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 سرمقالهسرمقاله

  تقابل دو گُفتمان
گفتمان غير انقالبی درست به همان منظور از طرف ... 

وابستگان به جهان سرمایه داری در جامعه ما مورد تبليغ 
جين مذهبی با فریب توده و ترویج قرار می گيرد که مرو

ها و اشاعه ارتجاعی ترین ایدئولوژی ها در ميان آنان 
که هدف اصلی هر دو نيز  -انجام می داده و می دهند

همانا در بند نگاه داشتن توده های تحت ستم و کوشش 
اجتماعی نظام های  -در حفظ ساختارهای اقتصادی
اضافه  جا دارد این هم. طبقاتی ظالمانه بوده و می باشد

با این عنوان فريبکارانه که گویا " مدرن"شود که مروجين 
ایده "هر ایدئولوژی ای اساسًا ناقض حقوق بشر است و 

، خود با اشاعه ایدئولوژی "ئولوژی را باید کنار بگذاریم
جهان سرمایه داری، می کوشند کارگران و توده های 
و  تحت ستم را از یادگيری تعاليم ایدئولوژی های مترقی

برابری طلب محروم ساخته و آنها را از آرمان خواهی و 
مبارزه برای برپائی جهانی عاری از استثمار و جنگ و 

  2صفحه           ...ظلم و ستم دور نگاه دارند
  

  گزارش سياسي به نشست وسيع تشكيالتي چريكهاي فدايي خلق ايران
هر چند با تحمل فعال کردن صنايع نظامی با  رتهای امپرياليستی را تغيير داد و همچنيندو جنگ بزرگ جهانی، مناطق نفوذ قد ...

ضرر های بسيار در اثر رشد انقالب و جنبش های رهائی بخش توده ها در اقصی نقاط جهان، راه مقابله با بحرانهای اقتصادی این 
ه دولت آمریکا برای غلبه بر بحران های خویش و گسترش امروز ما شاهدیم که امپریاليست ها و به ویژ. نظام را هموار نمود

در شرايطی که بحران . مناطق نفوذ شان بر طبل جنگ می کوبند و افغانستان و عراق و ليبی را  آماج تعرضات خود قرار داده اند
و خطر موهوم چنين پروژه  به بهانه پروژه هسته ای جمهوری اسالمیشاهدیم که  ،را فرا گرفته امپریاليستی آنها سرتا پای نظام

  ؛ميليارد ها دالر تجهيزات نظامی به عربستان و امارات و قطر و بقيه کشورهای خاورميانه فروخته اند، !!برای صلح جهانی ،ای
دارند به بهانه خطر جمهوری اسالمی سپر دفاع موشکی در قطر نصب می کنند که حتی پرسنل الزم برای راه انداختن چنين 

دولت های دست نشانده تحميل می کنند، در واقع به گونه ای آنچه امپریاليست ها . نيز در اختيار  ندارد سيستمی را
  ٨صفحه              ... .است که مارکس و انگلس مطرح کرده اند"بهره کشی بيشتری از بازار های کهنه"همان

  

  در صفحات ديگر
  

گزارش  نشست وسيع تشكيالتي و   ●
  15و  14......نشست فعالين سازمان 

 يتقال اي يستياليسوس ليبد ●
  16............................"چپ"
  حمله جنايتكارانه جديد اسرائيل ●

  18.............  عليه مردم فلسطين 
بهرام رحماني و تريبونال  ●
  19.......... ............. "مردمي"

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دارد، و با جامعه بيش از پيش بيگانه  اگر دولت نيرويي ست كه مافوق جامعه قرار
انقالب قهري،بلكه پس روشن است كه رهايي طبقه ستمكش، نه فقط بدون  مي شود

و اين  ده رتي نيز كه طبقه حكمفرما بوجود آوآن دستگاه قدرت دولبدون امحاء 
  )لنين- دولت و انقالب. (با جامعه در آن مجسم گشته محال است "بيگانه شدن"

تشديد تحريمهاي اقتصادي و 
  بر زندگي مردم آنتاثيرات 

 )ه لرفيق فريبرز سنجري با تلويزيون كوممصاحبه (
برعکس همه  اين تبليغات که  دو طرف  ...

دارند انجام ميدن اتفاقا سود همه اين 
بحرانها و تنشها داره به جيب آمريکا 

به بهانه پروژه هسته .  ومتحدينش ميره
ای جمهوری اسالمی کل خاورميانه رو 
دارند می کنند بازار فروش نيروگاه های 

بعد تا اون جا هم پيش رفته اند که . یاتم
وزير خارجه آمريکا اعالم کرد که اگر 

ش را ا جمهوری اسالمی پروژه هسته ای
کشور های منطقه  همهبه ادامه بده ما 

اين . نيرو گاههای هسته ای می فروشيم
نيرو گاه های هسته ای رو کی ميفروشه 
و سودش به جيب کی می ره؟ به بهانه 

نظامی، منطقه رو کردن احتمال گزينه 
به  بازار فروش اسلحه و تجهيزات نظامی

  ۵ صفحه            ...اونجا منتقل کردن

  )اقليت(سازمان فدائيان
 به كجا مي رود؟ 

سازمان اقليت افکار عمومی جنبش را  ...
هم کاسه شدن . به سخره گرفته است

اعضا و نيروهای این سازمان با امثال 
همسر وزیر دفاع  -" جم نازنين افشار"

نشستن با و  –دولت امپریاليستی کانادا 
فرخ نگهدار منفور  و غيره و سپس دست 
یازیدن به هر دليل ابلهانه و مردم فریبانه 
جهت توجيه اين کارها تنها نشانه سقوط 
آزاد سياسی اقليت و عقيم بودن شيوه 
 .های ناسالم این سازمان است

نهان کردن کمونيستها از پوشاندن و پ
نظراتشان ننگ دارند اما سازمان فدایيان 
اقليت با بکار بردن یک شيوه ناسالم در 
شرایطی که اعضا و نيروهایش فعاالنه به 
-کار اجرا و دفاع از ایران تریبونال کوپر

اخوانها و همکاران مشغولند، اطالعيه می 
در " هيچ نقشی"دهد و ادعا می کند که 

 ١١صفحه         .آن ندارد

  

انقالبي كه  با  سرنگوني !  سالگرد انقالب كبير اكتبر گرامي باد مين 95
بورژوازي استثمارگر و تالش  جهت ساختن جامعه سوسياليستي براي رسيدن 

 !به كمونيسم ، فرارسيدن دوران نويني در تاريخ بشريت را  نويد داد
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ی این روزها یک بار دیگر شاهد تالش ها 
گسترده ای برای غالب کردن گفتمان 
غيرانقالبی در ميان مردم مصيبت دیده و 

با نگاهی به . خون به دل ایران هستيم
محتوای تبليغاتی که برای این منظور صورت 
می گيرد به راحتی می توان متوجه شد 
که این گفتمان چيزی فراتر از همان موعظه 
ها و تعاليم مذهبی نيست که قرن ها از 

ف روحانيون مسيحی و اسالمی و غيره  طر
برای قابل تحمل کردن ستم ها و مصيبت 
ها و خونریزی های جوامع طبقاتی برای 
. مردم تحت سلطه تبليغ و ترویج شده اند

تنها تفاوت در آن است که این جدیدی ها، 
همان موعظه ها را بدون ذکر نام خدا و 
پيغمبر و حتی گاه با نفی آنها در شکل 

مدرن و با اسامی زیبائی چون  ظاهرًا
  . به خورد این مردم می دهند" حقوق بشر"

" کشيشان به مردم تحت ظلم و ستم، از 
های مسيح در مقابل " گذشت"و " بخشش

ظالمان می گفته و می گویند؛ و به رواج 
این پند از جانب وی می پردازند که وقتی 
فرد ظالمی سيلی ای به یک طرف صورت 

مقابله با او و اقدام به ات زد به جای 
اعمالی که اساسًا امکان سيلی زدن به تو 
را از او بگيرد، طرف دیگر صورت ات را به 
طرف آن فرد ظالم بگير تا یک سيلی دیگر 

امروز البته جدیدی های به ! هم به تو بزند
اصطالح مدرن که گاه در لباس وکيل و 
دادستان و قاضی هم ظاهر می شوند، 

به کار نمی برند و یک راست لفظ سيلی را 
می گویند؛ و مثًال در " خشونت"در مورد 

ارتباط با رژیم جمهوری اسالمی که کسی 
قادر به انکار خشونت های ضد انقالبی و 
شدیدًا جنایت بار این رژیم در حق توده های 
ميليونی ایران نيست، با اعتراف به آن 
خشونت ها، برای مردم تحت سرکوب و 

می " ضدخشونت"ا نسخه ظلم و ستم م
در واقع آنها به مردم اندرز می دهند . پيچند

که اگر رژیم سيلی به صورت شما می زند 
یا به عبارتی واضح تر خشونت بر شما 
اعمال می کند، شما نباید به مقابله 
برخيزید و از خود دفاع کنيد، و یا برای پایان 
دادن به خشونت های جنایتکارانه این رژیم، 

انقالبی متوسل شوید و از این  به قهر
طریق بکوشيد همه ریشه ها و زمينه ها و 

عواملی که بوجود آورنده رژیم های دیکتاتور 
و خشونت طلب هستند را از بين ببرید، نه 

آلود متوسل " گناه"نباید به چنين کارهای 
یا بر اساس (شوید، بلکه به فرموده مسيح 

" حقوق بشر" "ده فرمان"فرموده های 
شما  باید طرف دیگر صورتتان را برای ) ینهاا

سيلی خوردن بعدی آماده کنيد و دلخوش 
راه حل فقط از کانال دموکراتيزه "باشيد که 

کردن و اجرای حقوق بشر از مجاری غير 
فضای گفت و "و به ." خشونت آميز است

" گو و پرهيز از خشونت، فضای حقوق بشر
ی جامعه "اميد به بندید که آن وقت به 

عبارات توی گيومه ( خواهيد رسيد " مدنی
حقوق بشر و دمکراسی برای “از گفتگوی 

با پيام اخوان، دادستان ایران تریبونال ” ایران
  )برگرفته شده ٢٠١٢به تاریخ سپتامبر 

، در جهت تداوم "مدرن"آری موعظه خوانان 
وضع نکبت بار و ظالمانه کنونی، امروز با 

رًا متفاوت، کلماتی جدید و در سبکی ظاه
همان موعظه های آخوندها و کشيش ها را 
برای فریب توده های مردم به گو ش آنها 

این کار هم البته در ساختمان . می خوانند
متفاوت از کليسا و  هائی با ُنماهائی

این یا آن " اتاق های دربسته"مسجد، و از 
کتابخانه و دانشگاه و با استفاده از 

  . رت می گيردجدیدترین تکنولوژی ها صو
اگر آخوندهای وطنی جهت قابل تحمل 
کردن شرایط ظالمانه حاکم بر جامعه، برای 
مردم تحت سرکوب و ظلم و ستم همواره 
روضه امام حسين خوانده و می خوانند تا 
این مردم با یاد مصيبت های کربال، بر 

" سبک"بدبختی های خود اشک بریزند و 
ه، دل شوند؛ تا با سر دادن زاری و گری

اندوه و رنج و "هایشان تا حدی از بار غم و
خالی شده و بيشتر بتوانند وضع " خشم

موجود را تحمل کنند، آخوندهای مدرن هم 
چنين کاری را در شکل و شمایل دیگری 
انجام می دهند و مدعی اند که مثًال با 
برگزاری یک تریبونال در ارتباط با کشتار 

جمهوری اسالمی، می  ۶٠های دهه 
به قربانيان فرصتی داده شود تا  "خواهند 

اندوه و رنج و خشم شان را بروز دهند و 
چرا که آنها به ) همان منبع." (سبک شوند

مبادا آن نگران و دلواپس آنند که  ،حق
بيکران ناشی از " اندوه و رنج و خشم"

جنایات فجيع این رژیم در حق زندانيان 
، به )و البته نه فقط آنها(  ۶٠سياسی دهه 

شعله های سرکشی تبدیل شود که آتش 
به کاخ های سرمایه داران و هستی و 

نتایج خيلی "نيستی آنها زند؛ و این همان 
ی های  "حقوق بشر"است که " بدی

. امروزی را نگران و مضطرب می سازد
البته، مهمترین نگرانی شان هم این است 

ی آنها کارگر نيفتاده "حقوق بشر"که سالح 
کنند که در این صورت " منع انتقام"و نتوانند

از طرف مردم " امکان استفاده از خشونت"
يعنی تالش برای نجات واقعی از دست 

  . دشمنانشان هر چه بيشتر خواهد شد
ضد "واضح است که این طيف ظاهرًا 

های " خشونت"، مشکلی با "خشونت
وحشيانه جمهوری اسالمی عليه توده ها 

امر طبيعی است که از نظر آنها، این . ندارند
حکومت ها انجام می دهند و گویا کاری 

چون از قرار تا بوده . هم نمی شود کرد
در .  چنين بوده و چنين هم خواهد بود

حالی که شغل آنها ایجاب می کند که 
همه توان خود را برای ریختن آب سرد بر 
آتش خشم و نفرت توده ها و تعدیل مبارزه 

دشمنانشان بکار قهر آميز مردم مبارز عليه 
آنها باید بکوشند سموم تبليغاتی . گيرند

خود را در جنبش توده ها پخش کنند و با 
اميد به تأثير این سموم در جنبش، مبارزات 
مردم عليه خشونت های وحشيانه دولتی 

" ضد خشونت"را تحت این عنوان که ما 
هستيم، کنترل و از مسير انقالبی خود 

  .منحرف کنند
غير انقالبی درست به همان  بله، گفتمان

منظور از طرف وابستگان به جهان سرمایه 
داری در جامعه ما مورد تبليغ و ترویج قرار 
می گيرد که مروجين مذهبی با فریب توده 
ها و اشاعه ارتجاعی ترین ایدئولوژی ها در 

که  -ميان آنان انجام می داده و می دهند
هدف اصلی هر دو نيز همانا در بند نگاه 
داشتن توده های تحت ستم و کوشش در 

اجتماعی نظام  -حفظ ساختارهای اقتصادی
جا . های طبقاتی ظالمانه بوده و می باشد

دارد این هم اضافه شود که مروجين 
با این عنوان فريبکارانه که گویا هر " مدرن"

ایدئولوژی ای اساسًا ناقض حقوق بشر 
، "را باید کنار بگذاریم ایدئولوژی"و است 

   
  !تقابلِ دو گُفتمان

  
  
  

صحنه اي ا زيورش وحشيانه مزدوران جمهوري اسالمي به توده هاي به پاخاسته و مقابله دالورانه 
 88مردم با سركوبگران در جريان خيزش توده اي سال 

د ض"واضح است که این طيف ظاهرًا 
های " خشونت"، مشکلی با "خشونت

وحشيانه جمهوری اسالمی عليه توده 
از نظر آنها، این امر طبيعی . ها ندارند

است که حکومتها انجام می دهند و 
چون از . گویا کاری هم نمی شود کرد

قرار تا بوده چنين بوده و چنين هم 
در حالی که شغل آنها .  خواهد بود

ود را ایجاب می کند که همه توان خ
برای ریختن آب سرد بر آتش خشم و 
نفرت توده ها و تعدیل مبارزه قهر آميز 
مردم مبارز عليه دشمنانشان بکار 

آنها باید بکوشند سموم . گيرند
تبليغاتی خود را در جنبش توده ها 
پخش کنند و با اميد به تأثير این سموم 
، مبارزات مردم عليه خشونت های 

ن عنوان که وحشيانه دولتی را تحت ای
هستيم، کنترل و از " ضد خشونت"ما 

  .مسير انقالبی خود منحرف کنند
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جهان سرمایه  ایدئولوژیود با اشاعه خ
داری، می کوشند کارگران و توده های 
تحت ستم را از یادگيری تعاليم ایدئولوژی 
های مترقی و برابری طلب محروم ساخته 
و آنها را از آرمان خواهی و مبارزه برای 
برپائی جهانی عاری از استثمار و جنگ و 

  .ظلم و ستم دور نگاه دارند
ست که کوشش در رواج جای تردید ني

گفتمان غير انقالبی از طرف قدرتمندان و 
کارگزاران آنها، یک امر دائمی در جامعه 

با این حال . تحت سلطه ما بوده است
گفتمانی که امروز در شکلی ظاهرًا مدرن 

از زمان  به طور برجستهارائه می شود، 
روی کار آمدن خاتمی، رئيس جمهور فریبکار 

پر سرو تم تبليغاتی  صورت یکرژیم، به 
  .یافتو با گستردگی اشاعه  صدا در آمده

خاتمی در مقابل توده هائی که از سرکوب 
و اختناق غير قابل  ۶٠های وحشيانه دهه 

تحمل حاکم بر جامعه، جانشان به لب 
رسيده و در شرایط انفجاری به سر می 

را قرار داد و مبلغين رژیم " اصالحات"بردند، 
اگون دست به کار شدند با شيوه های گون

تا به مردم رنج دیده ایران بقبوالنند که 
انقالب راه حل جامعه نيست و در حين تبلغ 
عليه انقالب و مبارزه قهر آميز توده ها 
بادشمنانشان، حتی بيشرمانه وضع نکبت 

. جا زدند ۵٧بار فعلی را نتيجه انقالب سال 
تبليغ روی مبارزه مسالمت آميز و نفی قهر 

بی تحت پوشش ضد خشونت بودن انقال
 پرطمطراق رواج یافت و به جای آن رهنمود

با . به جوانان داده شد" نافرمانی مدنی"
شکست گفتمان اصالحات که جنبش 

تير نقش بارزی در  ١٨دانشجوئی  - مردمی
آن داشت، بانيان و پيش برندگان اصلی این 
گفتمان غير انقالبی که جز سعيد حجاریان 

و ربيعی ها، از اعضای  ها و عبدی ها
برجسته وزارت اطالعات جمهوری اسالمی 

شعار اصالحات مرد پس " نبودند، این بار  با 
آنها با . به صحنه آمدند" زنده باد اصالحات

مشاهده گرایش جوانان انقالبی ایران به 
، خود  ۵٠سوی مبارزه مسلحانه در دهه 

ضمن نام بردن از رفقا مسعود احمدزاده و 
رویز پویان به مثابه تئوریسين های امير پ

چریکهای فدائی خلق، به تقبيح مبارزه 
عاری از "مسلحانه پرداخته و  مبارزه 

مبارزه "یا به اصطالِح خود ، " خشونت
  .  را تجویز کردند" مصلحانه

در چنين جوی بود که نيروهای سياسی 
راست جامعه، رواج هر چه گسترده تر 

عهده گرفته و در گفتمان غير انقالبی را به 
جامعه مختنق ایران، آن را به خورد جوانان 

در خارج از کشور نيز شاهد بودیم که . دادند
امثال سازمان اکثریت به عنوان يکی از 
سردمداران نيروهای راست، با تأئيد بخش 
به اصطالح اصالح طلب رژیم، فرياد بر آوردند 
که اساسا آنها مادر زاد اصالح طلب بوده 

عد از آن خيلی از نيروهائی که هنوز ب. اند
خود را چپ می ناميدند یا هنوز هم می 

نامند، راه سازمان اکثریت را دنبال کردند و  
مرتب از این امر سخن گفتند که دیگر نباید 

در آنها وجود دارد " مرگ"شعار هائی که 
را بر زبان آورد و به ) مرگ بر رژیم و غيره (

اسالمی جای شعار سرنگونی جمهوری 
" برکناری"سعی کردند از کلمه نرمتر 

در همين جو، عده ای به ياد . استفاده کنند
تبليغ مبارزه مسالمت آميز از نوع گاندی 
افتادند و حاال ديگر در حرفهای شان نام 
گاندی هرگز فراموش نمی شد و همواره 

همين روش درمورد زنان . سر زبانشان بود
د؛ و تحت ستم ایران به کار گرفته ش

تالشی هر چند ناموفق صورت گرفت تا به 
جای مبارزه جهت سرنگونی کليت رژیم 
جمهوری اسالمی، تنها آوای لغو قوانين 

اینها همه . ارتجاعی رژیم سر داده شود
کوشش هائی بوده و هستند که برای 
غالب کردن گفتمان غير انقالبی در جنبش 
مردم ایران عليه دشمنانشان به کار رفته 

    .اند
که چه با  - شکی نيست که آنهمه تالش

پشتوانه رسانه های امپرياليستی و قدرت 
یک بخش از رژیم که خود را اصالح طلب 
می ناميد، و چه از سوی نيروهای رسمًا 

برای " چپ"راست و یا راست های ظاهرًا 
رواج گفتمان غير انقالبی در جامعه انجام 

نمی توانست نتيجه ای در حد  -می گرفت
حقيقتًا، بودند جوانان . ر داشته باشدصف

بی تجربه ای که در شرایط اختناق و فقدان 
هيچ گونه روزنه عمومی برای ابراز نظر 
نيروهای انقالبی و مترقی در جامعه، و در 
نتيجه به دليل ناآگاهی نسبت به واقعيت 
گفتمان انقالبی، فریفته ظاهر آراسته آن 

ست مسلم ا. گفتمان غير انقالبی شدند
که نيروهای ضد انقالبی و همه راست ها 
از این امر ُبل گرفته و قبل از این که خيزش 

 ٨٨قهرمانانه توده های مبارز ایران در سال 
با نيروی تهاجمی و انقالبی خود بساط 
تبليغات فریبکارانه و ضد مردمی آن ها را 
برهم زند، این طور جلوه دادند که گویا همه 

منافع شخصی خود  جوانان ایران به فکر
هستند و بخشی هم که نسبت به مسایل 
سياسی و اجتماعی حساس اند، گویا 
درست به همان راهی رفته اند که خواست 
قدرت حاکم است؛ یعنی اصالح طلب و 

شده اند؛ و گویا تفکرات و " مدارا گر"
خواست های نسل جدید را دیواری همانند 
دیوار چين از تفکرات و آرمان های نسل 

  !جدا کرده است ۶٠و  ۵٠انقالبی دهه 

اما همانطور که شاهد بودیم خيزش بزرگ 
، با نشان دادن جوانانی از زن ٨٨و توده ای 

از خشم و کينه انباشته و مرد با دل هائی 
طبقاتی در صحنه مبارزه ای خشماگين و 
قهر آميز با رژیم دار و شکنجه جمهوری 
اسالمی، دروغين بودن آن تبليغات 

بکارانه و عبث بودن تالش هائی که فری
برای جا انداختن گفتمان غيرانقالبی در 
. جامعه انجام داده بودند را بر مال ساخت

اتفاقًا در جریان این خيزش بزرگ، جائی که 
رژیم، پستی و جنایت و خونریزی در حق 
مردم مبارز ایران را به حد اعال رساند و 
ان خشونت های ضد انقالبی اش را در خياب

ها و کهريزک ها در معرض دید همگان قرار 
ضد "داد، این طرفداران به اصطالح 

" انتقام" ، نه از بدی و مضرات "خشونت
سخنی گفتند و نه به رژیم اندرز دادند که 

را در پيش " مبارزه مسالمت آميز"باید راه 
، زنان ٨٨حتی جائی که در خيزش . گيرد

گيزی مبارز ایران با بی باکی تحسين بران
عليه خشونت های رژیم جنایت پيشه 
جمهوری اسالمی مبارزه می کردند، 

در بخش زنان کلمه " ضد خشونت"مبلغين 
بله همان . ای در دفاع از آنها بر زبان نراندند

ها که امروز به فالن فردی که مطالبی عليه 
چریکهای فدائی خلق و مبارزه مسلحانه 

ه خاطر آنها جمع آوری و در کتابی گنجانده ب
جایزه می " خشونت"مبارزه اش عليه 

دهند، در آن مقطع، حتی اعتراض کوچکی 
هم  به ِاعمال خشونت های جنایتکارانه 
جمهوری اسالمی در حق زنان نکردند و 
همه افتخارشان اين شد که همسر 
نخست وزير جنايتکار امام که هم خودش و 

" ميراث خمينی"هم شوهرش آنها را به 
د، حال به آن زنان پيوسته و دعوت می کردن

به راستی که . با آنها عکس گرفته است
جنبش توده ها با چه قدرت و وضوحی بی 
اصالتی و فریبکارانه بودن این به اصطالح 

را آشکار و " پرهيز از خشونت"مدافعين 
  .دست آنها را رو می کند

با  ٨٨خيزش توده های انقالبی در سال 
بی را کنار چنان سرعتی گفتمان اصالح طل

زد که مدافعين آن تا مدتها قادر به عرض 
اندام و اشاعه زهرهای تبليغاتی خود در 

اما پس از گذشت زمانی از  .جنبش نبودند
آن دوره، امروز این گفتمان با این که به واقع 

باز  ،هيچ چيز جدیدی برای گفتن ندارد
مثًال اخيرًا  -سعی کرده است به گونه ای 

نيروهای درون جنبش  با توسل جستن به
مردم  و با سازشکاری این نيروها، و از آن 
طریق دست یابی به خانواده های داغدار 
زندانيان سياسی و تشکيل یک تریبونال 

مجددًا خود را به جنبش  - غير مردمی
دموکراتيک و ضد امپریاليستی توده های 

در این دور، فعًال . دربند ایران تحميل کند
مورد تبليغ قرار نمی " ماصالح پذیری رژی"

جمهوری " گيرد و حتی گاه محتوای شعار 
اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید 

نيز از طرف برخی مدافعين گفتمان " گردد
به نوعی و به " ضد خشونت"غير انقالبی 

بنابراین، برجسته . شکلی  تکرار می شود
ترین تم های تبليغاتی گفتمان غير انقالبی 

بودن، " مداراگر"فی انقالب، را امروز، ن
و کينه " منع انتقام"، "پرهيز از خشونت

ها با گفتمان غير " حقوق بشری"
. می کنند" منع انتقام"انقالبی خود 

گوئی که این کلمه ذاتًا به گناه آلوده 
اما، گفتمان انقالبی بر آن است . است

برای توده های زجر دیده " انتقام" که 
به هيچ وجه دارای مفهوم محدود 
شخصی نيست، بلکه کالمی است که 
ا با آن، عزم خود برای جنگ ب

دشمنانشان و سرریز کردن خشم و 
. نفرت طبقاتی شان را بيان می کنند

این حقيقتی انکار ناپذیراست که مردم 
هایشان و سرکوب که دلتحت ظلم 

، "اندوه و رنج و خشم"چون کوه از 
آکنده است، وقتی به پا خيزند از 
دشمنانشان انتقام خواهند گرفت؛ 

و یعنی آنها را که هرگز با بحث و گفتگو 
حاضر به دست کشيدن از " دیالوگ"

اعمال جنایت نيستند با ِاعمال زور از 
آری آنها . قدرت ساقط خواهند کرد

 انتقام خواهند گرفت،
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طبقاتی ، اصالح جامعه از طریق ایجاد 
فضای گفتگو و آشتی و فضای بخشش 

  .حقوق بشری تشکيل می دهد
امروز، مروجين گفتمان غير انقالبی با 
آگاهی به جنایات هر روزه جمهوری 
ا اسالمی در مورد مردم تحت ستم ایران، ب

آگاهی به کشتارهای غيرقابل انکار زندانيان 
که قتل ستار (سياسی در زیر شکنجه 

بهشتی در زندان یکی از نمونه های اخير 
، با آگاهی به اعدام های فله )آن می باشد

ای رژیم که به خصوص پس از خيزش توده 
ابعاد بسيار وسيعی به خود  ٨٨ای سال 

 می توان باگمان نزدیک به( گرفته است 
یقين گفت که تعدادی از این اعدامی های 
بی شمار، از دستگير شدگان در جریان آن 
خيزش بزرگ بودند که رژیم آنها را بی سر 
صدا به عنوان مجرمين عادی به قتل 

، با آگاهی به شدت گيری فضای )رسانده
اختناق و رعب و وحشت در جامعه، آری، 
مروجين گفتمان غير انقالبی با آگاهی به 

این واقعيت ها، نگران انفجار خشم  همه
عظيم توده های ميليونی کارگر و  
. زحمتکش و مردم خون به دل ایران هستند

آنها به واقع چنين انفجارهای عظيم توده 
ای را پيش بينی می کنند و درست از این 
رو مذبوحانه به تکرار تزهای رسوا و 
شکست خورده خود می پردازند؛ و به 

که بيشرمانه اعالم می همين خاطر است 
کنند که بگذاريد خانواده های داغدار شهدا 
از دردهای خود چند کالمی بگويند تا 

، تا این حقوق بشری ها با "سبک شوند"
سوء استفاده از جو و تحت پوشش دفاع از 
جان باخته گان عزیز ما بتوانند تزهای 
آشتی جویانه خود را به خورد مردم ایران 

شرایطی است که گفتمان در چنين . بدهند
 :انقالبی اعالم می کند که

  
تنها در شرایطی که مردم تحت ستم ایران  

بتوانند با انقالب خود ضمن سرنگون کردن 
رژیم جمهوری اسالمی، ساختارهای 
سيستم سرمایه داری حاکم بر ایران را 
نابود و ساختارهای جدیدی به نفع خود به 

از زیر بار  وجود آورند، قادر به رهائی خود
این . ظلم و ستم و سرکوب خواهند شد

هدفی است که توده های انقالبی ایران در 
جریان جنگی طوالنی با همه دشمنانشان 
که امپریاليست ها در رأس آنها قرار دارند، 
آن را متحقق خواهند کرد؛ آری در چنين 
مسيری و در جریان یک انقالب واقعًا 

ست که مردمی به رهبری طبقه کارگر ا
ما و خانواده های زندانيان  مردم رنجديده

سياسی جان باخته ما قادر می شوند ياد 
و خاطره عزيزان خود را با آرامش پاس 
داشته و آمرين و عاملين اين کشتار ها را 
به دست عدالت بسپارند، واّال سرنگونی به 
مفهوم تعویض این رژیم با رژیمی دیگر آنهم 

يستی، چاره ساز به دست نيروهای امپریال
نبوده و تنها دردهای بيشتری را بر دردهای 

 .کنونی مردم ما خواهد افزود
  
بر اساس گفتمان انقالبی، کارگران و  

زحمتکشان و دیگر توده های تحت ستم 
ایران درست به خاطر نفرت و انزجار از 
خونریزی و جنایت و زندان و شکنجه و 

عمر اعدام و درست به خاطر پایان دادن به 
سيستم سرمایه داری وابسته حاکم بر 
ایران که ذاتًا خشونت زا و بوجود آورنده 
عناصر جنایتکار و رژیم های جانی و 
سرکوبگر است، راهی جز توسل به قهر 
. انقالبی در مقابل قهر ضد انقالبی ندارند

در مقابِل دشمنانی که حافظ و نگاه دارنده 
 سيستم سرمایه داری در ایران هستند و
نشان داده اند که تا چه حد بی رحم، درنده 
خو، جنایت کار، فاسد، کثيف و حيله گرند، 
راه گفتگو و دیالوگ حقوق بشری، راه 
سرابی است که هرگز به مقصد نمی 

تنها گرگ هائی که برای فریب مردم، . رسد
ظاهرًا لباس ميش به تن می کنند ممکن 
است شکنجه گر و شکنجه شده، بسيجی 

ر جنایت پيشه را در کنار خانواده و پاسدا
های داغدار زندانيان سياسی بنشانند تا 
پس از خام کردن مردم از این طریق و 
محکم کردن دوباره جای پای خود در چهره 
ای جدید، به همان صورت که در افریقای 
جنوبی نشان داده شد، خون مردم را در 
شيشه کرده و با بی شرمی بيشتری به 

به  -ل کارگران اقدام کننداستثمار و قت
همان گونه که رژيم ظاهرًا ضد آپارتايد 
افريقای جنوبی اخيرًا کارگران اعتصابی را 
در روز روشن به گلوله بسته و آنها را در 

 . خون خود غوطه ور ساخت
  
ها با گفتمان غير انقالبی " حقوق بشری"

گوئی که این . می کنند" منع انتقام"خود 
اما، گفتمان . اه آلوده استکلمه ذاتًا به گن

برای توده " انتقام" انقالبی بر آن است که 
های زجر دیده و مصيبت کشيده به هيچ 
وجه دارای مفهوم محدود شخصی نيست، 
بلکه کالمی است که با آن، عزم خود برای 
جنگ با دشمنانشان و سرریز کردن خشم 
و نفرت طبقاتی انباشه شده در وجود شان 

این حقيقتی انکار . ندرا بيان می کن
ناپذیراست که مردم تحت ظلم و ستم و 

اندوه "سرکوب که دل هایشان چون کوه از 
، آکنده است، وقتی به پا "و رنج و خشم

خيزند از دشمنانشان انتقام خواهند گرفت؛ 
یعنی آنها را که هرگز با بحث و گفتگو و 

حاضر به دست کشيدن از اعمال " دیالوگ"
ِاعمال زور از قدرت ساقط  جنایت نيستند با

آری آنها انتقام خواهند گرفت، . خواهند کرد
یعنی ضمن گرفتن قدرت از دشمنانشان، با 
ِاعمال زور، در دل آنها رعب و هراس ایجاد 
خواهند کرد تا دست از مقاومت برداشته و 
دیگر هوس برگشتن دوباره به قدرت و از 
سر گيری اعمال جنایت عليه توده های 

این همان . نی را از سر خود کنار بزنندميليو
شرايطی است که تحت آن می توان دست 
استثمارگران را از قدرت کوتاه کرد و تنها در 
این صورت می توان ادعا نمود که جامعه  
قادر است به نفع اکثريت آحاد آن دمکراتيزه 
شود؛ و حقوق بشری که متضمن حقوق 
عه اکثريت جامعه باشد تحقق یافته و جام

همه تجربه . ای آزاد و دمکرات ایجاد گردد
مبارزات و تالشهای رنجبران برای رسيدن 
به آزادی نشان داده که اين امر مهم تنها با 
پيشبرد گفتمان انقالبی و تحقق عملی 
  .خواست های این گفتمان امکان پذیر است

  
  
   
  
  

  
  
  

  

دهای وطنی جهت قابل تحمل اگر آخون
کردن شرایط ظالمانه حاکم بر جامعه، 
برای مردم تحت سرکوب و ظلم و 
ستم همواره روضه امام حسين 
خوانده و می خوانند تا این مردم با یاد 
مصيبت های کربال، بر بدبختی های 

شوند؛ تا با " سبک"خود اشک بریزند و 
سر دادن زاری و گریه، دل هایشان تا 

" اندوه و رنج و خشم"بار غم و حدی از
خالی شده و بيشتر بتوانند وضع 
موجود را تحمل کنند، آخوندهای مدرن 
هم چنين کاری را در شکل و شمایل 
دیگری انجام می دهند و مدعی اند که 
مثًال با برگزاری یک تریبونال در ارتباط با 

جمهوری  ۶٠کشتار های دهه 
به قربانيان  "اسالمی، می خواهند 

رصتی داده شود تا اندوه و رنج و ف
خشم شان را بروز دهند و سبک 

  ."شوند

  ١۴از صفحه ...بهرام رحماني و تريبونال 

در شرایطی که چریکهای فدایی خلق بارها و در دهها مقاله و سخنرانی ، در مورد ضرورت نفی زندان و شکنجه و اعدام نوشته و 
ای بدون ظلم و ستم،  بدون زندان و اعدام و شکنجه بوده و  خ مبارزاتی سازمان آنها گویای مبارزه برای برقراری جامعهاند و تاری گفته

هست و دیگر فکر نمی کنم نيازی باشد که از رحمانی خواسته شود که کمتر تهمت بزند و برای دفاع از امر غير قابل دفاعی چنين 
  .هولناک سقوط نکند
که بهترین مرجع برای تجربه اندوزی، تاریخ است و تاریخ نشان داده است که تنها مرجعی که ميتواند این رژیم فاسد  واقعيت این است

های زحتمکش و رنجدیده  را به محاکمه بکشاند خود توده ٦٧و قتل عام زندانيان در سال  ٦٠و جنایتکار و امرین و عاملين کشتار دهه 
ر سرنگونی این رژیم به دست کارگران و ستمدیدگان و در بستر انقالبی ميسر است که کارگران ما هستند و این امر هم تنها در بست
  .هدایت آنرا در دست گرفته باشند

  ٢٠١٢نوامبر  -عبداله باوی
 
  )١٣٩١ آبان ٨دوشنبه گویا نيوز، " (خالصه فشرده ای از متن قضاوت دادگاه ایران تریبونال" :فرشاد حسينی )١(
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رفيق فريبرز با درود : تلويزيون کومله
گزارم از اينکه دعوت به شما و سپاس

ما را برای شرکت در اين بحث قبول 
  .کرديد

متقابال به شما و همه :فريبرز سنجری
اين برنامه را مشاهده می عزيزانی که 

سالم ميدم  و خوشحالم که يک بار  کنند
ديگه از طريق اين برنامه در ارتباط قرار می 

  .گيرم با بينندگان عزيز برنامه شما
بحران اقتصادی  .خيلی ممنون:سوال

ای که در جامعه ايران سابقه تاريخی 
و طوالنيش در جريان هست اين بحران 
زندگی مردم کارگر و زحمتکش رو هر 
چه بيشتر تحت فشار قرار داده به 

نرخ  ويژه اخيرا که نرخ کاال ها باال رفته،
ارز پائين آمده اضافه بر اين بحرانی که 
ی در متن جامعه ايران بوده تحريم ها

اقتصادی از طرف دولتهای غربی 
زندگی رو چه برای رژيم جمهوری 
اسالمی و چه مردم کارگر و زحمتکش 
شديد تر کرده در اين رابطه می 
خواهم سواالتی را خدمت شما رفيق 

اولين سوالم اينه . فريبرز مطرح بکنم
که شما ارزيابی تون از اين بحران 
اقتصادی که اشاره کردم و از تاثيراتی 

بر جامعه ايران داره چی تحريمهای  که
  هست ؟
قبل  خوب برای پاسخ به اين سوال  :پاسخ

از هر چيز به نظر من اگر هر کس يک 
نگاهی به اوضاع اقتصادی ايران، وضع 
اقتصادی ايران در شرايط کنونی بندازه به 
روشنی می بينه که اين تاثيرات دردناک 
ل اين تحريم ها رو روی زندگی مردم در مقاب

واقعيت اينه که هر . چشمش قرار می گيره
چه  که اين تحريم های دولتهای غربی 
وسعت و شدت بيشتری پيدا می کنه 
تاثيرات اون ها هم بالطبع بر اقتصاد ايران 

اين تحريم ها همان طور که . بيشتر ميشه
نيرو های چپ، نيرو های انقالبی از قبل 
د پيش بينی کرده بودند و هشدار داده  بودن

قبل از هر چيز زندگی کارگرها ومردم 
با . رنجديده رو سخت تر و دردناک تر کرده 

شايد بهتر توجه به سوالی که مطرح کرديد 
باشه که قبل از پرداختن به ابعاد گوناگون 
اين تاثيرات اين تحريم ها در ابتدا تاکيد کنم 
که اين تحريم ها در شرايطی اعمال شده و 

ر تا پای اقتصاد تشديد شده که بحران س
سرمايه داری وابسته کشور رو فرا گرفته 
بود و اقتصاد کشور از تورم و رکود توامان در 

خوب  حاال اين تحريم ها هم ابعاد . رنجه
اين بحران رو  شدت بخشيده، فزونی 
بخشيده  و همچنين يک بهانه ای هم به 

دست سرمايه دارها و کارفرماها داده که  
ان کنونی رو نه اون مسبب اوضاع نابسام

مناسبات ظالمانه سرمايه داری حاکم بلکه 
صرفا همين  تحريم های قدرتهای غربی جا 

خوب در يک چنين وضعی اقتصاد .  بزنن
دچار اخالل و توقف شده و کارفرماها بدون 
هيچ احساس مسئوليتی واقعا صد ها هزار 
کارگر رودسته دسته اخراج کردند حاال هم 

اين روند تشديد ريم ها در جریان اين تح
شده و کارگرهای بيشتری  بيکار شده اند 
و کارفرماها هم خوب  همه اين اخراجها را 

مثال . به حساب اين تحريم ها می گذارند
همين چند وقت پيش بود و اگر اشتباه 
نکنم چند روز پيش بود که يک سری از 
کارگرهای يک کارخانه رو برده بودن جلوی 

به عنوان اعتراض که  سفارت کره جنوبی
شما با تحريم هائی که کرديد باعث شديد 
که ما بيکار بشويم در حاليکه خوب اين 
بيکاری اساسا ذاتی اون بحران ساختاریه 

از طرف . که شما هم بهش  اشاره کرديد
ديگه اين مشکالتی که اين تحريم ها در 
واردات کاالها ايجاد کرده  با توجه به اين که 

تصاد شديدا وابسته است به خوب  اين اق
واردات از خارج و اگر اشتباه نکنم تقريبا 

ميليارد دالرکاال  ٨٠سالی يک چيزی حدود 
از خارج وارد ميشه، دسترسی مردم به يک 
سری از اين کاال ها مشکل شده ، قيمت 
اونها افزايش پيدا کرده مثال  برای نمونه 
مراکز پزشکی و بيمارها جهت تهيه دارو 

ورد نيازشان با کمبود مواجه شده های م
اند و بايد پول بيشتری هم بپردازند تا اون 
داروی مورد نياز شون که به هر حال برای 
سالمت خودشون و يا عزيزانشون الزمه رو 

  . به دست بياوردند
در رابطه با اين تحريم ها به خصوص بايد 
توجه داشت که اقتصاد ايران يک   اقتصادیه 

و . و صدور نفت وابسته استکه به توليد 
بخش بزرگی از بودجه دولتی اگر اشتباه 

درصد آنرا ارز حاصل از  ٨٠نکنم مثال بيش از 
فروش نفت تامين می کنه  خوب روشنه با 
کاهش صدور نفت به دليل اين تحريمها،  در 
آمد های دولت هم کاهش پيدا می کنه، 
پائين مياد و اينهم به خاطر اون ماهيت ضد 

خوب اون که .  ی ای که اين دولت دارهمردم
نمی آيد که کمبود بودجه اش رو مثال  سر 
شکن کنه روی بودجه ماشين سرکوبش  
اتفاقا بر عکس ماشين سرکوبش رو هر روز 
تقويت می کنه و بنابراين در گام اول   از 
پرداخت حقوق کارمندان خودش  شانه 
خالی می کنه و به همين دليل هم هست 

وز ها حتما اطالع داريد که يک که اين ر
گزارشاتی منتشر شد مبنی بر اينکه دولت 

از پرداخت حقوق کامل يک سری از معلم 
ها سر باز زده  و تنها قسمتی ازحقوق اون 
ها رو بهشون داده و اين تو شرايطی   رخ 
ميده که  اين معلم ها اگر همه حقوقشون 
رو هم می گرفتند با اين گرانی و با اين 

م  در تامين زندگی خودشون  و خانواده تور
شون دچار مشکل بودند و حاال  با اين وضع 

  .مشکالتشان هم دو برابر ميشه
همچنين نکته ای که می . بله: سوال

خواستم در اين رابطه اشاره بکنم 
رژيم جمهوری اسالمی با طرح رياضت 
اقتصادی با پيشنهاداتی از جمله 
اد شبيه اينکه اقتصاد جنگی، اقتص

مقاومتی؛ يعنی يک بلبشوی يک رژيم 
ناتوانه در مقابل کنترل اين اوضاع و در 
واقع اين سياستی که از جانب 
دولتهای غربی اعمال ميشه به عنوان 
تحريم ها اساسا، اساسا فشاريه بر 
دوش مردم کارگر و زحمتکش و از اين 
زاويه هم هست که بايد محکوم بشه 
به خاطراين که رژيم جمهوری 

سالمی، کمپانی های بزرگ، ا
کارخانجات بزرگ دولتی اگر چه با 
مشکالتی مواجه می شوند ولی 
نهايتا از اين بحران توانسته اند کار 
خودشون رو پيش ببرن يعنی اين 
سياست دولتهای غربی بار گرانش 
اساسا بر دوش مردم کارگر و 

حاال سوال بعدی اينه که . زحمتکشه
در  خوب اهداف مشخصی که اونها

شرايط فعلی تعقيب می کنند از اين 
کشور . تحريم ها چه می تونه باشه

های غربی در شرايط فعلی مشخصا 
می خواهند چه اهدافی رو با تشديد 

  اين تحريم ها به دست بياورند ؟
ببيند دولتهای غربی که اين تحريم  :پاسخ 

ها را اعمال کردن و اعمال می کنند بطور 
ين ترتيب دارند رسمی مدعی اند که به ا

هزينه پروژه هسته ای جمهوری اسالمی 
رو باال می برن، به جمهوری اسالمی فشار 
می یارن تا پروژه هسته ای اش رو که از 
نظر اون ها اهداف پوشيده و مخفی 
نظامی رو دنبال می کنه و به هر حال 
سمت و سوش در جهت ساختن بمب اتمه 

به  رو متوقف کنه وبياد پای ميز مذاکره و
قطعنامه های شورای امنيت که تا حاال هم 
همانطور که می دونيد  چهار بار بر عليه 

البته اين . رژيم صادر شده گردن بگذاره
ظاهر مساله است و اون چيزيه که اون ها 

چون اوال عليرغم همه اين . ادعا می کنند
تبليغات رسانه های غربی در مورد اين 

د نهاد سمت و سوی نظامی اين پروژه، خو

 تشديد تحريمهاي اقتصادي از جانب دولتهاي غربي

  ايران و زندگي مردم  ها بر جامعهو تاثيرات اين تحريم
  
در باره تحریمهای اقتصادی غرب بر عليه رژیم جمهوری آنچه که در زیر می آید متن مصاحبه رفيق فریبرز سنجری 

این مصاحبه را " پيام فدایی. "صورت گرفته است ٢٠١٢نوامبر  ٢تاریخ  که در  می باشدبا تلویزیون کومه له اسالمی 
  .وشتار درآورده و با برخی ویرایش های جزئی به این ترتيب در اختيار عالقه مندان قرار می دهداز صورت گفتار به ن
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های امنيتی و اطالعاتی غرب در مورد 
سمت و سوی نظامی اين پروژه تا حاال بار 
ها اعالم کرده اند به خصوص سازمانهای 
اطالعاتی آمريکا که چنين سمت و سوئی 

و هنوزهم .  را نمی توانند تائيد بکنند
گزارش  می دهند که اين رژيم قادر به 
غنی سازی در اون درجه ای که برای 

خوب . ختن بمب اتمی الزمه،هنوز نشدهسا
حاال از طرف ديگه هم خود اين مذاکراتی 
که همواره جمهوری اسالمی با به قول 

بعالوه يک و دولتهای  ۵معروف دولتهای 
غربی داره اوال که هيچ وقت قطع نشده 
ولی جالبه که تو اين مذاکرات، مذاکره 
کنندگان جمهوری اسالمی همواره مدعی 

پيشنهاد های اونها بررسی ميشوند که 
نميشه و از قرار غربی ها خواهان تداوم 

خوب اين برای . همين وضع بحرانی اند
اينکه اين بحث رو روشنتر يک کمی پيش 
ببريم الزمه که به اين مساله هم توجه 

بدون کمک تکنولوژيک  کنيم که  اصوال
همين قدرتها، جمهوری اسالمی قادر به 

غنی سازی  دستيابی به همين حد از
اورانيوم هم نبود و اين هم فکر درستی 
نيست که برخی ها مدعی اند که همه 
ملزومات از طريق روسيه و ديگر مثال 
قدرتهای شرقيه که به دست رژيم می 
رسه  چون اگر به همين تحريم هائی که 
اين روز ها اعمال شده نگاه کنيم مثال به 
همين تحريمی که در چند روز پيش که اگر 

اکتبر در لوکزامبورگ   ١۵شتباه نکنم  در ا
وزرای خارجه اتحاديه اروپا اعالم کردند خوب 
بر اساس اين تحريم ها اونها يک سری 
يعنی صدور يک سری کاال ها رو به 
جمهوری اسالمی ممنوع کردن از جمله 

آلومينيوم  رو،  چرا به اين ادعا که اين  مثال 
خوب   .مسائل پروژه اتمی داره کاربرد در

پس اگر اين رو بپذيريم معلومه که تا قبل از 
اين اونها آگاهانه همين کاال ها را داشتند 
برايش صادر می کردند و حاالست که 
دست به اين تحريم ها می زنن يعنی تا 
ديروز خود شون تدارک اين پروژه رو می 

و به هر حال يک نکته ديگه هم که . ديدند
من بش  بد نيست که حاال تو اين بحث

اشاره کنم همين بغل گوش ما  پاکستان 
هم بمب اتمی داره و هم بمب اتمی شو 
آزمايش هم کرده و اين قدرتهای غربی که 
حاال اين همه دم از تحريم و احتماال حمله 
. نظامی می زنند هيچ کاری هم نکرده اند

پناهگاه   در حاليکه خود اين کشور يکی از
 ظاهرا با های اون تروريستهائيه که مثال

آمريکا در جنگند و همين کرزای هم که 
رئيس جمهور افغانستانه و همه هم می 
دونند که چه روابط تنگاتنگی با آمريکا داره 
هر روز داد می زنه که بابا  اگر می خواهيد 
افغانستان امنيت پيدا کنه بايد اين مراکز 
تروريستها رو در پاکستان آماج قرار بدهيد 

تيجه بايد ديد که عليرغم اين واينها،  در ن
جنجال هائی که پشت  سر اين  پروژه 
اتمی جمهوری اسالمی وجود داره واقعا 
چه سياستهائی خوابيده و واقعا اين 
دستاويز پيشبرد چه برنامه های 

برنامه های ضد  امپرياليستی و به خصوص
  .مردمی آمریکا شده

ين اهداف رو بشناسيم به خوب برای اينکه ا
نظر من قبل از هر چيز بايد اسير جو سازی 

) رسانه های(های تبليغات و مديای 
و رجز خوانی ها و . امپرياليستی  نشويم

تبليغات دروغين اين سردمداران جمهوری 
اسالمی رو هم بهش توجه نکنيم و 
بشينيم فکر کنيم و ببينيم که واقعا از اين 

این (ی سود می بره و تنشها و بحران ها ک
و وقتي هم که . چرا شکل گرفته) بحرانها

شکل گرفته واقعا سودش به جيب کی می 
و اگر اين کا رو بکنيم می بينيم که . ره

برعکس همه  اين تبليغات که  دو طرف 
دارند انجام ميدن اتفاقا سود همه اين 
بحرانها و تنشها داره به جيب آمريکا 

انه اين پروژه به به.  ومتحدينش می ره
هسته ای جمهوری اسالمی کل خاورميانه 
رو دارند می کنند بازار فروش نيروگاه های 

بعد تا اون جا هم پيش . اتمی و هسته ای
رفته اند که وزير خارجه آمريکا همين چندی 
پيش اعالم کرد که اگر جمهوری اسالمی 
 پروژه هسته ای اش را ادامه بده ما هم

را به شون نيرو کشور های منطقه  همه
خوب . گاه ها ی هسته ای می فروشيم

اين نيرو گاه های هسته ای رو کی می 
فروشه و سودش به جيب کی می ره؟ از 
طرف ديگه به بهانه اين بحرانها و اين تنشها 
و احتمال مثال به قول خودشون گزينه 
نظامی، منطقه رو کردن بازار فروش اسلحه 

اونجا منتقل و تجهيزات نظامی زيادی رو به 
کردن و  فروخته اند که واقعا  گاه ابعاد 
معامالتی که انجام ميشه  فرا تر از صد 
ميليارد  دالره که نمونه هاش رو در 
. عربستان و امارات متحده عربی شاهديم 

خوب از طرف ديگه هم با همين بحرانها 
حضور نظامی خود شون رو در منطقه 

ب با توجيه می کنن تشديد می کنن  و خو
اين گزينه نظامی هم دستشون بازه که هر 
وقت دلشون خواست سياستهای 

  .  تجاوزگرانه شون رو پيش ببرن
در نتيجه اين رو هم بايد دقت داشت که 
همه اين اتفاقات در يک دوره ای داره می 
افته که يک  بحران بزرگی اقتصادغرب رو فرا 
گرفته و خودشون هم يعنی اقتصاد 

گن که از بحران بزرگ  دانهاشون هم می
خيلی عميق تر و گسترده  ١٩٢٩) سال(

خوب  وقتيکه به اين مسائل ما توجه .  تره
کنيم می بينم که امپرياليستها واقعا با 
تکيه به اين  سياستهای رژيم های وابسته 
به خودشون و از جمله جمهوری اسالمی 
چگونه دارن  سياستهای غارتگرانه شان رو 

ش می برن و در نتيجه تو خاورميانه پي
اهداف پشت پرده اونها رو بروشنی می 

  .توانيم بفهميم
بله نکته ديگه ای که می : سوال

خواستم اضافه بکنم اينه که دولتهای 
امپرياليستی ضمن اينکه تالش می 
کنند برای اينکه باالخره بديل خودشون 
رو همچون کشور های ديگه خاورميانه 

ری داشته باشند در مقابل جمهو
اسالمی؛ منتها طرح و پروژه 
مشخصی برای اينکه جمهوری 
اسالمی رو سرنگون بکنند و يا کمک 
بکنه به سرنگونيش ندارند بر عکس 
اون ها می خواهند در چهارچوب 
همين حکومت با هماهنگ کردنشون 
از جمله در منطقه خاورميانه اينکه به 
سازشی برسند که هم منافع رژيم 

ن بشه هم جمهوری اسالمی تامي
منافع دولتهای امپرياليستی  اونها 
کشور عراق رو سالهای سال تحت 
تحريم های اقتصادی قرار دادند 
هزاران و صدها هزار نفر کارگر و 
کودک و پير و جوان در گرسنگی فلج 
شدند و نهايتا هم نتوانستن از طريق 
تحريم اقتصادی اون دولت رو ساقط 
ينا بکنند برای جمهوری اسالمی هم ع

همينه يعنی تحريم های اقتصادی 
دودش به چشم طبقه کارگر و مردم 
زحمتکش رفته که روز به روز ناتوان 
شدند قدرت خريدشون پائين آمده؛ 
نمونه ديگرش اينکه که در همين چند 
هفته پيش که بر اثر پائين آمدن نرخ 
ارز بازاری ها و مردم به تنگ آمده 
 اعتراض کردند وزير خارجه آمريکا
بالفاصله آمد به ميدان گفت اگر 
جمهوری اسالمی غنی سازيش رو 
متوقف بکنه و يا ابهامات کشور های 
غربی رو بر طرف  بکنه ما تحريم ها رو 
سبک می کنيم يعنی اون ها هم 
مواظب اينن که تا کجا پيش می رن با 

بله خوب در ادامه . جمهوری اسالمی
 بحث بايد به اين سوال بپردازيم که اين
اهدافی که شما از جانب دولتهای 
غربی توضيح داديد تاثيراتی که اين 
تحريم ها در جامعه ايران هستش و 
مازاد بر علت وبر بحران اقتصادی که 
در جامعه ايران بوده راه برون رفت 
مردمی که تحت تاثير اين بحران 

) چيه(اقتصادی و تحريم ها قرار دارند 
داره؟ چه راهی در مقابل اون ها قرار 

يعنی مردم برای اينکه خالص بشن از 
اين وضعيتی که توش گرفتار آمدن بايد 

  چه راهی پيش بگيرند از نظر شما؟ 
ببينيد وقتيکه ما با يک موقعيت  :پاسخ 

بحرانی روبرو می شيم و راه برون رفت از 
اين بحران رو می خواهيم روشن کنيم بايد 
روشن کنيم که اوال منظورمان در جهت 

فع چه نيروئيه و يا دقيق تر برای چه منا
طبقه ای ما داريم اين راه رو در درون اين 
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چون می .  جامعه روش بحث می کنيم
دونيم که راه های مختلفی که منافع اقشار 
و طبقات مختلف اين جامعه رو تامين می 

مثال . کنه در مقابل اين بحران وجود داره
برای نمونه  خود قدرتهای غربی که يک 

رف اين ماجرا قرار دارند، گزينه های ط
گوناگونی رو مطرح می کنن و بهش نظر 

اونها در حاليکه از . دارن  و دنبال می کنن
تحريمها به مثابه يک عامل فشار جهت 
اينکه به قول خودشون هزينه های پروژه 
هسته ای رو برای رژيم باال ببرن و اون رو 

به خواستهاشون گردن ) وادار کنن تا(
ذاره، صحبت می کنند در همان حال هم بگ

گزينه نظامی  رو هم روی ميز دارند و جدا 
از اينها يک گزينه سومی هم دارن که از 
نظر خودشون اسمش مذاکره است و حتما 
هم اطالع داريد که همين چند روز پيش 
روزنامه نيويورک تايمز خبر داد که بين اوباما 

تا  و خامنه ای يعنی دو تا رهبر اين دو
کشور برای مذاکرات دو جانبه يک توافق 
هائی شده که البته خوب هر دو طرف اين 
خبر رو  تکذيب کردن و يا مثال شنيده می 
شه که خامنه ای علی اکبر واليتی رو که 
مشاوراش در  امور مسائل خارجيه، 

خوب اگر اين .  ورداشته فرستاده به آمريکا
خبر درست باشه، معلومه که برای 

ا برای مذاکره با دولت آمريکا ست مشخص
. که يک چنين سفر هائی انجام ميشه

بنابراين بسته به اينکه کدوم يک از اين راه 
حل ها در پيش گرفته بشه نيرو های 
مختلفی هم از اون سود خواهند برد و 
بالطبع ما در موقعيت ها ی متفاوتی قرار 

بگذاريد يک کمی بيشتر اين . خواهيم گرفت
من بهش بپردازم و به يک چند تا  موضوع رو

از نظراتی که در اين زمينه وجود داره هم 
اشاره کنم برای روشن شدن بيشتر 

چون مثال يک عده ای مدعی اند که . مطلب
اين جمهوری اسالمی برای حفظ اون 
سلطه به هر حال  سرکوبگرانه اش در 
آخرين لحظه اون جام زهر رو به قول معروف  

سر کشيدن جام زهر سر می کشه و با 
هم اين تنشها و بحرانها بالطبع تمام می 

بر اساس اين نظر خوب جمهوری . شه
اسالمی برای حفظ سلطه خود ش کوتاه 
می یاد و موجوديت ضد مردمی اش رو هم 

يا در تقابل با اين . در نتيجه حفظ می کنه
نظر يک کسانی هم هستند که از حمله 

دهند  و نظامی آمريکا به ايران خبر می 
مدعی اند که ارتش آمريکا به ايران حمله 
می کنه و  جمهوری اسالمی رو سرنگون 

در ايران بر قرار " دمکراسی"می کنه و 
خوب برای اون هائی که  دل خوش . ميشه 

کرده اند که  امپرياليستها  به ايران حمله 
کنند و جمهوری اسالمی را سرنگون کنند و 

البته کار بياورند احتماال خود اونها رو روی 
مهم هم نيست که در يک چنين جنگی و 
در يک چنين تحولی چی به سر مردم مياد 
و چه تعداد از اين مردم ما، کارگر ها و 
زحمتکش های ما،  زير بمبارانهای بدون 
شک سنگين يک چنين تجاوزی جان 

با اين چنين کسانی نميشه . خواهند داد 
قيافه زياد بحث کرد چون هر چه بگی با 

حق به جانب هم می گند که خوب رهائی 
از دست اين رژيم جنايتکاری مثل جمهوری 

داره و خوب اين خونها " هزينه"اسالمی 
که البته ! هم هزينه رسيدن به آزادی است

حتما می دونيد که اين آزادی هم منظور به 
قدرت رسيدن خودشانه و نه باالخره رهائی 
و خالصی مردم ما از ظلم و ستم و 
سرکوبی که ذاتی اين نظام سرمايه داری و 

به اين جماعت، به . سلطه امپرياليسمه
طرفداران اين تفکر، وقتيکه آدم زياد فشار 
می آره با يک حالت خيلی حق به جانبی 
هم طلبکار هم می شند و بعد هم مدعی 
می شند که خوب در اين سالها ما اگر به 

" تصادفهای رانندگی"سانی که در آمار ک
کشته شده اند در ايران نگاه بکنيم می 

خوب حاال . بينيم که يک درصد خيلی باالئيه
يک تعدادی هم تو جنگ کشته بشوند چه 
اشکالی داره برای رسيدن به آزادی ما يک 

در !!! چنين هزينه ای رو الزمه که بپردازيم
نيرو  ارتباط با همين تحريم ها اتفاقا وقتيکه

های انقالبی، نيرو های چپ و کمونيستها 
عليه اين تحريم ها موضع می گرفتند اونها 
با همين استدالل ها به هر حال اين 
سياستها رو توجيه می کردند و کاری هم 
به تاثيرات شوم  اين تحريم ها روی دوش 
مردم نداشتند و راه پيشرفت اين سياست 

ف ديگه خوب حاال از طر. رو هموار می کردن
يک کسانی هم هورا می کشن برای 
حمله نظامی و يا دست می زنن و يا حتی 
وقيحانه تر نامه می نويسند و می گند بابا 
بيائيد حمله کنيد و به قول معروف يک 
. امکانی هم برای به قدرت رسيدن ما بديد

اين تفکراتيه که وجود داره و خوب البته  
و به مردم ما هم به يک چنين نيرو هائی 

يک چنين تفکراتی جز مزدورهای )مروجان(
  .جديد امپرياليستها نگاه نمی کنند

اما حاال اگر برگرديم به راه نجاتی که برای 
کارگران و زحمتکشان  در اين بحران وجود 
داره به خصوص با توجه به عواقب سنگينی 
که اين تحريم ها و اين بحرانها بر دوش 

ويه در اين اونها داره که حتما هم اين زا
سوال مطرح بوده  خوب اون موقع ما بايد با 
قاطعيت به مردم مون به کارگرها و 
زحمتکشان بگيم که راه حلی که واقعا 
متضمن منافع اونها، منافع همه توده های 
ستمديده و کارگرها باشه الزاما با 
سرنگونی جمهوری اسالمی تنيده شده و 

ای اين  سرنگونی هم نه به دست  ارباب ه

جمهوری اسالمی، بلکه به دست خود 
کارگرها، خود رنجبرها و توسط انقالبی به 
رهبری خود کارگرها ست؛ چرا که تنها در 
اين صورته که  خواستها و مطالبات واقعی 

  .مردم ما و کارگران ما متحقق می شه
به باورما به باور چريکهای فدائی 
خلق، که تجربه هم، اون رو به 

رسونده تنها راه  روشنی به اثبات
نجات مردم ما از اين اوضاع وخيم 
کنونی برخاستن و انقالب کردن برای 
نابودی جمهوری اسالمی با همه دارو 
دسته ها ی درونی اش  و مهمتر از آن 
نابودی اون نظام ظالمانه سرمايه 
داریه که تا مغز استخوانش هم  به 

نظامی که . امپرياليستها وابسته است
ت  و تا در قدرته رژيم های تا پا برجاس

سرکوبگری مثل شاه و جمهوری 
بنابراين . اسالمی را باز توليد می کنه

وظيفه هر نيروی چپ، هر نيروی 
کمونيست و هر انقالبی در اين شرايط 
کنونی اينه که به مردم که بدون آنها 
هيچ انقالبی معنا نداره، با صراحت 
بگند که به راه حل های امپرياليستی 

خوش نکنند  و فراموش نکنند که با دل 
رفتن شاه و استقرار جمهوری 
اسالمی به آزادی و دمکراسی هم 

همان طور که اگر . دست پيدا نکردند
اين رژيم رو به هر دليلی بخواهند 
بردارند و يک نوکران جديدی رو روی 
کار بگذارند به آزادی و دمکراسی 

به همين دليل   .دست نخواهند يافت
ه انرژی انقالبی موجود رو در جهت بايد  هم

نابودی نظام سرمايه داری حاکم سازمان 
داد و بايد کوشيد که اون  رهبری انقالبی 
ای که   الزمه موفقيت يک چنين تحوليه رو  

و تجربه هم نشان داده که . آدم شکل بده
در هر موقعيت  بحرانی به هر حال هر 
موقعيت بحرانی در بطن خودش امکانات و 

م اندازهائی مختلفی رو بروز  می ده و چش
در مقابل ما قرار می ده و در مقابل مردم 
قرار می ده که اگر به اونها دقت بشه و به 
درستی از اونها استفاده بشه  و نيرو های 
موجود را در جهت اون سازمان بديم  بدون 
شک راه رهائی رو که سرنگونی جمهوری 

هموار اسالمی و نابودی نظام حاکمه رو 
اين رو هم اضافه کنم همين چند . می کنيم

روز پيش رسانه های جمهوری اسالمی 
اگر هر چه زودتر يک  دادشان درآمده بود که

فکری به حال معيشت طبقات به قول 
خودشون آسيب پذیر جامعه نشه  احتمال 
وقوع نارضایتی های گسترده اجتماعی یا 

جنبش "همانطور که روز نامه ها نوشتن 
خوب حتی برخی از . وجود داره" نگانگرس

اين مسئولين مسئولين جمهوری اسالمی 
جنبش گرسنه ها راه تا  تقاضا می کنند که 

.  را راه بندازند" کوپن)  "سيستم(نيفتاده، 
يعنی همون اقتصاد کوپنی که تو دوران 
جنگ با عراق موجود بود تا مثال از نظر 
خودشون از بروز يک چنين جنبشی، جنبش 

در حاليکه اتفاقا . رسنگان جلوگيری بشهگ
راه نجات مردم ما برخاستن همين جنبش 
گرسنگان و خيزش کارگرها و توده های 

  ستمديده ايه که بايد برخيزند تا 
١٠در صفحه  
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   !رفقا
  !با درود های انقالبی

  
اين روز ها هر کس نگاهی به صحنه 
سياسی در ايران بيندازد يکی از اولين 

توجهش را به خود جلب می مسائلی که 
کند باال گرفتن تنش در روابط جمهوری 
اسالمی با آمريکا و ديگر قدرتهای غربی 

در بستر همين تنش هاست که .  است
" پروژه هسته ای"اين قدرتها به بهانه 

تحريم هائی را طرح و  ،جمهوری اسالمی
هم ابعاد وسيع  اعمال نموده اند که هر روز

يرات هر چه بزرگ تری تری پيدا کرده و تاث
بر روی اقتصاد کشور و بالطبع زندگی مردم 

بنا به برخی . گذاشته و می گذارد
گزارشات منتشر شده به دنبال تحريم 
های نفتی اعمال شده از سوی قدرتهای 

توليد روزانه نفت ایران به یک ميليون  ،بزرگ
درصد ظرفيت  ۵٢و دویست هزار بشکه  یا 

بر و اين امر صدور، کاهش یافته است 
انی یتاکنون زاساس همين گزارشات 

معادل ده درصد توليد نا خالص ملی در 
واضح . سال به کشور وارد نموده است

که در صورت تداوم اين تحريم ها و است 
جمهوری اسالمی برای فروش عدم امکان 

نفت از طریق دور زدن تحریم ها، تأثيرات به 
.  تبيشک فزونی هم خواهد ياف وجود آمده

از سوی ديگر به دليل تحريم های بانکی 
دولت در پرداخت های خود  ،اعمال شده

برای واردات کاالهای مورد نيازش با مشکل 
با توجه به اين واقعيت . مواجه گشته است
اقتصادی تک محصولی و  ،که اقتصاد ايران

وابسته به ارز حاصل از فروش نفت می 
از در صد بودجه دولت  ٨۵ ًاباشد و حدود

اين طريق تامين می شود و از سوی ديگر 
متکی به واردات کاالها  ًااين اقتصاد شديد

بهتر می توان  ،از بازارهای خارجی است
نتايج و تاثيرات دراز مدت چنين تحريم هائی 

بی دليل نيست که هنوز . را تصور نمود
در  که چيزی از اعالم تحريم نفتی نگذشته
اقتصاد " مجلس رژيم صحبت از بازگشت به

 می شوددوران جنگ ايران و عراق " کوپنی
و خبرگزاريهای دولتی از عدم تداوم پروژه 

که  دولت از آن "  هدفمند کردن يارانه ها"
بزرگ ترین طرح اقتصادی ایران در به عنوان 

می کرد، خبر می  نيم قرن گذشته یاد
 .دهند

  
در چنين اوضاعی است که هر روز 

ايران "ر يک آمريکا و متحدينش از خط
برای صلح جهان و در نتيجه " اتمی

 "همۀ گزینه های روی ميز"وجود 
اين سخن هم . سخن می گويند

حمله نظامی و تأکيدی است بر امکان 

نمودن آتش جنگی  ور شعله
در همين راستا . در ایران خانمانسوز

هم هست که دولت اسرائيل اين 
کمپين بزرگی  ،سگ دست آموز آمريکا

تمال حمله به ايران مبنی بر اح
سازمان داده و هر روز برای حمله 

کار  .احتمالی اش زمان تعيين می کند
به آنجا کشيده که در اسرائيل اين تهديدات 

هم در  آن کشورصدای اپوزيسيون دولت 
 را به اسرائيلآمده و آنها نخست وزير 

سياست " و دنبال کردن "  هراس آفرینی"
. م می کنندمته" خطرناک و غير مسئوالنه

در شرايطی است که  این واقعيات 
رسانه های امپرياليستی  با وقاحت 

از اين دم می زنند که  ،ويژه خويش
بعد از سوريه که در تب سرکوبگری 
های رژيم ددمنش اسد و تجاوزات 

امپرياليستی و  رگآشکار قدرتهای بز
 "نوبت"وابستگانشان می سوزد، 

حران جدا از اينکه اين ب.  ايران است
چه مسيری را در آينده طی کند و به 
جنگی که برخی از نشريات غربی 
مدعی اند که مدتهاست عمال شروع 
شده فرا رويد و يا اين اوضاع برای 

و يا توافقاتی  مدت ديگری تداوم يابد
بين قدرتهای امپریاليستی اوضاع را 

اين تنش ها   تغيير دهد، در هر حال 
يکی از مشخصه های اصلی 

يطی که در آن قرار گرفته ايم  را شرا
  .تشکيل می دهند

  
توصيف شده در  اوضاعشناخت واقع بينانه 

فوق و اندیشيدن در مورد آن می تواند 
تا موضع روشنی در قبال آن کمک کند 
که با واقعيت و منافع  ، موضعیاتخاذ نمود

. کارگران و ستمديدگان در انطباق باشد
چه از  واقعيت اين است که اين تنشها

زاويه تاثيری که بطور بالفعل و روزمره 
بر زندگی کارگران و مردم ستمديده 
می گذارد و چه از نظر تاثيری که در 
تشديد تضاد های درونی طبقه حاکمه 

بوده و زمينه را برای تشدید دارا 
و  مبارزات توده ها فراهم می آورد،

چه از زاويه اينکه ممکن است به 
ی انجاميده و تجاوزات آشکار نظام

صحنه سياسی کشور را بالکل تغيير 
برای آينده کشور و سرنوشت  ،دهد

مردم ما و طبيعتا جنبش انقالبی آنها 
 .از اهميت حياتی برخوردار است

پيچيدگی شرايط به سمتی می رود که 
بدون يک موضع گيری روشن که بيشک ار 
تحليل مشخص اوضاع نشات می گيرد 

به حفظ مواضع  هيج نيروی انقالبی قادر
به همين دليل . مردمی خود نخواهد بود

هم هست که در شرايطی که 
ه با اوضاع ملتهب هامپرياليستها برای مواج

 ،کنونی در حال آلترناتيو سازی می باشند
شاهد جا به جائی هائی در صفوف 
  .اپوزيسيون جمهوری اسالمی می باشيم

  
  !رفقا

با توجه به اينکه  کشور ما که سرمايه 
تحت  ،داری وابسته بر آن حاکم است

سلطه امپرياليسم قرار دارد و نظام 
ايران را به جزئی  حاکم،سرمايه داری 

ارگانيک از نظام امپرياليستی جهانی 
تبديل کرده ، برای درک روندهای 
کنونی و سير محتمل رويداد ها بايد 
ديد که چنين بحرانها و تنشهائی عمال 

را تامين منافع چه امپرياليستهائی 
می کند و چه نيرو هائی از آن سود 
می برند و کدام سرمايه ها با تکيه بر 
اين تنشها در رقابت های ذاتی نظام 

. پيدا می کنندرا جهانی دست باال 
تئوريسين کبير  ،همانطور که رفيق مسعود

سازمان ما با تحليل ساخت اقتصادی ايران 
امپریاليسم در ایران صرفًاتاکيد نموده 

یک نيروی خارجی نيست بلکه    
سلطه امپرياليسم را بايد بطور "مساله 

ارگانيک و به مثابه زمينه هر گونه تحليل و 
پس هر تحليلی بايد  ".تبين در نظر گرفت

با تکيه بر اين واقعيت به ارزيابی شرايط 
تنيدگی  با در نظر گرفتنو  ؛کنونی بپردازد

های اقتصادی و سياسی جامعه  ایران با 
، این واقعيت را ام جهانی سرمايه دارینظ

قدرتهای بزرگ  مورد توجه خود قرار دهد که
از  )عمدتًا آمریکا و انگليس( امپرياليستی

بر طبل تنش و بحران می یک طرف خود 
دست نشاندگانشان  از طرف دیگرکوبند و 

 - با تهديدات و ترفند های گاه مسخره
همان تنش ها  -همچون بستن تنگه هرمز

حران های دست ساز این امپریاليست و ب
را تشديد کرده و راه پيشبرد  ها

سياستهای امپرياليستی را هموار می 
صورت می در شرايطی  این امر. سازند
که نظام جهانی امپرياليستی را گيرد 

بحرانی بزرگ فراگرفته و بورژوازی 
امپرياليستی به هر حيله و دسيسه ای 

بحران  متوسل می شود تا از تبعات اين
امروز نظام بحرانی که  .خالصی يابد

بنا بر امپریاليستی با آن مواجه است 
خود بورژوازی مطبوعات گزارشات برخی از 

کمتر تا کنون  ١٩٢٩از بحران بزرگ سال 
بحران که ریشه این . سابقه داشته است

در تناقضات ذاتی نظام سرمايه داری دارد 
شور توليد را در همه ک ،در جريان رشد خود

ها کاهش داده  و باعث تعطيلی مراکز 
توليدی و در نتيجه رکود اقتصاد گشته 

  

چريكهاي فدايي خلق ايران تشكيالتيِ وسيعِ گزارش سياسي به نشست  
  

چریکهای فدایی خلق گزارش سياسی کميته مرکزی سازمان به نشست وسيع تشکيالتی  ، متندر زیر می آیدآنچه 
 .پيام فدایی به این وسيله گزارش مذکور را در اختيار عالقه مندان قرار می دهد. است که اخيرا برگزار شد
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 روشن است که يکی از نتايج رکود. است
همواره و بطور طبيعی گسترش  اقتصادی،

اخراج های کارگری است که خود زمينه 
ساز تشديد فقر و فالکت رنجبران می 

در گسترده جهت مقابله با اين بحران . گردد
شاهد  ی سرمایه داری،ور هاهمه کش

دولتها  در امور  بيشتردخالت هر چه 
به دولتی دادن منابع اقتصادی و اختصاص 

بر خطر برای غلبه آنها بانکها و شرکتها 
در . شان می باشيمواقعی  ورشکستگی 

سرمايه داران با  ، کشور هااین همه 
منجمد کردن دستمزد ها و تشديد استثمار 

تا بار هر چه بيشتری از  در تالشندکارگران 
، اين . دنبيندازاين بحران را بدوش کارگران 

امر تازه و نادانسته ای نيست چرا که  البته 
تاريخ حيات و سلطه امپرياليسم نشان 
داده که يکی از روشهای مقابله بورژوازی 
امپرياليستی با بحرانهای ذاتی اين 

همانا سرشکن نمودن  بار هر   ،سيستم
ين بحرانها به دوش نه تنها چه بيشتر ا

بدوش کارگران کشورهای متروپل بلکه 
کارگران و توده های ستمدیده کشور های 

 و انگلس مارکس .می باشد تحت سلطه 
که دوران امپرياليسم را به چشم نديده 

در رابطه با روشهای مقابله بورژوای  ندبود
با بحرانهای ذاتی خودش در مانيفست اين 

از چه طريقی : "د که نکنسوال را طرح می 
و سپس " بورژوازی بحران را دفع می کند ؟

از طرفی :" د که نچنين پاسخ می ده
بوسيله محو اجباری توده های تمام و 
کمالی از نيرو های مولده و از طرف ديگر 
بوسيله تسخير بازارهای تازه و بهره کشی 

و در قرن ".   بيشتری از بازار های کهنه
اهد بود که اين بيستم هم جهان ش

بورژوازی امپرياليستی برای فائق آمدن بر 
عالوه بر کاهش بحرانهای ذاتی نظام خود 

اجباری توليد و بيکار سازی های اجباری و 
به  بهره کشی بيشتر از بازارهای کهنه

خصوص بطور وسيع در مستعمرات، در 
حل جهت تسخير بازارهای تازه و در واقع 

جهان را  ،ليستیتضاد های قدرتهای امپريا
   .درگير دو جنگ بزرگ جهانی نمود

دو جنگ بزرگ جهانی، مناطق نفوذ 
قدرتهای امپرياليستی را تغيير داد و 

فعال کردن صنايع نظامی و با  همچنين
، هر چند با افزايش فروش تجهيزات نظامی

تحمل ضرر های بسيار در اثر رشد انقالب و 
جنبش های رهائی بخش و آزادیخواهانه 

وده ها در اقصی نقاط جهان، راه مقابله با ت
  .بحرانهای اقتصادی این نظام را هموار نمود

امروز ما شاهدیم که امپریاليست ها و 
به ویژه دولت امپریاليستی آمریکا 
برای غلبه بر بحران های خویش و 
گسترش مناطق نفوذ شان بر طبل 
جنگ می کوبند و در چند سال گذشته 

ليبی را  آماج  افغانستان و عراق و
در . تعرضات خود قرار داده اند

 شرايطی که بحران سرتا پای نظام
 ،را فرا گرفته امپریاليستی آنها

به بهانه پروژه هسته ای شاهدیم که 
جمهوری اسالمی و خطر موهوم 

برای صلح گوئی  ،چنين پروژه ای
ميليارد ها دالر تجهيزات ، !!جهانی

ر و نظامی به عربستان و امارات و قط

بقيه کشورهای خاورميانه فروخته 
و دارند به بهانه خطر جمهوری  ؛اند

اسالمی سپر دفاع موشکی در قطر 
نصب می کنند آنهم در کشوری که 
حتی پرسنل الزم برای راه انداختن 
چنين سيستمی را نيز در اختيار  

آنچه امپریاليست ها به چنين . ندارد
کشورهائی با دولت های دست 

يل می کنند، در واقع به نشانده تحم
بهره کشی بيشتری  "گونه ای همان 
است که مارکس و " از بازار های کهنه

  . انگلس مطرح کرده اند
  

تسخير بازارهای جدید برای حل بحران 
نظام امپریاليستی که در ذات خود 
جنگ بين امپریاليست ها را به دنبال 
دارد، در شرایط شدت یابی بحران 

امروز نه فقط در های امپریاليستی 
شکل حمله به کشورهای تحت سلطه 

آمریکا و متحدین ( نظير عراق، ليبی
اش از طریق حمله به این کشورها در 
حين کشتار وحشيانه مردم بی گناه، 
سعی کردند غارت منابع و ثروت های 
مردم عراق و ليبی را نيز به انحصار 
خود در آورده و دست قدرت  هائی 

ا نيز از آن منابع و چون روسيه و چين ر
جریان دارد بلکه ) ثروت ها کوتاه کنند

در شکل های پوشيده و غير مستقيم 
با جنگ افروزی نيروهای بومی 

مورد سوریه یکی (وابسته به خود نيز 
این . ، تعقيب می شود)از آنها است

امر مسأله ای بسيار جدی است که 
. را نيز تهدید می کند خطر آن کشور ما
اسی است که تنش بر چنين اس

کنونی جمهوری اسالمی با آمریکا و 
متحدین اش جریان دارد؛ و با توجه به 
این که آمریکا سياست جنگ طلبانه 
خود را تعقيب می کند می توان 

چرا سردمداران  متوجه شد که
جمهوری اسالمی ناله سر داده اند که 
قدرتهای غربی در مذاکرات با آنها 

   !برخوردار نمی کنند "جدی"
  

می توان فهميد که  ،با توجه به اين واقعيات
بی هيچ پایه اين تنشها آنطور که برخی 

بلند پروازی های مادی و با ذهنی گرائی از 
جمهوری اسالمی و سهم خواهی آنها از 
منابع منطقه در رقابت با آمريکا و بقيه 

 صحبت ميکنند، بوجود نيامده امپرياليستها
تمام و کمال با توجه به وابستگی  بلکه

جمهوری اسالمی به امپریاليست ها، تنش 
سياست امپرياليستی های موجود نتيجه 

آگاهانه ای جهت ميليتاريزه کردن هر چه 
بيشتر منطقه، فروش تجهيزات نظامی، 

ایجاد  منابع انرژی و کنترل هر چه بيشتر
قيمت آن، تحت فشار گذاشتن  نوسان در

زی رقبای امپرياليست ديگر و زمينه سا
برای تجاوزات امپرياليستی در هر زمان که 

وقتی چنين هدف  .می باشدضرورت يافت 
که هرکسی با رجوع به خود  -هائی 

واقعياتی که امروز در جریان است متوجه آن 
و به اصطالح با برخی نظرات  را - می شود 

تحليل ها در این زمينه مقایسه کنيم می 
بيشتر به شوخی بينيم که سخنان آنها 

رقابت  نظير این که  گویاشباهت دارد 
بورژوازی ايران با بورژوازی آمريکا بر سر 
سلطه بر منطقه  اين وضع را به بار آورده 

واقع "س چنين تحليل های ابر اس!! است
بورژوازی ايران يعنی طبقه ای که " بينانه ای

حتی قادر به تامين بازار داخلی خودش هم 
منطقه با  نيست حال برای سلطه بر بازار

بزرگترين قدرت نظامی جهان سر شاخ 
در هر صورت  بايد توجه داشت  !شده است

با  ی امپریاليست هاکه تحريم ها  و تنشها
در صفوف اپوزيسيون  کهجا به جائی هائی 

مبارزه نظری بزرگی را بر  ،شکل داده
نيرو های انقالبی تحميل کمونيستها و 

  . نموده و تحميل خواهد کرد
  

در اپوزيسيون جمهوری  حاضر،درحال 
اسالمی بطور مشخص سه دسته 

کسانی که  .قابل تشخيص می باشند
با شنيدن عربده های جنگ طلبانه 
امپرياليستها در تعارض با اين جنگ 
طلبی امپرياليستی چه آشکار و چه 
پنهان از جمهوری اسالمی دفاع می 
کنند و مخالفت با تحريمها و حمله 

 ،های غربیاحتمالی نظامی قدرت
ضديت آنها با جمهوری اسالمی را به 
حاشيه رانده است و به نظر می رسد 

" دفاع از ميهن"که بار ديگر به ياد تز 
کذائی در جريان جنگ ايران و عراق 
افتاده اند و قادر به درسگيری از آن 

اينها  در . تاريخی نمی باشندتلخ تجربه 
بستر عربده های به اصطالح ضد 

جمهوری اسالمی و تبليغات  امپرياليستی
رياکارانه قدرتهای بزرگ و رسانه های 
وابسته به آنها برای جمهوری اسالمی 
. هويتی مستقل هم قائل می شوند

دسته ديگری هم در ضديت با رژيم 
جنايتکار جمهوری اسالمی و با توجيه 
اينکه فعال مردم قادر به خالصی از شر 
اين رژيم به دست خود نيستند از 

يمها و تعرض نظامی قدرتهای تحر
غربی به جمهوری اسالمی پشتيبانی 
نموده  و دل به تغيير رژيم به دست 

گاه  این دسته .قدرتهای بزرگ بسته اند
برای توجيه اين موضع ضد مردمی مدعی 
می شوند که تلفات مردم در تصادفات 
رانندگی بيشتر از صدماتی است که در 

د و يا می جريان اين تحريم ها خواهند کشي
و چنين هزينه ای هم برای نابودی ! کشند

و ! جمهوری اسالمی مشکلی در بر ندارد
در اين راستا و با چنين توجيهاتی برای 

اما . يورش ارتش آمريکا هورا می کشند
دسته سومی هم در اين اپوزيسيون  
وجود دارد که ضمن مخالفت ريشه ای 
و آشکار با جمهوری اسالمی و مبارزه 

فه جهت سرنگونی اين بی وق
جمهوری ديکتاتوری عريان، سرنگونی 

را زمانی در راستای منافع اسالمی 
کارگران و توده های ستمديده می 
ببيند که نه از باال بلکه از پائين و به 
و  دست مردم و با انقالب آنها رخ دهد

در کنار همه خواست های انقالبی 
خواهان استقالل ایران از هر نيروی 

ليستی بوده و عمًال در جهت امپریا
قطع قطعی نفوذ امپریاليست ها از 
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به همين . همه شئونات جامعه ما گردد
مخالف هر گونه  این نيرو از اپوزیسيون،دليل 

ایران است که به دخالت امپرياليستی در 
پايمال شدن حق تعيين سرنوشت  معنی

هم مردم به دست قدرتهای امپريالستی 
ر اين صف قرار دارد ما د سازمان. می باشد

و روشن است که صف بندی های ذکر 
شده در باال بر بستر تحوالت سياسی 

مبارزه ايدئولوژيک همه جانبه ای را  ،جاری
کمونيستها انقالبی قرار ما و همه مقابل 

می دهد که بايد خود را برای پاسخ گوئی 
  .به آن کامال آماده نمايند

  
  !رفقا

نظامی  تنشهای کنونی و احتمال حمله
مبارزه تا کنون قدرتهای غربی به اين رژيم 

که  - سازمان ماايدئولوژيک سنگينی  را بر 
به رژيم جمهوری اسالمی ضمن شناخت 

رژيمی وابسته به امپرياليسم همواره  مثابه
بر اين وابستگی تاکيد کرده و اين امر را  

درست ترين تحليل از منطبق بر واقعيت و 
ابی نموده و ارزیاين پديده منحوس 

تا تحميل کرده است؛ و ما  - شناسانده 
و با موفقيت کنون سرفرازانه آنرا پيش برده 

به وظایف خود در زمينه مبارزه ایدولوژیک 
چه درتقابل با اندیشکده های بورژوائی و 
چه با پس مانده های تفکر آنها در ميان 

  . نيروهای خرده بورژوائی،عمل کرده ایم
  

گفته می شود و يا  ی ما!گاه به رفقا
ايراد گرفته می شود که ما به تحليل 

اگر جمهوری اسالمی وابسته است 
پس چرا امپرياليستها می خواهند آنرا 

واقعيات انکار جدا از اينکه  ؟تغيير دهند
تا کنون همواره ناپذیر حاکی از آنند که 

امپرياليستها از اين رژيم دفاع کرده و 
ه فرشته بلک ،برای آن نه شيطان بزرگ

اما چريکهای فدائی از  ،رحمت بوده اند
که چنين بحثهائی هم  ۶٠همان دهه 

مطرح نبود بار ها و رسما اعالم کرده 
اند که امپرياليستها هرگز و هيچ گاه و 
در هيچ کجا سرنوشت خود را با 
سرنوشت رژيمهای وابسته شان گره 

آنها در هر حال منافع خود را . نمی زنند
هرگاه تاریخ مصرف آن  تعقيب نموده و

رژیم ها را تمام شده تلقی کنند لحظه 
ای در تعویض آنها با دست نشاندگان 

همان طور  .جدیدشان تردید نمی کنند
سياستمدار معروف  ،که چرچيل

انگلستان سالها پيش گفته بود 
امپرياليسم  منافع ثابت دارد نه ياران 

برای اثبات اين ادعا . ثابت و هميشگی
روشن تر از سرنوشت رژيم  چه فاکتی

وجود دارد که هویزر او را چون  شاه
. موش مرده ای به بيرون پرتاب کرد

بنابراين گرچه روند تاکنونی تنشهای 
فوق الذکر نشان دهنده سودهائی 
است که آمريکا و متحدينش از اين 
اوضاع بحرانی می برند اما بايد در نظر 
داشت که همواره امکان دارد قدرتهای 

بی دست به يار گيری جديدی زده و غر
در جهت جايگزينی رژيم جديدی گام 

  .  بردارند
  

اينکه اوضاع چه سيری به خود بگيرد در اين 
واقعيت هيچ تغييری نمی دهد که تحليل 

در زمينه مسأله مورد ما  سازمانو نظر فوق 
تنها نظر انقالبی است که رهائی بحث، 

ر بستر مردم را تنها به دست خود آنها و د
انقالبی که نابودی نظام موجود و قطع 

قطعی سلطه امپرياليستی را نشانه گرفته 
این همان رسالتی است . باشد می داند

که تنها با انقالبی به رهبری طبقه کارگر 
درطی جنگی توده ای و طوالنی تحقق 

   .خواهد یافت
  

  !رفقا
در اين گزارش تالش شد تا به اصلی 

اوضاع  سياسی ؤلفه هایترين م
جاری اشاره شده و توجه نشست را 
به مباحثه در رابطه با اين امر جلب 

که بدون  این ها اموری هستند. نمايد
 ،آنتمرکز مباحثات نشست بر روی 

ه همواج قادر نخواهد بود در سازمان ما
برخوردی با رويداد های در پيش رو 

خالق و منطبق با واقعيت در پيش 
تا از پروژه هسته ای . گيرد

آلترناتيوسازی های امپرياليستی، از 
تحريم ها تا تالش برای زدودن قبح 
 گرفتن کمک مالی از امپرياليسم

، از تبليغات جنگی تا اتحاد عمل آمریکا
هر موضع گيری  ،های مبارزاتی آينده

انقالبی منوط است به تحليل روشن 
دامن . داشتن از موقعيتی که ذکر شد

در اين رابطه  زدن به مبارزه ايدئولوژيک
و پيشبرد وظايف مشخصی عملی ای 
که از چنين تحليلی استنتاج می شود 
امری است که در مقابل تک تک ما 

به اميد اينکه مباحثات  .قرار گرفته است
نشست قادر شود به سازمان ما در داشتن 

و مواضع هر چه عينی تر و واقعی  تحليل ها
  .تر از موقعيت کنونی کمک نمايد

  
!زنده باد کمونيسم!   باد انقالبپيروز 

  ٧از صفحه ... تشديد تحريمهاي اقتصادي 
با  قدرت خودشون  بتونن اين نظم ضد مردمی رو از بين ببرن و راه تحقق  خواستهای خودشون رو هموار بکنن و اين اون راه حليه که در 

  .  فع اونها قرارداره بطن اين بحران در مقابل کارگرها و زحمتکشان ما در جهت منا
دست شما درد نکنه قبول دارم، تاکيد بکنم بر صحبت های شما اون وضعيتی که در واقع دولتهای امپرياليستی . بله: سوال

قطب های امپرياليستی در منطقه االن برای مثال در سوريه تدارک می ببينن در اين منطقه و بديل  هائی که اون ها می 
غير از اين برزخی نيست که شما تصوير کرديد تو صحبت هاتون من سوال ديگه ای خدمت  شما ندارم خواهند ارائه بدهند 

  .خدمت هستيم رفيق فريبرز در رابطه با وقت  کوتاه برنامه اگر شما در پايان صحبتی داريد بفرمائيد
می . بدهيد که يک نکته ای رو اشاره بش بکنم در رابطه با اين نقشی که به خصوص روی زندگی مردم اين تحريم ها داره اجازه  :پاسخ

دونيد که اين دولت  در اين اقتصاد ما يک نقش بزرگی داره  و خوب بخش بزرگی از بودجه اش هم  از طريق فروش نفت تامين ميشه و اين 
در روز صادر می ) بشکه(و خرده ای تحريم ها هم اين فروش نفت رو با اخالل ايجاد کرده  و يا کم شده مثال اگر اشتباه نکنم  دو ميليون 

خودشون رو می ) ملی(هزار تا  تازه وقتی هم می فروشندش، نمی تونن ارز معتبر بگيرند خيلی ها پول  ٩٠٠تا  ٨٠٠کرده و حاال شده 
کرديد ما شاهد بوديم که  دهند به اينها، اين کمبود پول و کمبود بودجه رژيم رو واداشته تا با ارز بازی کنه و همانطور هم که خودتون اشاره

تومان رسيد خوب وقتيکه به اين توجه کنيم به همين  ۴٠٠٠تا  ٣۵٠٠تومان ارزش داشت يک دفعه به  ١٣٠٠در عرض چند روز دالری که 
م بايد نسبت هم اون کاالهائی که با اين دالر ها قراره وارد بشه گرون تر تمام ميشه و گرون تر به دست مردم می رسه  و در نتيجه مرد

نصيب به اعتبار اين فقر و فالکتی که تمام اين فشار بی ارزش شدن پول ملی و باال رفتن قيمت دالر رو با گرسنگی و کار بيشتر بپردازند 
مردم ميشه ميليارد ها ريال هم دولت و نورچشمی هاش و آقازاده هاشون به جيب زدند و خوب اين يکی از نتايج اين تحريم ها ئيه که 

ها براش دست  می زنن و فکر می کنن با اين تحريم ها ماشين سرکوب جمهوری اسالمی تضعيف ميشه و يا اينکه به رژيم فشار خيلی 
حسابهای بانکی خامنه ای و احمدی نژاد خدشه ای وارد در حاليکه اين فشار ها واين  تحريم ها و اين بی ارزش شدن پول ملی به  . مياد

الی ميشه جيب  خالی کارگر و زحمتکشه  که حاال بايد از گذشته خالی تر بشه و يک اقالم ديگه ای هم از نمی کنه که اون چيزی که خ
سر سفره بی بضاعتش بر داشته بشه در نتيجه بايد تاکيد کنم در اين فرصت کوتاه، که هيچ نيروی  انقالبی ، هيچ انسان واقعا 

به اميد اينکه در بستر مبارزات مردم ما . شته باشه و الزاما بايد بر عليه آنها باشهآزاديخواهی نمی توانه موافقتی با اين تحريم ها دا
  .جمهوری اسالمی هر چه زودتر سرنگون بشه و مردم ما از اين شرايط فقر و فالکت دهشتناکی که اسير اش اند خالص بشوند

ان اين برنامه رسيديم در اين برنامه در گفتگو با رفيق سپاسگزارم بينندگان عزيز به اين ترتيب ما به پاي. بله: تلويزيون کومله 
فريبرز سنجری از مسئولين چريکهای فدائی خلق تاثيرات تحريم های اقتصادی در جامعه ايران و اهداف دولتهای غربی و 

ارزاتشون و همچنين راه برون رفت از اين بحران را تاکيد کرديم که طبقه کارگر و مردم زحمتکش به غير از سازماندهی مب
سپاسگزارم رفيق . انقالب عليه جمهوری اسالمی و سرنگونی اون به دست خودشون راه ديگه ای در مقابلشون نيست

 . فريبرز از اينکه برای برنامه وقت گذاشتيد
 . شاد باشيد. من هم متقابال سپاسگزارم به اميد اينکه برنامه های سازنده و پر بار ديگه ای داشته باشيم  :پاسخ
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یک بار دیگر برخورد به یک مسأله عملی در 
جنبش باعث آن شده که مواضع جریانات 
مختلف اپوزیسيون جمهوری اسالمی با 
وضوح تمام در مقابل افکار عمومی قرار 
گيرد و ادعاهای آنها در رابطه با این مسأله 

این . عملی، هر چه بيشتر محک بخورد
همانا یکی از مهمترین مطالبات  مسأله

تاریخی جنبش آزادیخواهانه مردم ایران 
یعنی چگونگی مجازات آمرین و عاملين 

می  ۶٠نسل کشی و قتل عام دهه 
باشد، امری که در چگونگی برخورد به 

و تبيين ماهيت این " ایران تریبونال"مساله 
حرکت با روشنی خود را عيان ساخته 

  .است
  
تشکيالتها و نيروهای طيف متنوعی از  

از نيروهای جمهوری خواه و (سياسی 
اکثریتی گرفته تا نيروهای مدعی چپ و 

با عوامفریبی تمام ضمن تالش ) کمونيسم
به مثابه یک " ایران تریبونال"برای معرفی 

در مورد " حقيقت یاب"و " مردمی"دادگاه 
رژیم جمهوری اسالمی، با  ۶٠جنایات دهه 

این پروژه همت تمام قوا به پيشبرد 
گماشته و به برگزاری دو مرحله از آن یاری 

اين افراد و جريانات، با جا زدن . رساندند
، در "دادگاه راسل"در ردیف " تریبونال"این 

نقش تدارکات چی و مجری  تریبونالی که 
بر خالف وجدانهای مسئول پيش برنده 
دادگاه راسل، با صحنه گردانی کارگزاران 

ليتسی امثال پيام اخوانها و نيروهای امپریا
جفری نایس ها  و کوپر ها و موریس 
. کاپيتورن ها ،برگزار شد، گام برداشتند

برخی از همين ها با بيشرمی شایسته 
مرتجعين، حتی ضمن اذعان به ماهيت 
امپریاليستی قدرت واقعی حامی ایران 
تریبونال، صراحتا اعالم کردند که حتی اگر 

ن تریبونال است هم پشت سر ای" شيطان"
مينا احدی از ( کرد " حمایت"باید از آن 

فعالين جریان موسوم به حزب کمونيست 
؛  و به این ترتيب نشان دادند که )کارگری

و صراحت تمام، به ماهيت " واقع بينی"با 
ماموریت و خطی که در رابطه با پيشبرد 
این پروژه سياسی آلوده بر عهده دارند، 

  .  واقف هستند
  

قابل، بخشی از نيروهای سياسی و در م
فعالين جنبش و همچنين گروه هایی از 

و خانواده ها و  ۶٠زندانيان سياسی دهه 
وابستگان جان باخته گان آن دهه که هنوز 
تن و روحشان از زخمهای التيام ناپذیر 
مادی و معنوی این نسل کشی مجروح 

و " تریبونال"است، با درک خط حاکم بر این 
اد و شواهد آشکار مبنی بر مشاهده اسن

دخالت نيروهای مرتجع و امپریاليستی در 
این پروژه و همچنين پوشش سخاوتمندانه 

بلندگوهای امپریاليستی برای آن، به 
اشکال مختلف اعالم کردند که حاضر به 
دفاع از کارزاری نيستند که پای نيروهای 
ارتجاعی و وابسته به امپریاليسم در آن باز 

نيروهائی با سنگر گرفتن در  شده و چنين
پشت خون و رنج هزاران تن از زندانيان 

و  ۶٠سياسی قتل عام شده در دهه 
، "خودی"کمک گرفتن از عمله و اکره های

نهایتًا در صدد بهره برداری از آن برعليه 
انقالب مردم ایران و پيشبرد مقاصد ضد 

  . انقالبی خود می باشند
  

ز یک تا اینجای قضيه یعنی صرف برو
مرزبندی روشن سياسی در ارتباط با یک 
مسأله مشخص و عملی در صفوف 

در عالم . اپوزيسيون امری طبيعی ست
واقعيات، نيروهای سياسی با خواستگاه 
های متفاوت طبقاتی به تبع از مواضعی که 
در مورد مسایل مبارزه طبقاتی و نبرد 
دائمی و وقفه ناپذیر بين طبقه استثمارگر 

ات ستمدیده و انقالبی اتخاذ حاکم و طبق
می کنند، در جایگاه شایسته خویش می 
ایستند و ماهيت طبقاتی واقعی خود و 
صحت و سقم ادعاهای خویش را در پرتو 
رخدادهای اجتماعی آشکار و به نمایش 

  .می گذارند
  

و رویدادها و " ایران تریبونال"اما در جریان 
مباحثات گسترده ای که بحق مورد توجه 

ار عمومی قرار گرفت، ماشاهد کاربرد افک
یک شيوه سياسی مذموم و فریبکارانه از 
سوی سازمانی در جنبش هستيم که 

ایران "تدارک چی اصلی برای راه اندازی 
بشمار رفته و اعضاء و هوادارانش " تریبونال

بطور عملی و سازمان یافته، مجری و 
. نيروی اصلی پيش برنده اين پروژه بودند

) اقليت(ان، همان سازمان فدایياناین سازم
است که نه تنها از لحاظ عملی و به 

ایران "خصوص جمع آوری نيرو برای 
نقش آفرینی کرد، بلکه در حال " تریبونال

اعضای آن از سخنگویان این حاضر هم 
از طرف دیگر اهميت . تریبونال هستند
آن است که این " اقليت"موضوع در مورد 

لبانه از نام هنوز فرصت ط که جریان
به دليل اعتبار ، دست بر نداشته" فدائيان"

این نام در جنبش، بدون حضور او در این 
توسط " ایران تریبونال"پروژه، جازدن 

گردانندگان اش به مثابه یک دادگاه 
گرچه  .بسيار مشکلتر می نمود" مردمی"

 همين جا باید متذکر شد که سازمان
از نام  ،"و خلق" چریک"مذکور با حذف نام 

شيِر بی "پرافتخار فدائی، نخست آن را به 
تبدیل کرده و سپس به مثابه یک " یال و ُدم

سياست، در " بازار"تابلوی ارزشمند در 
حال عرضه و بهره برداری از آن است بدون 

آنکه کوچکترین تعلق خاطر و رابطه ای با 
خط سياسی و ارزشهای جاودان مبارزاتی 

ریکهای فدایی ای داشته باشد که نام چ
خلق اصوال با آن شناخته و محبوب طبقه 

    .کارگر و زحمتکش شد
  

شيوه سياسی مذموم و فریبکارانه از 
سوی اقليت از یک طرف مربوط به اتخاذ 
شيوه های پرخاشجویانه و تهمت زدن و 
افترا گوئی در مورد منتقدین ایران تریبونال 
است و از طرف دیگر توسل به ریا و 

است که البته اقليت ید طوالئی  فریبکاری
این جریان با توسل به دروغ و . در آن دارد

با ریاکاری نقش خود در تقدیم دادخواهی 
به  ۶٠زندانيان سياسی جان باخته در دهه 

دست کارگزاران امپریاليسم را انکار نموده 
کميته خارج "و در اطالعيه ای با امضای 
 ٢١یخ به تار" کشور  سازمان فدایيان اقليت

بر همگان : "، اعالم می کند که٢٠١٢ژوئن 
تشکلی "  ايران تريبونال"آشکار است که 

سازمان "مستقل و دمکراتيک بوده و 
هيچگونه نقشی در )" اقليت(فداييان 

ندارد؛ اما سازمان ما " ايران تريبونال"
همواره بر تالش زندانيان سياسی سابق و 

کندن خانواده های جانباختگان برای پرتو اف
  ." بر جنايات رژيم ارج گذاشته و می گذارد

  
شکی نيست که نقد و افشای چنين روش 
های مذموم در جنبش کمونيستی، به 
خصوص با توجه به رفتار سياسی اقليت در 
سالهای اخير و جهت گيریهای نوینی که 
این سازمان در دوری از صف نيرو های 
انقالبی و نزدیکی اش به نيروهای ناسالم 

وابسته به نمایش گذارده، یک وظيفه و 
انقالبی است تا شاید بتوان از این طریق 
سدی در مقابل سير قهقرایی در حرکت 

و با کمک  کنونی این سازمان ایجاد نمود
نيروهای صادق متعلق به این جریان، از 
افتادن کامل آن در دامان نيروهای ارتجاعی 

   .جلوگيری کرد
  

ایه اقليت مبنی تا آنجا که به ادعای بی پ
" ایران تریبونال"در " هيچ نقشی"بر اینکه 

ندارد، بازمی گردد باید به این جریان که 
همچون کبک سر خود را در برف فرو کرده و 
فکر می کند با این کار کسی او را نمی 
بيند تذکر داد که بهتر است حداقل برای 
محدود کردن دامنه رسوایی ناشی از هم 

های ارتجاعی وابسته کاسه شدن با نيرو
و بجای توهم " کارزار"به امپریاليسم در این 

  :پراکنی در افکار عمومی توجه کند که
، چشم و گوش و مهمتر "همگان"اوال آن  

از همه عقل سليم دارند و با نگاهی به 
ترکيب تدارکات چيان اصلی تریبونال یعنی 

کانون زندانيان سياسی در "و " بابک عماد"

 

  به كجا مي رود؟) اقليت(سازمان فدائيان
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در طول سالهای اخير تنگاتنگی که  -"تبعيد
رابطه اش در عمل با سازمان اقليت بر 

و همچنين شماری  - کسی پوشيده نيست
که هویتشان " ایران تریبونال"از سخنگویان 

در سطح جنبش به عنوان اعضای اصلی و 
تصميم گيرنده در سياستهای سازمان 
اقليت شناخته شده است می فهمند که 

هيچگونه "اشتن ادعای اقليت مبنی بر ند
در این پروژه آلوده، تا چه حد " نقش

  .فریبکارانه و در عين حال ناشيانه است
  

اقليت با کوته بينی سياسی : ثانيا
هميشگيش که ناشی از پایگاه خورده 
بورژوایی این جریان بوده و بارها در تحوالت 
سياسی مهم جامعه ما خود را نشان داده 

ن شده، این و بارها باعث رسوایی این جریا
بار هم نفهميده است که برای آن 

که ( مورد خطاب در اطالعيه اش" همگان"
کميته خارج از "با توسل به فریب، امضای 

، باز هم )هم روی آن گذاشته" کشور
است که شيوه مذموم اقليت در " آشکار"

در " هيچگونه نقشی"تظاهر به عدم ایفای 
یک شيوه " ایران تریبونال"پروژه رسوای 

. کهنه و به این اعتبار، شناخته شده است
شيوه ای که در موارد دیگر هم از سوی 
این سازمان به کار رفته و جز بی آبرویی در 
افکار عمومی و  درنزد فعالين جنبش 
نصيبی برای این جریان به بار نياورده 

  .  است
  

" آشکار" یک نمونه قبلی که بر همگان 
که است پروژه شهرزاد نيوز می باشد 

و توجيه عوام " استدالل"اقليت همان 
فریبانه ای که امروز  در مورد ایران تریبونال 
. به آن متوسل شده است را مطرح کرد

درمورد پروژه شهرزاد نيوز هم که ماهيت 
ضد انقالبی گردانندگان و تامين کنندگانش 
به مثابه بخشی از یک پروژه امپریاليستی 

قليت در مورد بزرگتر، بر کسی پنهان نبود، ا
مشارکت یکی از اعضای هيات تحریریه اش 
در این پروژه، ابتدا در مقابل خواست 
مصرانه نيروهای جنبش برای توضيح این 
موضوع، خائفانه سکوت نمود؛ سپس  در 
جریان یک جلسه پلتاکی مطرح کرد که این 

و " شغل فردی"، مربوط به یک "مشارکت"
" مسایل شخصی"در نتيجه در حيطه  

بنابراین، . عضو نامبرده این سازمان است
ستاد رزمنده "اقليت که ادعاهایش راجع به 

ی ایران بودن گوش فلک را کر "پرولتاریا
کرده بود، در مورد شغل ناشریف عضو خود 

پروژه ضد انقالبی شهرزاد " سردبيری"در 
در حالی . نيوز، مسئوليتی به عهده نگرفت

ه که می دانست که عضو آن سازمان ب
شغلی مشغول است که حفظ آن تنها به 
شرط پيروی بی چون و چرا از شروط 

تأمين کنندگان " حرفه ای"سياسی و 
منابع آن یعنی امپریاليستها امکان پذیر 

با زهم همگان می دانند که . شده است
سازمان اقليت می دانست که بنگاهی که 

فعاليت " شهرزاد نيوز"زیر نام خوش آهنگ 
ی است که باید کار خود را می کند، بنگاه

در چهارچوب سياستهای همان اندیشکده 
به منظور جا انداختن  - های امپریاليستی 

گفتمان های ضد انقالبی امپریاليستها در 

می دانست که عضو . پبش ببرد - جنبش 
رادیکاليسم " نقد"اقليت دراین بنگاه باید با 

را " قهر"و " کمونيسم"و افکار انقالبی، 
.  و انقالب کند" تبليغ خشونت"نباید  بکوبد و

بنابراین اقليت با آگاهی به این امر که 
هدف از راه اندازی پروژه هائی چون 
شهرزاد نيوز این بود که ضمن  تبليغات 
سياسی دائم در جهت تحميق افکار 
عمومی مردم ایران، نباید کوچکترین خط و 
خطوطی خارج از سياست روز 

کند، خود را از طریق  امپریاليستها را تبليغ
فعاليت عضوش در آن پروژه، آلوده چنين 
سياست هائی نمود، امری که البته نمی 

  . ختم شود" شهرزاد نيوز" توانست به 
  
های اقليت در پيشبرد شيوه "شاهکار"

مذموم و فریبکارانه انکار عملکردهای غير 
انقالبی اش محدود به دو مورد فوق 

مربوط به یکی دیگر از شواهد . نيست
عمق سقوط سازمان اقليت، از یک طرف 
نشستن يکی از مسئولين اين جريان در 
کنار یکی از منفورترین چهره های ضد 
انقالبی تاریخ سه دهه اخير ایران یعنی 

بی " پرگار"فرخ نگهدار در برنامه تلویزیونی 
بی سی است و از طرف دیگر واکنش این 
. سازمان پس از آن رسوایی است

می دانند که پس از اعتراضات به " نهمگا"
حقی که در این مورد از سوی بخشی از 
فعالين سياسی و نيروهای سابق خود این 
سازمان در مورد نفس این همنشينی با 

که اقليت ظاهرا او را خائن  –فرخ نگهدار 
و همچنين نمایش ناتوانی مطلق  -می داند

نماینده اقليت در مقابل مواضع ضد انقالبی 
نگهدار منفور صورت گرفت، اقليت  فرخ

بازهم به حربه سکوت پناه برد و 
مسئوليتی برای خود جهت پاسخ به 
نيروهای مردمی در جنبش قائل نشد، و 
فکر کرد که گذشت زمان باعث فراموشی 

  . مساله در مورد این رسوایی خواهد شد
 

موارد فوق برخی از نمونه های برجسته 
سياسی ای هستند که نشانگر سقوط 

اقليت به یک ورطه هولناک -سازمان فدایيان
می باشند، و مشارکت تنگاتنگ نيروهای 

سازمان اقليت در کارزار تریبونال امثال پيام 
اخوانها و شرکای امپریاليستش آخرین 

دراینجا به . شاهکارهای این جریان است
منظور روشن شدن هر چه بيشتر افکار 

به عمومی در مورد موضع اقليت راجع 
تریبونال و ماهيت واقعی این تریبونال که 

تشکل "اقليت با فریبکاری آن را یک 
می نامد الزم است " مستقل و دمکراتيک

این توضيح، . مختصرًا توضيح  داده شود
موقعيت رسوا و دردناکی که اقليت خود را 
با مشارکت در این پروژه گرفتارش کرده 
   . است را با وضوح بيشتری عيان می سازد

  
واقعيت این است که ایران تریبونال برغم 
عوامفریبی دست اندرکاران و گردانندگانش 

جا می زنند، " مردمی"که آن را یک دادگاه  
همه چيز هست غير از یک تشکل 

در حقيقت ایران ". مستقل و دمکراتيک"
تریبونال تالش آشکاری از سوی نيروهای 
مرتجع و وابسته به امپریاليسم برای نفوذ 
در یکی دیگر از حساسترین جبهه های 

دمکراتيک کارگران  -پيکار ضد امپریاليستی
و زحمتکشان ما با رژیم وابسته جمهوری 
اسالمی، یعنی مساله زندانی سياسی و 
دادخواهی در مورد یکی از بزرگترین نسل 

وری اسالمی کشی هایی ست که جمه
با حمایت و تایيد قدرتهای امپریاليستی در 

برای سرکوب انقالب مردم ایران  ۶٠دهه 
از این رو، این تریبونال نه یک . مرتکب شد

تشکل مستقل "و نه یک " مردمی" دادگاه 
  .است" و دمکراتيک

برغم هر ایده اوليه ای که چند سال پيش  
در ضرورت تشکيل یک دادگاه مردمی از 

زندانيان سياسی رنجدیده و خانواده سوی 
هایشان طرح شده بود، آنچه می توانست 
یک تریبونال واقعًا مردمی باشد با ورود 
نيروهایی که وابستگيشان به امپریاليسم، 
نظام سرمایه داری و اندیشکده های ضد 

والبته " بر همگان "انقالبی این سيستم 
به استثنای نابينایان سياسی و مرتجعين 

است، افسار و چگونگی هدایت " کارآش"
آن، چهارچوب های حقوقی اش و اصوال 
خط و سياستی که باید تعقيب کند، 

در این . (بدست این نيروهای تازه وارد افتاد
اطالعيه  ٣زمينه خواننده می تواند به 

بخشی از کميته نروژ ایران تریبونال که با 
مشاهده تغييراتی که در پروسه شکل 

نفع نيروهای امپریاليستی گيری آن به 
صورت گرفت از این حرکت ناسالم جدا 

نيروهای تازه وارد چه ) شدند نيز رجوع کند
تریبونال و چه در هيأت " دادستان"در هيبت 

" قاضيانش"و " کميسيون حقيقت یاب"
کسانی هستند که برخا در زمان انجام این 
قتل عام، با سکوت مطلق خود، جمهوری 

شبرد این نسل کشی بر اسالمی را در پي
عليه نسلی از پاکترین فرزندان کمونيست 

حتی . و آزادیخواه مردم ایران حمایت کردند
آن " بازرس"رذیالنه تر، موریس کاپيتورن، 

امروز ایران " قاضی"روز سازمان ملل و 
تریبونال، حتی سالها بعد هنگامی که در 

برای " گزارشگر سازمان ملل"نقش 
ول این قتل عام به ح" تحقيق"باصطالح 

ایران رفت، در گزارش خود به هر گونه 
عوامفریبی متوسل شد تا چهره رژيم 

هم کاسه شدن اعضا و نيروهای 
" نازنين افشار جم"با امثال اقليت 

نشستن با فرخ نگهدار منفور  و غيره و 
سپس دست یازیدن به هر دليل مردم 
فریبانه جهت توجيه اين کارها تنها 
نشانه سقوط آزاد سياسی اقليت و 

 آنعقيم بودن شيوه های ناسالم 
ين پروسه ای است که درچن. است

اقليت در کنار دیگر مدافعين یقه دران 
در زمينه مبارزه ایدئولوژیک " تریبونال"

و توجيه نظری این حرکت، به نيابت از 
عاليجنابان قاضی مدار و دادستان های 
بورژوازی جهانی گرداننده این پروژه، 
می کوشند هر صدای مخالف با این 

جمهوری  تریبونال را به رژیم جنایتکار
اسالمی نسبت دهند تا با ایجاد رعب و 

در جنبش انقالبی، به زعم خود  وحشت
از اشاعه حقيقت و آگاهی در سطح 
جنبش و افکار عمومی ممانعت به 

 .آورند عمل
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جمهوری اسالمی و دار و دسته های آن 
به عنوان قاتلين فرزندان مردم ایران را حتی 
االمکان تطهير کرده و نظام دار و شکنجه 
جمهوری اسالمی را مطابق مصالح آن روز 

امپریاليستها، یک سرمایه داران جهانی و 
معرفی کند؛ " قابل اصالح"و " معتدل"رژیم 

آن روز " بازرس"این، " گزارش"تا جایی که 
سازمان ملل در به گور سپاری حقيقت، 
آنقدر سخاوتمندانه بود که  حتی با 
استقبال جالدان جمهوری اسالمی روبرو 

پيرامون "رجوع کنيد به مقاله (. شد
ج در مندر" گزارش موريس کاپيتورن

مورخ  ٩نشریه پيام فدایی شماره 
   ).١٣٧۵ارديبهشت-فروردين

درست بدليل حضور و کارگردانی چنين 
عناصری در نقش دادستان و قاضی و 

در راس ایران تریبونال بود که " حقيقت یاب"
این کارزار از مزیت پوشش خبری توسط 
بنگاه های تبليغاتی رنگارنگ امپریاليستی 

ن بنگاه ها هيچ وقت در ای. نيز برخوردار شد
طی سال های طوالنی که نيروها و فعالين 
سياسی چپ و انقالبی پرچم دفاع از خون 

و دادخواهی خانواده  ۶٠جانباختگان دهه 
های شجاع و دلير آن را بر دوش کشيده و 
می شوند، به چنين کاری اقدام نکرده 

  .بودند
  

آیا می توان بدون پا گذاردن بر روی چهره 
حقيقت و لگد مال کردن پرنسيبهای  تابناک

انقالبی، این واقعيات را ندید و بعد مانند 
سازمان اقليت مدعی شد که ایران 

" یک تشکل مستقل و دمکراتيک"تریبونال 
و " مستقل"است؟ آیا این تشکل 

حتی جرات این را داشت که در " دمکراتيک
هم " حقيقت"یافته های خود مثال بر این 

یم دار و شکنجه جمهوری تاکيد کند که رژ
هنگام کمونيست  ۶٠اسالمی در دهه 

کشی و ارتکاب به این جنایات 
سيستماتيک از چراغ سبز و حمایت فعال 
سرمایه داران استثمارگر بين المللی و 
قدرتهای امپریاليستی برخوردار بود؟ آیا 
ایران تریبونال همراه با سخنگویان اقليت در 

ر مورد تاریخ د" حقيقت یابی"آن که مدعی 
مملو از خون و جنایت طبقه سرمایه دار 
هم می باشند، ميتوانست بر این حققت 
تأکيد کند که جمهوری اسالمی اساسا در 
جهت حفظ نظام سرمایه داری حاکم بر 
ایران و پاسداری از منافع اربابان جهانيش 
از گزند انقالب توده ها بود که چنين نسل 

به " تشکل" کشی ای را سازمان داد؟ این
، آنقدر "دمکراتيک"و" مستقل"زعم اقليت 

دمکراتيک و مستقل است که برخی از 
فعالين اش برای الپوشانی غير مردمی 
بودن ایران تریبونال، به سانسور متوسل 
شده و در گزارشات خود راجع به روند 

به افکار عمومی، حتی جرات این " دادگاه"
ز جمله را نداشتند که تمام مصوبات آن  و ا

درگير کردن یکی از جنایتکارترین و " توصيه"
یعنی  مرتجعترین ارگانهای سياسی

دراین تریبونال " سازمان همکاری اسالمی"
رجوع .(را درمعرض افکار عمومی قرار دهند

کنيد به گزارش بهرام رحمانی یکی از 
فعالين یقه دران برای تریبونال، در مورد 

  )    دادگاه الهه

ه در رابطه با چگونگی نکته مهمی ک
پيدایش و تحول ایران تریبونال و نيروهای 
درگير در آن در وجدانهای بيدار باید مورد 
توجه قرار گيرد این است که در این معادله، 
ماهيت پيام اخوانها و موریس کاپيتورن ها و 
جان کوپر ها  عوض نشده است؛ در 
ماهيت خطوط سياسی و ماموریتهایی که 

برای سازمانها و دولتهای متبوع این افراد 
خود در سطح بين المللی به پيش می 
برند نيز تغييری حاصل نشده؛ آنها هميشه 
مجری سياستهای روز قدرتهای 
امپریاليستی بوده  و هستند و  پيگيرانه در 
جهت اهداف ضد انقالبی سيستم و طبقه 
ای که بدان وابسته اند، مشغول کار و 

تنها سازمان اقليت و  در اینجا. فعاليت اند
برخی دیگر از نيروهای متعلق به صف خلق 
و درگير در این پروژه می باشند که خود را 
در اتحاد عمل با چنين نيروهای آلوده و 
وابسته ای قرار داده اند، آن هم جائی که 
برای انجام این عمل غير مردمی از خون و 
رنج زندانيان سياسی به خون خفته مردم 

این طيف، برغم . ینه می کنندایران هز
کنونی شان ،برای " پيروزی"فریاد های 

و بين " تاریخی"خود نه یک موفقيت 
  . المللی بلکه رسوایی و خواری خریده اند

  
کمونيستها از پوشاندن و پنهان کردن 
نظراتشان ننگ دارند اما سازمان فدایيان 

و  -اقليت با بکار بردن یک شيوه ناسالم 
ی که در مورد این سازمان البته شيوه ا

یک جا  –بدليل افراط در تکرار، نخ نما شده 
در شرایطی که اعضا و نيروهایش فعاالنه 
به کار اجرا و تبليغ و دفاع از ایران تریبونال 

اخوانها و همکاران مشغولند، اطالعيه -کوپر
" هيچ نقشی"می دهد و ادعا می کند که 

  . در آن ندارد
اشریف عضوش در در جائی دیگر، کار ن

پروژه امپریاليستی و رسوای شهرزاد نيوز 
بر همگان آشکار "که همانطور که (را 

نمی توانسته بدون اطالع و تایيد " است
شخصی او جازده " شغل)  "رهبریش باشد

و به این ترتيب می کوشد به آن 

اتفاقا در این مورد اخير، . مشروعيت دهد
ر اقليت مجبور است شاهکار این عضوش د

ظاهر شدن در هيبت مصاحبه کننده با 
پسر شاه معدوم را نيز  -" رضا پهلوی"

پنهان کند که چگونه ميکروفون را جلوی 
دهان این نوکر امپریاليسم و سمبل جنایت 
و استثمار در حق کارگران و زحمتکشان 
ایران قرار داد تا هر چه می خواهد عليه 

در جنبش انقالبی مردم ما بگوید و اینها نيز 
مقابل سواالت عموم یا سکوت کنند و یا 

  . برای آن نيز توجيهی بتراشند
 

سازمان اقليت به واقع افکار عمومی 
هم . جنبش را به سخره گرفته است

کاسه شدن اعضا و نيروهای این سازمان 
که بر همگان  -" نازنين افشار جم"با امثال 

آشکار است که این فرد همسر وزیر دفاع 
يستی کانادا ست و نمی تواند دولت امپریال

، نشستن با  -مدافع منافع مردم ما باشد
فرخ نگهدار منفور  و غيره و سپس دست 
یازیدن به هر دليل ابلهانه و مردم فریبانه 
جهت توجيه اين کارها تنها نشانه سقوط 
آزاد سياسی اقليت و عقيم بودن شيوه 

درچنين . های ناسالم این سازمان است
که اقليت در کنار دیگر  پروسه ای است

در زمينه " تریبونال"مدافعين یقه دران 
مبارزه ایدئولوژیک و توجيه نظری این 

مشت "حرکت، با باال بردن و نمایش یک 
بر عليه مخالفان پرشمار تریبونال، " آهنين

جبهه دیگری در زمينه تبليغات سياسی 
برای خدمت به قضات و دادستانهای 

گرداننده این وابسته به امپریاليسم 
همه آنها امروز به نيابت .  گشود" دادگاه"

از عاليجنابان قاضی مدار و دادستان های 
بورژوازی جهانی گرداننده این پروژه، می 
کوشند هر صدای مخالف با این تریبونال را 
به رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی نسبت 
دهند تا با ایجاد رعب و وحشت در جنبش 

خود از اشاعه حقيقت و انقالبی، به زعم 
آگاهی در سطح جنبش و افکار عمومی 

   .ممانعت به عمل آورند
رفتار و شيوه های مذموم بر شمرده اقليت 
به نفع جنبش انقالبی و منافع کارگران و 
زحمتکشان ایران نمی باشد و به همين 

صميمانه اميدوارم . اعتبار بايد محکوم شود
دق که نيروهای صف مردم و نيروهای صا

متعلق به این سازمان بتوانند به هر ترتيب 
اقليت را از پيمودن کوره  درست و انقالبی،

راهی که نهایتش یک پرتگاه بی بازگشت 
برپائی یک دادگاه مردمی . است بازدارند

جهت مجازات آمرین و عاملين نسل کشی 
، وظيفه ای است که  ۶٠و قتل عام دهه 

ی، تنها با برخورداری از شوری انقالب
برخوردی جدی و احساس تعهدی پيگير 
نسبت به خون و آرمانهای کمونيستها و 
تمامی مبارزین و آزادیخواهان امکانپذیر می 

احساس تعهد به انقالبيونی  که . گردد
نسلی از آنان، در راه مبارزه برای 
سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی با 
تمامی دار و دسته هایش، محو سلطه 

برقراری آزادی و  امپریاليسم و
   .جان باختند ۶٠سوسياليسم در دهه 

  شفق. ع  
   ١٣٩١آبان 

 

 ٢٩٨نشريه کار اقليت شماره 
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تشكيالتيِ وسيعِ گزارشي از نشست  
  چريكهاي فدايي خلق ايران

بر اساس  کهخود  وسيع تشکيالتی اخيرا سازمان  ما نشست
هر دو سال  ، نقش کنگره را به عهده داشته واساسنامه سازمان

بررسی فعاليتهای انجام . نمودبرگزار  تشکيل می شود رايکبار 
رئوس فعاليتهای دو سال آينده  و تعيين شده در فاصله دو نشست

کماکان وظيفه ای بود که نشست وسيع تشکيالتی اخير نيز به آن 
بنا به سنت هميشگی در اين نشست نيز در ابتدا به ياد . پرداخت

به ويژه و خاطره همه جانباختگان راه آزادی و سوسياليسم  و 
کمونيستهائی  که در صفوف چريکهای فدائی خلق در مصاف با 
دشمن دليرانه جنگيدند و جان باختند يک دقيقه سکوت اعالم شد 

به . و سپس مقررات ناظر بر نشست طرح و به تصويب رفقا رسيد
دنبال اين امر  نشست به بررسی گزارش تشکيالتی و گزارش 

رفقا قرار گرفته بود، پرداخت و سياسی مرکزيت که قبال در اختيار 
همه رفقا فرصت يافتند مالحظات خود را در اين رابطه طرح 

دگان وپيشنهادات و انتقادات خود را  به اطالع بقيه شرکت کنن
بررسی گزارش سياسی مرکزیت سازمان نخستين . برسانند

محور . مبحث اصلی ای بود که در دستور کار جلسه قرار گرفت
به بررسی و تحليل موضوع برجسته ای  اصلی این گزارش

ما اختصاص يافته بود که بویژه در دوره اخير در جامعه تحت سلطه 
یعنی واقعيت باال گرفتن تنش در روابط جمهوری است، مطرح شده 

اسالمی با آمريکا و ديگر قدرتهای غربی و بررسی نتایج احتمالی 
ی در بين رفقا بحثهای مفصل و سازنده ا مورد آندر که  - این روند

در گزارش  مرکزیت سازمان، با تاکيد بر اين واقعيت . صورت گرفت
که اين تنشها و تحريم ها و روند هائی که در پی دارد بيشک 

برای آينده کشور و سرنوشت مردم ما و طبيعتا جنبش انقالبی "
است،  توجه رفقا به اهميت و " آنها از اهميت حياتی برخوردار 

دراین گزارش . شدجلب هرچه بيشتر به اين بحث ضرورت پرداختن 
تاکيد گشته که با توجه به مرزبندی هائی که اين امر در صفوف 
اپوزيسيون جمهوری اسالمی شکل داده و خواهد داد هيج نيروی 
انقالبی بدون يک موضع گيری روشن که مبتنی بر تحليل مشخص 

ت و مردمی ، نمی تواند در قبال این اوضاع موضع درساوضاع باشد
به بررسی اين  ،نشست با اختصاص زمان کافی .اتخاذ نماید

گزارش پرداخته و تا جائی که امکان داشت همه تحليل ها و 
ديدگاهها و مواضعی که در اين رابطه در صحنه سياسی کشور 

نشست سپس با در نظر . را مورد بحث قرار داد اند طرح شده
بودند گزارش سياسی را  گرفتن همه مالحطاتی که رفقا طرح کرده

  . مورد تائيد قرار داده و خواهان انتشار علنی آن شد
بخش بعدی مباحثات، به بررسی فعاليتها و گزارش تشکيالتی 

در گزارش تشکيالتی به .ارائه شده به نشست اختصاص داشت
رئوس کلی همه فعاليتها و مسایلی که در اين فاصله مقابل 

مسایل طرح همه  خته شده بود کهپردا ،سازمان قرار گرفته بود
چه در گزارش تشکيالتی و چه در . شده مورد بررسی قرار گرفتند

مباحثاتی که رفقا در جریان بررسی آن انجام دادند کمبودها و 

 ،ضعفهای موجود که مانع گسترش فعاليتهای تشکيالت می باشد
با صراحت طرح و مورد بررسی قرار گرفته و برای غلبه بر آنها 

پس از اينکه همه شرکت کنندگان در . شنهادهائی ارائه شدپي
نشست  فرصت يافتند  نظرات و پيشنهادات خود را با بقيه رفقا در 

گزارش تشکيالتی مرکزيت با توجه به اين مالحظات ، ميان بگذارند
از آنجا که گزارش مالی همچون . به تصويب نشست رسيد

شست بطور مجزا هميشه ضميمه گزارش تشکيالتی شده بود، ن
گزارش مالی که ريز هزينه ها و منابع درآمد . به آن پرداخت

تشکيالت را در بر می گيرد تصوير روشنی از دخل و خرج های 
آنجا که درآمد های  سازمان در اختيار نشست قرار داد و از

تشکيالت صرفا از طريق حق عضويت اعضاء، فروش نشريات و 
 ،ران سازمان تهيه می شودکمک های مالی فعالين و دوستدا

بر ضرورت تالش هر چه  ،نشست ضمن بررسی گزارش مالی
بيشتر جهت جمع آوری کمکهای مالی و تقویت بنيه مالی 

  .تشکيالت تاکيد گذاشت
موضوع ديگری که در نشست مورد بحث قرار گرفت که تا حدی 
هم با گزارش سياسی سازمان در ارتباط بود، بررسی تالشهای 

های امپرياليستی جهت آلترناتو سازی در صفوف اخير قدرت
نشست ضمن بررسی ماهيت و . اپوزيسيون ديکتاتوری حاکم بود 

 چریکهای فدائی خلق دالئل اين تالشها موضع تاکنونی تشکيالت
را در اين رابطه تائيد نموده و بر ضرورت افشای بيرحمانه اين 

ليغاتی سازمان از ارگانهای تب در این رابطه. کيد نمودأتالشها ت
که در فعاليتهای خویش  بر اين واقعيت هر چه بيشتر  ه شدخواست

تاکيد نمايند که مردم ما نه تنها بايد با هر گونه دخالت 
امپرياليستی در امور خود به مخالفت برخيزند بلکه بايد بدانند که 

است درد آور کنونی وابسته  اتفاقا خالصی آنها از اوضاع فالکتبار و
بودی جمهوری اسالمی و نظام سرمايه داری وابسته حاکم به نا

امکان پذیر می تنها به دست کارگران و زحمتکشان ما که آن نيز 
و هرگونه دلخوشی به ياری نيرو های امپرياليستی و  باشد؛

وابستگانشان جز تداوم اوضاع دهشتناک کنونی نتيجه ای در بر 
دم ما از چنگال واقعيت اين است که رهائی مر. نخواهد داشت

رژيم حاکم تنها زمانی به آزادی منجر می شود که به دست مردم 
و به همين دليل هم بايد همه . و به رهبری کارگران انجام گردد

  .  تالشهای آلترناتيو سازی امپرياليستها را قاطعانه افشا نمود
يکی ديگر از موضوعاتی که در نشست مورد بحث قرار گرفت 

ونيستها و در حال حاضر نيرو های سياسی چپ چگونگی اتحاد کم
در خارج از کشور بود که نشست پس از برخورد با ديدگاه هائی که 

تا کنون که  ی نا موفقیدر اين زمينه مطرح شده و بررسی تالشها
کيد و أموضع تاکنونی سازمان در اين رابطه را مورد ت ،شکل گرفته

  . طه را توصيه کردتبليغ گسترده تر مواضع سازمان در این راب
نشست پس از چند روز کار فشرده و تعيين چهارچوب فعاليتهای 

کيد بر اينکه بايد روشهائی در پيش گرفته شود تا أدو سال آينده و ت
تحليل ها و مواضع سازمان هر چه بيشتر در داخل ايران انعکاس 
 ،يابد به آخرين قسمت کار خود رسيد و طبق سنت هميشگی

خاب نمود و آنگاه با نوای ازمان را برای دور آتی انتمرکزيت جديد س
  .رناسيونال به کار خود پايان دادنتسرود ا

  ١٩از صفحه ... بهرام رحماني و تريبونال
سی در ارتباط بوده باید پرسيد که به چه دليل و چگونه بدون هيچ سندی بنابراین از بهرام رحمانی که سالهاست با فعالين سيا

گویم اما حتی سياسيون بورژوازی و ژورناليستهای این  چنين چيزی را بيان ميکند؟ از پرنسيپ ها و روشهای کمونيستی چيزی نمی
ميکنند تا دروغ هایشان باورکردنی شود، اما آموزند که هر موضوعی را برای اینکه جا بيندازند ابتدا با حقيقت شروع  طبقه هم می

بهرام رحمانی از همان ابتدا با بيان یک دروغ، نوشته خود را شروع کرده و بدین ترتيب نه تنها حقارت دانش سياسی، بلکه حد 
قالبی به بر عليه نيروهای ان" خشونت"البته شمشير کشی این مخالف  .اش را هم به دیگران نشان ميدهد پرنسيپ های انسانی

همين جا ختم نمی شود و بعد از همه این افاضات، ایشان یادشان افتاده که در مورد چریکهای فدائی خلق این صدیق ترین 
عمل و بی تاثيری که در قلب اروپا، هم چنان در خانه های تيمی خود با  آن محفل بی" کمونيستهای ایران چنين لفاظی نماید که 

سرائيها فقط ميتواند از کسانی سر بزند که یا  چنين یاوه" . طرفدار زندان و شکنجه و اعدام هستند.... ند مبارزه می ک» امپریاليسم«
هيچ مطالعه ای در مورد جریانی که قصد کوبيدن آنرا دارند، نکرده اند و صرفا بر حسب وظيفه باید چيزی بنویسند و یا کسانی که 

در این سالها هتّاکان و دشمنان مردم هر تهمتی را به کمونيستها . متوسل می شوند ای برای اثبات مواضع ناحق خود به هر وسيله
طرفدار زندان و "ای چنين  آشکار ، چریکهای فدائی را  زده بودند اما دیگر نشنيده بودیم و ندیده بودیم که کسی با بی پرنسيپی

ای شيوه منحطی است که نشان از مستاصل بودن بهرام این تهمت اگر دشمنی جنون آميز نباشد گوی. جلوه دهد" شکنجه و اعدام
ای را به عنوان  ميخواند ولی سند و یا نوشته" زندان، شکنجه و اعدام"او چریکها را طرفدار . رحمانی در چگونگی دفاع از تریبونال دارد

مجبور شده برای اثبات خود بهر و این فقط نشان از بی ثباتی کسی است که خودش را در وضعی قرار داده که  منبع ذکر نميکند،
 ۴صفحه            .ای متوسل شده و بر صورت هر حقيقتی تف کندوسيله
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  گزارشي از نشست عمومي انجمنهاي هوادار و فعالين سازمان
  

ليت های مبارزاتی رفقای مرتبط با چریکهای فدائی بر اساس ضرورت باز بينی و بررسی فعا
خلق در کشورهای مختلف و در جهت کوشش برای ارتقاء و پيشبرد هر چه بهتر این فعاليت ها، 
اخيرًا انجمن های هوادار و فعالين چريکهای فدائی خلق در کشور های مختلف اقدام به برگزاری 

  . زارشی اجمالی از آن نشست می باشدآنچه در زیر می آید گ. یک نشست عمومی نمودند
در آغاز، از طرف کميته برگزار کننده این نشست عمومی، از همه رفقای شرکت کننده خواسته 
شد که به پا خاسته و به ياد همه شهدای راه آزادی و سوسياليسم و همه رفقائی که در 

نشست کار خود را سپس . صفوف چريکهای فدائی خلق جان باخته اند، يک دقيقه سکوت کنند
با تعيين مقررات ناظر بر کار جلسات شروع نموده و با تصويب جمع ، رفيقی به عنوان مسئول 

از طرف مسئول جلسه ابتدا از رفقای کميته برگزار کننده نشست خواسته . جلسه انتخاب شد
ته که  اين کمي. شد تا گزارش تالشهای خود جهت برگزاری این جلسه را به اطالع جمع برسانند

از ماهها  پيش برای سازماندهی مشخص اين نشست شکل گرفته بود شمائی از تالشهای 
خود را به اطالع جمع رساند و از آنجا که تعدادی از رفقا نتوانسته بودند در این نشست حضور 

 به دنبال اين امر نوبت به ارائه گزارش واحدها و فعالين. به هم رسانند دالیل آن را تشريح نمود
هرکشور رسيد  تا با گزارشات خود، نشست را بطور عينی در جريان اوضاع سياسی در هر 

پس از . کشور بطور عام  و کميت و کيفيت فعاليتهای مبارزاتی انجام شده بطور خاص قرار دهند
انجام این کار از طرف رفقا، آنگاه گزارش کاملی از فعاليتهای مبارزاتی کل تشکيالت چریکهای 

در اختيار ) نظری،عملی ، تشکيالتی و مالی(لق دررابطه با حوزه های گوناگون فدائی خ
نشست پس از استماع همه گزارشات و قرار گرفتن در جریان مسایل . نشست قرار گرفت

مربوطه و با آگاهی به توانائی ها و نقصانهای موجود در فعاليتهای سازمان، به بحث و تبادل نظر 
  . های سازمان و  راه های غلبه بر نقصان ها پرداختدر مورد ارتقای فعاليت 

با توجه به اين واقعيت که ترکيب رفقای شرکت کننده در این نشست عمومی با نشست های 
گذشته فرق می کرد و تعدادی از رفقا جديدًا به صفوف فعالين سازمان پيوسته بودند، نشست 

ای فدائی خلق بعد از قيام بهمن و تصميم گرفت که شمائی از پروسه شکل گيری مجدد چریکه
فعاليتهای سازمان در اين فاصله از طرف رفقای قدیمی تر توضيح و تشریح شود تا همه رفقا 

در جهت انجام این وظيفه، تعدادی از . درک هر چه عينی تری از تاريخ سازمان داشته باشند
لق بعد از قيام بهمن، به رفقا با تقسيم مسایل و موضوعات مربوط به تاریخ چریکهای فدائی خ

طور بخش، بخش در این مورد صحبت کرده و به سواالت جمع در زمينه های مختلف پاسخ 
توضيحات ارائه شده که با استقبال همه رفقا مواجه شد، تصوير هر چه عينی تری از . دادند

شور را در پروسه فعاليتهای چریکهای فدائی خلق و روند حرکت آن تا زمان تمرکز در خارج از ک
  . اختيار شرکت کنندگان در نشست قرار داد

بخش دیگر از جلسات نشست روی این امر متمرکز شد که رفقای شرکت کننده در نشست 
عمومی، هر بحث یا مالحظه ای در رابطه با گزارشات و بحثهای ارائه شده دارند، آنها را با کل 

، هم شرکت کنندگان در نشست به درک رفقا در ميان بگذارند تا در جريان تبادل نظر جمعی
های يکسان تری از مسائل طرح شده برسند و هم نقصانهای موجود بر سر راه گسترش هر 
چه بيشتر فعاليتهای سازمان در شرایط واقعی ای که در آن قرار گرفته، بطور عينی بررسی 

  .شده و راه برون رفت از آنها روشن شود
تک رفقا و بحث و گفتگو در باره  سواالتی که به روابط  پس از طرح پرسشهای گوناگوِن تک

تشکيالتی و فعاليتهای عملی مربوط می شد، نشست توجه خود را بر روی  مباحث و سواالت 
در اين چهارچوب بحثهای مفصلی در رابطه با دالئل تنشهای اخير فی . سياسی  متمرکز نمود

بزرگ، تحریم های صورت گرفته و شرایط و مابين رژيم سرکوبگر جمهوری اسالمی با قدرتهای 
اوضاعی که در بستر اين تحريم ها و تنشها ممکن است شکل بگيرد، همچنين روندهای 

نشست این . احتمالی در این مسير و آمادگی هائی که باید در قبال آن داشت صورت گرفت
به طرق مختلفی  واقعيت را هم مورد توجه قرار داد که در شرایطی که نيروهای امپریاليستی

جمهوری اسالمی را تحت فشار قرار داده اند، مرزبندی های جديدی در اپوزيسيون رژيم شکل 
. خواهد گرفت و در این رابطه بر ضرورت مقابله با آلترناتيو سازی های امپرياليستی تأکيد نمود

ای سترونی یکی دیگر از بحثها مربوط به اتحاد واقعی کمونيستها و ضرورت  مقابله با روشه
است که هر از چند گاهی به مثابه راه حل اتحاد نيروهای چپ از سوی نيرو های گوناگون طرح 
می شود؛ و تأکيد شد که در این رابطه نياز به تشريح هر چه بيشتر سياست اتحادعمل های 
مبارزاتی تشکيالت الزامی است و بر ضرورت کوشش جهت برداشتن گام های عملی برای 

  .د عمل با نيروهای انقالبی و مبارز در جنبش پا فشاری شدتحقق اتحا
از جمله این انتقاد از . درآخر نشست انتقادات و پيشنهادات رفقا مورد توجه و بررسی قرار گرفت

طرف بعضی رفقا به سازمان شد که با پيشنهاد راه اندازی يک برنامه تلويزيونی رو به ایران، 
ه فعالين سازمان تهيه هزينه های اين پروژه را تعهد نموده جدی برخورد نکرده است در حاليک

در اين مورد توضيحات مفصلی در رابطه با آنچه در اين رابطه انجام شده داده شد و تاکيد . بودند
گرديد که در اولين فرصتی که الزامات ضروری جهت تحقق اين پروژه مهيا شود در جهت عملی 

  . کردن آن اقدام خو اهد شد
چند روز کار فشرده، نشست عمومی انجمن های هوادار و فعالين چريکهای فدائی خلق  پس از

در کشور های مختلف، در فضایی رفيقانه و مبارزاتی با سرود انترناسيونال  به کار خود پايان 
 . داد

  ...كمكهاي مالي
  ١٨از صفحه                     

  
رفيق ناصر شايگان شام اسبي                       

  دالر 500
رفيق ارژنگ شايگان شام اسبي                    

  دالر 500
چريك فدائي خلق   كاظم سالحي              

  يورو   100
بهمن                                                            19

  يورو 120
                                                      پيام فدائي

  يورو 120
  

  نروژ
چريك فدائي   اسمر آذري                          

  پوند 100
چريك فدائي  مهين جهانگيري                    

  پوند    100
  ميز كتاب 

  كرون 240
  
  لنده

كتاب چريكها و بختك حزب توده                
  يورو 120

كتاب در جدال با خاموشي                           
  يورو 45

كارگران زن  كمونيست                                 
  يورو 20

                    رفيق اردشير كارگر                   
  يورو100

رفيق ناصرمرئي                                             
  يورو 95

پيام فدائي                                                      
  يورو  120

چريك فدائي طاهره قاسمي                        
  يورو 150

   



16 صفحه          161شماره                                      پيام فدايي 
 

  

در روند مبارزه طبقاتی و در پروسه رسيدن  
، یکی از معضالت  به جامعه سوسياليستی

متعددی که در مقابل کمونيست ها قرار 
می گيرد مسئله اتحاد و متشکل شدن 

گانی به نام حزب طبقه کمونيست ها در ار
این معضلی است که .  استکارگر 

پيشروان طبقه کارگر باید با اتکاء به نيروی 
 تاآن فائق آمده  بر آحاد این طبقه الیزال

بتوانند به حل مسائل و مشکالت دیگر 
طور که مارکس و  همان  .انقالب بپردازند

در مانيفست حزب  ١٨٤٨انگلس در سال 
کمونيست ": اند کمونيست یاد آور شده

آن . حزب خاصی نيستند) دارای(ها 
ها هيچگونه منافعی که از منافع کليه 

ترین  نزدیک. کارگران جدا باشد ندارند
هدف کمونيست ها متشکل ساختن 

، سرنگون  پرولتاریا به صورت یک طبقه
ساختن سيادت بورژوازی و احراز 
"  .قدرت حاکمه سياسی پرولتاریا ست

ها  نه کمونيست ايران متاسفانه در اما
واقعا متشکل اند و نه خود طبقه کارگر 
در نهاد های خاص خود سازمان يافته 

  .است
 

واقعيت اين است که در ایران هم 
ت مانند هر کشور دیگری، مسئله تشّت

و پراکندگی در جنبش کمونيستی 
ای بسيار مهم و جدی است که  مسئله

یا نيروی کمونيستی " چپ"هيچ فرد 
اعتنا باقی  تواند به آن بی ای نمی

روست که هر فرد  درست از این . بماند
و یا نيروی کمونيستی ای " چپ"

صادقانه خواهان پایان بخشيدن به 
تفرقه و پراکندگی در صفوف 
کمونيست ها و ایجاد یگانگی و وحدت 

بنابراین هر . باشد فی مابين آن ها می
در جهت ایجاد حزب واقعی  کوششی

جدی ای  یتالشهر  یا طبقه کارگر و
برای وحدت و برداشتن هر گام مثبتی 
در زمينه اتحاد نيروهای کمونيست ، 

ارزیابی می امری ارزشمند و انقالبی 
  . شود

  
اما با تکيه بر این واقعيت که هر گونه اتحاد 

ها و جریانات  تشکيالتی وسيع سازمان
مدعی طبقه کارگر و تحقق و تشکيل حزب 

ان ستاد مبارزاتی و طبقه کارگر به عنو
رزمنده این طبقه پيشرو برای نابودی نظام 
سرمایه داری و اضمحالل طبقه سرمایه 
داران و نهایتا طراحی ساختمان جامعه 

، صرفا  سوسياليستی و نظام اقتصادی آن
از خواست قلبی و اراده این گروه و یا آن 

، باید گفت که در  دسته نشأت نمی گيرد

ها تنها در ارتباط ایران نيز کمونيست 
ارگانيک با مبارزات طبقه کارگر برای رهائی 
شان از زیر یوغ استثمار طبقه سرمایه دار و 
در پراتيک مبارزاتی بی وقفه و بی امان این 
طبقه عليه ارتجاع و امپریاليسم است که 
به نياز عينی و تاریخی طبقه کارگر پاسخ 
،  می دهند و با ایجاد حزب طبقه کارگر

نی آن طبقه را در انقالب تضمين هژمو
  .ميکنند

،  با در نظر گرفتن موارد ذکر شده در باال
، سازمان و  حزب ٢٥نمایندگان  چندی پيش

نهاد سياسی چپ و کمونيست به مدت 
سه روز در شهر کلن آلمان به گرد هم 

، برای شکل  در اوضاع کنونی "... تا آمدند
مين تا،  دادن به یک آلترناتيو سوسياليستی

) ١" (... تالشآن  ملزومات و رفع موانع
 طور که مالحظه شد آن البته همان. کنند

جا مشخصًا هدف خود را  ها در این
تشکيل حزب کمونيست قرار مستقيمًا 

، ولی تأکيد بر شکل دادن به یک  ندانداده 
بدیل "یا " آلترناتيو سوسياليستی"

از طرف نيروهائی که خود " سوسياليستی
کمونيست می خوانند ظاهرًا نباید را چپ و 

با امر تشکيل حزب طبقه کارگر بی ارتباط 
  .باشد

  
،  نشست مشترک احزاب"در اطالعيه 

 -  سازمان ها و نهادهای چپ و کمونيست
تالش برای شکل دادن به یک بدیل 

جمهوری : "می خوانيم که" سوسياليستی
اسالمی در یک بحران همه جانبه دست و 

ونی آن در دستور روز قرار پا ميزند و سرنگ
ی که سئوال جا این در )  ٢( ".گرفته است

این است که سرنگونی  پيش می آید
جمهوری اسالمی در دستور روز چه نيروئی 

چه کلمه کليدی ای در   قرار گرفته است؟
به شرایطی این جمله جا افتاده است؟  اگر 

در آن اکثریت توده های تحت ستم ایران که 
می بينيم که ، يم کنتوجه  ندبه سر می بر

حتی خيلی از دست اندر کاران خود رژیم 
اکثریت توده های  هم پنهان نمی کنند که

خواهان  -تحت ستم با همه وجود 
سرنگونی این رژیم هستند و هر لحظه که 
امکان و قدرت این کار را پيدا کنند به آن 

جا که  بنابراین از آن. مبادرت خواهند ورزید
النی است که توده های ساليان طو

ستمدیده ایران برای سرنگونی این رژیم روز 
 شماری ميکنند پس اصوًال در این جا منظور

توده های ،  اطالعيه نویسنده یا نویسندگان
نمی توانند مردم و نيروهای کمونيست 

را در رژیم سرنگونی امروزه که  باشند
  .ندادستور روز خود قرار داده 

  

صحنه سياسی  با نگاهی گذرا به
ایران و تشدید بحران در روابط بين 

های امپریاليستی و رژیم  قدرت
جمهوری اسالمی از یکسو و ابعاد 
گسترش یابنده خشم و تنفر عمومی 

، به  ت جمهوری اسالمیمردم از کلّي
 نظر می رسد که حداقل یکی از دالیل

و " چپ"نشست نيروهای 
این است که این سازمان  "کمونيست"

ها با دیدن فضائی که  نهادها و 
نيروهای امپریاليستی در برخورد به 
،  جمهوری اسالمی بوجود آورده اند

سرنگونی جمهوری اسالمی را در 
 ی امپریاليستیدستور روز نيروها

دانسته و تصميم گرفته اند دور هم 
  .جمع شوند تا با هم دیگر اتحاد بکنند

در ضمن " اتحاد"ک برای این تحّر
گزاری چند کنفرانس برای بدنبال بر

توسط نيروهای " آلترناتيو سازی"
 امپریاليستی صورت می گيرد؛ هم
چنين درست در زمانی اتفاق می افتد 
که نيرو های راست ضد کمونيست 

همراه با نيروهای " حقوق بشری"
که در این (سازشکار در صف مردم 

) هم حضور دارند "اقدام برای اتحاد"
به دور " ن تریبونالایرا" "سر در"در زیر 

هم جمع شده اند تا دانسته و یا 
 ، ولی، روابط سرمایه داری  ندانسته
آن را در ایران " نيک سرشت"از نوع 
  .کنند ابقاء

  
اما برای هر ناظر بيطرفی که قلبًا خواهان 
اتحاد واقعی نيروهای واقعا چپ و 
کمونيست می باشد، نگاهی به چگونگی 

ایی که با این ادعا ، ترکيب نيروه این اتحاد
دور هم جمع شده اند و مناسبات سياسی 

کافی ست ، ها با یکدیگر  گذشته و حال آن
های جاری برای  ت تالشتا بتوان درجه جدّی

آلترناتيو "پيشاروی تشکيل " موانع"رفع 
" بدیل سوسياليستی"یا " سوسياليستی

از هم "مختوم به  را درک کرد و چشم انداز
این حرکت " ی از یکدیگرجدائ"و " پاشيدگی

  .را ترسيم نمود
  

در ليست عریض و طویل اسامی نيروهای 
برای " نشست وحدت"تشکيل دهنده 

، شاخه  "آلترناتيو سوسياليستی"تشکيل 
وجود " حزب اتحاد کمونيسم کارگری" ای از

که فاقد کمترین ربطی  دارد که در عين این
اصوال تمامی ، ست  یبا کمونيسم و کارگر

ت دیگر شرکت کننده در این حرکت تشکال
چپ سنتی "را و اساسًا هر نيروی چپی را 

.. .به جامعه و " بی ربط"و " و حاشيه ای

  
  ! آمدن حساب به يبرا "چپ" يتقال اي يستياليسوس ليبد
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قلمداد می کند ولی اکنون در نشست کلن 
لترناتيو سوسياليستی با آمشغول ساختن 

نمونه دیگر در ليست این  ! هاست آن
و  ")اقليت(سازمان فدایيان "نيروها حضور 

،  ست که اولی ")هيات اجرایی( رگرراه کا"
دفاع شرمگينانه از جمهوری "دومی را به 

" سوسيال دمکرات"متهم و آن را " اسالمی
خطاب می کند و دومی نيز در مورد اولی 
مطرح کرده است که با شرکت در پروژه 

با نيروهای " همکاری"به  "ایران تریبونال"
 آن با" ائتالف"امپریاليسم آمریکا و " طرفدار"

حال این دو نيرو در  .ها دست زده است
بدیل "برای به وجود آوردن " ائتالف"صدد 

از طرف دیگر  ! هستند" سوسياليستی
، خودش " راه کارگر هيات اجرایی"همين 

کميته "حاصل یک انشعاب نه چندان دور از 
است و هنوز هم  "مرکزی راه کارگر

نيروهای این دو که قرار است با یکدیگر 
درست کنند به " سوسياليستی بدیل"

جنبش دقيقًا توضيح نداده اند که اصوال چرا 
و چه اختالفات  ! از یکدیگر انشعاب کرده اند

نظری اساسی با هم داشته اندکه نمی 
، در سازمان توانسته اند در اتحاد با هم 

ليست این   ! کنند کارقبلی خودشان 
شرکت کننده در نشست " وحدت اضداد"

یک مثال دیگر . ادامه دارد کلن همچنان
کارگر در طبقه " حزب"حضور حداقل چهار 

" عاليترین" آن است که ظاهرًا ادعای
،  تشکل طبقه کارگر بودن را فراموش کرده

اکنون می خواهند با یکدیگر وارد اتحادی 
 آلترناتيو يک به دادن شکل یبرا

 رفع و ملزومات تامين ، یسوسياليست
  .بشوند آن موانع

  
مين ترتيب می توان در این ليست به ه

 ستییملغمه ای از گرایشات مائو، طوالنی 
، و حتی  ، سندیکاليستی ، تروتسکيستی

سه جهانی دید که بدون کمترین مبارزه 
، بدون روشن کردن  ایدئولوژیک نظری

کمترین مرزبندی های سياسی الزمه یک 
، بدون ارائه یک جمع بندی از  اتحاد واقعی

در این رابطه خود گذشته تجارب عقيم 
،  )تجربه اتحاد چپ و بلوک چپ انقالبی(

 بدون ترسيم یک برنامه عملی بر روی کاغذ
، بيانيه ای را امضا و اعالم کرده اند که می 

تشکيل " بدیل سوسياليستی"خواهند یک 
هایی برای  آیا چنين روش. دهند

د ، موّل در اولين گام خود" اتحاد"
   واهند شد؟ های جدیدی نخ انشعاب

  
خود واقعيت می این سئوال را  پاسخ
چند ماه فقط در حالی که تنها   .دهد

می نو پا " اتحاد"از عمر این است که 
تا به حال مابين اجزاء تشکيل گذرد، 

بجای استحکام دهنده این اتحاد، 
صفوف و وحدت بيشتر ، ما شاهد 

رشد اختالفات و برخی جدایيها بوده 
    .ایم

  
" چپ"روز کسانی یا به اصطالح پس اگر ام

شرایط "هائی هستند که با تحليل خود از 
به گرد همائی در پشت در های " کنونی

بسته کنفرانس ها و نشست های سه 
روزه روی آورده اند و برای نباختن قافيه و به 
حاشيه پرت نشدن ، همچون کسی که 
ضربه ای به باالی سر زانویش خورده باشد 

پایشان بی اختيار به جلو ، با کمی مکث ، 
این نشست ها و پرت شده است ، 

، نه تنها به  نشست های این چنينی
تشکيل هيچ بدیل و آلترناتيو 
سوسياليستی منجر نمی گردد بلکه 
گره ای از مشکالت واقعی این مدعيان 
. نمایندگی طبقه کارگر را باز نمی کند

بر عکس چون ضرورت این نوع اتحاد 
ت های عينی و مادی ها نه از واقعي

مبارزاتی در جامعه ، بلکه با استناد بر 
نوشته های رسمی خود این افراد ، 

ها " چپی"اتحاد به خاطر ارائه آلترناتيو 
در مقابل آلترناتيو های امپریاليستی 
موجود است ، دیر یا زود با انشعابات 
متعاقب و جدائی های غير قابل 

ی ها" چپ"، روحيه به اصطالح  اجتناب
های پيرامونی را " چپ"دایره وسط و 

   .هر چه بيشتر تضعيف خواهد کرد
    

اتحاد برای اتحاد و یا این که امپریاليست ها 
در حال آلترناتيو سازی هستند ، پس نيرو 

هم به دور هم جمع " چپ"های به اصطالح 
می شوند تا آلترناتيو سوسياليستی خود 

ک ، انگيزه درستی برای ی را ارائه دهند
اتحاد اصولی . اتحاد اصولی نيست

سازمان ها و نهادهای چپ و 
کمونيست اتحادی است که لزوم آن از 
شرایط عينی جامعه نشات گرفته و 

، تاثير پذیر بوده  باید از آن شرایط
عکس "نه این که این اتحاد ،   .باشد
آن ها در مقابله با برنامه " العمل

امپریاليست ها برای به اصطالح 
این اتحاد وقتی   .نی رژیم باشدسرنگو

، وقتی پایدار باقی  اصولی خواهد بود
ماند که از دل ضروریات عينی خواهد 

برای مثال شرایط .  بيرون آمده باشد
که زنان ، مردان  ١٣٨٨جامعه در سال 

و جوانان دالور ، جان بر کف با سنگ و 
کلوخ به مصاف با رژیم خونخوار 

دند و جمهوری اسالمی بر خاسته بو
فکری و هم ياری يکسری از  به هم

، آن بستر عينی بود  چپ ها منجر شد
ها در آن حضور  که اگر چنين سازمان

داشتند می توانست اتحادی واقعی را 
  .دهد ُنضجها  در بين آن

  

یاد شده در حالی که " چپ"سازمان های 
هيچ گونه رابطه ارگانيکی با طبقه کارگر در 

طبقه "...  خودعيه ، طی اطال ایران ندارند
کارگر ، جنبش آزادیخواه زنان، جوانان 
انقالبی و مردم زحمتکش ایران را به اتحاد و 
تشکل در سطوح مختلف برای برافراشتن 
پرچم سوسياليسِم و بسيج حول یک راه 

فرا می ..." حل انقالبی کارگری و شورائی
در حالی که از این طریق نمی  ) ٣( .خوانند

ی طبقاتی کارگران و توان سطح آگاه
زحمتکشان را برای برافراشتن پرچم 
سوسياليسِم ارتقاء داد و باعث متشکل 

رشد سطح چرا که . ها شد شدن آن
آگاهی طبقاتی کارگران و زحمتکشان 
، متشکل کردن و آشنائی آن ها به 
رسالت تاریخی خود به طور مؤثر در 
بستر مبارزات خودشان و در جریان 

و قهر آميز طوالنی مبارزه مسلحانه 
برای سرنگونی انقالبی ارتجاع و قطع 

پذیر و  ، امکان نفوذ امپریاليست ها
بر عهده امر این  . عملی می گردد

کسانی است که در مبارزات جاری و 
آتی ای که در جامعه صورت می گيرند 
شرکت کرده و در ارتقاء آن ها از هيچ 

  . نوع کوششی دریغ نمی ورزند
  

ز در خارج از کشور می نيروهای مبار
توانند با حفظ نظرات خود و داشتن 

ری کامًال آشکار ظمرزبندی های ن
ترسيم شده ، برای انجام حرکت یا 
حرکت های عملی معين و مشخص 
عليه رژیم جمهوری اسالمی و مقابله 
با سياست های امپریاليستی به اتحاد 

دست  مشترکعمل های مبارزاتی 
لی در جهت چنين اقدامات عم. بزنند

پيشبرد فعاليت های مبارزاتی 
، هم نيروهای مبارز را به  مشترک

می سازد و هم می تر یکدیگر نزدیک 
تواند کامًال مثمر ثمر بوده و در خدمت 
اهداف مبارزاتی کارگران و زحمتکشان 

  .قرار گيرد
  

 محسن نوربخش
  ١٣٩١آبان  ٢٩برابر با    ٢٠١٢نوامبر  ١٩

  
  :زیر نویس ها

  
 ، احزاب مشترک نشست هياطالع )١(

 و چپ ینهادها و ها سازمان
 شکل یبرا تالش - ستيکمون
  یستياليسوس لیبد کی به دادن

  
  همان جا )٢(
  
اطالعيه پایانی اولين نشست ) ٣(

مشترک احزاب، سازمان ها و 
  نهادهای چپ و کمونيست

  

  

  ! ! اتحاد همه نيروهاي انقالبي و تمام خلقهاي تحت ستم ايراناتحاد همه نيروهاي انقالبي و تمام خلقهاي تحت ستم ايرانبرقرار باد برقرار باد 
 



18 صفحه          161شماره                                      پيام فدايي 
 

  

    

  د اسرائيلحمله جنايتكارانه جدي
  !عليه مردم فلسطين 
  
  

چند روزی است که ارتش مزدور اسرائيل، مردم ستمدیده فلسطين در نوار غزه را آماج بمباران سنگين 
ها کودک و پير  تاکنون در جریان این یورش وحشيانه ده. های خود  قرارداده است و سبوعانه بمب افکن

های بسياری  که ساختمان شته اند، در حالیصد ها نفر مجروح گ و جوان فلسطينی کشته شده و
دولت جنایتکار اسرائيل به این نيز بسنده نکرده و با فراخواندن نيرو های ذخيره . نيز ویران شده اند

ارتش خود به خدمت، هزاران سرباز را در مرز نوار غزه به حالت آماده باش در آورده و بيشرمانه تهدید 
. تکميل نمایدتعرض هوائی را ،  ی زمينی ارتش جنایتکارخود حمله می کند که هر لحظه ممکن است با

این تهاجم وحشيانه به مردم تحت ستم فلسطين در شرایطی صورت می گيرد که اربابان اسرائيل با 
دفاع از "وقاحت تمام جنایات اسرائيل در مورد مردم غير نظامی و کودک کشی های ارتش آن کشور را 

دفاع از خود، حق : "ها ندا سر داده که  باما رئيس جمهور آمریکا از سوی آنقلمداد کرده و او" خود
  ."اسرائيل است

  
پشتيبانی بی قيد و شرط دولت امپریاليستی آمریکا از حمله به مردم فلسطين که اسرائيل بدون آن 

می شود  یک روز هم قادر به انجام این همه تجاوز عریان و جنایت آشکار نبود درست در شرایطی اعالم
خون یک " :با وقاحت تمام  اعالم کرد  که یکی از نمایندگان دولت اسرائيل در رادیو سراسری این کشور

یهودی بيشتر از خون تمامی چند ميليون مردم غزه اهميت دارد و اگر الزم به گسترش عمليات نظامی 
همين حين، گيالد شارون،  در ".باشد، کاری خواهيم کرد که همه مردم غزه به صحرای سينا فرار کنند
دهندگان قتل عام فلسطينيان در  پسر آریل شارون نخست وزیر سابق اسرائيل که یکی از سازمان

در  ،یکشنبه در مطلبی که  در روزنامه جروسلم پست اسرائيل منتشر کرد  صبرا و شتيال بود نيز روز
فقط یک شروع طوفانی کافی " :رابطه با حمله جدید ارتش اسرائيل به مردم فلسطين مدعی شد که

؛ و سپس به هم مسلکان خود در دولت "این عمليات باید یک پایان قاطعانه داشته باشد" ، "نيست
جریان برق و سوخت در غزه باید : "چنين رهنمود داد "پایان قاطعانه "اسرائيل برای رسيدن به این 

ارتش اسرائيل باید . جا تردد نکند يز آنهيچ چ. جا تردد نکند ای آن ی نقليه هيچ وسيله. متوقف شود
ها آتش بس را  صورت آن فقط در این. را با خاک یکسان نماید غزه را کامال اشغال کند و سراسر آن

دفاع "می توانست معنای واقعی  این فاشيست جنایتکار براستی چه کسی بهتر از."  خواهند پذیرفت
چشم همگان قرار داده و ماهيت واقعی تجاوزگری  را در مقابلاوباما " از خود، حق اسرائيل است

   .ها را آشکار کند صهيونيست
  

هاست که اسرائيل با تجاوز به سرزمين فلسطين و غارت و قتل مردم این سرزمين، ضمن نقض  سال
ها تحميل نموده و هر بار هم  آشکار حق سرنوشت این خلق ستمدیده، سلطه ددمنشانه خود را بر آن

تداوم حمالت " در همين چهارچوب است که این بار. ها را مورد تهاجم قرار داده است نبه بهانه ای آ
و عملکردهای ارتجاعی حماس که کنترل غزه در دست اوست را دستاویز عملياتی "  از غزه موشکی

جای تردید نيست که دود این ستون به . نام گذاشته است" ستون دود"را  قرار داده که بيشرمانه آن
ردم بيگناه فلسطينی می رود، در حالی که آتش آن،  تنور دم و دستگاه انحصارات چشم م

به  ها و بحران سازی ها ميليارد ها دالر هاست از قبل این بحران امپریاليستی را گرم می کند که سال
ری گرایان در این منطقه و قدرت گيم همان انحصاراتی که اتفاقا از پشتيبانان رشد اسال. جيب زده اند

مرتجعينی چون حماس بوده و هستند و درست از طریق همين نيروهای اسالمی دست ساز خود، 
سال هاست که می کوشند تا مبارزات عادالنه مردم مبارز فلسطين را از پيشرفت و دست یابی به 

آن مبارزات را به کجراه دلخواه امپریاليست های آمریکا و  حقوق حقه خود باز داشته و مسير
جالب است که امروز رابطه این قدرت مداران با نيروهای اسالمی . يست های اسرائيل ببرندصهيون

یکی از شهروندان اسرائيل در پاسخ به اراجيف شارون در چنان عيان گشته که  مرتجع در این منطقه آن
و با " حماس را انتخاب کردند"جروسلم پست، در همين روزنامه نوشت که این اسرائيلی ها بودند که 

این نظر ماهيت نيرو هائی که بر بدن نحيف بنياد گرائی اسالمی در منطقه باد کردند و از آن هيوالئی 
   .ساختند تا دستاویز پيشبرد تجاوزات صهيونيستی، امپریاليستی شان شود را روشن نمود

  
از  بيشک تجاوزات ارتش اسرائيل به غزه که موجب قتل عام مردم فلسطين و مرگ کودکان است،

اما این واقعيتی است . سوی هر انسان آزادیخواهی محکوم می باشد و باید هر چه زودتر متوقف شود
. صهيونيست ها، پایان نخواهد یافت کنونیکه مشکل مردم این سرزمين با پایان تجاوز و جنایت عریان 

عيين سرنوشت این مشکل تنها زمانی حل خواهد شد که حق مسلم و تردید ناپذیر خلق فلسطين در ت
واال تا زمانی که حق مردم فلسطين پایمال زور گوئی ها و تجاوزات . رسميت شناخته شوده خود ب

این  در" بحران"ها قادر به تداوم و بقا نيست،   سلطه صهيونيستی گردد که بدون حمایت امپریاليست
  . چنان پا برجا خواهد ماند منطقه هم

  
  !ها، این متجاوزین به حقوق مردم فلسطينست يمرگ بر امپریاليست ها و صهيون

  !هر چه گسترده تر باد  رزم دالورانه کارگران و ستمدیدگان فلسطين
  !های دالور منطقه بر عليه امپریاليسم هر چه مستحکم تر باد همبستگی خلق

  
  چریکهای فدائی خلق ایران

  ٢٠١٢نوامبر  ١٩  - ١٣٩١آبان  ٢٩

  ...كمكهاي مالي
  ١٩صفحه از             

  
  يورو 10                                    گيالن 

  يورو  10              همشهري غازيان   
  

  يورو 10      همشهري چايي كوچه   
  يورو 10                 هري  فتاتو    شهم

                          همشهري پورشه گرون 
  يورو 10

  يورو 10                         كتابخانه شهر
  

Gulnaz                             10 يورو  
  

Gulnaz                             10 يورو  
  

  سوئد
رفيق هادي  كابلي                                 

  يورو 100
فروش كتاب                                            

  رون ك 200
فروش كتاب                                           

  كرون   600
كتاب                                                        

  يورو10
چريك فدائي حسين ركني                   

  يورو  230
چريك فدائي نعمت اهللا بشخور           

  كرون     240
رفيق كيومرث سنجري                           

  يورو 50
رفيق حميد مير شكاري                         

  يورو    50
رفيق كبير امير پرويز پويان                  

  كرون 5000
  

  كانادا
                      رفيق اسماعيل هاديان     

  دالر 500
رفيق مهدي مسيحا                                 

  دالر 500
  

١۵ صفحه  
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 "مردمي"بهرام رحماني و تريبونال
کشاندن جمهوری اسالمی تشکيل شده بود با توجه به " دادگاه"که با هدف به " ایران تریبونال"

از افراد، نيروها و سازمان های سياسی دست اندرکاران آن و سياستهایش، با انتقادات برخی 
مواجه شده و کسانی نيز به دفاع از آن برخاستند که در این ميان دفاعيات بهرام رحمانی از این 

" سازمان همکاری اسالمی"جریان از همه جالب تر است، مثال در حالی که ایران تریبونال رسمًا از 
مطالعه "ایحاد شود تا به "ون دائمی و مستقلیدستور دهد تا یک کميسي"در خواست کرده که ) ١(

در ایران بپردازد ، رحمانی درگزارش و توضيح احکام این " نقض موضوع حقوق بشر"حول " و پژوهش
تریبونال، این قسمت را سانسور کرده و اصًال هم به روی مبارک نمی آورد که قضات این تریبونال چه 

مثال می دانيم که این . جریان چگونه فکر می کنند خواسته و گفته اند و سخنگویان دیگر این
تریبونال سخنگویان دیگری هم دارد که نزدیکی خود را به مجاهدین انکار نمی کنند و شاید آن ها 

از این حرف ها که بگذریم تازه . ترین تصميم این دادگاه بدانند اتفاقا این پيشنهاد و یا حکم را درست
نخ نما شده را در مقابل دید همگان قرار دهد ، رحمانی با خشم  اگر کسی نادرستی این روشهای

آن چيزی است که من می گویم نه آن چيزی که خود بروز می  ایران تریبونالتشر خواهد زد که 
و اگر منتقد بر موضع خود پا فشاری کند آنگاه آقای رحمانی مثل برخی دیگر از مدافعين سينه ! دهد

تریبونال و افشای دست اندرکاران آنرا بيشرمانه دفاع از جمهوری اسالمی  انتقاد ازچاک این جریان، 
سئوال این است که آیا این نوع خصومت و دشمنی با تریبونال " :جلوه می دهد و ميگوید

  !"به نفع چه کسی و جریانی غير از حکومت جهل و جنایت اسالمی تمام ميشود؟
عمل ميکند؟ تریبونالی " جهل و جنایت"سی به نفع باید از بهرام رحمانی پرسيد که براستی چه ک

پيام اخوان که ماهيت جریان غالب بر آن آشکار شده و وابستگی قضات و دادستان آن یعنی امثال 
به سرمایه مالی ثابت شده است و یا افراد و ها  ها ،جفری نایس ها، جان کوپرها و موریس کاپيتورن

ه امپریاليست ها از این طریق در جنبش مردم ما نفوذ کرده جریاناتی که نمی خواهند اجازه دهند ک
ها بسوی منافع و اهداف  مصالح خود به بيراهه ببرند؟ آیا تریبونالی که توسط کاپيتورنو آنرا در جهت 

عمل می کند و یا منتقدین آزادیخواه و " جهل و جنایت"امپریاليسم جهانی هدایت ميشود به نفع 
چه کسی است و یا " موریس کاپيتورن"دمی؟ آیا رحمانی نمی داند کمونيست این بازی ضد مر

ای احتماال محض  خودش را به کوچه علی چپ زده است؟ رحمانی که در هر موردی چند صفحه
ی کميسيون حقوق بشر  ی ویژه نماینده" موریس کاپيتورن"رضای خدا نوشته ، حتما باید بداند که 
به دعوت رسمی مقامات  ١٣٧٥سال ق بشر در ایران، در سازمان ملل برای تحقيق و بررسی حقو

و در گزارشی که از این دیدار در اختيار سازمان ملل گذاشت  جمهوری اسالمی به ایران سفر کرد
های مثبت، جو آماده برای تغيير، بحثهای مربوط به بهبود وضعيت  نشانه "مدعی شد که شاهد 
محمد جواد  این خوش رقصی تا آنجا بود که. ده استدر جمهوری اسالمی بو" زنان، موارد پيشرفت

از گزارشات قبلی " تر متوازن"ظریف معاون وقت وزارت خارجه جمهوری اسالمی این گزارش را بسيار 
آیا باز هم باید از آقای رحمانی این ) ٧٥، فروردین و اردیبهشت ٩پيام فدائی، شماره . ( اعالم نمود

خواست که سر از برف بيرون آورده و اینقدر مخاطبين خود را ساده  مدافعه دو آتشه ایران تریبونال
بهرام رحمانی که به گفته خودش، از آغاز از ایران تریبونال دفاع کرده و هنوز هم ميکند  فرض نکند؟

فراموش می کند که به مخاطبين خود بگوید که به چه شکلی این دفاع را پيش برده است، آیا در 
ای مردمی را رعایت کرده و یا کودکانه پا بر زمين کوبيده و واقعيات را تحریف این دفاع  پرنسيپ ه

های  نموده؟  او بجای اینکه سياستهای این تریبونال و جایگاه آنرا در رابطه با منافع و مصالح توده
های اجتماعی را  پدیده. زحمتکش بيان کند، ترجيح ميدهد که به نيروهای سياسی فحاشی کند

ای نيست که بهرام رحمانی  ک رابطه دیالکتيکی با یکدیگر دید و تحليل کرد، ولی این شيوهباید در ی
های جان سپردگان دهه شصت و جان بدر  جمعی از اعضای خانواده: "به آن بيندیشد، او مينویسد 

ان ، کارزاری را برای رسيدگی به کشتار زنداني......بردگان از کشتار زندانيان سياسی در این دهه، 
اما ". های سياسی و اجتماعی آغاز کردند سياسی در دهه شصت با یاری و همراهی فعاالن عرصه

دیگر به خواننده خود نمی گوید که این امر در سير خود به کجا رسيد و چگونه دست اندرکاران آن 
حویل های جان سپردگان و جان بدربردگان را دو دستی ت تجمع، آرمانها و مطالبات اعضای خانواده

و عليرغم تمایل و آرمان اوليه . ها دادند ها،جفری نایس ها، جان کوپرها و موریس کاپيتورن پيام اخوان
با حضور " چگونه به یک کمپين سياسی و اجتماعی"آن خانواده ها و زندانيان سابق، این حرکت  

بر تریبونال حاکم  بهرام رحمانی بجای آنکه حقيقت را از مناسبات واقعی که. چنين افرادی بدل شد
. است و از اعمال دست اندرکاران آن استنتاج کند، آنرا از ذهنيات و نيات خودش بيرون ميکشد

همچنين او دیگر این امر را نمی بيند که محکوم کردن جمهوری اسالمی به این روش و صرفا به 
م داده عمال دست خاطر جنایات دهه شصت و عدم تاکيد بر همه جنایاتی که در طول عمر خود انجا

این رژیم را از جنایات قبل و بعد از دهه شصت ميشوید و این محکوم کردن با محدودیت زمانی خود 
ماهيتًا محدودیت سياسی هم پيدا می کند و امر معرفی جمهوری اسالمی به عنوان یک رژیم 

تریبونال ادعای کشف  از دیگر شاهکارهای رحمانی در دفاع از ایران .را به حاشيه می راند  جنایتکار
   .شکل گرفته است" ایران تریبونال"جبهه واحدی است که بين سه جریان سياسی متضاد بر عليه 

اتحاد و مبارزه پيگير بر عليه کارزار ایران "بهرام رحمانی این کشف را در نوشته ای تحت عنوان 
يه تریبونال به حتی دشمنی و خصومت عل"  :به اطالع عموم رسانده و نوشته " تریبونال

طرفدار رفيق اشرف (ای بين چریکهای فدایی خلق  اتحاد و مبارزه مشترک و سه جانبه
 ١٨اتحادی که تا  ،منجر شده است) کميته اجرایی(، گروه توفان و راه کارگر )دهقانی

  ".ژوئيه در مورد آن کسی نه چيزی شنيده و نه خوانده بود
داشته و یا اگر حتی کمترین دانش و آگاهی  هر کسی که با مسائل سياسی اندک آشنایی

و نه بعد از آن تاریخ اتحادی " ژوئيه ١٨"سياسی را دارا باشد ميداند که بين این سه سازمان نه تا 
وجود نداشته و هنوز هم ندارد، به ویژه بين چریکهای فدایی خلق و دو سازمان نامبرده نه تنها 

که تحليلها، سياستها و مواضع چریکهای فدایی حتی در ی شکل نگرفته بل"اتحاد و مبارزه مشترک"
نيز در تضاد آشکار با تحليلهای این سازمانها می باشد و هر کس آنها " ایران تریبونال "مورد همين 

  ١۴صفحه                 .را خوانده باشد اگر نخواهد دروغ بگوید قادر به انکار این واقعيت نيست

  ...كمكهاي مالي
  ٢٠از صفحه   

  
  رفيق   فرج اهللا  نيك نژاد 

  دالر 150 
  رفيق  مختار نيك نژاد

  دالر150 
  رفيق فرزين راجي

  دالر 200 
  رفيق فريدون محمدي

  دالر     413 
     پيام فدائي

  دالر 200 
  پويان  

  دالر 300 
      رفيق پيرو نذيري 

  دالر 300 
                    بهمن   19

  دالر1 53
  م فدائي  ارگان سازمان پيا

  دالر 153 
   رفيق هوشنگ نيري 

  دالر 6
  

  انگلستان
  پوند 120سينا                                             
  پوند 30فروش كتاب                               
  دالر 20دوربين                                        

  يورو 120          نشريه  پيام فدائي           
  يورو 120بهمن                           19نشريه 

  يورو 120پيام فدائي                                
  

  اتريش
فروش كتاب چريكها و بختك حزب 

  يورو 200                                          توده
  يورو 50                  ساير كتابها فروش 

  يورو 120                             فدائي   پيام 
  
  لمانآ

  يورو 10                                   گيل آوا  
  يورو 10                                  الكومه     

 
١٨صفحه  
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  !!لق به رهبري طبقه كارگرلق به رهبري طبقه كارگربرقرار باد جمهوري دمكراتيك خبرقرار باد جمهوري دمكراتيك خ
  

  

  الكترونيكآدرس پست 

: ipfg@hotmail.com    E-mail  

  

 بر روي شبكه اينترنت "پيام فدايي"

 فدايي خلق ايران از صفحه چريكهاي

  :در اينترنت ديدن كنيد 
.comsiahkalhttp://www. 

 

  اشرف دهقاني رفيق از صفحه 
  :در اينترنت ديدن كنيد

  
http://www.ashrafdehghani.com  

 

 براي تماس با

  چريكهاي فدايي خلق ايران 
  :با نشاني زير مكاتبه كنيد

  
BM BOX 5051 

LONDON WC1N 3XX 
ENGLAND 

   شماره تلفن

  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران

0044 7946494034 

يونهاي دفاع از حقوق دو گزارش از فعالين سازمان در مورد آكس
   نوبي و  كارگران ايرانقاي جيكارگران آفر

در محکوميت کشتار و سرکوب وحشيانه کارگران به  ٢٠١٢نوامبر  ١٠روز شنبه  :انگلستان

حمایت از مبارزات در پاخاسته آفریقای جنوبی توسط رژیم ضد مردمی حاکم بر این کشور و 
 و مطالبات حق خواهانه کارگران آفریقای جنوبی یک تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان

شرکت کنندگان  .لندن سازمان یافتدر " ترافلگار اسکوئر"در ميدان  اين کشورسفارتخانه 
 بهدر مواجه با عابرين هایشان به ساختمان سفارت  در این حرکت اعتراضی با نصب پالکارد

توضيح ضرورت افشای اعمال جنایتکارانه رژیم آفریقای جنوبی بر عليه کارگران این کشور 
سرمایه داران غارتگر داخلی و بين المللی، حتی از به گلوله بستن  که در حمایت از

و بر لزوم اعالم همبستگی بين المللی با کارگران  هکارگران معترض ابایی نداشته پرداخت
این تحمع اعتراضی با حمایت عابرین روبرو شده و . تحت ستم آفریقای جنوبی تاکيد کردند
گی خویش با این حرکت آزادیخواهانه، به صفوف آنها تعدادی از آنها نيز با اعالم همبست

همچنين در جریان این حرکت افشاگرانه وضعيت وخيم کارگران تحت ستم ایران . ندپيوست
های نظام سرمایه داری وابسته در ایران  که در زیر سلطه یکی از وحشيانه ترین دیکتاتوری

ین حرکت شعارهایی در دفاع از در جریان ا. قرار گرفت تاکيدبه سر می برند نيز مورد 
مطالبات برحق کارگران آفریقای جنوبی و محکوم کردن جنایت رژیم حاکم بر این کشور و در 
حمایت از همبستگی مبارزاتی بين المللی سر داده شد که از جمله این شعارها می توان 

 از مطالبات کارگران"، !"کشتار کارگران آفریقای جنوبی را محکوم کنيد" به 
زنده باد همبستگی بين المللی با کارگران "، !"قای جنوبی حمایت کنيدیآفر

زنده باد "، "کارگران متحد هرگز شکست نخواهند خورد" ، !"آفریقای جنوبی
فعالين . ساعت بطول انجاميد ٢این تجمع اعتراضی حدود  .اشاره کرد !"سوسياليزم

يک ضد امپریاليستی چریکهای فدایی خلق ایران در لندن و سازمان دمکرات
همگان با انتشار یک فراخوان مشترک از جمله نيرو هائی بودند که  ایرانيان در انگلستان

دعوت حمایت از مبارزات کارگران آفریقای جنوبی را به شرکت در اين حرکت اعتراضی و 
   .کرده بودند

  ٢٠١٢نوامبر  ١١ -فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در لندن

  !عتراضي در حمايت از كارگران زندانيتجمع ا: نروژ
سوسيالست و برای حمایت از کارگران  - پيرو فراخوان نهادها و تشکل های کارگری  

در شهر  خارجه نروژ تجمع اعتراضی ای در برابر ساختمان وزارت امور  امروز  زندانی در ایران،
 ٢٧مروز شنبه فعالين احزاب و سازمان های کارگری و سوسياليست ا .اسلو برگزار شد

حاضرین در این تجمع ضمن . در این تجمع گرد هم آمدند ١٤تا  ١٣از ساعت  ٢٠١٢اکتبر 
اعتراض به سياست های ضد کارگری جمهوری اسالمی و در حمایت از کارگران زندانی در 
  .ایران اقدام به خواندن نامه های اعتراضی به زبان های نروژی، انگليسی و فارسی کردند

 - کارگر زندانی ، زندانی سياسی آزاد باید گرددطنين شعارهایی مانند هم چنين 
مرگ بر جمهوری اسالمی  - جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد 

فعالين  .در محل تجمع به گوش می رسيد زنده باد سوسياليسم و زنده باد آزادی -
در این کهای فدایی خلق ايران جمعی از فعالين چریسازمان های انقالبی و از جمله 

تجمع شرکت کرده و ضمن افشای چهره ضد کارگری رژیم جمهوری اسالمی خواهان آزادی 
  .تمامی فعالين کارگری در بند شدند
  !پيروز باد مبارزات کارگران ايران !سرنگون باد جمهوری اسالمی

 ٢٠١٢اکتبر  ٢٧، اسلو-فعالين چریکهای فدایی خلق ایران

  كمكهاي مالي
  استراليا

  
  يورو 300                                         فروش كتاب  

  يورو  200پيام فدائي                                              
  يورو 150رفيق شهيد بهروز دهقاني                     

  يورو 150    مادر انقالبي روح انگيز دهقاني      
  يورو 200نشريه  پيام فدائي                                  

  دالراستراليا  350رفيق كبير مسعود احمدزاده    
  دالر استراليا 350رفيق كبير عباس مفتاحي         

  يورو 50رفيق خشايار سنجري                              
  

  آمريكا
 دالر 100              حزب تودهفروش كتاب بختك  

 دالر 100                            اتحاد زنان آزاديخواه 

 دالر 150                           اتحاد زنان آزاديخواه 

 دالر 100                                       ميز كتاب             

         پيرو نذيري      رحمت اهللا ريك فدائي رفيق چ
 دالر    50

  دالر  250       چريك فدائي رفيق چنگيز قبادي   
چريك فدائي رفيق مهرنوش ابراهيمي                      

  دالر 200
  دالر 150حسين شانه چي                               رفيق 

  دالر   150رفيق سيما دريائي                                    
  دالر 200                                  ورفوالدپفيق حميد ر

  دالر 200رفيق مهوش جوكار                                   
  دالر 200رفيق محمد حسين خادمي                       

  
 ١٩ صفحه


