعا که در سال 
حرمتی پور آنها را داشته است را با 

  .واقعيت منطبق نمی دانم
  

اميد که این مالحظات، خدمتی باشد 
وظيفه . حقيقت برای روفتن غبار از چهره

ای که مرا به نوشتن این سطور 
  . واداشت

  
  ٢٠١١آگوست  -١٣٩٠شهريور 

  
  :پاورقی ها

  
" اندیشه و پيکار - تراب حق شناس"عبارت  -١

را به مثابه امضائی که در پای توضيح مربوط به 
نوارهای مورد بحث گذاشته شده و قاعدتًا بار 

  .کند، بکار می برممی مسئوليتی را حمل 
در " اندیشه و پيکار - تراب حق شناس" -٢

توضيح مربوط به نوارهای مورد بحث نوشته اند 
سازمان چریک های فدایی خلق ایران با  "که 

این . "این گروه منشعب ارتباط خود را حفظ کرد
به نوبه خود می تواند موضوعی مورد برخورد 

اما دراینجا دليلی که برای این مورد ذکر . باشد
دور دوم گفتگوها "است که گویا شده این ادعا 

بين رهبری مجاهدین و فدائيان که در اوایل 
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صورت گرفت، توسط همين  ١٣۵۵ دی ماه
." گروه منشعب از س چ ف خ ا، برقرار شد

، باید )تأکيد از نویسنده این سطور( 
پرسيد که این ادعا بر چه پایه و اساسی 

؟ همانطور که در باال اشاره !استوار است
یت سازمان مجاهدین در تاریخ شد مرکز

نامه ای برای سازمان  ١٣٥٥شهریور  ٣١
در . چریکهای فدائی خلق نوشته است

" مسایل حاد جنش ما"این نامه که در 
چاپ شده، پس از ذکر قطع رابطه کامل 
بين دو سازمان بعد از ضربه تير ماه به 
سازمان چریکهای فدائی خلق، آشکارا 

صورت به هر " نوشته شده است که
مدتی بعد تماس با رفقای فدائی حاصل 

رفقائی که در اولين جلسه ی ......گشت
مذاکرات حضوری بعد از ضربات این دوره 
شرکت داشتند که از عناصر مرکزی 

در ....". رفقای فدائی به شمار می آمدند
واقعيت امر، سه تن از رفقای فدائی که 
در آن دوره مسئوليت های مرکزبت را به 

رفتند، با توجه به اطالعات خود ما، عهده گ
عبارت بودند از رفقا، صبا بيژن زاده، حسن 

" در . جان فرجودی، بهنام اميری دوان
هم در دنباله مطلب فوق چنين " توضيح

دوم بين دو در گفتگوی  : "آمده است
حسن جان فرجودی : سازمان، دو نفر

لنگرودی و یک نفر دیگر از س چ ف خ ا و 
ئدی و مسعود فيروزکوهی محمد جواد قا

بنابراین، این ". از س م خ ا حضور داشتند
اندیشه و  - تراب حق شناس"ادعای 

که گویا ارتباط دو سازمان پس از " پيکار
در اوایل دی ماه تير،  ٨ضربه های سنگين 

، از طریق گروه منشعب برقرار شده ١٣۵۵
 ٣١تاریح  .را نمی توان درست تلقی کرد

مه مرکزیت سازمان در نا ١٣٥٥شهریور 
بيانگر آن است که ارتباط مجاهدین، خود 

بين مرکزیت دو سازمان قبل از شهریور 
برقرار گشته بود، و این تاریخی است که 
هنوز افرادی از سازمان چریکها جدا نشده 

  .بودند و گروه منشعبی وجود نداشت
  
ها پس از " توده ای"کتابی که  - ٤و  ٣  

ه نام وی منتشر شهادت تورج بيگوند ب
کردند را نمی توان حقيقتًا نوشته خود وی 

آنها مدعی اند که رفيق . به حساب آورد
وی به نام امير معزز نوشته بيگوند را به 

ولی موقعی که . حزب توده داده است
حزب توده به نام بيگوند کتاب منتشر کرد 
وی شهيد شده بود و ریش و قيچی در 

می خواستند ها بود که " توده ای" دست 
از شهادت او به نفع اشاعه اندیشه های 

هدف حزب توده در .  خود استفاده کنند
واقع، مقابله با نظرات انقالبی چریکهای 
فدائی خلق با سوء استفاده از محبوبيت 

امروز هم آنها برای . نام خود آنها بود
مقابله با نظرات چریکهای فدائی خلق 

ا  کرده  اقدام به تجدید چاپ آن نوشته ه
و یکی از دالیل تجدید چاپ کتاب بيگوند و 
اعالميه توضيحی گروه منشعب را این 

در کنار تبليغی که در : "طور بيان کرده اند
دوران اخير پيرامون آثار پرویز پویان و 
احمدزاده بعنوان دو تئوری پرداز جنگ 
مسلحانه و ترور در ایران می شود، از نظر 

بليغ را یافت و آن ما باید ریشه های این ت
جانفشانی بی حاصل یک ."(را خشک کرد

 ).الهی. ع - نسل انقالبيون ایران

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مسائل " نموده که عنوان  اخيرًا سازمان مجاهدین خلق ایران، اقدام به پخش نشریه ای
نظر به برخورد غيرمسئوالنه و غير اصولی این . به آن داده شده است" حاد جنبش ما

نشریه که ممکن است   سازمان در مورد درج مطالب غيرواقعی و تحریف شده در این
منجر به ایجاد تصورات نادرست و ابهامات بسياری در مورد جنبش نوین انقالبی خلق ما 

  .نيم فعًال هر چند مختصر، در مورد مطالب آن توضيح دهيمگردد، خود را موظف می دا
     
از طرف سازمان مجاهدین خلق ایران، " جبهه واحد توده ای:بعد از طرح مسئله ایجاد   

  خالق بين کليه اعضاء دو سازمان و تشریح هر چه بيشتر  سازمان ما جهت ایجاد بحثی
بين اعضاء ها، پيشنهاد انتشار نشریه ای مواضع ایدئولوژیک و ارائه تحليل های تئوریک آن 

به دنبال قبول این پيشنهاد از طرف سازمان مجاهدین خلق ایران، . نمود دو سازمان
از طرف سازمان ما با ارائه تحليل های  ١٣۵۵اولين شماره این نشریه در فروردین ماه 

اره نشریه فوق دومين شم. منتشر شد" جبهه واحد توده ای"تئوریک، در رابطه با رد طرح 
قرار بود از طرف سازمان مجاهدین خلق ایران منتشر گردد، این نشریه که قاعدتًا می 
بایست به طرح مسائل تئوریک پرداخته و بخصوص جهت تبادل نظر و دامن زدن هر چه 
بيشتر به بحثها، مطالب نشریه شماره یک را طرح نماید، در مهرماه همان سال با 

  .لب غير واقعی و تحریف شده و اتهامات بی اساس انتشار یافتمحتوایی مملو از مطا
       

با توجه به مسائل امنيتی بيشماری که در نشریه فوق مطرح شده بود، بنظر ما حتی 
ولی سازمان . انتشار درون سازمانی آن نيز اقدامی غيراصولی و غيرمسئوالنه بود

ميت و با تغيير نام آن نشریه از مجاهدین خلق ایران، بدون توجه به این مساله پر اه
به " نشریه بحث درون دو سازمان، چریکهای فدائی خلق ایران و مجاهدین خلق ایران"
مسائل حاد جنبش ما، دومين نشریه بحث بين سازمان مجاهدین خلق ایران و سازمان "

ی ، بدون مشورت و توافق با سازمان ما، آنرا انتشار خارج" چریکهای فدائی خلق ایران
یک چنين بی مباالتی و اقدامی تا این حد غيرمسئوالنه که بدون شک موجب . داد

بازگذاردن دست رژیم در بهره برداری از این اطالعات جهت ضربه زدن به جنبش انقالبی 
. مسلحانه ایران می گردد، تا کنون در جنبش انقالبی نوین خلق ما بی سابقه بوده است

  .جب تحير بوده و شدیدًا نگران کننده استاین اقدام برای ما واقعًا مو
      

سازمان مجاهدین خلق ایران، واقعيت ارتباط ما با یک گروه از سازمانهای جبهه ملی در  
الزم به . خارج از کشور را تحریف کرده و مطالب غيرواقعی بسياری را عنوان کرده است

خارج از کشور در ارتباط توضيح است که ما با یک گروه در درون سازمانهای جبهه ملی 
بودیم، ولی در یکسال اخير بعلت مشخص تر شدن مواضع این گروه، تغييراتی در نظرات 

ما توضيح بيشتر و تحليل ( ما نسبت به آنها بوجود آمد و ارتباط خود را با آنها قطع کردیم 
  ).خود را در این باره در فرصتی دیگر در اختيار نيروهای مبارز قرار خواهيم داد

     
اما در مورد اتهام دروغ ارتباط سازمان ما با حزب توده، برای ما بسيار مایه شگفتی   

است، چگونه سازمانی که دارای سابقه مبارزاتی در ایران است با زیر پا گذاشتن مصالح 
جنبش به چنان روشهای غيرانقالبی متوسل ميشود که حتی عيان ترین مسائل را مورد 

و به جائی می رسد که بخود اجازه می دهد سازمان ما را متهم به سئوال قرار داده 
انتشار چنين مطالب غيرواقعی جز . گرفتن امکانات تسليحاتی و مالی از حزب توده بنماید

عيان بودن مواضع ما بر عليه . فریب توده ها نبوده و با مبارزه انقالبی در تضاد می باشد
  .این مورد بی نياز می کندحزب توده، ما را از توضيح بيشتر در 

در این نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران با بسياری از مسائل جنبش مسلحانه      
خلق شتابزده و نسنجيده برخورد کرده است، و گاه تا بدانجا پيش رفته که به رستاخيز 
سياهکل، نقطه عطف مبارزات خلق ما و نقطه آغاز جنبش مسلحانه در ایران، با عبارت 

اشاره !)" که حتی در همين صورتش هم بسيار قابل شک می شود... (ليک اولين تير ش"
آیا چنين برخوردی جز بی اعتبار ساختن جنبش مسلحانه خلق ایران معنای . کرده است

  دیگری می تواند داشته باشد؟
      

ما در اینجا به سازمان مجاهدین خلق ایران هشدار ميدهيم که چنين برخوردهای  
صولی و نسنجيده، نه تنها ضربه اساسی به حيثيت خود سازمان مجاهدین وارد می غيرا

سازد، بلکه شدیدًا به اعتبار جنبش نوین انقالبی خلق ما لطمه خواهد زد و الزم است که 
  .سازمان مجاهدین خلق ایران بطور صریح و قاطع در این باره از خود انتقاد کند

  
  خلق ایران پيروز باد جنبش انقالبی مسلحانه

  مرگ بر رژیم دیکتاتوری وابسته به امپریاليسم شاه
  سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

  خورشيدی ١٣۵۶اردیبهشت ماه 

، رفيق اشرف به "مالحظاتي در باره يك سند تاريخي"در مقاله 
از طرف  1356اعالميه اي استناد مي كند كه در ارديبهشت سال 

برخورد غير  "سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران در ارتباط با 
سازمان مجاهدين خلق ايران منتشر شده  "اصوليمسئوالنه و غير 

. و گوياي وجود روابط غير شفاف فيمابين دو سازمان مي باشد
آنچه در زير مي آيد همان اعالميه است كه پيام فدائي براي 

 . آگاهي خوانندگان به چاپ مجدد آن مبادرت كرده است
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در جامعه جهانی که سيستم سرمایه داری 
ها نيز کاال  حاکم بوده و همه چيز حتی انسان

محسوب شده و به اين اعتبار تاریخ مصرف 
دارند، دست نشاندگان و دیکتاتورها نيز از این 

نبوده و هر وقت در چهارچوب قانون مستثنی 
ها  ها تاریخ مفيد بودن آن مصالح امپریاليست

سر برسد، همچون سرهنگ قذافی، بزیر 
کشيده شده و به زباله دان تاریخ فرستاده 

که چگونه به زير کشيده شوند  اين. ميشوند
  .تغييری در اين واقعيت ايجاد نمی کند

 سرهنگ قذافی قدرت را با کودتا بدست گرفت و
قدرت رسيده ای، برای فریب ه مثل هر تازه ب

خود، ژست ضد امپریاليسم  زحمتکشان کشور
گرفته و خود را مدافع زحمتکشان وانمود کرد، از 

های افریقا صحبت کرده و از مبارزه  اتحاد خلق
کتاب "نمود، با " دفاع"بر حق خلق فلسطين 

ش از جامعه مدنی خاص خود حرف زده و "سبز
سوسياليستی خلقی عربی جماهيریه "از 
که ادعای عوامفریبانه ای برای حاکميت " ليبی

های  اما هر چه در اين سال. او بود دم ميزد
های خود ساخت  طوالنی جهت توجيه سياست

و تبليغ کرد تغييری در اين امر نمی داد که مثل 
همه کشور های ديگر سياست داخلی او بود 

و اين که سياست خارجی او را تعيين ميکرد، 
سياست چيزی نبود جز دفاع از مالکيت 

انباشت ثروت و فراهم کردن شرایط  خصوصی و
مادی برای غارت و چپاول منابع کشور و دسترنج 

غارتگران بين  توده ها توسط طبقه حاکم و
بنابراين در دوران قدافی . المللی حامی شان

هم مثل همۀ نظام های طبقاتی، این اقليت بود 
عه را استثمار کرده، از دسترنج که اکثريت جام

ها به مادی کردن رویاهای خود مشغول بوده  آن
 حقيقت در آن و همزمان از عدالت ميگفتند ولی

جا نيز مثل تمام جوامع طبقاتی، زندگی  قذافی 
و اقليت حاکم ، صداقت این طبقه را درباره 

بيشک چنين . عدالت ادعائی اشان نشان ميداد
ب اعتراضات بر حق توده شرايطی را بدون سرکو

پس . اعمال ديکتاتوری نمی شد حفظ نمود ها و
عليرغم ادعاهائی که شکل حکومتی در دوران 
قذافی را به خصوصيات فردی وی نسبت داده و 

بود  دیکتاتورکرد چون ذاتًا  دیکتاتوریکه  او  این
تنها نشان می دهد که نه قانونمندی های 

نه مارکسيسم جامعه طبقاتی را فهميده اند و 

را، و در واقع  قذافی را از شرایط مادی اش جدا 
قذافی دیکتاتوری کرد تا بتواند به . می کنند

ها و طبقه  بهترین وجهی مقاصد امپریاليست
حاکمه کشورش را تامين کند، زیرا شرایط غارت 

چنانی توده ها غير از این نمی  و چپاول آن
ث آن در واقع دیکتاتوری حاصل و  باع. طلبيد

غارت وحشيانه  شرایطی است که استثمار و
تسهيل و امکان پذير می  زحمتکشان را فراهم و

ها و سرمایه داران جهانی  امپریاليست. سازد
در پی کسب هر چه بيشتر سود می باشند و  

مت در يبهره گيری از منابع خام ارزان ق
کشورهای توسعه نيافته، سياست امپریاليستها 

به همين دليل هم  داشتن دست  را رقم ميزند و
های  نشانده ای در قدرت، از ارجحترین سياست

به همين دليل هم . هاست خارجی امپریاليست
دیکتاتوری عريان تنها شکل حکومتی است که 
این دست نشاندگان می توانند اعمال بکنند زیرا 

  .آزادی زحمتکشان مرگ امپریاليستهاست
اوج  ی وبعد از خيزش مردم در کشورهای عرب

گيری مبارزه زحمتکشان بر عليه قدافی در ليبی  
ها فرصت را مناسب ديدند تا با براه  امپرياليست

انداختن جنگ هم خيزش مردم را سرکوب و 
 منحرف سازند و هم جهت پيشبرد سياست

گيری جديدی  های چپاولگرانه خود دست به يار
های کنونی شان انطباق  بزنند که با سياست

د و همين امر باعث شد تا تاریخ داشته باش
و ديکتاتوری که . مفيد بودن قذافی به سر آيد

سال با کشتار مردم ليبی و با دادن  ۴٠بيش از 
ها بر اريکه  امتيازهای گوناگون به امپریاليست

  .قدرت مانده بود نتواند خود را در قدرت نگه دارد
ها سرنگونی قذافی را  اکنون امپریاليست

مردم " آرزوی"ه اند تا از تحقق دستاويزی کرد
ليبی در باره  آزادی و دمکراسی سخن گويند و 
به مردم اين کشور به خاطر رسيدن به آزادی 

ها دارند به  اما در اصل آن ،تبريک گويند 
 خودشان تبریک می گويند ولی همه انسان

چه " آرزو"های آزاده و آگاه ميدانند که در پی این 
ه های زحمتکش عراقی زندگی تود. نهفته است

به وسيله " آرزو"گواه بارزی است از تحقق این 
ای که به " دموکراسی"و " آزادی. "امپرياليسم

زحمتکشان عراقی داده شد تاکنون جز یک 
. زندگی در فقر و ستم چيزی نبوده است

ها در کشتار  که در آن امپریاليست" آرزویی"

 های بيرحمانه مردم ستمديده، مدرنترین سالح
ها  خود را بکار برده و قدرت تخریبی بعضی از آن

  .را آزمایش نمودند
ها در پناه نيروی نظامی و  اکنون امپریاليست

قدرت سالح خود در پی کسب هر چه بيشتر 
ها دالر خرج  ها ميليون آن. سهم خود هستند

این جنگ نکرده اند تا به زحمتکشان آزادی 
وبی ها عليرغم تضادشان، در سرک بدهند، آن

ها به سازش ميرسند و تنها چيزی که  خلق
  .نصيب توده ها ميشود فقر و ستم بيشتر است

 چه که به خصوص در جنگ امپریاليست ولی آن
ها بر عليه دیکتاتورهایی همچون قذافی 

ها  آموزنده است اين نکته است که امپریاليست
که در تبليغات فريبکارانه شان خود را عاشق 

سالمت آميز جلوه می سينه چاک مبارزه م
دهند و اين اراجيف را هر روز توسط سياسيون 
فریبکار، شاعران و نویسندگان خود فروخته 
اشاعه داده  و دمی از بيان مزايای مبارزه 
مسالمت آميز باز نمی مانند هر کجا منافع شان 
حکم کند جنگ براه می اندازند، کسانی که  

المت مبارزه مس"عنوان روز ه حتی روزی را ب
انتخاب کرده و هر مبارزه ای غير از آن را " آميز

را مغاير دانش،  انگاشته و آن" بدور از تمدن"
ها   آن اخالق  و علوم انسانی جلوه می دهند ،

که حتی به نویسندگانی که از مبارزه مسالمت 
آميز به عنوان تنها روش درست مبارزاتی ياد 

را عين کرده و می نويسند و باور به چنين امری 
ها ميدانند نيز جایزه داده و  عشق به انسان

ها را مشهور می کنند، خود بمباران  یکشبه آن
 دفاع  و حمايت از ارتشبی ليبی و کشتار مردم 

ضد مردمی را عين تمدن و اقدامی  های مزدور
که   ها در حالي آن! بشر دوستانه جا می زنند

ور برای حفظ دستگاه ستمگرانه خود که تنها با ز
و سرکوب پا برجاست از توده ها می خواهند که 
با جالدان خويش بطور مسالمت آميز حرف زده و 

ها را براه راست هدایت کنند تا این جالدان  آن
ها را درک کرده و از قدرت  نيز عشق به انسان

بی پایان خود دست برداشته و توده ها را در 
اما خود برای رسيدن به   !!قدرت سهيم کنند

در . ظورشان سالحی نيست که بکار نبرندمن
واقع ميليارد ها دالری که غارتگران بين المللی 

ها می کنند  صرف ساختن مهلک ترين سالح
خود حد جدی بودن ادعا های مضحک آنها در 

مسالمت آميز را " مبارزه" باره کارائی صرف
ها برای این اسلحه ها را  آن. نشان می دهد

این نباشند که توده های می سازند تا نظاره گر 
ستمديده ليبيائی، عراقی، افغانی، تونسی، 
مصری و ایرانی با قهر انقالبی خود دست 

آن . نشاندگان خود فروخته آن ها را بزیر کشند
ها برای حفظ ثروت های باد آورده خود به این 

 و در عمل این سالح آن. سالح ها احتياج دارند
ر از این، هر هاست که حرف آخر را ميزند و غي
  .تصوری، توهمی بيش نخواهد بود

  
  ٢٠١١اکتبر  ٢٢

 عبداله باوی

  
  

 ليبي،

  ميداني براي سنجش

  !ادعاهاي فريبكارانه امپرياليسم  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

دیکتاتور  ،قذافیصحنه ای از قتل 
توسط نيروهای دولت  ،ليبی

 آمریکادست سازانتقالی 

  

 !مرگ بر امپرياليسم و سگهاي زنجيريش
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خيزش های توده ای ضد : ١سوال 
حکومتی در کشورهای عربی چرا زنجيره 
ای شد؟ آیا تّوهم تکرار پذیری سناریوی 
آسان و تند آهنگ تونس، مردم این 
کشورها را به شوق آورد؟ اگر نه، کدام 

رک و چه عواملی زمينه های مشت
همزمانی خيزش ها را اجتناب ناپذیر 

  ساخت و چرا فقط در چند کشور معين؟
  

به باور ما برای اینکه بتوان به کنکاش در  :پاسخ
ضد "خيزش های " زمينه های مشترک"

مورد " کشورهای عربی"اخير در " حکومتی
اشاره در این سوال پرداخت، باید بر خصوصيت 

تصادی حاکم بر اکثر اق -مشترک نظام سياسی
در خاورميانه تاکيد کرد که " کشورهای عربی"

رژيم . سلطه رژيم های ديکتاتوری در آنهاست 
های مستبدی که برای سالهای طوالنی يعنی 
سی تا چهل سال تغيير نکرده اند و قدرت در 

است که با نقض حق " فرعونی"این جوامع در يد
در اين . می کند" خدائی"حاکميت مردم بر آنها 

کشور ها همانند کشور ما از آزادی و دمکراسی 
خبری نيست؛ چرا که ديکتاتورهائی بر آنها 
حکومت می کنند که همگی روابط تنگاتنگی با 
قدرتهای بزرگ امپرياليستی داشته وبه همين 
دليل هم از پشتيبانی و حمايت آنها برخوردار 
. بوده و متقابال منافع آنها را تامين می کنند

کوب وحشيانه هر صدای اعتراض و کشيدن سر
تسمه از گرده کارگران و زحمتکشان خصوصيت 
مشترک همه اين رژيم ها بوده و آنها در طول 
سالهای طوالنی حکومت خود نشان داده اند 
که برای حفظ قدرت خود که با وابستگی به 
امپرياليستها تنيده است از مبادرت به هيچ 

خصوصيت .  ورزند جنايتی دريغ نورزيده و نمی
مشترک ديگر اين کشورها قطب بندی شديد 
طبقاتی در آنها می باشد بطوری که همه 
ثروتها و دارائی های کشور در يد اقليت فشرده 
ای متمرکز گشته است که با قدرت سياسی 
رابطه تنگاتنک دارند و اکثريت مردم از تامين 
ساده ترين حوايج زندگی عاجز و همواره در 

به همين دليل هم نان و آزادی مطالبه . عذابند 
مشترک مردم در همه اين کشور ها می باشد 

مطالبه ای که از اين واقعيت ناشی می شود . 
که نظام های سرمايه داری حاکم  در اين 
کشور ها آنچنان خون کارگران و توده های 

ديگ کيميائی " ستمديده را جهت ريختن به
نان را استثمار و کشيده اند و آنچنان آ" سرمايه

چپاول کرده اند  که آنها منتظر فرصتی هستند 
بنابراين .  تا خشم فروخفته خود را بروز دهند

آنچه مردم اين کشور ها را به خيزش واداشت  
تّوهم تکرار پذیری سناریوی آسان و تند "نه 

بلکه شرایط مادی حيات آنها " آهنگ تونس 
یعنی فشار شرايط زندگی و فشرده شدن 
. خشم فروخفته حاصل سالها ظلم وستم بود

اما از سوی دیگر تجربه نشان داده که درآميزی 
عوامل گوناگونی باعث سرازير شدن انرژی 
مبارزاتی مردم در لحظه های معين تاریخی به 

بنابراين اگر در کشوری مردم . خيابانها می شود
هنوز به پا نخاسته اند  و يا مبارزاتشان از 

رخوردار نبوده  نه به خاطر وسعت زيادی ب
رضايت آنها از وضع فالکت بار موجود بلکه به 
. خاطر عدم در آميزی همين عوامل می باشد

اينکه چرا در يک کشور قيام مردم وسيع تر و در 
ديگری کم عمق تر بود را شرايط تاريخی 
مشخص هر کشور و سنتهای مبارزاتی و حد 

وحيه آگاهی و تشکل کارگران و توده ها و ر
مبارزاتی شان و همچنين حد سازمانيافتگی 

قدرت سرکوب و وسعت پايگاه اجتماعی آن  
از سوی ديگر امر غير قابل . تعيين می کند

انکاری است که کارگران و زحمتکشان همواره 
از مبارزات همديگر درس می گيرند و پيروزيها ی 

آنها در هر کشور توده ها را در کشور های ديگر  
ی آورد و روحيه مبارزاتی آنها را به شوق م

به همين دليل هم وقتيکه آنها . تقویت می کند
می بينند که خواهران و برادرانشان در تونس 

بن  زين العابدین"توانسته اند با مبارزات خود 
ديکتاتور اين کشور را  فراری دهند روشن " علی

است که اين امر روحيه مبارزاتی آنها را ارتقاء 
انطور که روحيه دشمنانشان را می دهد هم

. تضعيف و آنها را دچارترس و وحشت می کند
اگر عکس العمل طبقات حاکمه در کشور های 
عربی را پس از رويداد های اخير دنبال کرده 
باشيم می بينيم که چطور شاه عربستان يک 
دفعه يادش افتاد که الزم است ميليارد ها دالر 

را خرج نياز از درآمد های چپاول شده مردم 
های آنها نمايد و يا چرا سلطان عمان به ياد 
بيمه زحمتکشان افتاده و شيخ کويت با دست و 
.  دل بازی تمام سر کيسه را شل می کند

بنابراين همانطور که قيام توده ها وحشت در دل 
اربابان می اندازد به همان دليل هم باعث 
شادی و شور مبارزاتی ستمديدگان نيز می 

اما . و آنها را به خيزش تشويق می کندگردد 
رشد و تبدیل کيفی این شور مبارزاتی به یک 
انفجار توده ای تابع عوامل گوناگون و از جمله 
  . چگونگی رشد و شدت يابی  تضادها می باشد

همانطور که گفتيم تا عوامل گوناگونی با هم در 
نياميزند مردمی که به شرايط ظالمانه تن داده 

ی خيزند  برای نمونه در تونس جوان اند بر نم
از ظلم " محمد البو عزيزی" زحمتکشی  به نام 

ظالمان حاکم خود را به آتش کشيد و شرايط 
چنان بود که خيلی زود اين امر آتش به نظم 
ظالمانه  ای انداخت که با زور و شکنجه بر پا 

آتشی که  آنچنان شعله .  نگهداشته شده بود
را مجبور نمود خيلی زود  گرفت که طبقه حاکمه 

" بن علی"و قبل از اينکه خيلی چيز ها بسوزد 
اما در مصر درست بعد از اين رويداد .  را فدا کند

چندين جوان  با مشاهده نتايج اين خود سوزی  
خود را به آتش کشيدند اما اتفاقا در عکس 
العمل به اين خود سوزيها هيچ اتفاقی روی نداد 

دان التحرير جمع شده و در آن تا بعدا مردم در مي
روز پر شور همبستگی  مبارزاتی ای از خود  ١٨

نشان دادند که در تداوم خود سرنوشت مبارک 
بنابراین در برخی از کشورهای مورد . را رقم زد

سوال این شرایط در زمانهای متفاوت فراهم 
  . شد و در برخی دیگر نه

  

ى این خيزش ها در  آیا زنجيره: ٢سوال 
ان عرب، فقط مجموعه ای از چند جه

ى سياسی است یا یک رخداد  حادثه
تاریخی؟ به عبارت دیگر صرفنظر از نتایج 
سياسی و اجتماعی کوتاه مدت آن ها در 
هریک از این کشورها، آیا روند بازگشت 
ناپذیری در منطقه اتفاق افتاده و حرآت 
عمومی ناگزیری آغاز شده است؛ همچنان 

در همين کشورها با  که پنجاه سال پيش
کودتاهای ضد استعماری ورقی تاریخی 

  برگشت؟
  

را به لرزه در " جهان عرب"آنچه که  :پاسخ
آورده  و سيمای سياسی خاورميانه را دگرگون 

بزرگی  است " رخداد تاريخی" نموده  بيشک 
که در ادامه خود تغييرات باز هم بيشتری را 

 " بن علی"تا همين لحظه . سبب خواهد شد
ديکتاتور تونس مجبور به ترک کشور شده و 

، مستبد مصر  در انتظار نتيجه دادگاه "مبارک"
علی عبداهللا صالح " خود می باشد؛ در حاليکه 

فرمانروای مطلق العنان  يمن  که گفته ميشد " 
ان دوربه دليل بمباران کاخش مجروح شده 

را در عربستان می گذراند و معلوم نقاهت 
ازه بازگشت به يمن را به او نيست که آيا اج

از سوی ديگر قدرتهای !  خواهند داد يا خير
امپرياليستی  به ليبی حمله نموده و علنا 

. را تبليغ می کنند " معمر قذافی"ضرورت تغيير 
در حاليکه در سوريه مبارزات مردم با شعار های 

هر " مرگ بر اسد، بشار اسد اعدام باید گردد"
" بشار اسد" ه وروز وسعت بيشتری گرفت

ديکتاتور کشور را مجبور نموده در حاليکه هر روز 
مردم را در خيابان می کشد ازپذيرش حق 

دم " انتخابات آزاد" و برگزاری" آزادی احزاب"
  .بزند

بنابراين وقتيکه توده ها در چنين ابعادی و در 
چندین کشور خاورميانه به خيابان می ريزند  و 

اتور را سرنگون و در دل با مبارزات خود چند ديکت
بقيه تخم وحشت می کارند روشن است که 
.  جهان با يک رخداد تاريخی مواجه شده است

رويدادی که نشان داده در همه اين کشور ها 
مردم رژيم های موجود را نمی خواهند  و 
خواهان تغيير وضع کنونی هستند و برای فرياد 

خيزش . اين خواست به خيابانها آمده اند 
حرکت "ردمی بزرگی که از شروع يک م

اينکه اين حرکت به کجا . خبر می دهد" عمومی
می رسد به اين بستگی دارد که آيا مردم قادر 
خواهند بود از اين اوضاع برای تشکل خود و 
ايجاد يک سازمان انقالبی که الزمه رهبری 
مبارزات خود به خودی آنهاست استفاده کنند 

ی يابد که اين نياز يا اوضاع به سمتی چرخش م
  حياتی پاسخ شايسته نمی گيرد

در ضمن همانطور که رفيق کبير امير پرويز پويان 
تاريخ توالی فصول نيست ،  توالی " گفته است 

به همين " چشم انداز های بی بازگشت است 
دليل هم آنچه امروز در خاورميانه جاری است را 

 "کودتاهای ضد استعماری"نمی شود و نبايد با 
رخ " پنجاه سال پيش در همين کشورها"که  

پاره ای از "کودتا هائی که . داد، مقايسه نمود

 

  !پرسش  6پاسخ چريكهاي فدائي خلق ايران به 
  

طرح  و  پرسش 6ط با تحوالت اخير خاورميانه و جنبش هاي توده اي كه در ماه هاي اخير كشورهاي اين منطقه را فراگرفته است نشريه آرش در ارتبا
 107الزم به ياد آوري است كه اين پرسش و پاسخ در شماره . است "پرسش 6"آنچه در زير مي آيد پاسخ به آن . خواستار پاسخ سازمان ما به آنها شد

 .شريه آرش درج گرديده استن
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را " آنها تا حدودی توانستند توده های وسيعی
چرا که آنچه اکنون در خاورميانه . بسيج کنند

جاری است يک خيزش توده ای خود انگيخته  و  
فاقد رهبری است که در هيچ کجا قادر به 

و اتفاقا . لتی نشده است کسب قدرت دو
همين  فقدان رهبری نقطه ضعفی  است که 
هر سرنوشتی را در چشم انداز اين خيزشها 

  .محتمل می سازد
  

آيا این جنبش های زنجيره ای که  :٣سوال
همچون واگن های متعدد قطار همزمان 
به راه افتاده اند، در ساختارهای سياسی 

ش هاى اجتماعی کم و بي و نظامی و بافت
متفاوت، می توانند به حرکت با هم ادامه 

اعم از (دهند و سرنوشت یکسانی 
  بيابند؟  ) پيروزی یا شکست

  
يک  قطار را " واگن های متعدد" :پاسخ

لوکوموتيو واحدی به حرکت در می آورد  که 
راننده ای . منطقا آنرا راننده ای هدايت می کند 

 که تمايالتش مقصد را تعيين نمی کند چرا که
مقصد را ريل هائی که  از قبل کار گذاشته شده 

راننده در چنين شرایطی . اند، تعيين کرده اند
می تواند تندتر یا کندتر در مسير آن ریل حرکت 

در حاليکه خيزش مردم در کشور های . کند
عربی عليرغم تاثيراتی که از هم می گيرند در 
واقع حرکت توده ای خود جوشی است که فاقد 

بنابراين نمی توان انتظار داشت . ست رهبری ا
که مبارزات مردم در کشور های مختلف  با توجه 

به حرکت با هم ادامه "به گوناگونی شرايط 
آنهم در شرايطی که از ابتدا هم با هم " دهند

وقتيکه جنبشی توده ای و .  شروع نکرده اند
خود انگيخته بود روشن است که از فقدان 

مين پاشنه آشيل رهبری در رنج است و ه
ات و قدرتهائی که از امکان می دهد که طبق

قدرت تشکل و سازمان يابی بيشتری 
برخوردارند و چنين خيزشی منافع آنها را به 
خطر انداخته است با ترفند های گوناگون در آن 
. نفوذ کرده و بکوشند تا آنرا به بيراهه ببرند

ی برای آنها نمی " سرنوشت يکسان"بنابراين 
که با  توان تعيين نمود گر چه تجربه نشان داده

توجه به سلطه نظام سرمايه داری در اين 
کشور ها تا طبقه کارگر هدايت اين مبارزات را  
بر عهده نگيرد اين مبارزات به نتايج مطلوب مورد 

اما اذعان به این اصل . نظر خود نخواهند رسيد
بی "درست تاریخی نباید به دستاویزی برای 

ماندن روشنفکران انقالبی و توجيهی " وظيفه
. برای پاسيفيزم آنها در این کشورها تبدیل گردد

درست برعکس، زمانی که می پذیریم که طبقه 
کارگر در راس  این جنبشها نيست، اتفاقا 
سنگينی وظيفه تالش برای برداشتن این مانع و 
ایجاد شرایط مناسب برای تسهيل تشکل و 
اعمال قدرت طبقاتی طبقه کارگر آنهم در 

وده ای، به گونه ای شرایط اعتالی جنبش ت
. اجتناب ناپذیر در مقابل این نيروها قرار می گيرد

نکته بسيار مهم دیگر در شرايط کنونی درک اين 
واقعيت است که دستاورد اصلی اين خيزش ها 
نه پيروزی های آنی آنها، بلکه فضای جديد 
سياسی است که خلق کرده و به توده های 

ست شده و وسيعی امکان داده اند تا وارد سيا
برای تعيين سرنوشت خود قدرت و ابتکارشان را 

ومهمتر اينکه تالش کنند تا . به نمايش بگذارند
  . در فضای نوينی که شکل گرفته متشکل شوند

از سوی ديگر می دانيم که وقتيکه مردم به 
خيابان می ريزند طبقه حاکمه و دشمنان مردم 
 هم  بيکار نمی نشينند اتفاقا آنها جری تر و
درنده خو تر شده و برای حفظ منافعی که از 
وضع موجود می برند  و می دانند از دست 
دادنش چه معنائی دارد با همه وجود به تکاپو 
. می افتند و به هزار حيله متوسل می شوند

يک جا مهره هائی را قربانی می کنند تا کل 

وضع موجود را حفظ کنند  و در جای ديگری 
می دهند تا انرژی  اپوزيسيون قالبی شکل

مبارزاتی توده ها را به هرز ببرند و در جاهائی 
هم برای سرکوب قطعی مردم از ارتش های 

در نتيجه ادامه حرکت . بيگانه  کمک می گيرند 
بستگی به عوامل گوناگونی دارد که قابل پيش 
بينی نيست اما در يک چيز ترديدی نمی توان 

مسلح داشت برای پيروزی بر دشمنانی چنين 
و هشيار و درنده خو به مردمی سازمان يافته،  

آگاهی و تشکلی که . آگاه و مسلح نياز منديم
وقتيکه با  رهبری انقالبی توام شود راه پيروزی 

  .را هموار می سازد
  

دسته ای از حکومتيان ایران :  ٤سوال 
ناخشنود از اين واقعيت آنونى که مردمان 
عرب اسالمگرا و خواستار حکومت 

سالمی نيستند و هم چنين به بهانه های ا
گوناگون از جمله مداخله گری دولت های 
غربی، آن ها را ساخته و پرداخته غرب و 

کنند و دسته دیگر از  اسرائيل قلمداد می
ها، به این اميد که جریانات اسالمگرا در  آن

این جنبش ها تقویت شده و رهبری آن ها 
که آن   را به دست بياورند، ادعا می کنند

در " بيداری اسالمی"ها در پی چيزی جز 
منطقه و رسيدن امواج انقالب اسالمی 
ایران به سواحل آبی و خاکی این 

با توجه به مجموعه . کشورها نيستند
شرائط حاکم بر این جنبش ها و ظرفيت 
های متناقض موجود، به خصوص وضعيت 
رهبری این جنبش ها و مداخله گری 

ر یک رژیم خارجی، شانس استقرا
اقتصادی دمکراتيک و یا ریسک  –سياسی 

عقيم شدن آن ها با مداخالت 
امپریاليستی و یا حتا چشم انداز تکوین 
رژیم اسالمی چقدر است؟ دولت های 
غربی با حکومت های ليبی و سوریه 
مخالفت می کنند و جمهوری اسالمی با 

واکنش اصولی به . حکومت بحرین و یمن
  گونه باید باشد؟جنبش های گوناگون چ

  
خيزش مردمی در کشور های عربی  :پاسخ

از . تاکنون خيلی ها را در تنگنا قرار داده است 
ديکتاتور هائی که در فکر جانشينی فرزندان 
خود بودند و حاال مجبورند  با برانکارد و در کنار 
همان جانشينان احتمالی در جلسه  دادگاه 

رس خود شرکت کنند تا مستبدينی که از ت
خشم مردم و برای بدست آوردن دل آنهایی که 
تا ديروز بی مهابا سرکوب و تحقيرشان می 
. کردند، هر روز امتياز جديدی پيشنهاد می کنند

اين خيزش همچنين سردمداران  جمهوری 
در مخمصه قرار داده  اسالمی را هم حسابی

جمهوری اسالمی همواره ادعا می کرد . است 
ان کشور های عربی از که در ميان مردم مسلم

نفوذ معنوی قابل توجهی برخوردار است  و 
بيداری "حتی خيزش مردم را به حساب 

می گذاشت اما " انقالب اسالمی" و" اسالمی
جنبش های جاری  سوای تمامی نتایج تاکنونی 
شان یک تودهنی به رهبران این رژیم بوده اند؛ 

بنياد "چرا که خيلی زود روشن شد که اتفاقا 
که جمهوری اسالمی سنگ " ائی اسالمیگر

آنرا به سينه می زند در اين خيزش ازپايگاه قابل 
از سوی ديگر .  توجهی برخوردار نمی باشد

وقتيکه فيلم آتش زدن عکس های خامنه ای در 
سوريه در مقابل ديد همگان قرار گرفت باز هم 

ولی فقيه مسلمين "بيشتر روش شد که 
حتی در ميان  از چه جايگاه حقيری" جهان

امری که ياوه . مسلمانان سوريه برخوردار است
های ماشين تبليغاتی  جمهوری اسالمی را 
.  چون تف سر باال به طرف خودشان بازگرداند

بهتر است حاال که در باره حد نفوذ اسالم 
چشم " خامنه ای صحبت شد در مورد اينکه 

نيز در " انداز تکوین رژیم اسالمی چقدر است؟
همانطور که سير رويدادها در . جا بگوئيمهمين 

جنبشهای اخير در کشور های عربی نشان 
داده اسالم گرايان در اين خيزشها وزنه قابل 
توجهی را تشکيل نداده و اکثريت مردم هم به 

البته اين تصويری است . آنها توجهی نداشته اند
که در آغاز خيزش مردم بروشنی قابل ديدن 

ملتهب و بحرانی کنونی، این بود، اما در شرایط 
تصویر ممکن است که به دالیل مختلف و بطور 
اولی منافع دشمنان توده های منطقه، تغيير 
کند؛ به این معنی که اگر مبارزات مردم در 
شرايط عدم تحقق مطالبات اصلی شان ادامه 
پيدا کند طبيعی است که دشمنان مردم برای 
ز کنترل اين مبارزات، به عنوان یکی ا

 ١٣۵٧مانند انقالب سال - آلترناتيوهای خود، 
بکوشند تا بر جثه نحيف بنياد گرائی   - ایران

نشانه هایی از این گرایش . اسالمی باد کنند
همين حاال . به آلترناتيو سازی قابل رویت است

در مصر ما شاهد اين امر هستيم که چگونه 
در حال گسترش صفوف " االخوان المسلمين"

در ضمن تجربه نشان داده که . خود می باشد 
تکيه بر اسالم همواره يکی از آلترناتيو های 
طبقات حاکمه و امپرياليستها در اين کشور ها 
بوده و هر کجا که بحرانها تعميق  يافته فضای 
بيشتری به جریانات اسالمی مرتجع داده شده 

بنابراين نبايد فکر کرد که اگر قدرتهای . است
منافعشان حکم کند، اين بزرگ دارای منافع، 

" در مورد.  جريان هيچ چشم اندازی ندارد
اقتصادی  –شانس استقرار یک رژیم سياسی 

در اين کشور ها سوال کرده ايد برای " دمکراتيک
پاسخ به اين پرسش قبل از هر چيز بايد توجه 
داشت که کشور های عربی در خاورميانه اکثرا 

ی که سلطه ا. تحت سلطه امپرياليسم هستند
با توسل به ديکتاتوری عريان  امورات خود را 
پيش برده و به همين دليل هم  استقرار 
دمکراسی در اين کشور ها وابسته به نابودی 

بنابر اين در اين کشور ها هر .  اين سلطه است
کس خواهان دمکراسی و آزادی می باشد 
ضرورتا بايد برای نابودی همين سلطه و نظام 

. لزام آن می باشد تالش کند جابرانه ای که ا
پس شانس حکومت دمکراتيک در اين کشور ها 
وابسته است به درجه پيشرفت انقالبی که کل 

و اين امر بدون رهبری . نظام حاکم را نابود سازد
در باره اين .  طبقه کارگر دست يافتنی نيست

واکنش اصولی به " قسمت از سوال که  
هم "  شد؟جنبش های گوناگون چگونه باید با

بايد در نظر داشت که در هر شرايطی بايد از 
جنبش آزاديخواهانه و مترقی مردم حمايت 

اين حمايت نبايد و نمی تواند به اين امر . نمود
که نيروهای  طبقاتی ديگر چه می گويند 

مانورها و واکنش های دولتهای . وابسته باشد
غربی و يا سياستهای دولتهای دست نشانده 

ائيد و يا تکذيب يک حرکت به هيچ وجه آنها در ت
برای . نبايد تعيين کننده  سياست انقالبی باشد

نمونه در طول سالهای طوالنی، همواره دفاع از 
انقالب خلق فلسطين يکی از پرنسيپ های 
شناخته شده جنبش انقالبی مردم ما بوده 

و هيچ نيروئی هم اين سياست را به . است
غربی و يا جمهوری چگونگی تبليغات  دولتهای 

اسالمی که مدعی دفاع از مردم فلسطين بوده 
بنابراين  بايد از .  و هستند   موکول نکرده است

دمکراتيک توده ها –مبارزات ضد امپرياليستی 
دفاع نمود و هم زمان سياستهای فريبکارانه 
امپرياليستها و دشمنان رنگارنگ مردم را  افشاء 

مردمی در واکنش به خيزش های . نمود
همچنين نبايد در توازن قوای موجود اغراق نمود 
و همواره بايد مردم را برای مبارزه ای که سخت 

و برای . و طوالنی است پرورش داد و آماده نمود
رسيدن به اين امر بايد بدون هيچ واهمه ای 
کمبود ها و ضعف های موجود در مبارزات توده 

  .ها را گوشزد کرد
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مصر نيروهای  اگر در تونس و: ۵سوال
امنيتی و ارتش بجای تداوم و تعميق 
سرکوب، با اتخاذ تاکتيک تحبيب مردم و 
قربانی کردن بن علی و مبارک، به مهار 
جنبش برآمدند و نظام را از گزند گسترش 
و تعميق حرآت مردمى حفظ کردند، به 

رسد که حاکمان ليبی و سوریه و  نظر مى
ی احمد - یمن و بحرین الگوی خامنه ای
اين که . نژاد را سرمشق قرار داده اند

حاکمان از جنبش های کشورهای دیگر 
درس می گيرند، جنبش های آزادی خواه 
وبرابری طلب ایران و عرب در همين 
مسيری که تا به حال طی کرده اند، چه 

  آموزه هایی برای یکدیگر دارند؟ 
  

  : پاسخ
اجازه دهيد مقدمتا تاکيد کنيم که حتی در 

نظير تونس و مصرکه گردانندگان نظام مواردی 
کردند، این " قربانی"بن علی و مبارک را 

سياست تنها پس از آن  به جلوی صحنه رانده 
شد که ارتش و نيروهای سرکوب نتایج امتحان 

و . تاثير قدرت سرکوب خود را مالحظه کردند
امپریاليستها فهميدند که تداوم کشتار و 

دیکاليزه شدن سرکوب عریان ممکن است به را
در تونس و مصر ، صحنه  . جنبش منجر شود

بدون تالش بن علی و مبارک برای سرکوب 
در واقعيت امر .  خونين مردم از آنها خالی نشد

تاریخ و عملکرد طبقه حاکم در این کشورها 
نشان داده که اتفاقا قدرتهای حاکم در جریان 

الگوی "تحوالت اخير، بدون استثناء از کاربرد 
و به عبارت صحيح تر از " احمدی نژاد -منه ایخا

کاربرد قهر عریان حکومتی دریغ نکرده اند؛ اما 
این مساله که صرف کاربرد چماق سرکوب بر 
عليه جنبش توده ای، تا چه حد توانسته اهداف 
رژیم های مورد بحث و قدرتهای جهانی حامی 
آنها در هریک از این کشورها برآورده سازد را 

غييرات انجام شده در آنها هویدامی چگونگی ت
  .    سازد

از سوی دیگر، وقتيکه توده ها در دورانهای 
انقالبی در ابعاد وسيع به پا می خيزند  در مدت 
کوتاهی تجاربی را بدست می آورند که در 
شرايط عادی کسب و درک آنها برايشان آسان 

به همين دليل هم اگر گفته شود . نيست 
مخزن عظيمی از تجربه  جنبش های توده ای

مبارزاتی اند سخن اغراق آميزی گفته نشده 
تجربه ای که حاصل جانفشانی های . است
انسانی است که شرايط ظالمانه زندگی  هزاران

اين .  شان آنها را به اعتراض واداشته است
مبارزات همواره منبع الهام رنجبرانی است که 

نظم  هنوز به هر دليل قادر نگشته اند بر عليه
وقتيکه به دنبال خيزش . ظالمانه موجود بپاخيزند

مردم در کشور های عربی خبرگزاريها گزارش 
دادند که عده ای ازمعترضين عرب بر اين باورند 
که توده های ستمديده عرب از مبارزات مردم 

با . ايران الهام گرفته اند کمتر کسی تعجب نمود
 این توضيح وبا توجه به گستردگی  درسهائی
که در اين خيزش ها نهفته است بهتر است در 
اينجا به برخی از آنها اشاره نمود و بحث بيشتر 

  .را به فرصت ديگری موکول نمود
اوال اين خيزش ها بار ديگر به مردم نشان داد 
که امپرياليستها و رژيم های دست نشانده 
شان به هر ترفندی متوسل می شوند تا آتش 

هار زده  و سلطه خشم مردم بپاخاسته را م
آنها برای حفظ نظام . جهنمی خود را حفظ کنند 

حاکم، در حين کاربرد سرکوب، حتی به عقب 
نشينی های جزئی نيز تن می دهند تا راه 
تعرضات خود به زندگی و مبارزه مردم را هموار 

بنابراين مردم نبايد فريب اين عقب . نمايند
نشينی های جزئی را بخورند و برای کسب 

ادی و دمکراسی، بايد تا نابودی تماميت نظام آز
اين خيزش ها بر .  جابرانه حاکم از پای ننشينند

اين واقعيت هم مهر تائيد زد که اين ديکتاتور 
هائی که در تبليغات حکومتی قدر قدرت جلوه 
داده می شوند  وقتيکه تاريخ مصرفشان برای 

" موش مرده"اربابانشان  تمام شود آنها را چون 
کاری که برای . به زباله دانی می اندازند ای

مقابله با انقالب مردم ايران با شاه کردند و 
امروز با ین علی و مبارک  دارند می کنند و فردا 

تجربه . با صالح و خامنه ای واسد  خواهند کرد
ای که نشان می دهد امپرياليستها هرگز 
سرنوشت خود را با سرنوشت مزدورانشان گره 

   .نمی زنند
ثانيا همانطور که تجربه خيزش مردم ايران در 

نشان داد حفظ وضع موجود خواست  ٨٨سال 
تمام دسته بندی های درونی طبقات حاکمه 

بنابراين مردم چون آزادی و . می باشد
دمکراسی می خواهند بايد کل نظام جهنمی 

تجربه ای که مردم . حاکم را سرنگون سازند 
می کردند تا به تونس و مصر بايد به آن توجه 

طبقه حاکم اجازه ندهند که يک تغيير مهره  را 
. مردم جا بزنند" پيروزی"و " انقالب"به جای 

اتفاقا امروز این عبارت که در ميان مردم مصر 
رايج شده که می گويند يک مبارک را انداختيم 

اشاره به (مبارک به جايش نشستند ١٨اما 
می  نشان) تعداد اعضای شورای نظامی حاکم

دهد که آن ايرانيانی که فرياد می زدند 
جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود "

بر واقعيت درستی دست می "  بايد گردد
گذاشتند که همه مردم منطقه  در مبارزه برای 
نابودی دشمنان خودشان بايد به آن توجه 

تجربه مبارزات مردم ايران همچنين ثابت .  نمايند
سرمايه داری وابسته حاکم  نموده که تا نظام

اين . است از آزادی و دمکراسی خبری نيست 
تجربه را مردم ايران با دردها و رنج های بسيار 
به دست آورده اند و آوار شکست انقالب سال 

بر آن مهر  ٨٨و فرو کش کردن خيزش سال  ۵٧
تجربه ای که تا دير نشده اگر . تائيد زده است 

توجه کنند نيازی  مردم کشورهای عربی  به آن
نيست که همان درد ها و رنج هارا خود تجربه 

  . کنند
ثالثا يکی از ترم های تبليغات طبقات حاکمه 
همواره اين می باشد که وضع کنونی را غير 

اين يکی از مضامين . قابل تغيير نشان دهند 
تبليغات دشمنان مردم در کل منطقه است که 

، قدرت با تکيه بر شکستهای مبارزات مردم
حاکمه را جاودانی جلوه می دهند اما اين 
خيزش ها نشان داد که چنين تبليغی واقعيت 

ندارد و ديکتاتورها بشرطی که مردم بپاخيزند  
و " بن علی"سرنوشت . رفتنی هستند 

نشان داد که اگر مردم يک پارچه "  مبارک"
بپاخيزند به چه نتايج بزرگی دست خواهند يافت 

   .زرگی دست خواهند يافتبه چه نتايج ب. 
  

رابعا اين جنبش ها نشان داد که توده های 
تحت ستم، بسته به شرايط، به چه اشکال 
متنوعی از مبارزه و چه تاکتيکهای گوناگونی 

و در . برای رسيدن به هدف متوسل می شوند
آميزی چه عوامل گوناگونی آنها را به خيزش 

نی و چه قدر کودکانه است کار کسا. واميدارد
که برای توصيف جنبش های مردمی و خيزش 
هائی که می روند تا نظم ستمگرانه حاکم را در 
هم بريزند می کوشند تا آنها را در چهارچوب 
های فرمول هائی قرار دهند که با ديالکتيک 

در حاليکه اين خيزش .  انقالب انطباقی ندارند
ها و تنوع ناگزير آنها نشان می دهد که مسائل 

اجتماعی که بررسی شان مستلزم پيچيده 
شناخت روانشناسی توده است را نمی توان 

به . در سطح فرمول های ساده رياضی تنزل داد
همين دليل هم کار آنهائی که سالهاست می 
کوشند  با تکيه مکانيکی بر فرمول بحران 
اقتصادی نظام سرمايه داری و تشديد فقر و 

ت يابی فالکت مردم و انعکاس اين اوضاع در شد

تضاد های درونی طبقه حاکمه،  شرايط را برای 
خيزش مردم آماده جلوه دهند،  با کسانی که از 
ديدن شرايط دردناک زندگی توده ها متعجب 
شده و معترضانه می گويند  پس چرا مردم بپا 

خاليق را هر چه "نمی خيزند و گاه با بيان اينکه 
 خود را تسکين می دادند زياد تفاوتی" اليق
تجربه نشان داده تا موجبات خيزش مردم . ندارد

پس باید راه .مهيا نشود آنها بپا نمی خيزند
رسيدن به اين شرایط را هموارنمود و مهمتر از 
آن چنان سازمان انقالبی ای را بنيان گذاشت 
که در شرايط بپا خاستن کارگران و زحمتکشان، 

  .قادر به هدايت آنها باشد
  

د این جنبش های برخی می گوین :٦سوال
تاکنون مسالمت آميز، وقتی بی رحمانه 
به خاک و خون کشيده می شوند، بدون 

توانند  دخالتگری نظامی خارجی چطور مى
بر حکومت های تا دندان مسلح و انعطاف 
ناپذیری مثل حکومت های قذافی و اسد و 
عبداهللا صالح یا رژیم بحرین که از 
پشتيبانی عربستان و غرب برخوردار 
است، غلبه آنند؟  آیا به راستی جز 
تسليم به این حکومت ها و یا طلب 
مداخله نظامی خارجی، راه دیگری برای 

  پيشرفت این جنبش ها وجود ندارد؟
  

در ارتباط با قسمت اول این سوال، در  :پاسخ
درجه اول باید بپذیریم که واقعيت را بايد 

ودر اين . همانگونه که هست توصيف نمود
ايد گرايشات ذهنی  و تمايالت توصيف نب

در . سياسی مان به جای واقعيت بنشيند
در . تحليل و تببين رویدادها این یک اصل است

" جنبشهای تاکنون مسالمت آميز"نتيجه خطاب 
به خيزشهای توده ای در کشورهای عربی، با 

در شرايطی که ديکتاتوری . واقعيت انطباق ندارد
ونه تجمع توده های حاکم بر اين کشورها هيچ گ

ای را بر نتافته  و تظاهرات مردم را با  بيرحمی 
تمام به گلوله می ببندند  در شرايطی که از 
تونس تا مصر و سوريه همه جا ما شاهد 
مقاومت و اعمال قهر انقالبی توده ها در تقابل 
با سرکوبگری های دستگاه حاکمه بوده و 
هستيم و اتفاقا همين مقاومتها ی بر حق و 

عمال قهر انقالبی  از سوی توده ها دشمنان ا
مردم را ترسانده و در برخی کشورها  آنها را 
واداشته  جهت جلوگيری از راديکاليزه شدن هر 
چه بيشتر مبارزات مردم به عقب نشينی تن 
بدهند چرا  بايد اين واقعيتها را نديد و همه 

براستی . ناميد" مسالمت آميز"مبارزه  جاری را 
و  " کوکتل مولوتف"ج گسترده استفاده از اين روا

اين آتش زدن مراکز سرکوب از سوی توده ها ی 
انباشته از خشم و نفرت  کجايش با قواعد 

روشن است . مبارزه مسالمت آميز انطباق دارد
که تاکيد بر اين امر در اینجا ربطی به اهميت و 
جايگاه اشکال مبارزه نداشته  بلکه بحث بر سر 

مبارزه مسالمت آميز که .  يت استتوضيح واقع
درست و اصولی است قواعد خاص  در جای خود

هر خيزش در نتيجه نمی توان . خودش را دارد
را به صرف اينکه برخی دوست دارند   مردمی

  . مخالف قهر جلوه کنند مسالمت آميز جلوه داد
  

حال با این توضيح الزم اگر به خود پرسش 
برخی می "وال با بازگرديم می بينيم که اين س

اما برای ما روشن ! شروع شده است" گويند
در زندگی واقعی چه " برخی"نيست که اين 

تا دندان " کسانی را شامل می شود که  از
" انعطاف ناپذيری" بودن حکومت ها  و"   مسلح

" راه"آنها در مقابل خواستها و مطالبات توده ها، 
جه را نتي" دخالتگری نظامی خارجی" و گزينه 
، حاضر نيست "برخی"از قرار جناب .می گيرند

به روی مبارک بياورد که مردم به خاطر چه 
اهداف و خواستهائی با دست خالی بر عليه  
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حکومت های قذافی و اسد و عبداهللا صالح یا "
مردم از فقر، !  بپاخاسته اند" رژیم بحرین

گرسنگی ، بيکاری  و از فساد و ظلم و ستم و 
ه استخوانشان رسيده و برای سرکوب  کارد ب

استقالل آزادی و دمکراسی وبرای حق تعيين 
" برخی"جناب . سرنوشت خويش بپاخاسته اند 

خارجی در حال " ناجيان"در شرايطی که همين 
حمايت از ديکتاتور ها می باشند، دلش را به 
جلب نظر و حمايت نيروهائی خوش کرده که 
اساسا نابودی شان شرط رسيدن به خو 

ديگر الزم نيست که . ستهای فوق می باشد ا
به اين جناب برخی گفت که اگر زحمت کشيده 
و نگاهی به شرايط افغانستان و عراق بيندازند 

را به " دخالتگری نظامی خارجی" نتايج واقعی 
عينه خواهند ديد البته اگر چشمی برای ديدن 

  !باقی مانده باشد
ست که از سوی ديگر واقعيت غير قابل انکاری ا

مردم قبل از اينکه به چنين جنبشهائی مبادرت 

کنند در زیر سایه سهمگين دیکتاتوری، تا حدی 
) به عبارتی که در سوال بکار رفته" (تسليم"

وضع موجود بوده اند و اتفاقا در همين موقعيت 
، شاهد دخالتهای خارجی در امور "تسليم"

کشورهايشان و نتایج مخرب مستقيم آن بر 
بوده  و به عينه می ديدند که همين  زندگيشان

تا "قدرتهای خارجی هستند که جالدان آنها را 
. کرده  و به جان آنها انداخته اند"دندان مسلح 

بنابراين در شرايطی که همين دخالتگری های 
ديکتاتور ها که هر " انعطاف ناپذيری" خارجی و 

صدای اعتراض را در گلو خفه می کردند بود که 
آنها را در هم شکست و به خيزش کاسه صبر 

شان واداشت، با تاکيد بايد گفت که در زندگی 
واقعی دو راهی تسليم به وضع موجود و يا 
طلب دخالت خارجی برای رسيدن به آزادی 

جمع "برعکس، چنين . مابه ازا واقعی ندارد
مکانيکی ای تنها توجيهی است برای " بندی

اوم حفظ وضع موجود و هموار کردن  راه تد

در حاليکه مردمی که با دست .  سلطه بيگانگان
خالی در مقابل ديکتاتور تا دندان مسلح به پا 
خاسته اند  عمال راه ديگری را برگزيده اند که 
آنهم راه مبارزه برای سرنگون نمودن  نظم 

بی شک همين . ظالمانه موجود می باشد
مبارزات است که در تداوم خود راه رهائی يعنی 

انقالبی که تجربه . را  هموار می کند انقالب 
نشان داده گر چه سخت است و طوالنی اما 

بنابراين بايد با تمام قوا . تنها راه نجات می باشد
بر عليه ديدگاه هائی که تنها راه رهائی مردم را 
انکار نموده و با توجيهات مختلف در تالش اند تا 
ز آنرا از مقابل ديد مردم دور سازند لحظه ای ا

  .تالش باز نايستاد
  

  ٢٠١١سپتامبر   - ١٣٩٠شهريور 

  20ز صفحه ا.... ) آمريكا(گزارشاتي از فعاليتهاي مبارزاتي 
  

پس از .  حضور و سخنرانی احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل در مقابل دفتر اين سازمان تظاهراتی سازمان داده بوديم
دانشجو به گفتگو جوانان  با يکی ازو رفتيم  مقابل وال استریت اين حرکت موفق مبارزاتی با تعدادی از رفقا  به پارک اشغال شده

صاحبه او هدف چنين تجمعی را اعتراض بر عليه شرایط ناعادالنه اقتصادی موجود در آمریکا اعالم نمود و توضيح داد که مراکز در این م .نشستيم
او همچنين از هزینه های . مالی و شرکت های بزرگ تجارتی با اتخاذ سياستهای چپاولگرانه خود عمال همه آینده نسل وی را به تاراج برده اند

ی و شهریه های کالن دانشگاهی و بهره زيادی که باید بابت وام های دانشجویی پرداخت شود گفت و تاکيد نمود که تازه چشم سرسام آور زندگ
نيز  ما گفتگو رفقایدر این  . انداز روشنی هم برای پيدا کردن کار وجود ندارد و هم اکنون بيکاری عظيمی فارغ التحصيل های جوان را تهدید ميکند

نظام کليت ضرورت مبارزه جهت نابودی ئل اقتصادی و سياسی شرايط کنونی که ذاتی سلطه نظام سرمايه داری است پرداخته و بر توضيح دالبه 
که رژیم جمهوری ند توضيح داددر رابطه با ايران تحت سلطه جمهوری اسالمی و  . در پروسه یک انقالب اجتماعی تاکيد نمودند سرمایه داری

یی ناپذیر از نظام سرمایه داری است و سياست های حاکميت ایران همواره توسط امپریاليست ها و بانک جهانی تعيين اسالمی نيز بخشی جدا
که نباید دغلکاری ها و حرف های بی محتوای امثال احمدی نژاد ها را جدی گرفت بلکه باید  ورزیدندمی شود و روی این نکته تاکيد شده و 

   . رار دادسنجش ق عملکرد آن ها را معيار
  

به جنبشی فرا گير در از آن روز تاکنون خوشبختانه شاهد رشد روز افزون اين جنبش اعتراضی بوده و دیده ایم که چگونه اين ابتکار مبارزانی 
ان اقتصادی دليل اساسی، اوج گيری بحر.  اين که اين ابتکار با چنين سرعتی رشد يافته البته بی دليل نيست.  سراسر آمریکا تبدیل شده است

و وخامت شرایط مادی زندگی توده های تحت ستم در زیر یوغ نظام ظالمانه سرمایه داری آمریکا ست آن هم در شرایطی که بطور مثال بيش از 
امر آنقدر اين .  کودک یک کودک گرسنه سر بر بالين می گذار ۴ميليون کودک امروز در آمریکا فاقد تغذیه الزم می باشند ، به عبارتی از هر  ١٧

دیدن مادرم "برجسته شده است که چندی پيش وقتی خبرنگاری از یکی از کودکان پرسيد چه چيزی سختر از بی غدایی است؟ کودک پاسخ داد 
 کهپاسخ اين کودک در شرايطی پرده از فقر حاکم بر زندگی ميليونها انسان بر می دارد ". که غذا نمی خورد تا ما کمی بيشتر غذا داشته باشيم

) و گلدمن ساکس ی، ولز فارگو ، مورگان استنل سيمورگان چ یپ یگروپ ، ج یتي، س کایآمر یبانک مرکز( یموسسات مال نیشش تا از بزرگتر
م ، دو سوی آمريکاها بانک نیا نیچهار تا از بزرگتر رسيده و کایآمر یناخالص داخل دياز تول% ۶٠از  شيبه ب يشانها ییدر حال حاضر انباشته دارا

و همه این ها در جامعه  . دارند اريرا در اخت یبانک یاز تمام سپرده ها% ۴٠ بایمسکن و تقر یاز تمام وام ها یمي، ن یاعتبار یاز تمام کارت ها
  .ای صورت می پذیرد که حکومتش  سالهاست ميلياردها دالر صرف ریختن بمب بر سر کودکان عراق و افغانستان نموده است

  
 ۶روز پنجشنبه يح داده شد حرکت اعتراضی جديد هر روزه بخش های وسيع تری از آمريکا را فرا می گيرد به همين دليل هم همانطور که توض

نفر  راهپيمایی بزرگی را بر عليه  فساد و طمع در دستگاه  ۵٠٠بيش از  . شاهد تظاهرات حاميان اين حرکت در شهر هوستون تگزاس بوديم اکتبر
اشغال "گرديد روبرو این شهر شعارهای این تظاهرات که با استقبال شدید مردم يکی از .  ه بودندداری سازماندهی کردموسسات بزرگ سرمایه 

به طور  رنددر این تظاهرات اقشار متفاوت اجتماعی شرکت دابا نگاهی به ترکيب تظاهرکنندگان و گفتگو با آنها ، این موضوع که  . بود "هوستون
سرسام آوری که باید جهت پرداخت وام های دانشجویی  بهره از سودو دلمشغول انشجویان نگران آینده نا معلوم خود د. وضوح نمایان می شد

زندگيشان های سالمندان نگران از بين رفتن همه پس انداز . رشد بيشتری پيدا می کندخود بپردازند هستند زیرا می بينند که بيکاری هر روز 
دیده می شدند که معلمينی در اين حرکت ، . می باشند بيمه باز نشستگی دولتی نهاد های ستگی احتمالی توسط سهامداران بزرگ و ورشک

توسط % ٩٩اعتراض همه بر سر غارت دسترنج . دست دادن شغلشان  صحبت ميکردنداز  در بارهبا نگرانی و ناراحتی  اند وتازگی بيکار شده ه ب
یکبار دیگر جهان را اشغال کند و سرنوشت خویش را بدست % ٩٩د این جمعيت یلقول بودند که بااز ثروتمندان جهان است و همه متوفق ا% ١

رهبری انقالبی در آن است  که این مسئله در نيویورک که نطفه اوليه این اعتراضات وجود یکی از بزرگترین ضعف های این جنبش عدم . بگيردخود 
شده  کشيدهی از روی ضرورت های روزانه خودشان بطور خود بخودی به عرصه این مبارزات مردم عاد. بود و هستشکل گرفت هم کامال آشکار 

ها از این مبارزات  مطمئنا آن. به مصاف طلبيده انددستيابی به حقوق انسانی خویش جهت اند و با شور و هيجان سيستم ظالمانه موجود را 
  .رزاتی کارگران و توده های ستمديده را فزونی خواهد بخشيدمباتجربيات زیادی کسب خواهند نمود ، تجربياتی که گنجينه 

  
به چشم " مردم با هم بر عليه ظلم و فقر متحد شویم"، " کارگران جهان متحد شوید"در روزهای اخير در صفوف اين اعتراضات شعار هایی چون 

را تا حد ممکن منعکس ننمایند این روز ها مجبور به پخش   ميخورد و رسانه های امپریاليستی که تا کنون تالش ميکردند تا اخبار این مبارزات
" اراذل و اوباش"سياستمداران آمریکایی دقيقا مثل رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی که مردم مبارز ایران را . صحنه هائی از تظاهرات مردم شده اند

  .را مشتی اراذل و اوباش که ضد آمریکا هستند می نامند خطاب ميکردند در مصاحبه های تلویزیونی خود بيشرمانه تظاهر کنندگان مبارز
با ابراز خشم فراوان از حرکات عادالنه توده ها " تی پارتی"همچنين نمایندگان راست ترین جناح های امپریاليستی در طبقه حاکم ، نظير حزب 

ردن نظام سرمایه داری در آمریکا و برقرار کردن یک نظام ک" سرنگون"بزعم خودشان تبليغاتی براه انداخته اند مبنی بر این که معترضين برای 
  !است که در مقابل وال استریت تجمع کرده اند" شبه کمونيستی"
  

 اعتراضات جاری در آمریکا صدای حق طلبانه ميليونها تن از کارگران، زحمتکشان و توده های مختلف تحت ستم است که گرچه با اشغال یک پارک
  .شروع شد، اما پژواک آن سراسر جامعه آمریکا را در نوردیده است در مقابل وال استریت

  
  ٢٠١١اکتبر  ١٠      آمریکا –فعالين چریکهای فدائی خلق ایران 
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بهزاد کریمی یکی از سران سازمان اکثریت در چهلمين سالگرد رستاخيز سياهکل، سرآغاز 
جنبش مسلحانه در ایران، مصاحبه ای در  زمينه مسأله ملی انجام داده و آن را تحت عنوان 

لی در ایران چند پرسش و پاسخ با بهزاد سيری گذرا در نگاه چریک فدایی خلق به مسئله م"
 .منتشر نموده است" کریمی

اولين نکته ای که در این مصاحبه جلب توجه می کند این است که طوری با بهزاد کریمی برخورد 
می شود که گویا وی یک فرد صاحب نظر در امور و مسایل سازمان چریکهای فدائی خلق ایران 

ه کسانی که او را نمی شناسند گمان خواهند برد که او گویا در است، و اینطور جلوه داده شده ک
، در آن سازمان فعاليت می کرده ۵٠دوره فعاليت های انقالبی چریکهای فدائی خلق در سالهای 

از این  .در حالی که واقعيت این طور نيست. ها قرار داشته است و از نزدیک در جریان مسایل آن
ات او در مورد مسأله ملی، الزم است سابقه این فرد اکثریتی که  جهت قبل از پرداختن به اظهار

  .خود را به فدائی های دوران شاه می چسباند روشن شود
که رژیم شاه سقوط کرد کمترین  ١٣۵٧بهزاد کریمی از زمان شروع فعاليت سياسی خود تا سال 

م پور رضا خليق نوشته او مطلبی در مورد رفيق ابراهي. ارتباطی با چریکهای فدائی خلق نداشت
که در سایت بی بی سی منتشر شده، در آنجا وی از آشنائی خود با آن رفيق صحبت می کند و 
معلوم می شود که او نه با ابراهيم بلکه با برادر او بهروز پور رضا خليق که امروز یکی از سران 

ابراهيم را دیده  اکثریت معلوم الحال است همشهری و همکالسی بوده است، و در این رابطه
اولين آشنائی در دوران اعتصابات "خود در همان مطلب در مورد رفيق ابراهيم می گوید که . است

ولی آنچه را که او در تالش به اثبات آن است و بی وقفه تکرار ميکند .  بود!"  ۴۶دانشجوئی سال 
که بعد ها یکی از مبارزین صرف آشنا بودن با فردی ...". من آنم که پدرم بود فاضل"این است  که 

چریک فدائی خلق شد ،دليل بر همراه و هم فکر و همگام بودن با او نيست و آشنائی و یا حتی 
هم بر اساس ) چون محل اقامت رفيق ابراهيم در تهران بود( دوستی دورادور کریمی در تبریز با او 

بهزاد کریمی . اهيم  نبوده استتفکر سياسی حاکم با رفيق ابر درک و نزدیکی با تئوری انقالب و
به گفته خودش سه بار توسط ساواک بازداشت و زندانی شده است ولی با این که هيچکدام از 
آن دستگيری ها حتی در ارتباط هواداری دور هم با چریکهای فدائی خلق نبوده است، اما او به 

  .می نامد..." فدایيان خلق" هر حال خود را از 
بهزاد کریمی نيز مثل خيلی های دیگر که ربطی به چریکهای فدائی خلق  البته می دانيم که

نداشتند در سازمان چریکهای فدائی خلق ایران پس از سقوط رژیم شاه، مقام و سمت هائی 
همان سازمانی که در مرکزیت آن، افراد . پيدا کرد و مثًال مسئول شاخه کردستان آن سازمان شد

جناب و قابل تأکيد است که . قرار داشتند ) مجيد(ر و عبدالرحيم پور رژیم نگه داری مثل فرخ نگهدا
کریمی که از مساله ملی هم دم می زند در شرایطی که در کردستان مسئول بود خط 

عليه خلق مبارز کرد  سازشکاری سازمانش را با جمهوری اسالمی در پيش گرفت و بر
بعد . ارزه می کردند، عمل کردکه برای آزادی و کسب خودمختاری و حل مساله ملی مب

همه می دانند که سازمان . هم او در همه فعاليت های ضد خلقی سازمان اکثریت شرکت کرد
نگاه "و " چریک فدائی"نه فقط در نظر بلکه در عمل بارها و بارها ضدیت کامل خود را با  اکثریت

قط یادآوری همدستی نسبت به مسایل جنبش انقالبی و مردمی  نشان داده و ف" چریک فدائی
. آنها با رژیم جمهوری اسالمی در سرکوب خلق های ایران برای اثبات این امر کافی است

نميتواند دم خروس را زیر ُجّبه " من آنم که رستم بود پهلوان"بهزاد کریمی صرفأ با بيان بنابراین، 
جه کنيم می بينيم که او حتی اگر به فعاليت سياسی او در دوره رژیم شاه تو. خود پنهان نگه دارد

 "چه باید کرد؟" ، در پی کار مطالعاتی و بحث بر سر١٣۴٩نيمه های  سال  "به ادعای خودش در 
مسلسل پشت "های پيش از آن در همان تبریز رفيق صمد بهرنگی  در صورتی که در سال " ! بود

و سوی مبارزه را ویترین مغازه و مبارزه و حرکت ماهی سياه کوچولو را ترسيم کرده و سمت 
ها توسط  سایر استان... نشان داده بود و نوشته هایش در روستا های کرمانشاه و خوزستان و 

یا رفقای دیگر مثل رفيق بهروز دهقانی و دیگر . آموزگاران انقالبی برای شاگردان خوانده ميشد
سر آغاز مبارزه تبریز حمله ميکنند و رستاخيز سياهکل،  ۵به کالنتری  ۴٩رفقا در همان سال 

از این مرحله به بعد مبارزین انقالبی بسياری جذب ... مسلحانه در ایران ، تابو ها را می شکند و
 چریکهای فدائی خلق ایران ميشوند و در راه رهائی کارگران، زحمتکشان شهر و روستا و خلق

ون خود ، جنبش های وابسته به امپریاليسم، با خ های تحت ستم از یوغ سرمایه داران و رژیم
ها نامبرده نه تنها هيچ طرفداری و  ولی در همه این سال. نوین کمونيستی را آبياری می کنند

  .حمایتی از مبارزه ای که شروع شده بود نمی کند بلکه بر عليه اش سخن می گوید
البته بحث این نيست که چرا بهزاد کریمی در دوره شاه مثل صدها چریک فدائی خلق امثال 

هيم پور رضا خليق مبارزه نکرده است بلکه بحث این است که او امروز حق ندارد خود را به ابرا
عنوان کسی جلوه دهد که گویا از چریکهای فدائی خلق بوده است و در نتيجه در ميان کسانی 

سخنانی که او در  روشن کردن این موضوع و برخورد به. که او را نمی شناسند، توهم ایجاد بکند
سيری گذرا "سأله ملی مطرح کرده است، مرا مصمم کرد تا کنکاشی به اظهارات وی در مورد م

 .                                        داشته باشم" در نگاه چریک فدایی خلق به مسئله ملی در ایران
اهميت و جایگاه مساله ملی برای : اولين پرسش در مصاحبه با بهزاد کریمی این است که

يان خلق تا چه حد شناخته بود؟  وی در پاسخ معيار خود در این زمينه را به این شکل بيان فدای
به نظر من چه دیروز و چه امروز، داوری نسبت به رویکرد هر جریان سياسی در ایران : "ميکند

پيرامون موضوع مطروحه، پيش ازهر چيز بسته به قبول یا عدم قبول موجودیت این مساله و 
آنچه "وی با استناد به جزوه !..." اختاری دیدن آن در ایران است از سوی همان جریاندرونی و س

در آن نوشته شده، "و تأئيد سخنانی که در مورد مسایل ملی و فرهنگی " یک انقالبی باید بداند
، و هم تاکيدات زیر تيتر "مسایل ملی" همانگونه که می بينيم هم شروع گفتار با تيتر:  "ميگوید
در کشور و نيز زبان های مختلف در آن، و هم دعوت به " خلق های چندی"بر وجود  مبنی

شجاعت برای رفع این معضل با پرواز فکری تا افق تشکيل جمهوری های خود مختار و در صورت 

همه  لزوم استقرار ساختار فدراليسم در ميهن و
ميان " استحکام وحدت ملی"ها البته با هدف  این

کننده خطوط کلی آن دیدگاهی ، رسم "ملت ما"
است که وجود تبعيض ملی و مسئله ملی در 

  ." کشور را محرز می داند
  

در اینجا وی خود را مدافع حل مسأله ملی نشان 
می دهد و با آب و تاب از شجاعت برای رفع این 

با تأئيد، نقل قول های دیگری هم . معضل دم ميزند
مورد می آورد مثًال می نویسد رفيق جزنی در 

کردستان از ویژگی مخصوص : "کردستان ميگوید
کردها ميتوانند در اولين . بخود بر خوردار است

فرصت در یک اظهار نظر عمومی در کردستان حق 
آنچه " جزوه -۶۶ص...."(خودمختاری بدست آورند
که البته این جزوه با نام " یک انقالبی باید بداند

روز رفيق علی اکبر صفائی منتشر شده اما ام
تاکيد می شود که آن نوشته رفيق بيژن جزنی 

و با تاکيد به وجود زمينه جنبش ) می باشد
مسلحانه در کردستان و حمایت جنبش مسلحانه 
سراسری از آن مطلب زیر را از رفيق بيژن جزنی از 

چگونه مبارزه مسلحانه توده ای ميشود، "کتاب 
 جنبش ميتواند توسط سازمان: " ...نقل می کند

تثبيت شده خود با رهبران جنبش های ملی  های
رابطه برقرار کرده حتی نيروی نظامی خود را ولو 
جنبه سمبوليک داشته باشد ، در اختيار این 

  ....".جنبش ها قرار دهد

آیا بهزاد کریمی واقعًا مدافع حل مسأله ملی در 
ایران است؟ آیا کردستان از نظر سوق الجيشی 

برای فعاليت و  و منطقه ای موقعيت مناسبی
رفع مسئله ستم ملی نبود؟  بگذارید نه از روی 

از روی عمل او ها و ادعاهای او بلکه  حرف
در : "کریمی خود نوشته است. قضاوت کنيم

همان روزهای نخست پس از انقالب، یکی از 
هایی که مسئولين وقت سازمان  اولين تصميم

های علنی در سراسر  اتخاذ کردند، ایجاد شاخه
مسئوليت تشکيل شاخه کردستان . ر بودکشو

بر عهده من گذاشته شد و با پيشنهاد من 
پس از ...  مهاباد بعنوان مرکز شاخه تعيين گردید

تأسيس شاخه و رهنمود به هواداران که در 
همه شهرها اقدام به تأسيس دفاتر کنند، طی 
چند هفته تقریبًا در همه شهرهای کردستان و 

آذربایجان غربی،  کرمانشاه و چندین شهر
این ..." (ستادهای فدایيان خلق گشایش یافت
بهزاد  –! چنين کژ خوانی تاریخ در حضور زندگان؟

از همين نقل و قول این واقعيت   ).کریمی
در کردستان  ١٣٥٧استنتاج ميگردد که در سال 

نيز همانند دیگر مناطق ایران درصد بسيار باالئی 
دائی و از مردم با عشق به عنصر چریک ف

سابقه مبارزاتی اش به سوی سازمانی که 
تصور می کردند همان سازمان فدائی است 

و واقعيت این است که حتی قبل . روی آورده اند
قبل از تشکيل شاخه علنی توسط (از آن 

 ٥٧در پائيز سال !) مرکزیت غصب شده
هوادارانی در سنندج گروهی را تشکيل داده و 

ودند و این امر در خواهان ارتباط با مرکزیت ب
شرایطی بود که حتی در کردستان هنوز 
جریانات رادیکال محلی و کرد زبان اعالم 

 .موجودیت نکرده بودند
در چنان شرایط مطلوبی برای مبارزه جهت حل 
مسأله ملی در کردستان، بهزاد کریمی که 
اکثریتی ها وی را محمد خطاب می کردند، چگونه 

ليت کليدی شاخه مسئو"عمل کرد و نقش او که 
را داشته، به همراه عليرضا اکبری " کردستان

 بهزاد كريمي با كدام تعلقات فكري؟ 
  !!!به مسئله ملي در ايران مي پردازد ه نگاه چريكهاي فدائي خلقب
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مرکزیت غصب شده توسط فرصت (یکی دیگر از مسئولين آن سازمان، زیر مجموعه ) جواد(شاندیز 
، در قبال سيل هواداران صادق کرد معتقد به عنصر چریک فدائی چه بود؟ جواب این است که او )طلبان

ب توده به کرنش در مقابل رژیم جمهوری اسالمی پرداخته و سعی و سازمانش با نزدیک شدن به حز
با این که . کردند که ذهن مردم و هواداران به خصوص در کردستان را برای این کرنش آماده کنند

جمهوری اسالمی هنوز سه ماه از روی کار آمدنش نگذشته بود که به کردستان حمله نظامی کرد و 
بهزاد کریمی و دیگر افراد سازشکار که همراه فرخ رژیم نگه لی مردم زیادی را در آنجا کشت و

دار فعاليت می کردند، از مردم کردستان خواستند که به جای دفاع از خود در مقابل 
جمهوری اسالمی و پافشاری روی شعارهای عادالنه خود، اسلحه به زمين بگذارند و به 

همين ها که بعدًا  .م تسليم برافرازندپرچ ، جای مقاومت در مقابل ارتجاع به قدرت خزیده
سازمان اکثریت را تشکيل دادند در دوره خونریزی های وحشيانه و بی حساب جمهوری اسالمی در 

از هواداران خود خواستند که با سپاه پاسداران همکاری کرده  و در گذرگاه های ورودی  ۶٠سال 
ران معرفی نمایند همان روشی که در آمل و کردستان نيروهای انقالبی را شناسایی و به سپاه پاسدا

نيز بکار گرفته ) ارگان سازمان اکثریت در آن دوره –رجوج شود به نشریه کار (ها  دیگر شهر ها و استان
بهزاد کریمی که امروز خود را مدافع حل مسأله ملی جا می زند و در مورد نگرش چریک فدائی . شد

وز می تواند توضيح دهد که چرا در کردستان به خلع آیا امرنسبت به مسأله ملی می نویسد، 
سالح مردم کرد که برای حل مساله ملی شان بپاخاسته بودند و  شعار خودمختاری سر 

واقعيت این است که جز با توسل به فریب و نيرنگ نمی توان این خيانت به   می دادند اقدام نمود؟
  . مردم کرد را توجيه کرد

  
وی در " نگاه چریک فدایی خلق به مسئله ملی در ایران"هت نشان دادن در همين راستاست که ج

، خود را ملزم به ...) اکثریت(رویکردی توجيه گرانه به برنامه و سياستهای خائنانه  سازمان مطبوعش 
نوشته رفيق عليرضا نابدل دانسته و در ابتدا تاکيد می کند که    "آذربایجان و مسئله ملی"بررسی جزوۀ 

را تنها اثر  عتبار اختصاص همه این نوشته به مسئله ملی و نگاه جامع آن به موضوع، ميتوان آنبه ا"
پس از این نقل قول وی بالفاصله در ..." مرتبط با این زمينه در ادبيات سياسی چریک فدایی دانست

ر تفکر مسير راه خود جهت زدن زیر آب تفکر مارکسيستی در نوشته رفيق نابدل با متد مشخص شده د
پسند رژیم نگه دار ها ، شمشير را از رو ...) سلطنت طلبان و اصالح طلبان و (بغایت ارتجاعی و بورژوآ 

مقلد خشک مذهب گونه از کتاب ... الگوی نظری لنينی!! "بسته، و نظر رفيق نابدل را محبوس در گویا
" گنای غل و زنجير طبقاتیدر تن... نگاه ایدیولوژیک محض... "استالين –مارکسيسم و مسئله ملی "

  .معرفی می کند
  

نشاندن حال و امروز در تنگنای غل و زنجير "و یا " در قالب نگاه ایدئولوژیک محض"وقتی بهزاد کریمی از 
، دم می زند، در رد و جلوگيری از مبارزه پایه ای برای رفع ستم ملی سعی در تحریف " نگاه طبقاتی

 هائی در زندگی انسان کتمان می کند که هویت ملی و طبقاتی واقعيتاو ریاکارانه .  ها ميکند واقعيت
این هستی "بقول مارکس . هاست نه این که ذهنيت ایدئولوژیکی چنين چيزهائی را بوجود آورده باشد

کریمی و امثال او که امروز چنين   ".ها را ميسازد و نه برعکس هاست که شعور آن اجتماعی انسان
یانی را تکرار می کنند که "دیروز"حرفهای بی ارزش و نادرست " امروز"کنند، ادعاهای نادرستی می 

، نگاه "نگاه طبقاتی"و " نگاه ایدئولوژیک"چنين می اندیشدند که می توان با بازی با کلمات و انکار 
ها در زیر حمله به  آنایدئولوژیک خود به مساله ملی را الپوشانی کنند تا کسی متوجه نشود که 

می شد نشان داد  .در حال اشاعه ایدئولوژی بورژوائی خود هستند" ایدئولوژیک محضنگاه "
که چگونه کسانی که در شرایط خيزش جنبش خلق کرد کمر به نابودی آن بستند و دست در دست 
 ارتجاع جمهوری اسالمی بر روی خلق کرد و نه تنها این خلق رزمنده بلکه خلق ترکمن و بقيه خلق

ر کشيدند حال بار دیگر و در لباسی دیگر بازهم در حال اجرای همان وظيفه می های ایران شمشي
اما پرداختن به این مسائل که در جای خود هم ضروری است این نوشته را بيش از اندازه . باشند

طوالنی می کند پس این حرفها را باید گذاشت برای فرصت دیگری و تنها در خاتمه بر نکاتی تاکيد 
های  در ایران مسئله ملی وجود دارد یا نه ؟ و اگر این معضل گریبان گير کارگران و خلقآیا   .نمود

  !برخورد ما با این معضل چگونه باید باشد! زحمتکش مناطق مختلف ایران هست 
  

های گوناگون، هست و  که مسئله ملی و ستم ملی در ایران بعنوان کشوری مرکب از مليت در این
يست و از طرف دیگر، از اینکه روابط و مناسبات اقتصادی موجود یعنی نظام وجود عينی دارد شکی ن

، حافظ این )پهلوی و جمهوری اسالمی(سرمایه داری وابسته و رژیمهای وابسته به امپریاليسم 
های ایران، این سرزمين را به زندان خلق  مناسبات بوده و با سرکوب وحشيانه حقوق ملی همه خلق

مسئله " بنابراین با توجه به این صورت مسئله  در مورد. د نيز  باز هم شکی نيستها تبدیل نموده ان
  ! چگونه ميتوان در حل آن تالش کرد "ملی

  
که پيدایش روابط و مناسبات سرمایه داری در ایران با سلطه امپریاليسم تنيده گشت به  با احتساب این

اگر امپریاليسم ستم ملی را وسيله . یان ساختهمان معيار نيز مسئله ملی در همين روابط خود را نما
ها قرار داده، مبارزه برای رهائی از ستم ملی نيز باید به جزئی  ها و استثمار آن ای برای سرکوب خلق

امپریاليستی تبدیل شود و به همين دليل هم مبارزه با امپریاليسم جهت در  جدائی ناپذیر از مبارزه ضد
به همان اندازه که حل مسئله ملی برای . ی ویژه، برخوردار ميگرددهم شکستن سلطه آن  از اهميت

ها یعنی رژیم  ست، به همان اندازه نيز برای دشمن آن های مختلف مناطق ایران حياتی مليت
های  جمهوری اسالمی حياتی است که جهت تامين منافع امپریاليسم و بورژوازی وابسته به آن ، خلق

دی نگه داشته و ضمن تحميل شرایط معيشتی ناگوار، همه خواسته های ما را در عقب ماندگی اقتصا
ست که این سرکوب به دنبال  ها را سرکوب بکند و طبيعی دموکراتيک و از جمله خواست ملی خلق

و . ها را در پی خواهد داشت خود سرکوب فرهنگ، سرکوب سنت های مردم و حقير شمردن زبان آن
های زحمتکشی که برای رهایی خود از این ستم ملی و ستم  این یعنی سرکوب کارگران و خلق

یعنی باید بتوانند با زبان خود دردها و .  های مبارزاتی خود را بکار گيرند معيشتی، باید فرهنگ و سنت
های مبارزاتی خود برای مبارزه و مقابله با رژیم  آالم زندگی خود را بيان کنند و از فرهنگ و سنت

  .  استفاده بکنند
های ایران ميتوانند دست به دست هم داده و برادر  اگر سرمایه داران وابسته و مرتجعين نباشند، خلق

های ایران تضادی با هم ندارند، چه فرقی بين کرد و فارس  از این نظر ملت. وار در کنار هم زندگی کنند
امل امپریاليسم و مرتجعين ولی عو...  ميتواند باشد یا بين ترک با عرب، بلوچ با ترکمن، عرب با لر و

ترک، کرد، فارس، عرب، بلوچ و غيره سعی ميکنند طبقات محروم ملت خود را تحت ستم قرار دهند و 
ابتدائی ترین حق مردم آزادی زبان است . ها را پایمال کنند های طبيعی و بر حق آن مطالبات و خواست

گيرند و بتوانند عليه هرگونه زور و ستم با بيان را در توسعه فرهنگ انقالبی خود به کار  تا بتوانند  آن
دردها و مشکالت خود و پيدا کردن راه حل آن مبارزه کنند، آیا این ابتدائی ترین حق انسانی در رژیم 

وابسته به امپریاليسم پهلوی به رسميت شناخته 
شده بود و یا امروز در رژیم وابسته به امپریاليسم 

ه در قانون اساسی جمهوری اسالمی عليرغم این ک
  اش مطرح شده برآورده شده؟

  
همين پایمال شدن حق و حقوق اوليه یک انسان و 

ها  عدم برابری ملی و اعمال ستم ملی بر خلق
باعث گشته تا همه خلق های تحت ستم ملی در 
ایران دشمن مشترکشان را بشناسند و به خصوص 

های زحمتکش ایران در عمل در یابند  کارگران و خلق
ه در مبارزه با سرمایه داران وابسته و زمينداران ک

مرتجع، برای گسستن زنجيرهای اسارت تنيده شده 
بر دست و پایشان و تالش مشترک برای رها شدن از 

 ۵٧مگر پس از قيام . این اسارت، زبان مشترک دارند
که کارگران، مردم محروم و تحت ستم و فعالين 

نقش را در  ترین سياسی چپ آذربایجانی که فعال
مبارزه با استبداد رژیم پهلوی داشتند، توسط رژیم 
جنایت پيشه اسالمی که خيلی از دست اندر 
کارانش ترک زبان آذربایجانی بودند، سرکوب و 

مگر در کردستان سرمایه ! شکنجه و اعدام نشدند
داران و زمينداران در سرکوب خلق کرد دست 

مگر ! نبود مگر در ترکمن صحرا وضع مشابه! نداشتند
جا بنيان و اساس نه تنها آزادی زبان  این در... و مگر و
ها و رسميت یافتن آن بلکه آزادی ملل در حق  خلق

تعيين سرنوشت خویش، اهميت بزرگ خود را به 
ها نشان ميدهند که  نمایش می گذارد و همه این

مبارزه برای رفع ستم ملی در ایران از مبارزه برای رفع 
مبارزه برای سرنگونی رژیمهای  ستم طبقاتی و
  . وابسته جدا نيست

های  وجود ستم ملی و رنج و فشاری که خلق
ستمدیده ایران از این بابت متحمل می شوند، مبارزه 

ها  ها را در مقابل آن برای حق تعيين سرنوشت خلق
و همه کسانی که به هر بهانه ای . قرار داده است

را انکار ها جهت تعيين سرنوشت خویش  حق خلق
می کنند به هر توجيهی هم که متوسل شوند کاری 
نمی کنند جز تحکيم سلطه ستمگران و تشدید نفاق 

تاکيد بر حق ملل در . های ستمدیده در ميان خلق
ها از  تعيين سرنوشت خویش نه تنها راه رهائی خلق

ستم ملی را هموار می سازد همچنين امکان اتحاد 
برای بوجود . ا می نمایدها را نيز مهي داوطلبانه آن

آوردن ایرانی عاری از ستم ملی باید به مبارزه بی 
امان با زالو صفتان سرمایه دار دولتی و غيردولتی که 

و نباید لحظه . وابسته به امپریاليسم هستند پرداخت
ای فراموش نمود که رهائی ملی وابسته است به 
نابودی نظام سرمایه داری وابسته و رژیم حافظ اش 

در این مبارزه وابسته گان .  جمهوری اسالمی
رنگارنگ امپریاليسم از ناسيوناليسم بورژوائی گرفته 
تا به اصطالح چپ های سابق که در خلوت و انزوای 
سياسی در جزیره ثبات و آرامش شاهنشاهی بسر 
برده و یا شریک جرم جنایات جمهوری اسالمی از بدو 

اند، از هيچ  تاسيس تا کنون، سر به آستان سائيده
 آن  .تالشی برای حفظ وضع موجود دریغ نمی ورزند

ها در تالش برای به انحراف کشاندن مبارزات کارگران 
های آزادیخواهانه زنان،  و زحمتکشان و جنبش

های زحمتکش  دانشجویان، دانش آموزان و خلق
ایران، لحظه ای از تالش باز نایستاده و اساسا 

و حدت یابی این مبارز رسالتشان جلوگيری از رشد 
بهزاد کریمی نمونه بارز این مشخصه . می باشد

تالش در توهم  "فدایی"ميباشد که با انتصاب خود به 
پراکنی و ایجاد اغتشاش فکری در چهار چوب مبارزات 

های مردمی  را  ضد امپریاليستی کارگران وجنبش
چرا که نظریه و تئوری حاکم بر سازمان فدائيان . دارد 

تدوین گشته و  "کار با سرمایه همياری"ثریت اک –
ها، با مبارزه  باید هم عصبانيت و  برخورد خصمانه آن

را، فهميد و درک  "تضاد کار و سرمایه"طبقاتی و 
حرف کهنه ای که با هيچ لباس نوئی هم تازه . کرد

این طشت رسوایی دیر زمانيست که "نمی گردد  و 
      ".از بام فتادست

یده ما  باید بدانند که برای رسيدن های ستمد خلق
به حق تعيين سرنوشت خود چاره ای جز این ندارند 
که دست در دست هم بر عليه دشمن مشترک 
بجنگند تا با نابودی این دشمن شرایط برای ابراز 

  . ها مهيا گردد آزادانه اراده آن
  ٢٠١١اکتبر   -  ١٣٩٠مهر ماه  -  مناف فلکی

  



18 صفحه          148شماره                                      پيام فدايي 
 

  

  !وشيمي دفاع كنيماز مبارزات كارگران پتر
اخير، چند هزار کارگر پتروشيمی ماهشهر بار ديگر برای رسيدن به  روز هایدر 

کارگران اين واحد بزرگ توليدی پس از .  مطالبات بر حق شان دست به اعتصاب زدند
برچيدن  اينکه در اواخر شهريور ماه مطلع شدند که کارفرما عليرغم قولی که جهت

ها داده است از عمل  انعقاد قراردادهای دسته جمعی به آن وشرکت های پيمانکاری 
  .خود سر باز می زند، در اقدامی اعتراضی، تصميم به توقف چرخ توليد گرفتند به تعهد

روز از  ١١فروردين ماه امسال، کارگران اين واحد به مدت  ٢٠چند ماه پيش يعنی در 
های طبيعی خود که  خواست رفتن به سر کار خودداری نموده و خواهان رسيدگی به

 قراردادهای موقت و سفيد امضاء و قطع دست شرکت های پيمانکار در راس آن لغو
ها جهت رسيدن  کارفرما با ديدن قدرت اتحاد کارگران و عزم آن. ها قرار داشت، شدند

پايان دادن به نقش  ا و از جملههای آنه پذيرش برخی از خواست بهبه مطالباتشان، 
 کوتاه کردن دست شرکتبا این که . ها فرصت خواست پيمانکاری از آنهای  شرکت

ها قبل توسط دولت جمهوری اسالمى پذيرفته شده  سالظاهرًا از  های پيمانکاری
، ولی کارفرما یا در واقع استثمارگران انگل به خوبی می دانند که با حمایت است

نند از عمل به آن خودداری همين جمهوری اسالمی مدافع منافع سرمایه داران می توا
به همين خاطر هم آن ها عليرغم فرصت خواستن از کارگران برای کوتاه کردن . کنند

   . دست شرکت های پيمانکاری، به قول خود عمل نکردند
واقعيت اين است که استفاده از شرکت های پيمان کاری و قرار دادهای موقت، بدليل  

کارگران حتی بدون . ر دوش کارگران می باشدفشار مضاعفی ب ماهيت ظالمانه شان 
کاربرد این ابزارها و ترفندها هم وحشيانه استثمار می شوند و مجبورند مدت زمانی 

خانواده فقر و محروميت شاهد طوالنی برای دستمزدی ناچيز جان بکنند و هنوز هم 
حرکت اعتراضی کارگران رزمنده . باشند آن هاشرمنده شکم گرسنه و  خود
هاست که  سالکه وشيمی در شرایطی بوقوع می پيوندد که همه می دانند پتر

بورژوازی وابسته و دندان گرد ايران با توسل به قراردادهای موقت و سفيد امضا و 
های پيمانکاری، نه تنها بخشی از دسترنج  همچنين استخدام کارگران از طريق شرکت

يت شغلی کارگران را با شدتی بيش از ها را به يغما می برد بلکه امن بخور و نمير آن
کارگر قراردادی کارگری است که برای فواصل کوتاه، الزاما . گذشته زير ضرب می گيرد

با . گرفته می شود تا حقوق مندرج در قانون کار شامل حالش نشود زير سه ماه ، بکار
د خود کارگری که باياین است که های پيمانکاری  شرکتنقش  تکيه بر چنين قانونی،

آن ها قرار می در اختيار  راکارخانه ها مستقيما و بر اساس قانون کار استخدام کنند 
اين عملکرد  آن ها در ازای  .شوندقانون کار خالص " شر"از  یان اصلیکارفرمادهند تا 

 قرارداد بنابراين لغو. بخشی از حقوق کارگران را به جيب می زنند ،ضد کارگری خود
های پيمانکاری از سر کارگران مطالبه ای  کردن دست شرکت های موقت و کوتاه

 عمومی و خواست عادالنه ای ست که در اکثر اعتصابات و اعتراضات کارگری در سال
اما این مطالبات بدليل ماهيت ضد کارگری .  های اخير بطور طبيعی طرح گرديده است

  مت، همواره با چماق رژیم جمهوری اسالمی و اعمال دیکتاتوری عریان توسط این حکو
  

سرکوب جمهوری اسالمی مواجه گشته و 
اين رژيم جنايتکار از هيج وحشيگری  جهت  

ها و تامين منافع  سرکوب اين خواست
سرمايه داران وابسته زالو صفت کوتاهی 

  . نکرده است
چريکهای فدائی خلق ايران ضمن حمايت از 
مطالبات بر حق کارگران پتروشيمی  و 

ها  ها برای رسيدن به اين خواست مبارزه آن
که در واقع بخشی از آن هدفی است که  

برايش می رزمد توجه ایران کل طبقه کارگر 
کارگران را به اين واقعيت جلب می کنند که 
در شرایط دیکتاتوری مطلق العنان بورژوازی 
وابسته در کشور ما که کوچکترین حقوق 
صنفی طبقه کارگر را برسميت نمی 

نابودی این رژیم ضد کارگری با هر  شناسد،
شرط رسيدن اولين جناح و دسته  اش 

بر حق شان اصلی های  کارگران به خواست
  .می باشد

زنده باد مبارزات دليرانه کارگران پتروشيمی 
  !برای احقاق حقوق بر حقشان

   !نابود باد رژیم ضد کارگری جمهوری اسالمی
  !زنده باد کمونيسم! باد انقالب پيروز

  ا ایمان به پيروزی راهمانب
  ١٣٩٠مهر   -چریکهای فدایی خلق ایران

           

 
 

 20از صفحه ....) كانادا(گزارشاتي از فعاليتهاي مبارزاتي 
آن ها با گفتگو با . فدايی خلق نيز در تظاهرات شهر تورنتو فعاالنه شرکت کردند

ايران و مبارزات توده ها با کننده در تظاهرات به توضيح شرايط  جوانان شرکت
يکی از نکات بسيار جالب . رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی پرداختند

اين حرکت مترقی اين بود که از آن جا که بخش بزرگی از ساکنين شهر تورنتو مهاجرين 
ات کشورهای مختلف و منجمله ايران می باشند اين حرکت به آن ها امکان داده بود تا تجربي

. خود از کشورهای خويش را با ديگران در ميان گذاشته و از تجربيات ديگران درس بگيرند
غنا  امری که به جوانان کمک می کرد تا ديد سياسی و آگاهی انقالبی شان هر چه بيشتر

از این نقطه نظر هم حضور فعالين چريکهای فدايی خلق ايران در تظاهرات تورنتو . پيدا کند
اکتبر در خيلی از کشور های جهان در همبستگی با اشغال وال  ١٥حرکت  .ودبسيار مثبت ب

استريت از آن جا که اساسًا برعليه سيستم سرمایه داری و موسسات مالی سرمایه داران 
شکل گرفت که در همه جا نماينده ارتجاع  و حامی فقر و فالکت و بی خانمانی اکثريت 

همچنين با .  بی برعليه سيستم سرمايه داری بودجامعه می باشند، حرکتی ماهيتأ انقال
نگاهی به پالکاردها می توان گفت که اقشار مختلف جامعه که در اين حرکت شرکت کرده 

اجتماعی،  - اجتماعی و برابری اقتصادی و رفع ستم اقتصادی - اند خواهان آزادی سياسی
آن با خواسته های طبقه ماهيت انقالبی اين حرکت و همسويی . هستند... فقر و بيکاری و 

درصد  ٩٩ما "کارگر را می توان به روشنی در شعار محوری اين حرکت در جهان، يعنی شعار 
نيروهای مارکسيست و مترقی بايد و می توانند با شرکت مستقيم در  .ديد" جامعه هستيم

اين حرکت و حضور فعال در گفتگوها و بحث های جمعی که در چهارچوب اين حرکت ايجاد 
شده، و با مطرح کردن ديدگاه انقالبی خود، به رشد و غنای سياسی آن کمک کنند، و 
تالش  طبقات حاکم  را که همواره می کوشند خود را داخل هر حرکت مترقی توده ای 

در تورنتو .  نموده و آن حرکت را از مسير مترقی و انقالبی خود منحرف کنند را خنثی نمايند
٪ سرمايه داران که ١تی ایالت انتاريو، يعنی نمايندگان سياسی نيز اعضای دولت دست راس

٪ جامعه هستند، تالش کردند که با حضور در ميان ٩٩استثمار کنندگان و چپاولگران  
باب "به عنوان مثال . تظاهرکنندگان به منحرف کردن آن به سمت منافع طبقه حاکم بپردازند

تالش کرد که با ادعای " سنت جيمز"در پارک رهبر حزب ليبرال در روز شنبه با حضور " ری
اما . خود از تظاهرکنندگان، با فريب کاری به منحرف کردن افکار عمومی بپردازد" حمايت"

تظاهرکنندگان به هو کردن او پرداخته و نشان دادند که از چنان حدی از آگاهی سياسی 
  .را نمی خورندبهره مند هستند که فريب اين مدافعين آشکار طبقه سرمايه دار 

بر عليه نظم ظالمانه ) درصدی ها ٩٩(زنده باد همبستگی جهانی توده ها 
   !پيروز باد انقالب  !سرمایه داری 

 ٢٠١١اکتبر  ٢٠ -تورنتو - فعالين چريکهای فدائی خلق ايران

 ) ....سوئد(گزارشاتي از فعاليتهاي مبارزاتي 
20از صفحه   

در این تظاهرات هزار نفری مردم . اقتصادی  نيست
 برعليه بی تفاوتی دولتمندان نسبت به وضعيت
مالی سخت بيکاران و بازنشستگان و افراد کم 
درآمد فریاد اعتراض سر داده و برنامه های رياضت 
کشانه اقتصادی دولت که خرج هر بحران اقتصادی 
. را بر دوش کارگران می اندازد را افشاء نمودند

تظاهرات یک نمونه از " هلمکاشغال است"تظاهرات 
و   استريتنيویورک در مقابل وال ادامه دار مردم 

تحصن معترضين در پارک روبروی اين مرکز بزرگ 
آن . مالی بزرگترين قدرت سرمايه داری جهان بود

" اشغال وال استريت"مریکا که به آتظاهرات در 
ها  معروف شده است، خود  انعکاسی از خواست

و مطالبات اکثريت مردم آمريکاست  که شديدا 
و چپاول  بوسيله اقليت سرمايه دار حاکم استثمار

می شوند، و به همين دليل هم خيلی زود نه تنها 
در تعداد زيادی از شهرهای آمريکا گسترش يافت، 
بلکه حال دارد در اروپا و بوسيله نيرو های مترقی 
ای که بر عليه يک درصدی های حاکم می باشند 

این واقعيت بيانگر آن است . پژواک داده می شود
بر زمينه " ال استريتاشغال و"که ابتکار مبارزاتی 

مشترکی صورت گرفته که سيستم سرمایه داری 
جهانی و بحران های ناشی از آن در سراسر جهان 
بوجود آورده است، و این همان شرايط مادی است 
که اعتراض  کارگران و ستمديگان  و خواست 
  .کارگران جهان متحد شويد را جهانی نموده است

دم سراسر پيروز باد مبارزات  متحدانه مر
  !جهان بر عليه نظام سرمايه داری

                   ٢٠١١اکتبر  ١٥
 عبداهللا باوی



19 صفحه          148شماره                                      پيام فدايي 
 

  

صدور پناهنده توسط رژیم ضد خلقی  :توضيح 
جمهوری اسالمی به کشورهای اروپایی و فرار 
هزاران تن از مردم بویژه جوانان از شرایط 

جهنمی ای که این رژیم  سياسی – اقتصادی
ها تن از توده های وابسته و تبهکار برای ميليون

تحت ستم ایجاد کرده، یکی از پدیده های 
برجسته اجتماعی ای ست که از ورای آن 
ماهيت ضد خلقی حکومت جمهوری اسالمی را 

در چارچوب این روند، . به عينه می توان دید
تعدادی از پناهجويان ايرانی که اداره  اخيرا

مهاجرت سوئد تاکنون با تقاضای پناهندگی آنها 
سپتامبر در  ٢٠از تاريخ  ، فقت ننموده استموا

دست به ) سرگل(ميدان اصلی شهر استکهلم 
آنها با بر پا کردن . يک تجمع اعتراضی زده اند

چادری که با صحنه هائی از اعدامهای وحشيانه 
جمهوری اسالمی پوشيده شده است توجه 
عابرين را به خواستهای خود جلب نموده و 

ی ضد پناهندگی اعتراض شان به سياستها
تعدادی از اين . را اعالم کرده انددولت سوئد 

نفر می  ٢٠پناهجويان که در مجموع حدودا  
باشند اکنون برای رساندن صدای خود به افکار 
عمومی، مبادرت به اعتصاب غذا نموده و يکی از 

اما با اين . آنها لب های خود را دوحته است
د به همه هنوز پاسخی از اداره مهاجرت سوئ

چريکهای فدائی  هواداران. آنها داده نشده است
ضمن پشتيبانی از اين حرکت  ايران خلق

اعتراضی جهت رساندن صدای اعتراض اين 
پناهجويان به افکار عمومی مبادرت به مصاحبه 
ای با آنها نموده اند که در زير توجه شما را به آن 

  . جلب می کنيم
  

   ٢٠١١اکتبر  -استکهلم
  

فًا خودتان را معرفی کرده و سوال ـ لط
بگوئيد چرا در این محل چادر زده و مبادرت 

  به اعتصاب غذا نموده اید؟
با عرض سالم خدمت شما، من فاتح  :جواب

ابراهيم زاده هستم سخنگوی اعتصابيون 
شروع   ٢٠١١سپتامبر  ٢٠استکهلم که از تاریخ 

ا ببه اعتصاب کردیم و دليل ما از تجمع در اینجا 
ب غذا، ما اول از همه ميخوایم به دولت اعتصا

سوئد و همه دنيا نشون بدیم جنایتهای 
و آنها را بياریم رو پرده . جمهوری اسالمی رو

برای اینکه مردم بيشتری این جنایتها رو بدونن و 
بفهمند که در ایران چه ميگذرد و یعنی ایران چه 

  .وضعيتی دارد، چه وضعيت بحرانی دارد
  
جو در این حرکت شرکت چند پناه: والس

دارند و چند نفر تا کنون در اعتصاب غذا 
  می باشند؟

بله حدودًا ما بيست نفر هستيم، زن و  :جواب
بچه هم با ما هستند و ما االن هشت نفر 
اعتصاب غذا رو شروع کردن و یک نفرشون که به 

 ٢٠١١اکتبر  ۴اسم آقای فریدون حسن آذرپور از 
  .شروع کرده به دوختن لبهاش

  
از کی به سوئد آمده و تقاضای : سوال

پناهندگی داده اید؟ و جواب مقامات اداره 
  پناهندگی به شما چه بوده است؟

در حقيقت بچه ها هر یک به نوعی و به  :جواب
ماهه تا  ٩یعنی از .  نحوی یک موقعی اومدن

و جوابی که .هفت هشت ساله داریم اینجا 
ب همه گرفتن منفی بوده متاسفانه، اغل

کسانی که اینجاهستند، اکثر کسانی که اینجا 
هستن حکم آنها دیپورتيه و کيس آنها در دست 

  .پليسه که دیپورت بشن به ایران
  

دليل خروج شما از ایران زیر سلطۀ :سوال
  جمهوری اسالمی چه بود؟

همه کسانی که اینجا هستن توی چادر  :جواب
یا تو این اعتصاب هستن همه شون سياسی 

به شيوه های مختلف ضد جمهوری  بودن که
اسالمی ایران فعاليت داشتن و به شيوۀ علنی 
هم فعاليت داشتن و همانجور که همه ميدونن 
جمهوری اسالمی چطور رفتار ميکنه با کسانی 
که فعاليت دارن بر ضد جمهوری اسالمی ایران و 
روزی نيست که خبر اعدام چند نفر و شکنجه 

ه ها و یا بگوش از ایران به گوش رسان کسی
مردم نرسه، از دست این نبود امنيت جانی 
است که ما از ایران خارج شده و بدولت سوئد 

  .پناه آورده ايم
  

برای ایرانی ها روشن است که : سوال
بازگرداندن هر پناهنده ای به جمهوری 
اسالمی چه خطراتی در بر دارد آیا این 
خطرات را برای مسئولين رسيدگی به 

  ن توضيح داده اید؟پرونده تا
بله ما به اداره مهاجرت سوئد توضيح  :جواب

دادیم که خطرات جانی تهدیدمون می کنه که 
پناه آوردیم به دولت سوئد ولی متاسفانه دولت 
سوئد یا اداره پناهندگان سوئد این حقيقت رو 
نميخواد به زبان بياره و این حقيقت رو، 
ا چشمهاشو روی این حقيقت بسته و ميگه شم

ترس جانی یا ترس مرگ از دست جمهوری 
اسالمی ندارید و می تونيد برگردید به ایران، 
ولی برای همۀ ما و همه ایرانيان ثابت شده و 
همه دنيا ميدونن که رژیم دیکتاتوری جمهوری 
اسالمی ایران به چه نحوی با کسانی که به 
ضد این حکومت مبارزه ميکنن چگونه رفتاری رو 

 .داره

  
آیا مراکز رسيدگی به پناهدگان با : والس

شما تماس گرفته و در جریان اعتراض 
  شما هستند؟

ما با خيلی ها تماس گرفته ایم و  :جواب
متاسفانه تا االن به اون شيوه ای که باید بياین 
و به ما جواب بدن، جواب خواسته های ما رو 
ندادن و چند بار با اداره مهاجرت ما تماس 

اشتيم گوش به حرفهای ما داشتيم و نشست د
ميدن ولی درخواست، درخواستهایی که ما 
داریم تا االن اجابت نکردن و امتناع می کنن از 
این درخواستها، ولی از سازمانهای سوئدی و 
ایرانی اومدن و پشتيبانی خودشون رو اعالم 
کردن و از هميجا سپاسگزاری ميکنم از این 

  عزیزان
  
حضور هایی که شاهد  سوئدی: والس

شما در اینجا بوده اند چگونه برخورد کرده 
  اند؟
ها با  الزم به ذکر است که سوئدی :جواب

چشم خيلی بدی به این موضوع دیپورت، یعنی 
دیپورت پناهندگان نگاه می کنن و ميگن که نباید 
این کار رو بکنه اداره مهاجرت، ولی اداره 
مهاجرت هم از قانون خودش نمی خواد دست 

تاسفانه، ولی الزم به ذکره که این رو برداره م
اشاره بکنم که یک دختر سوئدی چند روز پيش 
اومده بود اینجا و ميگفت من نمی تونم کاری 
بکنم ولی ميخوام به هر شيوه ای باشه به شما 
کمک بکنم اگر کسی حاضره با من ازدواج بکنه 

  .که دیپورت نشه به ایران
  
انتظاری  از ایرانيان مقيم اینجا چه: والس

  دارید؟
از تمام هم ميهنان و ایرانی های مقيم  :جواب

سوئد انتظار داریم که واقعًا به پشتيبانی ما هر 
حرکتی و یا هر فشاری که می تونن به اداره 
مهاجرت سوئد بيارن و هر چه در توانشان است 
از ما حمایت کنن به هر شکلی که ميتونن به 

و یا تلفن وسيله فرستادن پيام توسط موبایل 
زدن به سازمان پناهجویان سوئد و از هر طریقی 
که خودشون بهتر ميدونن از ما حمایت کنن و 

  .پشتيبانی نمایند
  

خيلی ممنون رفيق عزیز از وقتی که به ما 
ما از این حرکت شما حمایت کرده و  .دادید 

سعی ميکنيم که تا آنجا که در توانمان 
 است صدای شما را به گوش ایرانيان

  .برسانيم، با تشکر

  !استكهلمارشي از تحصن اعتراضي پناهجويان در گز
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در هفته های اخير مردم جهان شاهد تصرف 
يکی از وال استریت  ساختمانپارک مقابل 

مهمترين مراکز مالی سرمايه داری در آمريکا 
این حرکت  .بوده اند در نيویورکو جهان 

مبارزاتی که در اعتراض به شرایط بد اقتصادی 
فساد در همه روز افزون  گسترشو 

زیر چتر حاکميت دولت  موسسات مالی که در
سبب شکل گرفته است،  آمریکا قرار دارند

شده تا عليرغم سرکوب شدید پليسی  هر 
بپيوندند  نو پاروز مردم بيشتری به این جنبش 

دامنه این اعتراضات تا جائی که خيلی زود . 
 ۴۵بيش از به را فرا گرفت و آمریکا  سراسر
وتا کاليفرنيا ، ی. گسترش يافتدیگر هم  ايالت

ی هائ لتا، واشنگتن و تگزاس از جمله ای
معترضين به وضع موجود در آنها هستند که  

نقطه ای از شهر را تحت اشغال خود در آورده 
جالب است که . و فرياد اعتراض سر داده اند

اين حرکت در شرايطی با چنين سرعتی 
در نيویورک در یک روز گسترش يافته که تنها 

کنندگان در جنبش  تن از شرکت ٧٠٠بيش از 
دستگير به وسيله پليس تسخير وال استریت 

از  یکارگر هیاتحاد نیتا کنون چند. شدند
،  لياتومب عیکارگران صنا یکایجمله سند

 یکایسند نيو همچن یسراسر هیاتحاد
خود را از  یبانينقل پشت و  کارگران حمل
جديد که به اشغال کنندگان  یجنبش اعتراض
  .اند اعالم کردهده اند معروف ش وال استریت

بعد از تظاهرات فعالين چريکهای فدائی 
با  تافرصتی پيش آمدنيویورک خلق در 

جوانان آمریکایی که مسئوليت اشغال 
به پارک وال استریت را به عهده داشتند 

روز هفتم اشغال پارک  . گفتگو بنشينيم
  بود که ما در اعتراض به  وال استریت 

١۵ صفحه  

  
  
  
  
  
  
  
  

هزاران نفر از کارگران و ديگر اقشار آگاه کانادا 
اکتبر در  ١٥و به خصوص جوانان در روز شنبه 

دولت و شهر اين کشور در اعتراض به  ٢٠
انحصارات مالی طبقه حاکم اين کشور به 

تظاهرکنندگان در مقابل . تظاهرات پرداختند
مراکز مالی اين شهرها چادر  زده و اعالم 
کرده اند که تا زمان نامعينی به اقامت در اين 
چادرها ادامه داده و به اين وسيله اعتراض 
خود به وضع موجود را بطور شبانه روزی 

اين حرکت اعتراضی در  .پيش خواهند برد
همبستگی و با الهام از ابتکار مبارزاتی مردم 

اين " اشغال وال استريت"که به (نيويورک  
) يکا معروف گشتهسمبل قدرت مالی آمر

شکل گرفته و خود جلوه آشکاری از پخش 
" اشغال وال استريت" سريع ابتکار مبارزاتی

مردم . در اقصی نقاط جهان می باشد
شرکت کننده در اين اعتراضات با حمل 
دست نوشته هائی که بيانگر خواست های 

ها می باشد،  هم  مطالبات بر حق  آن
و هم  خويش را به گوش همگان می رسانند

گاه عمق آگاهی اقشار مختلف جامعه کانادا 
در اين ميان در . را به نمايش می گذارند

سنت "شهر تورنتو تظاهرکنندگان در پارک 
در نزديکی مرکز مالی اين شهر با " جيمز

برپايی چادر و اقامت شبانه روزی به اعتراض 
پارک سنت "اشغال کنندگان . برخاسته اند

ه تظاهرات در مقابل در روز دوشنبه ب" جيمز
در . دفاتر کمپانی های بزرگ مالی پرداختند

اين تظاهرات شعارها، ماهيتی بسيار 
راديکال و مترقی داشت که خود از آگاهی 
. بسيار باالی تظاهرکنندگان حکايت می کرد

تنها راه : مثًال یکی از شعارها چنين بود
 فعالين چريکهای  .حل ، انقالب است
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اکتبر شهر استکهلم شاهد  ١۵روز شنبه 
آزاديخواهی بود که با  ١٠٠٠تظاهرات بيش از 

الهام از تجمع اعتراضی مردم نيويورک که به 
معروف شده است " اشغال وال استريت"

.  شکل گرفت" اشغال استکهلم"تحت نام 
که در بستر " ستريتاشغال وال ا"جنبش 

تعميق بحرانهای اقتصادی نظام سرمايه داری 
حاکم، بر عليه کئوپراسيون های 
امپریاليستی و کل سيستم سرمایه داری در 
نيویورک برپا شد و خيلی زود شهرهای زيادی 
از آمريکا را فرا گرفت، حال دارد به  اروپا می 

  . رسد
بر اساس اخبار انتشار يافته، تظاهرات بر 

ليه مراکز مالی امپریاليستی جدا از سوئد ع
هم  در  انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتاليا

در تظاهرات . سازمان داده شده است
تظاهرکنندگان  به آشکاری  اعالم ، استکهلم 

خود را بخشی از جنبش می کردند که 
جهانی الهام گرفته از تظاهرات در اسپانيا ، 

ر خاور ميانه و د" بهار عربی"یونان، ایتاليا و 
در این تظاهرات با  . شمال آفریقا ميدانند

در حالی که تنها : "صراحت گفته مي شد که
ميليارد کرون ساالنه برای ریشه کن  ١١٤٠

 ١٢٧٠٠٠کردن فقر کافی ميباشد، چرا ساالنه 
ميليارد کرون برای نجات سيستم اقتصادی 

 ١سرمایه داری و سرمايه دارانی که تنها 
را تشکيل می دهند توسط   درصد جامعه

تظاهرکنندگان  " ؟دولتمردان خرج ميشود
 ٩٩ما "شعار می دادند که به جای این کار 

درصد باقی جامعه ترجيح ميدهيم که فقر 
تظاهرات در سوئد نيز به ".  ریشه کن شود

همان دليلی برپا شد که در آمريکا و بقيه 
  کشور های سرمايه داری، و آن جز شرایط بد 

  ١٧ صفحه

 

  !در آمريكا، كانادا و سوئد "اشغال"رات جهاني گزارشاتي از فعاليتهاي مبارزاتي فعالين چريكهاي فدايي خلق در ارتباط با تظاه

 
 
 
 
 
 

نيويورك

 
 
 
 

 
 

تورنتو

 
 
 
 
 
 

 استكهلم


