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  سرمقاله

  !!"" و فالکت و فالکتگسترش فقرگسترش فقر""یا یا   ""افزایش حداقل دستمزدافزایش حداقل دستمزد""
  

ل شورای عالی جمهوری اسالمی ظاهراً با توجه به میزان تورم اعالم شده از سوی بانک مرکزی مبادرت به تعیین حداقل دستمزد کارگران برای در اسفند ماه هر سا"
 به عنوان حداقل  تومان دستمزد ماهانه را ظاهراً با احتساب نرخ تورم106،600 ریال دستمزد روزانه یا 35504امسال نیز نهاد مزبور مبلغ . سال آینده می نماید

 از یک افزایش در نگاه اول تومان در ماه بود 85338مقایسه این رقم با حداقل دستمزد تعیین شده در سال قبل که . حقوق یک خانواده کارگری تعیین کرد
 اگر مسئله به درستی مورد توجه قرار  درصد افزایش یافته است اما21 حقوق کارگران نگاه اولآری در .  درصدی خبر می دهد21 تومانی یعنی افزایش 21262

 درصد رشد 21چرا که نرخ تورم در عمل بیش از . گیرد آنگاه متوجه می شویم که حقوق کارگران نه تنها افزایش نیافته بلکه برعکس کاهش هم یافته است
  2 صفحه                                                       ". داشته و همین امر، دریافتی کارگران را با کاهش و نه افزایش مواجه خواهد ساخت
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  با ایمان به نابودی 
!امپریالیسم و سگهای زنجیریش

  با ایمان به پیروزی 
!کارگران و خلق های تحت ستم ایران

  و با ایمان به پیروزی راهمان 
  

بهار بر تمامی کارگران و توده های محروم 
  !خجسته باد

  
به خون گرامی باد یاد 

خفتگان نوروزهای خونین 
  در کردستان
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    ""افزایش حداقل دستمزدافزایش حداقل دستمزد""
  !!"" و فالکت و فالکتگسترش فقرگسترش فقر""یا یا 

  
 اسالمی در اسفند ماه هر سال شورای عالی جمهوری

ظاهراً با توجه به میزان تورم اعالم شده از سوی بانک 
مرکزی مبادرت به تعیین حداقل دستمزد کارگران برای 

 35504امسال نیز نهاد مزبور مبلغ . سال آینده می نماید
 تومان دستمزد ماهانه را 106،600ریال دستمزد روزانه یا 

ق یک ظاهراً با احتساب نرخ تورم به عنوان حداقل حقو
مقایسه این رقم با حداقل . خانواده کارگری تعیین کرد

 تومان در ماه 85338دستمزد تعیین شده در سال قبل که 
 تومانی یعنی 21262 از یک افزایش در نگاه اولبود 

 نگاه اولآری در .  درصدی خبر می دهد21افزایش 
 درصد افزایش یافته است اما اگر 21حقوق کارگران 
 مورد توجه قرار گیرد آنگاه متوجه مسئله به درستی

می شویم که حقوق کارگران نه تنها افزایش نیافته 
چرا که نرخ . بلکه برعکس کاهش هم یافته است

 درصد رشد داشته و همین 21تورم در عمل بیش از 
امر، دریافتی کارگران را با کاهش و نه افزایش 

برای درک نرخ تورم نیازی . مواجه خواهد ساخت
ه به آمارهای غیرواقعی بانک مرکزی نیست ک

نگاهی به افزایش قیمت کاالهائی که . رجوع کنیم
انحصار تولید و توزیع آنها با دولت می باشد و 

دولت درصدد افزایش قیمت آنها می باشد خود به اندازه 
برای نمونه بنزین جزء کاالهائی است . کافی گویاست

. ی باشدکه تولید و توزیع کلی آن بر عهده دولت م
عبداهللا سهرابی، عضو کمسیون انرژی مجلس، رسماً 

قیمت هر لیتر بنزین بعد از تعطیالت ": اعالم کرد که
و . " ریال افزایش می یابد800 ریال به 650نوروزی از 

 23این امر به این مفهوم است که بهای بنزین معادل 
همین امر به طور طبیعی و در . درصد باال برده می شود

نانه ترین حالت، نرخ بقیه حوایج و نیازهای خوش بی
. زندگی را نیز در همین حدود افزایش خواهد داد

بنابراین، در شرایطی که دولت خود قیمت کاالهائی که 
در انحصارش می باشند را باال برده و برای نمونه بهای 

 درصد افزایش داده و خود مطبوعات رژیم 23بنزین را 
صد گزارش می دهند، باال  در25نرخ تورم را حداقل 

 درصدی دستمزد کارگران جز کاهش دستمزد 21بردن 
آنها و عدم پرداخت حقوق شان حتی به میزان سال قبل 

از سوی دیگر، مقایسه رقم تعیین شده فوق . نیز نمی باشد
با آنچه که خود منابع دولتی در رابطه با هزینه های 

 از شکاف زندگی در شهر و روستا تعیین کرده اند، خبر
بزرگی می دهد که بین دستمزد کارگران و خط فقر 

  .ادعائی منابع دولتی وجود دارد

  
، معاون امور اجتماعی "حسن الهدائی"برای نمونه 

سازمان بهزیستی، اعالم کرد که به گفته اقتصاددانان 
 هزار تومان، 250 تا 200خط فقر نسبی در تهران ماهانه "

زار تومان و در سایر کالن  ه80 تا 50در روستاها بین 
 هزار 200 تا 180شهرها مانند شیراز، اصفهان و مشهد 

بر این اساس خانواده . "تومان در ماه برآورد شده است
 تا 200ای که در تهران کار و زندگی می کند با درآمد 

اگر همین .  هزار تومان در ماه زیر خط فقر قرار دارد250
 به درستی آشکار می شود آمار را معیار قرار دهیم آنگاه

که کارگری که در تهران زندگی می کند تازه اگر دو 

برابر دستمزد تعیین شده دریافت کند بازهم زیر خط فقر 
یعنی اگر دوبار دستمزد بگیرد باز قادر به . قرار دارد

تعیین نیازهای زندگی خود و معیشت خانواده اش نمی 
زبور ناچار است به همین اعتبار هم هست که مقام م. باشد

 میلیون خانواده در ایران در فقر 3 تا 5/2اعتراف کند که 
 میلیون نفر در فقر نسبی بسر 7مطلق بسر برده و حداقل 

مسلماً در واقعیت امر، ارقام فوق بسیار باالتر از . می برند
نیازی به . آن چیزی است که در اینجا ادعا شده است

ا نیز بهتر از تهران تأکید نیست که اوضاع در شهرستان ه
نیست و در آنجا گرچه سطح هزینه ها کمی پائین تر 
است اما بازهم کارگران با دستمزدهای کنونی در فقر و 

در این زمینه بی مناسبت نیست . فالکت بسر می برند
، دبیر اجرائی خانه "محمد عمارلو"که به سخنان 

او می . ر، اشاره کنیمنیشابوکارگر رژیم ساخته در 
اگر کارگری بخواهد در بدترین جای شهر ": یدگو

 هزار تومان در ماه اجاره 70خانه ای اجاره کند باید 
و در ادامه سخنانش اعتراف می . "بها پرداخت کند

اگر کارگری با چهار سر عائله حداقل ": کند که
 هزار تومان در ماه درآمد داشته باشد تنها می 207

. "در روز بخوردتواند روزانه یک وعده غذای گرم 
مقایسه این عدد نیز با دستمزد واقعی کارگران، خود از 
شکاف بزرگی که بین حداقل دستمزد یک کارگر 
نیشابوری با حقوقی که با آن تنها می تواند یک روز 

  .غذای گرم داشته باشد را آشکار می سازد
  

واقعییات فوق، با وضوع تمام بیانگر شرایط وحشتناک 
بوده و نشان می دهند که چرا بخش زندگی کارگران 

بزرگی از کارگران ایران مجبورند جهت تأمین زندگی 
 ساعت 16خود و خانواده شان دو شغل داشته باشند و 

  .کار کنند و تازه بازهم در فقر و فالکت دست و پا بزنند

سرمقاله

خانواده ای که در تهران کار و زندگی می کند با "... 
.  هزار تومان در ماه زیر خط فقر قرار دارد250 تا 200درآمد 

اگر همین آمار را معیار قرار دهیم آنگاه به درستی آشکار 
می شود که کارگری که در تهران زندگی می کند تازه اگر 

بازهم زیر خط فقر دو برابر دستمزد تعیین شده دریافت کند 
یعنی اگر دوبار دستمزد بگیرد باز قادر به تعیین . قرار دارد

 ".نیازهای زندگی خود و معیشت خانواده اش نمی باشد
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واقعیت این است که جمهوری اسالمی سالهاست که با 
ران در انطباق با نرخ جلوگیری از افزایش دستمزد کارگ

واقعی تورم، عمالً دستمزد واقعی کارگران را افزایش 
نداده و آنها را هر روز بیش از گذشته در فقر و 

بر مبنای آمار خود دست . تنگدستی قرار داده است
 با 58دستمزد حقیقی به مأخذ سال "اندرکاران رژیم 

 تنزل پیدا کرده 61 به عدد 1382 در سال 100شاخص 
به مأخذ عدد ...  و این در حالی است که بهره وری است
همین . " رسیده است247 به 1382 در سال  100پایه 

به دلیل آن که از (آمار، که ما فعالً به درجه دقت اش 
کاری نداریم، از ابعاد باور ) منبع دولتی اخذ شده

نکردنی شدت استثمار کارگران زیر سلطه جمهوری 
و نشان می دهد که چگونه در اسالمی پرده برمی دارد 

دو دهه گذشته بورژوازی وابسته ایران به کمک رژیم 
حافظ منافع اش جمهوری اسالمی شیره از جان کارگران 

و کارگران ما را در آن چنان شرایط . ما کشیده است
طاقت فرسائی قرار داده که کمتر در تاریخ ایران سابقه 

عتراضات همین واقعیت، دالئل گسترش ا. داشته است
اعتراضاتی که در . کارگری را نیز آشکار می سازد

شرایط سلطه استبداد و زیر سرنیزه نیروهای سرکوبگر 
رژیم و فقدان تشکل های مستقل کارگری، هر روز در 

گسترش اعتراضات و . اینجا و آنجا شاهدش هستیم
اعتصابات کارگری در عین حال معنای واقعی فتوای 

ر جمهوری اسالمی را نیز آشکار اخیر ولی فقیه جنایتکا
 "استفتاء"خامنه ای چندی پیش در پاسخ به . می سازد

خبرنگار خبرگزاری کار ایران پیرامون حق اعتصاب 
هرگونه عملی که موجب "کارگری با اعالم این که 

تضعیف نظام مقدس جمهوری اسالمی شود جایز 
و .  1 اعتصابات کارگری را کماکان ممنوع خواند"نیست

می توانند با استفاده از مجاری "کید کرد که کارگران تأ
قانونی و گزارش مطلب به مسئولین مافوق به مطالبات و 

رژیم جمهوری اسالمی ضمن کاهش . "حق خود برسند

                                                 
با توجه به ": ح استفتاء به این گونه استمتن به اصطال  1

حکم حکومتی منع اعتصابات کارگری در شرایط جنگ و 
نوپا بودن انقالب و با توجه به تغییر شرایط، آیا کارگران برای 
پی گیری اهداف صنفی و مقابله با سودجویان و استعمارگران 

، اجازه استفاده از حق اعتصاب را دارند؟ حکم شرعی 
  "کارگران امروز چیست؟اعتصابات 

  

همراه با سرکوب (دستمزد کارگران، با چنین ترفندها 
است که به جنگ کارگران ) خونین مبارزات کارگران

می کوشد شرایط زندگی را روز زحمتکش ایران رفته و 
اینکه کارگران . به روز برای آنان وخامت بارتر سازد

مبارز در عمل با تداوم اعتصابات و اعتراضات خود 
ارزش واقعی چنین فتواهائی را در مقابل دید همگان قرار 

اما چنین تالش های . خواهند داد امر غیرقابل بحثی است
هوری اسالمی بی شرمانه ای، خود از تدارکات جم

در . جهت مقابله با اعتراضات کارگری خبر می دهد
شرایطی که طبقه کارگر جز مبارزه بر علیه نظام ظالمانه 
حاکم هیچ راهی در مقابل اش وجود ندارد، جمهوری 
اسالمی به مثابه سگ نگهبان بورژوازی زالوصفت و 
حافظ منافع امپریالیسم در ایران همچون دو دهه گذشته 

 است تا با توسل به ترفندهای مختلف و در تالش
سرکوب ددمنشانه مبارزات کارگران شرایط غارت و 
استثمار وحشیانه کارگران را بیش از گذشته تسهیل 

همین واقعیت وظیفه کنونی کارگران مبارز را . سازد
روشن می سازد و نشان می دهد که بدون سرنگونی 
ام رژیم جمهوری اسالمی و بدون نابودی قطعی نظ

سرمایه داری وابسته امکان رهائی کارگران از شرایط 
  .طاقت فرسای کنونی مهیا نمی شود

  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  

  جلوه هایی از 
   ایران دیده توده های ستماسفناکزندگی 

  وابستهنظام سرمایه داریتحت حاکمیت 
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   دیگری ست؟"ویتنام"آیا عراق 
  

  شفقشفق  . .   عع
  

زهای اخیر به یکی از ارتش متجاوز آمریکا در رو
بزرگترین جنایات خود در عراق، از زمان اعالم  به 
اصطالح پایان جنگ بر علیه مردم این کشور، دست 

پس از آنکه موج جدیدی از گسترش . یازیده است
 و "رمادیه"، "فلوجه"مقاومت مسلحانه در شهرهای 

 منجر به فرار نیروهای اشغالگر از این شهرها "بعقوبه"
ترل آنها به دست معترضین مسلح افتاد، شد و کن

نیروهای آمریکائی با محاصره این مناطق، مردم را از 
هوا و زمین به گلوله بسته و در جریان یک قتل عام 

 تن را کشته و 1000آشکار در طول چند روز حداقل 
 70در مقابل حداقل . صدها تن دیگر را زخمی کردند

در . ته شده اندنظامی آمریکایی نیز به دست مردم کش
میان قربانیان جنایت اشغالگران صدها زن و کودک 

فرماندهان ضدخلقی ارتش . خردسال قرار دارند
آمریکا، خشمگین و زخم خورده از این مقاومت ها، از 
ارسال مواد خوراکی و کاروان های امداد و به ویژه 
خون های اهدا شده از طرف مردم سایر نقاط عراق به 

در این حال . گیری می کننداین شهرها جلو
هواپیماهای جنگی دائما مشغول بمباران نقاط 
مسکونی بوده و بمب های خوشه ای بر سر مردم 

و کاشانه مردم محروم و . محروم این شهرها می ریزند
جنگ زده و گرسنه عراق را بر سرشان ویران می 

در حقیقت ارتش آمریکا در این شهرها یک . کنند
انداخته و به قصابی مردم به پا حمام خون به راه 

خاسته ای دست یازیده که سلطه اشغالگران را به 
وقایع اخیر قبل از هر چیز از عمق . چالش گرفته اند

بحرانی خبر می دهند که دولت بوش با اشغال عراق 
 در منطقه آفریده "صلح" و "تامین امنیت"زیر عنوان 
ش می  ای را به نمای"آزادی" و "دمکراسی"و ماهیت 

گذارد که امپریالیسم آمریکا منادی آن برای مردم 
بحران جاری همچنین دروغ های . تحت ستم است

دستگاه های خبری جیره خوار امپریالیسم را که به 
 توسط "دمکراسی" و "امنیت"طور روزمره از برقراری 

حمایت های "اشغالگران برای مردم عراق دم زده و از 
ای آمریکائی سخن می  مردمی نسبت به نیروه"گرم

اکنون بوش نیز مجبور . گویند را نیز افشاء نموده  است
 "تالش"است تا فریبکارانه ادعا کند که دولت او در 

 در عراق را به دست "زمام امور"است تا هر چه زودتر 
 این کشور بسپارد چرا که حتی او نیز دیگر "مردم"

 "الاشغ"نمی تواند انکار کند که مردم عراق موافق 
  ! کشورشان نیستند

در این حال دولت آمریکا و شرکای بین المللی 
آن، به ویژه انگلیس، در حالیکه به خاطر شدت 
سرکوب بیرحمانه مردم عراق با موجی از اعتراضات و 
مقاومت های جهانی روبرو شده اند، بیشرمانه می 
کوشند تا مقاومت های مسلحانه اخیر در عراق را کال 

 "تروریست های برون مرزی"، "ژیم بعثبقایای ر"به 
 منسوب کرده و مردم "گروه های اسالمی بنیاد گرا"و 

در . عراق را مخالف با عملیات ضدآمریکائی نشان دهند
مقابل، برخی از مخالفین بوش و بلر، به ویژه در میان 
هیأت حاکمه آمریکا و یا دولت های امپریالیستی دیگر 

یش تاکنون با اشغال که به خاطر منافع ضدخلقی خو
یک جانبه عراق مخالفت کرده اند، مقاومت های 
مسلحانه در عراق را با مقاومت خلق ویتنام بر علیه 
اشغالگران آمریکائی مقایسه کرده و راجع به عواقب آن 

اما به راستی در .  می دهند"هشدار"به دولت بوش 
عراق چه می گذرد؟ و رویدادهای جاری در این کشور 

دام واقعیت ها بوده و چه چشم اندازی در مبین ک
  بحران کنونی در مقابل مردم عراق قرار می دهند؟ 

با گذشت قریب به یک سال از لشکرکشی و 
اشغال عراق توسط آمریکا، سیر وقایع و عملکردهای 
ضدخلقی این دولت به طرز برجسته ای این حقیقت را 
ه اثبات می کنند که ادعاهای دولت آمریکا در توجی

، "تهدید تروریسم"لشکرکشی زیر نام مبارزه بر علیه 
نابودی سالح های " مردم عراق و یا "آزادسازی"

 تا چه حد پوچ، فریبکارانه و برخالف "کشتار جمعی
اشغال عراق توسط آمریکا بخشی . واقعیت ها بوده اند

از یک پروژه استراتژیک و عظیم در هیأت حاکمه 
 آن، امپریالیسم فعلی آمریکاست که در چارچوب

آمریکا می کوشد تا با توسل به قدرت نظامی و جنگ 
افروزی، به تخفیف بحران اقتصادی گریبانگیر نظام 
خویش پرداخته و با گسترش حوزه نفوذ و مرزهای 
بازارهای تحت سیطره خویش در سطح بین المللی، 
مواضع اقتصادی و سیاسی و نظامی اش را در مقابل 

ریالیستی تحکیم نموده و نهایتا به سایر قدرت های امپ
تثبیت یک نقش هژمونیک و انحصاری در مقابل 

حضور مستقیم . رقبای جهان خوار خویش نائل آید
نظامی و برنامه ریزی شده در عراق و کنترل انحصاری 
مستقیم چاه های نفت این کشور که یکی از بزرگ 
ترین ذخایر نفتی جهان را در بر دارد به امپریالیسم 
آمریکا این امکان را می دهد که با اتکاء به پایگا ه ها و 
نیروی نظامی خویش یک کنترل انحصاری بر منابع 
استراتژیک انرژی و سایر ثروت های منطقه اعمال 
کند، مواضع اقتصادی و سیاسی سایر قدرت های 
جهان خوار نظیر فرانسه، روسیه و آلمان را به رغم 

 کرده و به تدریج این تمامی اعتراضات آنها تضعیف 
حیاط "منطقه استراتژیک یعنی خاور میانه را به 

  .   خود تبدیل سازد"خلوت
از سوی دیگر، تبعات لشکرکشی به عراق و اشغال 

، فاجعه ای  نظامی این کشور توسط آمریکا و شرکاء
سهمگین برای مردم محروم و رنجدیده عراق بوده 

هه سلطه مردمی که پشت شان در طول چند د. است
 و به دلیل �ددمنشانه رژیم مزدور صدام حسین 

نقشی که این رژیم ضدخلقی برای امپریالیست ها و 
 -در رأس آنها خود آمریکا در سطح منطقه بازی کرد

در زیر بار فقر و فالکت و بیکاری و جنگ و سرکوب 
خم شده بود، هنگامی هم که مصالح امپریالیسم 

و بالنتیجه سرنگونی آمریکا بر اشغال نظامی عراق 
دولت مرکزی قرار گرفت، با فجایع  بیشتری مواجه 

واقعیت این است که خلق های تحت ستم . گشتند
در عراق در همان حال که ... کُرد و عرب و تُرکمان و

سرنگونی رژیم سرکوبگر صدام را می خواستند، 
جایگزینی هرگونه سلطه ضدمردمی دیگر و از جمله 

بر عراق نیز مخالف منافع شان حاکمیت اشغالگران 
به همین دلیل از همان اولین روزها و حتی اولین . بود

ساعت های پس از سرنگونی رژیم بعث، مردم ضمن 
ابراز شادی از سقوط دیکتاتور عراق، شعارهای 

و .  را سر می دادند"آمریکائی به خانه ات برگرد"
خواستار به دست گرفتن حق تعیین سرنوشت خویش 

اما کامال روشن بود که ارتش آمریکا نه . دمی شدن
برای صرف سرنگونی رژیم صدام حسین، بلکه همان 
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گونه که اشاره شد برای پیشبرد یک برنامه استراتژیک 
و در نتیجه با هدف حضور نظامی مستقیم و درازمدت 

به همین دلیل ارتشی که ادعا می . به عراق رفته بود
لحظات اعالم  است، از نخستین "آزادیبخش"کرد 

 ماهیت واقعی و اهداف ضدخلقی "پایان جنگ"رسمی 
  .خویش را به مردم عراق نشان داد

اکنون یک سال پس از اشغال عراق، هیوالی فقر، 
بیکاری، گرسنگی، بیماری و مرگ، گلوی خلق های 
تحت ستم عراق را در ابعادی فزاینده تر از گذشته می 

جراحات ناشی از آثار و تبعات ویران کننده و . فشارد
 مردم عراق توسط "محاصره اقتصادی"جنگ و سالها 

دولت هائی نظیر آمریکا نه تنها التیام نیافته بلکه در 
پرتو شرائط طاقت فرسائی که که اشغالگران به وجود 

به .  آورده اند در ابعاد تصاعدی وخامت یافته است
برکت جنگ و سیاست های اعالم شده از سوی اشغال 

 میلیونی عراق 26یش از نیمی از جمعیت گران، ب
. بیکار است و ممری برای گذران و امرار معاش ندارد

 اجتماعی و �بسیاری از ساختارهای اقتصادی 
. فرهنگی موجود در هم شکسته شده و از بین رفته اند

سرویس های ابتدائی موجود . شهرها ویران شده اند
ی و نظیر شبکه های آبرسانی، برق، خدمات درمان

در چنین اوضاع و .  بهداشتی تقریبا نابود شده اند
احوالی، اشغالگران به جای رسیدگی به گوشه ای از 
آالم و دردهای مردم و رسیدگی به این نارسائی ها، 
تمام همّ و غم خود را به بازار یابی و گستردن بساط 
سوداگری کمپانی های امپریالیستی بر ویرانه های 

به جای بازسازی . رده اندزندگی مردم معطوف ک
سرویس های مورد نیاز و حیاتی برای زندگی مردم، 
چاه ها و لوله های نفت به سرعت مرمت و بازسازی 
گشته و مورد محافظت شبانه روزی نیروهای آمریکائی 

، "کمک به بازسازی عراق"زیر نام . قرار گرفته اند
ثروت ها و منابع طبیعی متعلق به مردم این کشور 

ی سال ها و حتی نسل های آتی از هم اکنون غارت برا
شده و در قالب قرارداد های اقتصادی و نظامی در 
اختیار و کنترل غارتگران بین المللی و در رأس آنها 

  . کمپانی های آمریکائی قرار گرفته است
به موازات این روند، مخالفت ها و تحرکات سایر 

بین دولت های امپریالیستی و قدرت های بزرگ 
المللی نظیر فرانسه، آلمان و روسیه و چین که در 
هراس از دست دادن بازارها و منافع خویش در عراق 

 با جنگ مخالفت - و نه به خاطر مردم دوستی شان�
می کردند و مایل به تغییر رژیم نبودند، پس از آنکه 
آمریکا صراحتا از الغای تمامی قراردادهای منفعت 

پس از اشغال سخن گفت، فزونی جویانه آنها در عراق 

به این ترتیب در بطن این بحران، دول و . یافت
دارودسته های مختلف امپریالیستی، گروهی به 

 برای قبضه بازارهای عراق و -سردستگی آمریکا 
 و گروه -انحصاری کردن غارت خلق های این کشور

دیگر یعنی فرانسه و آلمان و روسیه با سنگرگرفتن در 
 برای حفظ امتیازات و - ملل متحدپشت سازمان
 به شاخ و شانه کشیدن برای یکدیگر -موقعیت پیشین

در واقع، گرگ ها به منظور دریدن مردم . پرداختند
  .محروم عراق به  یک دیگر دندان نشان می دهند

بر بستر چنین اوضاع بحرانی ای بود که از 
 یک جنگ یک طرفه بین ارتش "پایان"خاکستر 

سای آمریکا با ارتش در هم شکسته و مجهز و غول آ
بدون پشتوانه مردمی صدام حسین، شعله های 
تخاصمات نظامی و یک جنگ جدید بین مردم و 

جنگی که دامنه آن گسترده تر . اشغالگران زبانه کشید
و تلفات آن به تدریج از مجموع تلفات اشغال عراق هم 

و موضع دولت بوش و بلر را در میان . فزونی گرفت
الفین شان و به ویژه در میان افکار عمومی، به مخ

در مواجهه با این فشار، . شدت تحت فشار قرار داد
دولت آمریکا و متفقین اش، کوشیده اند تا به نحو 
فریبکارانه ای در عرصه تبلیغاتی، مقاومت جاری در 

 متشکل از بقایای رژیم بعث "اقلیتی"عراق را صرفا به 
 نسبت داده و راه "د گرایانبنیا" یا "تروریست ها"و 

حل خروج از این بحران را سرکوب قاطع مقاومت ها 
 نیروی نظامی بیشتر به عراق عنوان "ارسال"از طریق 

بوش و بلر تا آنجا پیش می روند که فریبکارانه . کنند
 مردم عراق خواهان ادامه "اکثریت"ادعا می کنند 

الگر حضور و حتی تقویت شمار نیروهای متجاوز و اشغ
در کشورشان و در نتیجه تداوم اوضاع جاری 

  )کنفرانس مطبوعاتی بوش و بلر در آمریکا!(هستند
البته دروغ و بیشرمانه بودن این ادعا بسیار روشن 

خلق های تحت ستم عراق مانند تمامی توده .  است
های تحت ستم دیگر خواستار آزادی و عدالت 
اجتماعی و اعمال حق تعیین سرنوشت خویش 

رجوع به تاریخ معاصر عراق نشان می دهد که . هستند
هزاران تن از آنان در راه رسیدن به این اهداف در 
مبارزه با رژیم دیکتاتوری صدام حسین و اربابان اش 

با توجه به این واقعیت . جان خود را از دست داده اند
ها با هیچ توجیه واستداللی نمی توان مدعی شد که 

 با توجه به - آنان"اکثریت"م  و آن ه-مردم عراق 
اوضاع طاقت فرسای زندگی کنونی شان، آنهم در 
شرایطی که حق تعیین سرنوشت آنان به طور روزمره 
در اوضاع و احوال جهنمی ناشی از سرکوب و جنگ و 
فقر و گرسنگی پایمال می گردد، خواهان تداوم حضور 

اشغالگران یعنی مسببان این اوضاع در کشورشان 
 حتی تبلیغات گسترده و گزارشات ارسالی .هستند

دستگاه های خبری خود دولت های اشغالگر نیز قادر 
به الپوشانی این واقعیت یعنی نفرت رشد یابنده مردم 
عراق از تداوم اشغال و اشغالگران و عزم آنان به 

نفرت و . مقاومت در برابر نیروهای متجاوز نیست
 دارد و نه "تروریست ها"مقاومتی که نه ربطی به 

با توجه به این . "بنیادگرایان اسالمی"ربطی به 
واقعیت، انتساب مقاومت های مسلحانه و مبارزات توده 

 نیروهای ضدمردمی صرفای ضدآمریکائی در عراق به 
و مرتجع تاکتیکی ست که تنها برای پوشانیدن ماهیت 
متجاوز و سرکوبگر ارتش آمریکا و جنایات روزمره آنها 

  .ورت می گیرد و هیچ محلی از اِعراب ندارددر عراق ص
در نقطه مقابل این تالش ها باید به تبلیغاتی 
اشاره کرد که در آنها جنگ و بحران کنونی عراق به 
جنگ آزادیبخش خلق های ویتنام بر علیه اشغالگران 

باید توجه داشت که . آمریکائی تشبیه می گردد
 برخی از مبلغان این ایده بخشا شامل مرتجعین یعنی

مخالفین بوش در میان دارودسته های مختلف 
امپریالیستی است که از موضع ارتجاعی عواقب منفی 
شکست تجاوز آمریکا به ویتنام و مشکالت آن برای 

در عین حال گروه . دولت آمریکا را یاد آوری می کنند
دیگری از مروجان این ایده ، افراد و جریان هایی 

امپریالیستی و مبارزاتی، هستند که از یک موضع ضد
اوضاع فعلی در عراق را تعقیب کرده و مبارزات جاری 
در عراق را با مبارزات خلق ویتنام در مقابل اشغالگران 

اما با تأکید بر موضع کامال . مورد قیاس قرار می دهند
متضاد مبلغان این ایده باید گفت که این تبلیغات نیز 

ی در عراق قرار دارد در مباینت با واقعیت و اوضاع جار
و اساسا ناشی از قبول ساده انگارانه یک تشابه ظاهری 
در دو موقعیت بنیادا متفاوت در اوضاع کنونی عراق و 
ویتنام در زمان مبارزات آزادیبخش خلق های آن 

  .کشور بر علیه امپریالیسم آمریکا می باشد
حقیقت این است که ویژگی کم نظیر مقاومت ها 

حانه آزادیبخش خلق ویتنام بر علیه ومبارزات مسل
اشغالگران آمریکائی که نهایتا به شکست خفت بار و 
هزیمت ننگین ارتش آمریکا از ویتنام گشت، عبارت از 
وجود یک رهبری انقالبی یعنی یک حزب کمونیست 
انقالبی در رأس این مبارزات بود که در طول سالها 

 ها و شایستگی خود را در سازماندهی و بسیج توده
رهبری مبارزات کارگران و زحمتکشان ویتنام بر علیه 
دشمنان خلق ویتنام در عمل نشان داده بود و به این 
اعتبار مورد اطمینان و حمایت وسیع توده ها قرار 

بنابراین در تاریخ مبارزات خلق های ویتنام در . داشت
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آن سالها ما شاهد حضور یک توده وسیع و از آن 
گاه و مسلح و برخوردار از یک مهمتر متشکل و آ

. رهبری انقالبی یعنی حزب کمونیست ویتنام هستیم
همین عامل سالحی اساسی در دستان خلق ویتنام 
بود که  راهگشای پیشروی و پیروزی مبارزات 
ضدامپریالیستی آنان در آن مرحله از تاریخ بر علیه 

در حالیکه . آمریکا و سایر دشمنان خلق ویتنام شد
در بحران جاری در عراق، ما با توده هایی برعکس، 

روبرو هستیم که به رغم قیام برعلیه اشغالگران و 
دست بردن به سالح و فداکاری اصوال پراکنده و 
غیرمتشکل اند و فاقد یک نیروی رهبری کننده 

مردمی که . رادیکال و یا برنامه ای انقالبی می باشند
ک آنان در  دمکراتی-مبارزات و جنبش ضدامپریالیستی

طول چند دهه گذشته توسط رژیم وابسته به 
امپریالیسم صدام حسین وحشیانه سرکوب شده و هر 
گونه تالش آنان برای ایجاد یک سازمان انقالبی و 
پیشاهنگ، با سرکوب شدید طبقه حاکم عقیم مانده 

بنابراین خلق های عراق در شرایطی بر علیه . است
یکائی مبارزه می دشمنان شان یعنی اشغالگران آمر

کنند که فاقد هرگونه سازمان و یک رهبری انقالبی و 
پیشرو در این پیکار هستند و درست به همین دلیل 
است که ما شاهدیم که انرژی مبارزاتی جنبش 
غیرمتشکل و احساسات انقالبی و ضدامپریالیستی آنان 
در بحران جاری به طرز وسیعی توسط دارودسته های 

 وابسته به قدرت های غارتگر بین مرتجع و اسالمی
 که درست به دلیل  سرسپردگی شان به -المللی 

همین قدرت ها از پول، امکانات و قدرت تشکل و 
  که حد اکثر برای -سازماندهی بیشتری برخوردارند 

کسب بخشی از قدرت به میدان آمده اند، منحرف 
  .گشته و به هرز می رود

اق نشان می بررسی واقعیات عینی جاری در عر
دهند که با توجه به جهت گیری های یک جانبه و 
اتوریته طلبانه امپریالیسم آمریکا در سالهای اخیر، ما 
شاهد رشدیابی تنش ها و تضادهای فی مابین 

با توجه . امپریالیست ها در سطح بین المللی بوده ایم
به این واقعیت، در بحران کنونی در عراق ما می بینیم 

 در چارچوب فوق به گرهگاهی از که این کشور
.  تضادهای امپریالیستی در منطقه بدل شده است

بدیهی ست که بر بستر چنین شرایط بحرانی ای و با 
 سیاسی عراق در منطقه، -توجه به اهمیت اقتصادی

هر نیرویی می کوشد تا با استفاده از انواع حربه های 
ی سیاسی و نظامی و نقش آفرینی بیشتر در رویدادها

جاری، در جهت تحقق منافع آنی و آتی خویش 
  . حرکت کند

در یک سوی این بحران، امپریالیسم آمریکا و 
هدف آنها به رهبری دولت بوش، . شرکایش قرار دارند

تثبیت حضور سیاسی و نظامی درازمدت در عراق به 
منظور اعمال کنترل انحصاری بر منابع استراتژیک 

قه به قیمت کشتار و انرژی و بازارهای عراق و منط
قتل عام و سرکوب نظامی و وحشیانه هر گونه 

اینها در عین حال که اهرم های قدرت . مقاومتی ست
و مراکز اصلی تصمیم گیری در عراق را در دست 

شورای انتقالی "دارند، نهاد بی اختیاری به نام 
 مردم عراق آفریده "نمایندگان" را  به نام "حکومت

شتی افراد سرسپرده و مرتجع  اند که اساسا از م
تشکیل شده  که برخی از آنان دشمنان شناخته شده 

برای تثبیت موقعیت . خلق های تحت ستم عراق اند
برتر آمریکا در این بحران و پیشبرد برنامه های 
استراتژیک این قدرت، برخی از گرایشات در این صف 

 عراق در صورت لزوم "تجزیه"حتی طرح هائی را برای 
  .   نظر گرفته انددر

از سوی دیگر قدرت های امپریالیستی دیگری در 
این بحران نقش آفرینی می کنند که با اشغال عراق نه 
تنها مواضع اقتصادی و سیاسی گذشته خود در این 
کشور را از دست داده اند، بلکه منافع آتی آنان در 
. منطقه نیز توسط آمریکا مورد تهدید قرار گرفته است

، روسیه و آلمان در این دسته جای دارند و با فرانسه
 و سازمان "قوانین بین المللی"سنگرگرفتن در پشت 

ملل متحد، خواهان ایفای نقش بیشتر در تحوالت 
جاری و آینده عراق از نقطه نظر منافع غارتگرانه 

سازمان "با سنگرگیری در پشت . خویش می باشند
سیاست  این گروه در واقع مخالفت خود با "ملل

 سازی آمریکا عنوان نموده و خواهان "حیاط خلوت"
بردن سهم قابل قبولی از خوان یغمایی هستند که در 
عراق با هدف چپاول خلق های عراق پهن شده و در 
لحظه حاضر در انحصار رقیب آنان یعنی امپریالیسم 

طبیعی ست که این قدرت ها نیز برای . آمریکاست
و تحت فشار قرار دادن اعمال نفوذ در بحران جاری 

 آنها در غارت، به "حق"آمریکا برای شناسایی 
سازماندهی خود و نیروهایشان در عراق  پرداخته و 
می کوشند که با اتکاء به دارودسته های مزدور 
خویش، بر موج مخالفت مردم عراق با اشغالگران 

  .آمریکائی سوار شوند

ضر و باالخره در بحران جاری در عراق، نیروی حا
دیگر در صحنه، مردم محروم و رنجدیده عراق هستند 
که در سراسر این کشور با هرگونه اشغال کشورشان 

آنها همانگونه که در رژیم سرکوبگر صدام . مخالف اند
حسین خواستار آزادی، دمکراسی و حق تعیین 
سرنوشت بودند و برای آن مبارزه می کردند، در اوضاع 

اما . النه فوق می جنگندجاری نیز برای مطالبات عاد
ویژگی بارز این نیرو همانا فقدان تشکل و پراکنده 

و این  خطری ست که در . بودن مبارزات آنهاست
شرایط تشدید گسترده تضاد خلق و امپریالیسم در 
عراق، مبارزات توده ها هر لحظه می تواند به وسیله 
این یا آن دسته مرتجع و وابسته مورد سو استفاده قرار 

  .یردگ
اینها برخی از تضادهای موجود در بحران عراق 
هستند که در تحلیل رویدادهای عراق باید مورد توجه 

با در نظر گرفتن این چارچوب وظیفه . قرار گیرند
نیروهای القالبی این است که در درجه اول با تأکید بر 
خواست های عادالنه خلق های محروم عراق از 

لگران حمایت کرده و با مبارزات آنها بر علیه اشغا
افشای دسایس امپریالیست های غالب و مغلوب در 
عراق برای کنترل و یا به انحراف بردن جنبش انقالبی 
توده ها، با هرگونه اعمال نفوذ نیروهای امپریالیستی و 
. وابسته و مرتجع در سرنوشت مردم عراق مقابله کنند
ها تالش برای تشکل مبارزات ضدامپریالیستی توده 

وایجاد و تقویت یک سازمان انقالبی شایسته رهبری 
این مبارزات در بحران جاری یک وظیفه اساسی و 
مبرم برای نیروهای مردمی و روشنفکران انقالبی در 

  .بحران جاری می باشد
حق تعیین سرنوشت در یک محیط آزاد و 
دمکراتیک، حق مسلم و بدیهی خلق های تحت ستم 

ط اساسی ایجاد چنین محیط اگر شر. عراق می باشد
آزاد و دمکراتیکی در درجه اول خروج تمامی نیروهای 
متجاوز و ضدخلقی از عراق و قطع هر گونه سلطه و 
اعمال نفوذ مستقیم و غیرمستقیم آنها در زندگی 
مردم عراق است، در نتیجه تمامی افراد و جریانات 
ه دمکرات و انقالبی در سطح بین المللی باید با هر آنچ

که در توان دارند ضمن حمایت از خواست های مردم 
عراق برای اعمال آزادانه حق تعیین سرنوشت، خواهان 
خروج کامل نیروهای اشغالگر چه زیر پرچم آمریکا و 
انگلیس و چه زیر پرچم سازمان ملل و مؤسسات 

این شرط اولیه . مشابه امپریالیستی در عراق گردند
  .حل دمکراتیک بحران عراق است

  
 ! ، حق مسلم و تردیدناپذیر خلق هاستحق تعیین سرنوشت  
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  تاریخ تاریخ نکاتی در باره نکاتی در باره 
   خلق ایران خلق ایرانییییسازمان چریکهای فداسازمان چریکهای فدا

  
 از سوی چریکهای  رفيق پوالد ای است که اخيرا توسطآنچه که در زیر مي خوانيد متن سخنراني: توضيح

 ١۵در تاریخ این سخنراني . دارائه گردی" پل تاک"در " اتحاد سوسياليست ها" در اتاق فدایي خلق ایران،
پيام فدایي، ضمن تشکر از . گرفت انجام" اتحاد سوسياليست ها"سایت و به دعوت جاری، آوریل سال 

متن این سخنراني را با برخي ویرایشها از گفتار به نوشتار درآورده و بدین برگزارکنندگان این جلسه، 
  .وسيله در اختيار خوانندگان قرار مي دهد

  
  

با سالم خدمت تک تک رفقا و 
در این اطاق حضور دوستانی که امشب 

یافته اند و با تشکر از رفقای مسئول 
اطاق که این فرصت را به وجود آوردند 
تا در رابطه با موضوع بحث امشب با 

قبل . شما عزیزان گفتگوئی داشته باشم
از هر چیز اجازه بدهید که در رابطه با 
موضوع بحث امشب بر نکته ای تأکید 

  .کنم
همانطور که می دانید موضوع 

فتگوی امشب بررسی تاریخچه گ
 "سازمان چریکهای فدائی خلق ایران"

سازمانی که همچون شهابی . می باشد
آتشین، در شب های تیره و تار سال 
های دیکتاتوری رژیم وابسته به 
امپریالیسم شاه ، در آسمان ایران 
درخشید و خیلی زود توجه مردم 

به واقع . سمتدیده را به خود جلب نمود
رهای چریکهای فدائی خلق تکرار شعا

در جریان مبارزات مردمی در  سال 
 ، خود از اقبال وسیع توده 57 و 56های 

ها از این سازمان خبر می داد و نشان 
می داد که در تمامی این سال ها توده 
ها ، مبارزه ای که چریکهای فدائی آغاز 
کرده بودند را دنبال نموده و آن 

ب کمونیست های راستین را در قل
پس از .  بزرگ خود جای داده بودند

قیام بهمن نیز همگان شاهد وسعت و 
ابعاد باور نکردنی طرفداری کارگران و 
زحمتکشان در اقصی نقاط ایران از این 

چگونگی و چرائی کسب . سازمان  بودند

این موقعیت اجتماعی و درس گیری از 
تجربیات آن، به واقع آن عنصری است 

شت این همه که هنوز هم پس از گذ
سال های طوالنی مسئله رجوع به 
. تاریخچه آن را در دستور قرار می دهد

از آنجا که فعالیت های این سازمان، که 
به حق بخشی از تاریخ جنبش 
کمونیستی ایران و تاریخ مبارزات مردم 
ما را تشکیل می دهد، آنچنان وسیع و 
گسترده است که توضیح همه جانبه آنها 

ریخ آن، با توجه به و تشریح کل تا
محدودیت های زمانی این جلسه، امر 

بنابراین من سعی می . مقدوری نیست
کنم در فرصتی که دارم شمائی از 
چگونگی شکل گیری و تحول فکری 

 در صورت -این سازمان را طرح و 
 با برخی از -امکان و وجود فرصت 

روش های نادرست در برخورد با 
  .رد نمایمگذشته و تاریخ سازمان، برخو

اجازه بدهید که در همین جا به 
این مسئله نیز اشاره کنم که ممکن 
است این طرحی که من برگزیده ام با 
تمایل رفقائی که بیشتر مایل اند از 
طریق یکسری خاطرات شخصی و 
برخوردهای مشخصی که خودم داشته 
ام با گوشه هایی از تاریخ سازمان آشنا 

در نتیجه، در . شوند، انطباق نداشته باشد
صورتی که چنین سؤاالتی مطرح باشد 
تالش می کنم تا در فرصت پرسش و 
پاسخ به آنها پرداخته و آنچه که خود 

  .شاهد اش بوده ام را توضیح دهم

 و 49پس از حماسه سیاهکل در سال 
ادغام دو گروهی که در این رستاخیز 
نقش داشتند، برای اولین بار نام 

ر سطح  د"چریکهای فدائی خلق"
این . جنبش کمونیستی ایران مطرح شد

 "گروه رفیق احمدزاده"دو گروه که به 
 معروف شده اند "گروه جنگل"و 

 لنینیستی –تشکل های مارکسیست 
بودند که هر کدام جدا از هم به 
ضرورت مبارزه مسلحانه دست یافته و 

و . جهت تحقق آن، اقدام کرده بودند
حدت همین واقعیت هم باعث نزدیکی، و

هرچند که هر . و سرانجام ادغام آنها شد
یک از این دو گروه سیر تکامل خاص 
خودشان را داشتند که همین امر به هر 
یک از آنها ویژگی های خاصی می 

با ادغام قطعی این دو گروه در . بخشید
، 50اواخر فروردین ماه سال 

.  شکل گرفت"چریکهای فدائی خلق"
 13 امضای و این نام، خود اولین بار در

اعالمیه ای که در توضیح دالتل و اهداف 
اقدامات مسلحانه گروه و در افشاء 
وحشیگری های رژیم چاپ و در سطح 

  .جامعه توزیع شد، مطرح گردید
نگاهی به چگونگی شکل گیری 
این دو گروه و سیر تحول فکری آنها، 
خود گویای تاریخ شکل گیری 

 می "چریکهای فدائی خلق ایران"
  .باشد

گروه رفیق "گروهی که بعدها به 
 معروف شد تشکلی "احمدزاده

 به 46کمونیستی  بود که در سال 
رهبری رفقا امیر پرویز پویان، عباس 
مفتاحی و مسعود احمدزاده شکل گرفته 

همانطور که رفیق مسعود در کتابش . بود
 هم استراتژی و هم -مبارزه مسلحانه "

 با":  مطرح می کند این گروه"تاکتیک
 –هدف عاجل آموزش مارکسیسم 
 –لنینیسم و تحلیل شرایط اقتصادی 

به . "اجتماعی میهن ما تشکیل شده بود
تدریج این گروه روابط گسترده ای 
ایجاد کرد و تا حد قابل توجهی رشد 
نمود و در تبریز، مشهد، تهران و ساری 

  .دارای روابط سازمان یافته ای شد
روابط پویان با صمد بهرنگی 

ث شد که شاخه تبریز گروه شکل باع
می دانیم که صمد و بهروز . بگیرد

دهقانی دارای روابط گسترده ای در 
میان روشنفکران و زحمتکشان 

به هر حال، پس از . آذربایجان بودند
غرق شدنِ کامالً مشکوکِ صمد در 

 رودخانه ای که در آن فصل -ارس 
سال عمق آب اش آنقدرها نبود که در 

 بهروز دهقانی، علی رضا -آن غرق شود 
نابدل و مناف فلکی شاخه تبریز گروه را 

البته در همان زمان، اسداهللا . پیش بردند
مفتاحی و تقی افشانی که به عنوان 
دانشجو در تبریز درس می خواندند، با 
تعدادی از دانشجویان دانشگاه تبریز، 
محفل مبارزاتی ای تشکیل داده بودند 

ی در ارتباط بود که با رفیق عباس مفتاح
و بعدها این رفقا نیز در ارتباط با بقیه 
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در . رفقای شاخه تبریز قرار گرفتند
بستر فعالیت های شبانه روزی رفقای 
  .شاخه تبریز، بسیاری جذب گروه شدند

همچنین در مشهد، از طریق پویان و به 
کمک رفقا حمید توکلی، بهمن آژنگ، 

 لوی، مهدی سوالونی و سعیدغالمرضا گَ
 شاخه مشهد شکل گرفت که ،آریان

این رفقا نیز توانستند تعداد قابل 
مالحظه ای از روشنفکران انقالبی، به 
خصوص دانشجویان دانشگاه مشهد، را 

به همین ترتیب روابط . جذب نمایند
گسترده ای نیز در تهران و مازندران 

  .سازمان یافت
گروه رفیق احمدزاده در جریان 

 برخورد عینی با مطالعات مارکسیستی و
 –شرایط جامعه و تحلیل اقتصادی 

اجتماعی، تحوالت فکری ای را 
ازسرگذرانید که من بعداً بدان بیشتر 

در هر حال، این گروه به این . می پردازم
نتیجه رسید که وظیفه گروه های انقالبی 
آغاز مبارزه مسلحانه هم در شهر و هم 

در همین جا اجازه . در روستا است
ه تذکر دهم که در آن سال ها بدهید ک

 15جنبش نوین کمونیستی که پس از 
 شکل گرفته  بود، 42خرداد سال 

مبارزه مسلحانه را به عنوان تنها راه 
رهائی پذیرفته بود و در این مورد بحثی 

آیا این : اختالف آنجا بود که. نبود
مبارزه را حزب باید سازمان دهد یا 
ز بدون حزب هم می توان آن را آغا

مبارزه مسلحانه آیا در : نمود؟ و یا اینکه
 می "دور"روستا یا شهر است که 

گیرد؟ به هر حال، با پذیرش مبارزه 
مسلحانه به عنوان شیوه عمده مبارزه، 
گروه احمدزاده تدارک آغاز نبرد را 

 که به -گروه با سه کُلت . شروع نمود
واقع برخی از آنها کامالً کهنه و فرسوده 

مصادره بانک . را شروع کرد کار -بود 
ونک، حمله به کالنتری تبریز و در آخر 
حمله به کالنتری قلهک، از جمله 
عملیات های گروه بود که از نظر مالی و 

. تسلیحاتی تشکیالت را تقویت نمود
اجازه بدهید که در همین جا کمی 
حاشیه بروم و حادثه ای را برایتان 

همانطور که گفتم، سالح . تعریف کنم
به همین دلیل . های گروه فرسوده بود

هم در جریان مصادره بانک ونک، وقتی 
 در این عملیات -که رفیق کاظم سالحی

رفقا کاظم سالحی، احمد فرهودی، 
حمید توکلی و احمد زیبرم شرکت 

 پس از پایان عملیات می -داشتند 
خواست چخماق اسلحه اش را بخواباند 
د، تا سالح اش از حالت مسلح خارج شو

تیری از سالح اش درمی رود که پوست 
سر رفیق احمد زیبرم را خراش می 

خوشبختانه در این حادثه صدمه . دهد
ای جدی به رفیق زیبرم وارد نشد اما 
شیشه ماشین شکست و رفقا مجبور 
شدند ماشین را کنار خیابان رها کرده و 

با اینکه ماشین از . منطقه را ترک نمایند
 خریده شده بود طریق شناسنامه جعلی

اما ساواک دنبال خط شناسنامه را 
گرفت و متوجه شد که شناسنامه از 
اداره پدر رفیق احمد فرهودی برداشته 
شده است و به همین دلیل نام احمد 
فرهودی لو رفت و او مجبور شد مخفی 

خالصه می خواستم تأکید کنم که . شود
مبارزه ای که چنین تأثیرات بزرگ و 

ش انقالبی مردم ما به جا شگرفی در جنب
گذاشت با چنین تدارکات محدودی 

  . شکل گرفته بود
رسیدن در تئوری به راه جدید 
مبارزه و عمل به آن، با برجستگی تمام 
یکی از خصوصیات گروه احمدزاده را 
آشکار ساخت و نشان داد که بین حرف 
. و عمل این رفقا فاصله ای وجود ندارد

رند عمل می آنها به آنچه که باور دا
کنند و همین خصوصیت، یکی از تفاوت 
اساسی آنها با گروه ها و محافل دیگر 

همانطور که گفتم، چریکهای فدائی . بود
 "گروه رفیق احمدزاده"خلق از ادغام 

در .  شکل گرفت"گروه جنگل"با 

 همانطور که - "گروه جنگل"رابطه با 
تحلیل "رفیق حمید اشرف در جزوه 

 "یکی در شهر و کوهیکسال مبارزه چر
 باید بگویم که این گروه -مطرح کرده 

 شکل گرفت و تا 47در پائیز سال 
 22 تعداد اعضایش به 48زمستان سال 

در واقع رفقا حمید . نفر افزایش یافت
اشرف، اسکندر صادقی نژاد و غفور 
حسن پور رفقای اولیه تشکیل دهنده 
این گروه بودند که هر سه به دنبال 

س به گروه رفقا جزنی، ضربات پلی
 باقی 46ظریفی و سورکی در سال 

مانده و بعداً، دوباره به گفته رفیق حمید 
گروه جدیدی را متکی بر "اشرف، 
 گروه پیشین که زیر ضربات "تجارب

دشمن قرار گرفته و متالشی شده بود، 
رفیق حمید اشرف در . سازمان دادند

همان اثر در رابطه با هدف این گروه 
هدف گروه به طور خالص ": سدمی نوی

و ساده ایجاد برخوردهای مسلحانه، 
ضربه زدن به دشمن به منظور درهم 
شکستن اتمسفر خفقان در محیط 
سیاسی ایران و نشان دادن تنها راه 

 به خلق "مبارزه مسلحانه"مبارزه یعنی 
  ."میهنمان بود

این گروه یکسری کارهای 
تدارکاتی انجام داد و تعدادی سالح 

ید و دست به شناسائی هائی در خر
در تابستان سال . جنگل های شمال زد

 رفیق علی اکبر صفائی فراهانی که 48
در جریان دستگیری گروه جزنی، 
ظریفی، سورکی به اتفاق رفیق محمد 
صفاری آشتیانی از ایران خارج و به 
فلسطین رفته بود و تا سطح یکی از 
فرماندهان جنبش خلق فلسطین ارتقاء 

ا کرده بود به ایران آمد تا به قول پید
سازماندهی "رفیق حمید اشرف جهت 

 گروهی تشکیل "یک جنبش روستائی
اما او بعد از تماس با رفقای سابق . دهد

خود دریافت که در این فاصله آنها 
گروهی تشکیل داده و اقداماتی هم 

صورت داده اند، در نتیجه دوباره به 
 به 49فلسطین بازگشت و در بهار سال 

اتفاق رفیق محمد صفاری آشتیانی و 
مقدار قابل توجهی ملزومات نظامی به 

سالح هائی که این دو . ایران بازگشت
رفیق از فلسطین آوردند در حقیقت 
گروه جنگل را جهت حرکت در جنگل 

  .های شمال مسلح نمود
رفقا جهت پاسخگوئی به نیازهای 
مالی گروه، بانک وزرا را مصادره کردند 

پس دسته  کوه را برای حرکت در و س
اما . جنگل های شمال سازمان دادند

متأسفانه قبل از آغاز حرکت در جنگل، 
گروه مورد یورش دشمن قرار گرفت و 

 49 بهمن سال 13 آذر تا 16در فاصله 
بخش بزرگی از روابط اش زیر ضرب 

همین ضربات تأثیرات خودش را . رفت
روی حرکت دسته کوه نیز گذاشت و 

 لو رفتن برخی از انبارهای آذوقه در با
جنگل و برخی کانال های ارتباطی، 

  .ضربه به دسته کوه منتقل شد
در همین جا اجازه بدهید که به 
چگونگی شکل گیری تماس های 
فیمابین دو گروه که در آخر به ادغام 
آنها انجامید و برخی مباحثات شان نیز 

 .اشاره کنم
از همانطور که قبالً گفتم، یکی 

بنیانگذاران گروه، رفیق عباس مفتاحی 
بود که تجربیات و ایده هایش در 
سازماندهی گروه نقش اساسی ایفا نمود 
و بعدها مقاومت های قهرمانانه اش زیر 
شکنجه های وحشیانه ساواک جهت 
. حفظ گروه زبانزد خاص و عام گشت

به هر حال، در عمل بیشتر ارتباط های 
از طریق او و گروه با گروه های دیگر، 

  .روابط او پیش رفت
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  "بررسی جنبش کارگری ایران و نقش نیروهای سوسیالیست در آن"

   )و نقد مباحث جمع بندی(
  

 ترتيب داده "تاک پل"ی ای تحت عنوان باال در سمينار کارگر" خانه کارگر آزاد" فعالين سایت ابتکار به همان طور که در شماره قبل عنوان گردید، چندی پيش: توضيح
و از جمله رفيق پوالد که از سوی چریکهای فدایي خلق ایران در این سمينار شرکت  سازمان های سياسي برخي از کادرهایشد که طي آن چند تن از فعالين مستقل و 

 نظراتدر این شماره ، جمع بندی .  ، منتشر گردید۵٨ این رفيق در پيام فدایي شماره متن سخنراني .حث فوق به بحث و سخنراني پرداختندطي چند هفته حول مب ،داشت
  .يمان قرار مي دهت در اختيار- است دهیرایشها از گفتار به نوشتار درآمبا برخي و که -را رفيق و نقد او از مباحث سایر سخنرانان این سمينار 

  
  

اگر بخواهم به طور خيلی خالصه به آنچه که 
نون گفته ام اشاره کنم باید روی نکات زیر تأکيد تاک
در شرایطی که قدرت طبقه کارگر در اتحاد . نمایم

و کار دستجمعی اوست، اما متأسفانه در واقعيت 
شاهد آنيم که کارگران ما از درد بی تشکلی در رنج 

پراکندگی صفوف کارگران خصيصه اصلی . اند
ی این وضعيت آنها را تشکيل می دهد و عامل اصل

  .امر نيز سلطه دیکتاتوری است
بورژوازی وابسته حاکم بر ایران در طول سال 
های طوالنی سلطه خود، با توسل به استبداد و 
حاکميت خفقان، جلوی متشکل شدن کارگران و 
شکل گيری تشکل های مستقل کارگری را گرفته و 
همه تالش اش نيز در جهت حفظ همين وضعيت 

پراکندگی صفوف طبقه کارگر می باشد؛ یعنی تداوم 
و عدم امکان دادن به شکل گيری تشکل های 

  .مستقل کارگری
در چنين شرایطی، برخی از سازمان های چپ و 
یا روشنفکران مدعی طرفداری از کمونيسم، بدون 
توجه به این واقعيت که اساسًا َاشکال تشکل 
اقتصادی طبقه کارگر از بطن مبارزات خود طبقه 

 نمی توان خارج از این طبقه و بدون بيرون آمده و
ارتباط با مبارزات آن شکل های تشکل آن را تعيين 
و به طبقه دیکته نمود، َاشکال مختلفی از تشکل را 
. جهت فائق آمدن بر این معضل پيشنهاد می کنند

یکی از سندیکا حمایت می کند و دیگری از شورا، 
 بدون اینکه توجه کنند طبقه در جریان مبارزات
اقتصادی خود به تدریج به نوعی از تشکل دست 
می یابد که با حد توازن قوای حاکم در سطح جامعه 
انطباق داشته باشد و این تشکل ها را نمی توان از 
خارج به طبقه تحميل نمود، و اگر کسی یا نيرویی 
چنين کند کارش جز به معنای آب در هاون کوبيدن 

ه که در این بنابراین آنچ. معنایی نخواهد داشت
بحث، به خصوص، مورد تأکيد من قرار گرفت این 
واقعيت بود که نمی توان َاشکال تشکل طبقه را از 

در . بيرون به دلخواه طرح و به طبقه تحميل کرد
واقعيت، این َاشکال در بطن مبارزات خود طبقه 
شکل می گيرند و باید بگيرند و اساسًا وظيفه 

روی پيشرو نيز این روشنفکران انقالبی و چپ و ني
نيست که شکل تشکل اقتصادی کارگران را تعيين 

نيروی پيشرو، ضمن درک اهميت و ضرورت . کند
مبارزات اقتصادی طبقه کارگر و شرکت در این 
مبارزات و کمک به طبقه جهت دستيابی به 

مطالباتش، می کوشد مبارزات او را ارتقاء داده و 
وني نظام جهت رسيدن به هدف اصلی؛ یعني سرنگ

چرا که اساسًا . سرمایه داری حاکم، کاناليزه نماید
یک نيروی پيشرو باید در جهت ایجاد سازمان 
سياسی طبقه گام بردارد و مبارزه طبقه در جهت 
کسب قدرت سياسی و رهائی قطعی از نظم ظالمانه 

و اگر در . حاکم را در دستور کار خود قرار دهد
تفاقًا شرایط کار این راستا به درستی حرکت کند ا

مبارزاتی کارگران را نيز تسهيل می نماید و می 
تواند و باید ضمن پرداختن به مبارزات اقتصادی 
طبقه، این مبارزات را جهت رسيدن به هدف اصلی 

  .کاناليزه نماید
مسئله دیگری که در این بحث مطرح شد این 
واقعيت بود که طبقه کارگر در دو دهه گذشته و 

کتاتوری جمهوری اسالمی لحظه ای زیر سلطه دی
از مبارزه باز نایستاده و ما در طول همه این سال 
ها شاهد مبارزات پراکنده اما هميشگی این طبقه 

در واقع طبقه کارگر ایران عليرغم . بوده ایم
پراکندگی صفوف اش اما اتحاد طبقاتی اش را در 
جریان اعتصابات و اعتراظات خود نشان داده و 

مين حرکات اعتراضی تا آنجا که امکانات مطالعه ه
اجازه می دهد، نشان می دهد که در بستر این 
اعتراضات و مبارزات، نوعی محافل کارگری 
شکل گرفته اند که اتفاقًا آماج اصلی ضربات 
و . نيروهای سرکوبگر جمهوری اسالمی نيز هستند

تأکيد کردم که اگر نيروهای پيشرو در تالش اند تا 
ارگر ارتباط برقرار کنند، باید راه های با طبقه ک

بردن نظرات و برنامه هایشان به درون این محافل 
و روشن است که هرگونه تالش در این . را دریابند

رابطه، این نيروها را با سد دیکتاتوری مواجه 
ساخته و به طور طبيعی راه های غلبه بر این 
دیکتاتوری و َاشکالی از کار و سازماني که در 

رایط سلطه این دیکتاتوری قابليت بقاء داشته ش
اساسًا . باشند، را در مقابل آنها قرار می دهد

روشنفکر کمونيست در مقابله با چنين شرایطی 
است که باید راه های غلبه بر موانع موجود را پيدا 

  .نموده و در جهت غلبه بر آنها گام بردارد
ت نکته دیگری که در این بحث طرح شد این واقعي

بود که متأسفانه سازمان های چپ و کمونيست، که 
در این سمينار تحت عنوان فعالين سوسياليست نيز 
مطرح ميشوند، نه تنها از درد فقدان ارتباط با طبقه 
کارگر در رنج اند بلکه به تدریج و در بستر 

سرکوب های دشمن، در خارج از کشور متمرکز 
 دردهای گشته اند و درد جدایی از جامعه نيز بر

  .دیگرشان اضافه شده است
همين واقعيت باید به عنوان مهمترین عامل در 
. تعيين وظایف انقالبی شان مورد توجه قرار گيرد

در چنين شرایطی، سرگرم کردن نيروها به اینکه 
شورا شکل اصلی تشکل طبقه است یا سندیکا و 
اینکه باالخره شورا خوب است یا سندیکا، یا 

ا به بحث های اسکوالستيک، جز مشغول کردن آنه
به هرز بردن انرژی انقالبی نيروهای مبارز 

کمونيست ها همواره وظایف انقالبی . معنائی ندارد
و تاکتيک های مبارزاتی شان را بر اساس واقعيت 
های عينی و بر اساس شرایط مشخصی که در آن 
قرار گرفته اند تعيين می کنند، در نتيجه، در چنين 

د راه های غلبه بر این جدائی شناخته شرایطی بای
شود و در همان حال به وظایفی که این شرایط در 
. مقابل ما گذاشته است به طور جدی پرداخته شود

اما در . که رئوس آن را در بحث خودم مطرح کردم
همين رابطه با بحث هایی که شد، مایلم چند نکته را 

  .تذکر دهم
دیه را به عنوان در جریان این بحث ها برخی، اتحا

شکل اصلی تشکل کارگران مطرح کردند مثل 
، و برخی، از جنبش شورائی "راه کارگر"نماینده 

با توجه به خالصه ". ناصر پایدار"سخن گفتند مثل 
ای که از بحث های خودم مطرح کردم روشن است 
که ما با هر دو این تفکرات هيچگونه همخوانی 

اساسًا کاری به  چرا که این دیدگاه ها -نداریم 
واقعيات عينی ندارند و مسئله شان انطباق این 
مواضع با واقعيات عينی نيست بلکه دیدگاه هایشان 
بيشتر جهت توجيه تمایالت عملی شان است که 

مثًال رفيق شالگونی جهت نشان : مطرح می شود
دادن درستی اتحادیه های مورد نظرش و اثبات 

شکل، شنوندگان برتری اتحادیه بر سایر َاشکال ت
خود را به آثار مارکس و تجربه کار اتحادیه ای در 

 رجوع می دهد و دیگر ٢٠-٣٢فاصله سال های 
متوجه نيست که اگر مارکس و انگلس و لنين از 
اتحادیه صحبت می کنند اتحادیه های که موجودند 
را مورد بحث قرار می دهند؛ آنها هيچ وقت برای 

تحادیه وجود ندارد شرایطی که امکان شکل گيری ا
متأسفانه این رفقا عليرغم . نسخه پيچی نمی کنند

تأکيد بر مارکس و انگلس، روح زنده برخورد 
مارکسيستی؛ یعنی تحليل مشخص از شرایط 
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درست است که مارکس . مشخص، را مسخ می کنند
" دژهای پرولتاریا"و انگلس و لنين اتحادیه ها را 
ان هيچگاه نگفتند این می دانستند اما آنها به پيروانش

بلکه برعکس ! دژها را در ذهن خودتان بسازید
چگونگی شکل گيری این دژها و سپس نقش 
کمونيست ها در آنها جهت ارتقاء مبارزات آنها را 

و از سوی دیگر ارجاع . مورد تأکيد قرار می دادند
 نيز برخورد ٣٢-٢٠شنوندگان به سال های 

ی قطعًا می داند نادرستی است چرا که رفيق شالگون
 به دليل شرایط ٣٢ تا ٢٠که در مقطع سال های 

جنگ جهانی و حمله متفقين به ایران و تعویض 
رضا شاه، ما در ایران با یک دوران بحرانی و 
هرج و مرج و بی ثباتی؛ یعنی فقدان دیکتاتوری 
شدیدًا و وسيعًا قهرآميز، روبرو بودیم که در نتيجه 

در حاليکه شنوندگان آن سندیکاها شکل گرفتند 
امروزی شالگونی از او انتظار دارند که راه های 
تشکل طبقه در شرایط دیکتاتوری جمهوری 

و او می داند که این دو . اسالمی را توضيح دهد
  .شرایط تفاوتشان از زمين تا آسمان است

اتفاقًا همين تجربه نشان داده که در شرایط شکاف 
شکل گيری تشکل ایجاد شدن در دیکتاتوری امکان 

های توده ای و علنی کارگری و یا اتحادیه های 
کارگری وجود دارد ولي برعکس در شرایط 
دیکتاتوری جمهوری اسالمی، چنين امکانی مهيا 

و رفقائی که از اتحادیه های علنی سخن می . نيست
گویند باید به این مهم توجه کنند وگرنه هيچ چيز 

ثًال بگویند که بر ممکن است این رفقا م. نگفته اند
این باور هستيم که زیر سلطه جمهوری اسالمی 
اگر امکان شرکت زنان در المپيک وجود ندارد 
ولی امکان ایجاد اتحادیه ها وجود دارد و فاکت 

باشد، پس " کانون نویسندگان"شان هم شکل گيری 
بهتر است که همين فاکت ها را مطرح کنند تا 

 نادرستی امکان بررسی آنها و نشان دادن
در نتيجه، رجوع شنونده به . دیدگاهشان مهيا گردد

آثار مارکس، انگلس و لنين، و یا رجوع به سال 
هایي که در دیکتاتوری حاکم بر ایران شکاف ایجاد 
شده، به این بحث که آیا اتحادیه شکل تشکل طبقه 
کارگر ایران است و اگر چنين است، چرا؟ و اینکه 

 چرا تاکنون شکل نگرفته چگونه باید شکل بگيرد و
 . است؟، کمکي نمي کند

یک مسئله دیگری که به نظر من در این بحث ها 
مهم است این است که برخی از رفقا، مثأل رفيق 
ناصر پایدار، مطرح مي کنند که شورا آن شکل 

مناسب و بهترین شکل تشکل طبقه کارگر است، و  
و . یک جنبش شورایی را مطرح و پيشنهاد می کند

توجه نمی کند که شوراها وسایل اعمال حاکميت 
طبقه کارگر در یک شرایط بحرانی، و شرایط 
انقالبی هستند؛ در موقعی که امر انقالب دارد موج 
وار پيش می رود و اوج می گيرند شوراها مطرح 

و در هر شرایطی، آن شوراهایی که . می شوند
مورد نظر لنين است و یا آن شوراهایی که در 

و .  ب اکتبر مطرح شده، نمی تواند شکل بگيردانقال
به همين دليل است که شوراهایی که در جریان 

انقالب ایران شکل گرفت اصوأل شوراهایي صنفی 
بودند و وسایل اعمال حاکميت طبقه کارگر نبودند و 
اصوأل با آن شوراهای کارگری در انقالب اکتبر، 

مقابل ولی وقتی این بحث در . تفاوت ماهوی داشتند
رفيق مان قرار مي گيرد، آن موقع او مطرح می 
کند که زیاد سخت نگيرید، خوب این شوراها هم در 
ایران به وجود آمدند و هم در آرژانتين، و ممکن 
است کمی هم با شوراهای آن سال ها فرق داشته 

  . باشند، ولی به هر حال عملی است
در حاليکه، اگر بحث شوراها به طور جدی مطرح 

 به عنوان نطفه های قدرت سياسی -شد، شوراها با
 با -پرولتاریا و شکل دولتی اعمال قدرت پرولتاریا 

آن چيزی که در ایران و یا آرژانتين پيش آمده کامأل 
مثأل اگر ما تجربه آرژانتين را هم در . فرق می کنند

نظر بگيریم، البته در آرژانتين اشکالی از شورا به 
ن شوراهای لنينی و آن وجود آمده ولی آنها آ

شوراهایی که ما می خواهيم مثأل در مقابل اتحادیه 
قرار بدهيم و بعد بگویيم که آنها از رادیکاليسم 

در آرژانتين ما با .  خاصی برخوردارند، نيستند
یک حالت بحران شدید اقتصادی و یک 
ورشکستگی اقتصادی مواجه هستيم که خيلی از 

 ها را ول کردند و صاحبان کارخانه ها، کارخانه
رفتند؛ بدون هيچ احساس مسئوليتی نسبت به 
و . کارگران شان، کارگرها را تنها گذاشتند و رفتند

کارگرها در چنين شرایطی، به جای اینکه بروند 
توی خيابان ها و به هر حال به شکل های دیگری 
زندگي شان را تأمين کنند، رفتند و کارخانه ها را 

کنند و به هر حال یکسری از گرفتند و اداره می 
مخارج زندگي شان را تأمين می کنند و این وضعی 
است که دولت هم تا یک حدی ِبِهش تن می دهد 

 گرچه در خيلی از مواقع هم -زیرا می داند 
 اگر بخواهد شدیدأ مقابل شان -سرکوبشان می کند 

بایستد اینها هم به خيل بيکارها اضافه می شوند و با 
 به خيل بيکارها، مشکالت بيشتری در پيوستن شان

به هر حال، رجوع به . مقابل دولت قرار مي گيرد
 بدون توجه به آن ورشکستگی -تجربه آرژانتين 

اقتصادی که در آرژانتين به خاطر پيشبرد آن ُمدلی 
که بانک جهانی ارائه می دهد و تبليغ می کند و 

این سال ها آرژانتين را به عنوان َسمبلی از پيشبرد 
 به نظر من به این بحث کمکی -ُمدل تبليغ می کرد 

واقعيت این است که شوراهایی که در . نمی کند
زمان انقالب ایران شکل گرفتند، عليرغم اهميت 
شان و عليرغم تجربه ای که باقی گذاشتند، آن 
شوراهای مورد نظر لنين؛ آن شوراهای انقالب 

ه عنوان رفقایی نيز که از شورا ب. اکتبر، نبودند
شکلی از تشکل صحبت می کنند باید این مسئله را 
به طور واضح و روشن بيان کنند و اجازه ندهند که 
اینجا یک سری بحث ها با هم قاطی شده و اغتشاش 

  .فکری ایجاد شود
یک نکته دیگری را که باز هم در این  بحث ها 
مطرح شد و فکر می کنم که خوب است ِبِهش توجه 

ت که برخی از رفقا مطرح می کنند که کنيم، این اس
به خاطر شرایط دیکتاتوری ایران چون شاهد 

مبارزات وسيع طبقه کارگر بودیم و این مبارزات 
هم در شرایط دیکتاتوری بوده، ما نباید این 
مبارزات و فعاليت های طبقه کارگر در شرایط 
دیکتاتوری را با یک شرایط ُنرمال و عادی و سنتی 

و در نتيجه اگر این کار را نکنيم به . مقایسه کنيم
راحتی می توانيم نتيجه بگيریم که حتمأ نوعی از 
. تشکل و حدی از آگاهی را طبقه کارگر ما دارد

البته روشن نمی کنند که این حد از آگاهی و این 
و بعد از . نوع از تشکل هم چی هست و چقدر است

این نتيجه می گيرند که به هر حال چون شرایط  
جامعه بحرانی است و امر انقالب مطرح است، پس 
مسئله انقالب به طور واقعی در دستور روز قرار 
دارد و طبقه کارگر هم این آمادگی را دارد که در 

به نظر من این . این انقالب، آن نقش خود را ایفا کند
تفکر به این امر بی توجه است که اصوأل درست 

 وضع انقالبی است که اگر ایران برود به سمت یک
و شرایطی پيش بياید که انقالب دیگری مطرح 
شود، طبقه کارگر هم مثل همه طبقات دیگر به 
. طور وسيع در این انقالب نقش ایفا خواهد کرد

ولی اگر در آن شرایط فرضی، طبقه کارگری که 
مورد بحث ماست با این حد از آگاهی و تشکل 

 تواند نقش کنونی اش بخواهد نقش ایفا کند آنگاه نمی
اساسأ هم همه بحث ما و تالش . بزرگی ایفا کند

کمونيست ها این است که آن وضعی را ایجاد کنند 
که طبقه در چنان شرایطی، با آمادگی های 

و اساسأ یکی از . بيشتری، بتواند وارد صحنه شود
مهمترین وسائلی که طبقه کارگر ما از کمبودش در 

قالبيون حرفه رنج است فقدان یک سازمانی از ان
ای است که فن مبارزه با پليس سياسی را به درستی 
بداند و مبارزات طبقه کارگر را بتواند در جهت 
سرنگونی و در جهت آن انقالبی که بيشترین منفعت 
. را می تواند به طبقه کارگر برساند، کاناليزه کند

این تفکر به نظر من به این مسئله بی توجه است که 
 که وظيفه اش -البيون حرفه ای آن سازمان انق

سازماندهی مبارزات سياسی طبقه و کاناليزه کردن 
حتی مبارزات اقتصادی طبقه در جهت اهداف 

 چرا حضور ندارد و چرا وجود ندارد -اصلی است 
و چگونه می تواند به وجود بياید و ادامه کاریش 
حفظ شود؟ به نظر من اگر ما این مسئله را به 

 خود قرار دهيم، یک سری درستی در مقابل
واقعيت ها در مقابل ما به طور عينی قرار می 

که چه عوامل و پارامترهایی نمی گذارد و : گيرد
. تاکنون اجازه نداده که این مسئله شکل بگيرد

آنموقع اگر ما در جهت رفع آن پارامترها گام 
برداریم بدون شک گام های بزرگی را در جهت 

ی طبقه کارگر برداشته ایم؛ رسيدن به این نياز واقع
آنموقع دیکتاتوری با همه هيبت زشت اش در مقابل 
ما قرار می گيرد و شکل ها و روش های کار و 
مبارزه برعليه  دیکتاتوری با برجستگی در مقابل 

که چکار باید بکنيم که بتوانيم : ما قرار می گيرد
ضمن مقابله با این دیکتاتوری، ادامه کاری را که 

  کار سياسی است تضمين بکنيم و الزمه 

 !برقرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگر



                                                              صفحه          59                                         شماره   پیام فدایی  

  

 

11 

  تظاهرات ضدجنگ تظاهرات ضدجنگ 
  به مناسبت حمله آمریکا به عراق در لندنبه مناسبت حمله آمریکا به عراق در لندن

  
  

در سالگرد حمله نظامی آمریکا به عراق و اشغال این کشور، درانگلستان نيز 
 مارچ ٢٠همزمان با بسياری از شهرهای دیگر دنيا، تظاهراتی در تاریخ 

فعالين چریک های فدائی خلق . شد، بر عليه حمله فوق سازمان داده ٢٠٠٤
  .همگام با سایر نيروهای مبارز در این تظاهرات شرکت کردند

  
در این تظاهرات توده های معترض شعارهایی بر عليه جنگ و به طرفداری 
از مردم عراق سر داده و خواهان خروج نيروهای اشغالگر از خاک عراق 

 دادگاه جنایتکاران جنگی باید بوش و بلر در: "توده ها فریاد می زدند. بودند
توده ها متحد شویم، در این صورت آنها قادر به شکست ما "، "محاکمه شوند
جرج بوش ما تو "، !"کی تروریست هست؟ بوش، بلر، شارون"، "نخواهند بود

  ...و " را می شناسيم، پدرت نيز مانند خودت قاتل بود
  

 هزار نفر در ٢٥ شرکت تنها با وجود آنکه پليس انگلستان کوشيد تا با اعالم
  این حرکت، ضمن اندک نشان دادن تعداد تظاهرکنندگان از اهميت تظاهرات 

  
 ین نفر در ا هزار١٠٠بکاهد، اما آمار منتشره حاکی از شرکت حد اقل 

  .تظاهرات است
  

همزمان با این تظاهرات، تظاهرات مشابهی در برخی دیگر از شهرهای 
یکا، ایتاليا، آلمان و دیگر نقاط اروپا و دنيا انگلستان و در کشورهای آمر

  .برگزار شد
  

 
سازمان انقالبيون حرفه ای را،  بتوانيم آن          

ولی به . که با این شرایط انطباق دارد، شکل بدهيم
صرف گفتن اینکه طبقه کارگر ما باید برای کسب 
قدرت سياسی پيش برود، که حرف کامأل درستی 

ل اصلی نپرداخته ایم و هنوز به است، ما به معض
  . معضل اصلی پاسخ نداده ایم

  
و اصوأل هم من فکر می کنم که یکی از مشکالت 
چپ های ما این است که به این چيزی که همواره 

 در سازمان فدایی رسم بود؛ که ٥٠در سال های 
طرح درست مسئله خودش : هميشه می گفتند که

وقتی که ما . دنيمی از حل مسئله است، توجه ندارن
مسئله را درست برای خودمان طرح نکنيم و برخی 
از پارامترها را به نادرستی و ذهنی در مقابل 
خودمان قرار دهيم، آنگاه، به طور طبيعی، نمی 
توانيم به پاسخ درست دست پيدا کنيم و به آن 

  .بپردازیم
  

البته من فکر می کنم این سه مورد از چيزهایی بود 
طرح کنم، وگرنه  نکات زیاد دیگری که الزم بود م

مثأل رفقایی در این .  هم در این بحث ها مطرح شد
اتاق مطرح کردن که اصوأل کار اتحادیه ای را یک 
و . نوع محدود شدن در چهارچوب قانونی مي بيند

با توجه به رشد رفرميسم در اتحادیه ها نتيجه می 
اصوأل کار اتحادیه ای یک نوع برخورد : گيرد که

به نظر من یک چنين .  رفرميستی و راست است
تفکری این اشتباه اساسی را می کند که آنچه که در 
اروپا پيش آمده را ازش جمع بندی می کند و مي 
برد به ایرانی که در آن اصأل نه اتحادیه ای وجود 
دارد و نه سندیکایی و همه بحث این است که اینها 

م که ما من فکر نمی کن.  چطور به وجود بياد
بتوانيم از رشد گرایشات راست در اتحادیه های 

اساسأ : کارگری در اروپا به این نتيجه برسيم که

این ذاتی خود اتحادیه است و در نتيجه نيازی هم به 
اتحادیه و یا سندیکا در ایران وجود ندارد و هر کس 
که در ایران شعار سندیکا بدهد و یا خواهان اتحادیه 

ولی هر کس که بگوید شورا . تباشد پس راست اس
، چون شوراها در انقالب اکتبر یک نوع اعمال 
قدرت انقالبی طبقه را نمایندگی مي کردند، پس 

به نظر من با بحثی که داشتيم، اساسأ این . چپ است
روش بحث و برخورد را ما نمی توانيم باهاش 

ما معتقدیم که َاشکال تشکل طبقه . توافق داشته باشيم
ز بطن مبارزات خودش بيرون مي آید و ما کارگر ا

نمی توانيم از بيرون آن را بر آن مبارزات تحميل 
باید توجه کرد که در شرایطی که ما هيچگونه . کنيم

سندیکا و یا اتحادیه و یا َاشکال مختلفی که به 
ته شده اند را به طور رسمی و قانونی  هرحال شناخ

نداریم و آنچه که طبقه کارگر حداکثر دارد محافلی 
است که اینجا و آنجا شکل گرفته اند و وحشيانه هم 
سرکوب می شوند، آنموقع چنين بحث هایی اصوأل 

  .فکر می کنم که جائز نباشد
    

نکته دیگری که در این بحث ها بود و من مایلم به 
 کنم آن بود که برخی از رفقا و یا دیدگاه آن اشاره

ها، چون مبارزات اقتصادی طبقه کارگر یک نوع 
چک و چونه زدن برای اضافه شدن چند تومن به 
. دستمزدشان است، آن را بی اهميت جلوه می دهند

و دیگر توجه نمی کنند که برای کارگرانی که 
 برخی از آنها باید دو تا شيفت کار کنند و یا دو تا

شغل داشته باشند که بتونند شکم خودشون و زن 
وبچه شان را سير بکنند، این یک مسئله خيلی 
حياتی و مهم است که چند تومن به حقوق شان 

و ما نمی توانيم مطالبات صنفی و . اضافه شود
اقتصادی طبقه را بی اهميت بدانيم چون مطالبات 
سياسی اهميت بيشتری دارند،  و یا چون لغو کار 

دی مهم است،  آنموقع به این مطالبات صنفی و مز

به نظر من . اقتصادی اهميت ندهيم و بی اعتنا باشيم
مبارزات اقتصادی طبقه کارگر، چه ما بخواهيم چه 
نخواهيم، همواره جریان داشته؛ در ذات تضاد طبقه 
کارگر با بورژوازی و شرایطی که بورژوازی 

این مبارزه، برای طبقه کارگر ایجاد ميکنه، همواره 
حاال گاه به شکل های خيلی حاد و گاه به اشکال 

مهم این است که ما . پنهان، وجود داشته و دارد
اهميت این مبارزه را بفهميم و سعی کنيم در آن 

شرکت کنيم و کمک کنيم که آنها را ارتقاء بدهيم و  
اجازه ندهيم که تفکراتی این مبارزات را در 

ونی و همين نظام فعلی محدوده همين چهارچوب قان
و در جهت حفظ نظام فعلی کاناليزه کنند و به 

بلکه این مبارزات را در جهت . انحراف بکشند
سرنگونی کل نظام سرمایه داری کاناليزه بکنيم و 
فکر می کنم که با حرکت در این جهت است که می 
توانيم به وظيفه کمونيستی خودمان به درستی عمل 

  .  کنيم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لیست کمک های مالی
  

  انگلستان
   پوند١٢                      ميز کتاب 
   پوند٢٠            سارا       

  پوند  ١٠          خلق کرد   
  
  نروژ

   کرون٢٠٠       م  -ر 
  
  سوئد

   یورو٣٠         رفيق هادی کابلی   
  یورو٣٠        رفيق بهروز دهقانی 
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 مارس انفجار چندین بمب در ایستگاه قطار ١١ صبح روز ٧:٣٠در ساعت 

 نفر و زخمی شدن ٢٠٠  ایستگاه کوچکتر مادرید به کشته شدن ٢آتوچا و 
اکثر قربانيان این حادثه کارگران و دانش آموزانی بودند .  نفر منجر شد١۵٠٠

ید به سر کار و که در ساعات اوليه روز از حومه و محالت فقيرنشين مادر
  .مدرسه می رفتند

  
این جنایت خشم توده ها را به شدت برانگيخت و آنان انزجار خود را از 
تروریسم به اشکال مختلف نشان داده و خواهان روشن شدن ماهيت واقعی  

  .عاملين آین جنایت گردیدند
  

يس از آنجا که فقط سه روز به انتخابات سراسری اسپانيا مانده بود، آزنار رئ
، و  احزاب رقيب او )Popular Party (PP)رهبر حزب حاکم (جمهور اسپانيا 

دولت سه . با تمام نيرو تالش کردند که از این واقعه به نفع خود استفاده کنند
روز عزای عمومی اعالم کرده و مردم را به شرکت در تظاهرات ضد 

  .تروریسم دعوت کرد
  

نوان نشانه ای از همبستگی آنان با آزنار روی تظاهرات ميليونی مردم، به ع
تبليغ ) که بر الحاق باسک تأکيد می کند (١٩٧٨دولت و قانون اساسی مصوب 

او که هميشه خود را به عنوان دشمن درجه یک تروریست ها، . بسيار کرد
" مبارزه با تروریسم"معرفی ميکرد با استفاده از موقعيت به تبليغ مجدد 

ام زمانی که هنوز هيچ گروهی مسئوليت آن را ساعتی پس از قتل ع. پرداخت
را ) ETA(به عهده نگرفته بود دولت آزنار، حزب ناسيوناليست های باسک 

 Socialistاحزاب رقيب نيز، منجمله . مسئول این بمب گذاری قلمداد کرد
Workers Party (PSOE) Spanish برای اینکه از آزنار عقب نمانند ، ETA 

ولی ناگهان در همان شب حادثه دولت ادعای . ی کردندرا متهم به بمب گذار
 پس گرفت و اعالم کرد که یک کاميون حامل ETAاوليه خود را در مورد نقش 

. چاشنی های بمب و یک نوار قرآن نزدیک به محل حادثه پيدا شده است
 در لندن نيز، اعالم کرد که نامه ای al- Quds al- Arabiروزنامه عربی زبان 

 از وابستگان القاعده، دریافت کرده که Abu Hafs al-Masri Brigadesاز 
  .مسئوليت انفجارها را به عهده گرفته است

  
این است که کشتار مردم بی گناه فقط از عهده کسانی برمی آید  آنچه مسلم است

این احتمال هميشه وجود . که شدیدأ با منافع طبقات محروم جامعه تضاد دارند
 دولتی و یا نيروهای فاشيست وابسته به دولت در این عمل دارد که نيروهای

به عنوان . این امر در گذشته نيز سابقه داشته است. تروریستی نقش داشته باشند
  دولت ایتاليا با کمک سی آی ا، و به قصد ١٩٨٠ و ١٩٧۴مثال در سال های 

 جلوگيری از قدرت گرفتن حزب کمونيست ایتاليا که در آن زمان محبوبيت
زیادی در ميان اقشار مختلف جامعه به دست آورده بود به عمليات تروریستی 

مطمئا این اینگونه عمليات تروریستی در فریب سياسی طبقه کارگر و . دست زد
بارها دیده . در نتيجه تقویت نيروهای دست راستی نقش عمده بازی کرده اند

نارضایتی توده ها از شده است که رژیم های سرمایه داری که به دليل افزایش 
سيستم و رشد تضادهای طبقاتی در جامعه بقای خود را در خطر می بينند از 
حمالت تروریستی برای ایجاد ترس و وحشت و سرکوب مبارزات مردم و 

 سپتامبر یک نمونه از ١١. همچنين رشد تمایالت ناسيوناليستی استفاده ميکنند
ن دولت آمریکا اهداف امپریاليستی عمليات تروریستی است که با استفاده از آ

همچنين می توان از به قدرت رسيدن والدیمير پوتين بعد از . خود را عملی کرد
بمب گذاری در یک مجتمع مسکونی در مسکو نام برد که منجر به کشته شدن 

این را هم باید گفت که تضاد بعضی گروه ها و احزابی چون .  نفر شد٣٠٠
 با امپریاليسم به معنی همسویی اهداف این ETAحزب ناسيوناليستی همچون 

اختالف چنين گروه هایی به عنوان نمایندگان . گروه ها با منافع توده ها نيست
بخشی از بورژوازی، با امپریاليسم بر سر تقسيم سود ناشی از استثمار طبقات 
زحمتکش است و جان کارگران و کودکان در اسپانيا، آمریکا و یا هر گوشه 

  .جهان برای آنها ارزشی ندارددیگر 
  

در رابطه با فاجعه مادرید و جهت استفاده تبليغاتی از این فاجعه بوش و بلر نيز 
مبارزه با خطرات جدید تروریستی "سخنرانی های متعددی در یادآوری اهميت 

انجام داده و تاج های گل بر سر در سفارت خانه های اسپانيا " عليه صلح جهانی
خوانده شد، البته نه از آن جهت "  سپتامبر اروپا١١" مارس ١١. نصب کردند

که هر دو آنها فاجعه ای برای انسان های بی گناه بودند بلکه به این دليل که می 
 سپتامبر، برای یورش به حقوق و آزادی ١١ مارس نيز همچون ١١بایست از 

مختلف های دمکراتيک توده ها و توجيه جنایات امپریاليست ها در کشورهای 
 سپتامبر برای ١١قرار بود که همه نتایج مثبتی را که . جهان استفاده شود

به .  مارس نيز برای دولت آزنار به ارمغان بياورد١١امپریاليسم آمریکا داشت 
عنوان مثال این فاجعه می بایست وسيله ای شود برای تأئيد سياست های نظامی 

. ولت آزنار از اشغال نظامی عراقامپریاليسم آمریکا و همچنين توجيه حمایت د
مبارزه با " مارچ و پرچم ١١و یا در حوزه سياست های داخلی اسپانيا، 

می بایست توجيهی برای نقض هر چه بيشتر حقوق دمکراتيک " تروریسم
  .  طبقات محروم جامعه باشند

  
اما بر خالف انتظار مرتجعين، تبليغات آنان نتوانست روی اکثریت مردم اسپانيا 
که از ابتدای اشغال عراق با سياست های اقتصادی دولت آزنار و حمایت او از 

برعکس مردم اسپانيا سياست های خارجی . آمریکا مخالف بودند تأثيری بگذارد
دولت آزنار را عامل گسترش تروریسم و مرگ صدها بی گناه در مادرید 

نمی توانست به حل دولت آزنار نيز مانند هر رژیم  ضدمردمی نه تنها . خواندند
 اجتماعی  بپردازد بلکه با سرپوش نهادن بر آنها و �مسائل عمده سياسی 

سرکوب هر چه بيشتر خواست های دمکراتيک توده ها، با افزایش کينه طبقاتی 
هر روز که به انتخابات نزدیک تر می شد خشم مردم نسبت به . آنها روبرو شد

 کاندید Mariano Rajoyنواده اش و وقتی که آزنار و خا. دولت شدت می یافت
حزب حاکم رأی خود را به صندوق می انداختند تظاهرکنندگان با شعارهایی 

خشم خود را از دولت و حزب حاکم " قاتل ها، جنگ شما دليل کشتگان ما"مثل 
  . نشان دادند

  
اما این واقعيتی است که توده های زحمتکش اسپانيا دارای آلترناتيو سياسی که 

 مارس و سقوط ١۴قوق و منافع آنها حمایت کند نبودند و درنتيجه انتخابات از ح
و این به معنی پيروزی برای .  منجر شدPSOEدولت آزنار به پيروزی حزب 
توده های اسپانيا هنوز با فقدان رهبری انقالبی . مردم و حل مشکالت شان نبود

  .برای دستيابی به حقوق دمکراتيک خویش روبرو هستند
  
 رگران به برنامه های اقتصادی دولت جدید نيز اعتمادی ندارند زیرا که حزبکا

PSOE   به دنبال رسوایی مالی که به زندانی شدن تعداد ١٩٩۶ که در سال 
زیادی از وزرایش انجاميد، قدرت را از دست داد، نيز نماینده بورژوازی و 

  

  : : مادریدمادرید مارس  مارس 1111 سپتامبر نیویورک و  سپتامبر نیویورک و 1111فاجعه فاجعه 

  نعمتی برای امپریالیسمنعمتی برای امپریالیسم
روناک مدائنروناک مدائن
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سپانيا است که با  نماینده بخشی از بورژوازی اPSOE. دشمن توده ها می باشد
استثمار توده . همه سياست های اقتصادی و اجتماعی دولت پيشين موافق است

ها، قطع خدمات اجتماعی، کاهش حقوق کارگران، بی کاری سازی و 
خصوصی سازی با پيروی از سياست های اتحادیه اروپا و بانک جهانی و 

قبل . امه خواهد یافتصندوق بين الملل پول در دولت آینده نيز هر چه شدیدتر اد
 بارها با PSOE رهبر حزب Jose Luis Rodriguez Zapateroاز انتخابات 

سرمایه دارها مالقات کرده و به آنها اطمينان داد که او ضدسرمایه نبوده و 
  .هيچگاه تسليم هيچ نوع مبارزه رادیکال از جانب کارگران  نخواهد شد

  
Manuel Azpilicueta رهبر Circulo de Empresarios)  انجمن سرمایه داران

 در زمينه سياست PSOEسوسياليست های "اخيرأ گفته بود که ) عمده اسپانيا
ما از برنامه . های اقتصادی بيشتر از سابق با صاحبان سرمایه هم خط هستند

های آنها برای رفرم های مالياتی، سرمایه گذاری در تکنولوژی مدرن، و 
  ."ری حمایت می کنيمترویج قرادادهای موقت کارگ

    
" بيش از حدش"دولت جدید تنها با بخشی از سياست خارجی آزنار و همکاری 

این دولت خواهان از سرگيری سياست های خارجی قبل . با آمریکا مخالف است
. از دولت آزنار، و به خصوص خواهان نزدیکی بيشتر به آلمان و فرانسه است

ت را راهی برای کاهش جاه طلبی های  این تغييراPSOEزاپاتيرو رهبر حزب 
آمریکا و شریک شدن بورژوازی اسپانيا در سود ناشی از استثمار توده های 

  .خاورميانه و دیگر نقاط جهان می داند
  

حتی مخالفت های پيش از انتخابات زاپاتيرو با اشغال نظامی عراق دالیلی کامأل 
بود به پدر بوش در  در قدرت ١٩٩١وقتی که این حزب در . تاکتيکی داشت

زاپاتيرو نيز در سخنرانی اش بعد . اولين تجاوزات آمریکا به عراق کمک کرد
منظمأ با " مبارزه با تروریسم"از انتخابات اعالم کرد که به منظور ادامه 

رهبران دولت سابق مذاکراتی خواهد داشت و همکاری با آمریکا را نيز در این 
  .زمينه ادامه خواهد داد

    
غييراتی که قرار است در ترکيب و تعداد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در با ت

 ، در ميان الیه های مختلف بورژوازی اسپانيا ١ ایجاد شود٢٠٠۴تابستان 
اختالفاتی بر سر تغيير سياست اسپانيا نسبت به اروپا و امریکا به وجود آمده 

  .است
  

تمزد کارگران و کاهش  سال دوران حکومت آزنار، پایين نگه داشتن دس٨در 
خدمات اجتماعی، کاهش ماليات ها برای سرمایه گذاری، زمين ارزان، 
خصوصی سازی، و بهره مند شدن از سوبسيد اتحادیه اروپا توانست سرمایه 
های خارجی بيشتری را جذب بازارهای اسپانيا کرده و افزایش ثروت طبقات 

ر جدید با ارتش عظيمی از اما ورود کشورهای فقي. مرفه جامعه را موجب شود
کارگران متخصص به اتحادیه اروپا موجب کاهش سوبسيد به اسپانيا و  کاهش 

به این دليل است که در چند ماه اخير . سرمایه های خارجی در اسپانيا خواهد شد
برخی کمپانی های چندمليتی مثل سامسونگ، بایر و فيليپس و حتی کارخانه 

 Sociedad Espanola de Automoviles de(اسپانيایی اتومبيل سازی 
Turismo ( که بخشی از فولکس واگن بوده است مقدمات خروج از اسپانيا را 

  .آماده کرده اند
  

به ) بخوان بورژوازی اسپانيا(دولت آزنار معتقد بود که حفظ منافع اسپانيا 
 و PSOEوابستگی به آمریکا گره خورده است، اما احزاب مخالف او، مانند 

IV معتقدند که این منافع با سنگين تر کردن وزنه همسویی با اتحادیه اروپا ،
به همين دليل بود که دولت آزنار در اشغال عراق با آمریکا . تأمين خواهند شد

                                                 
 The Czech (، چکسلواکی)Poland ( لهستان: کشور جدید١٠عضویت   1

Republic(اسلوواکيا ،) Slovakia(مجارستان ،) Hungary(اسلوونيا ،) Slovenia( ،
  و قبرس)Malta (، مالت)Lithuania (، ليتوانی)Latvia (، التویا)Estonia (استونيا

)Cyprus(در اتحادیه  . 
  

 ETAهمکاری کرد و دولت بوش نيز برای قدردانی از خوش خدمتی های آزنار
  .  را در ليست تروریست ها قرار داد

  
کاری دولت آزنار و همچنين دولت فعلی اسپانيا در اشغال یکی از دالیل هم

عراق، کسب حمایت آمریکا از منافع آنان در خاورميانه و به خصوص مراکش 
سرنوشت سرمایه گذاری های نجومی سرمایه داران اسپانيا در آمریکای . است

  .التين نيز به نقش آمریکا در حفظ امنيت آن مناطق بستگی دارد
  

. ش با اسپانيا می باشد اد که آمریکا نيز خواهان گسترش روابطبه نظر می رس
آمریکا در سال های اخير صدها ميليون دالر خرج پایگاه دریائي اش در 
سواحل اسپانيایی اقيانوس اطلس کرده است و شایع شده است که قصد منتقل 

  . کردن نيروی هایش را از ایتاليا به اسپانيا نيز دارد
  

 شرکت مردم در حرکاتی مثل انتخابات اسپانيا را یک حرکت صرفنظر از اینکه
مستقل سياسی بناميم یا نه، اما ظاهرأ شيوع اینگونه عکس العمل های توده ای و 
استفاده توده های وسيع مردم از انتخابات برای نشان دادن مخالفتشان با رژیم 

خابات اسپانيا به همين دليل انت. ها، ترسی ميان همه دولت ها ایجاد کرده است
سریعأ در رسانه های آمریکا و کشورهای مختلف اروپایی عکس العمل های 

به عنوان مثال یکی از . شدید و خصمانه ای را نسبت به مردم اسپانيا موجب شد
مجالت دست راستی آلمان که ترس و وحشت دولت را در این زمينه منعکس 

تروریست ها در اسپانيا : " است که در سرمقاله خود نوشتDie Zeitکرد مجله 
  .انگار که رأی دهندگان اسپانيا هواداران تروریسم هستند..." پيروز شدند

  
دولت و رسانه های دست راستی آمریکا نيز مردم اسپانيا را ُبزدل خوانده و آنها 

، یکی از Dennis Hastert. را به عقب نشينی در مقابل تروریسم محکوم کردند
دولت آزنار در مقابل تروریست ها ایستادگی : "اه گفتسناتورهای جمهوری خو
اما مردم بعد از یک حمله تروریستی ترسيدند و . کرد و با آنها مبارزه کرد
این ضعف مردم باعث پيشروی تروریست ها خواهد . دولت را عوض کردند

  ."شد
  

خيلی . آمریکا از اسپانيا خشمگين است: "انگليس نيز نوشتThe Sun روزنامه 
مردم اسپانيا با دور انداختن دولت آزنار، تسليم تروریست ها شده .... مگينخش
  ." اند
  

آزنار بعد از بلر مهمترین متحد آمریکا در اروپا بود و به گفته وال استریت 
سقوط آزنار ضربه بزرگی به برنامه های بوش برای بازسازی : "ژورنال

 از PSOEاستفاده تبليغاتی . خاورميانه و مبارزه با تروریسم اسالمی وارد کرد
  ."بمب گذاری مادرید و مخالفت مردم با جنگ باعث شکست آزنار شد

  
سقوط آزنار که در حمایت همه : " انگليس نيز نوشت Independentروزنامه 

جانبه از بوش به تونی بلر پيوسته بود، یک زمين لرزه سياسی محسوب می 
ریکا با جنگ در انتخاب مجدد بوش تأثيرات منفی ای که مخالفت مردم آم. شود

خواهد گذاشت، بی اعتبار شدن بلر به دليل توجيهات اش برای شرکت در 
 در اسپانيا موجب بروز تغييرات اساسی در صحنه PPجنگ، و سقوط حزب 

  ."سياسی این سه کشور اصلی شرکت کننده در جنگ عراق خواهد شد
  

در سياست های امپریاليسم و اما آنچه که مسلم است منشأ تروریسم را باید 
در تاریخ خلق های جهان کم . کشورهای بورژوایی وابسته به آن جستجو کرد

نيستند فاشيست هایی مانند فرانکو، موسولينی، هيتلر، بوش و خمينی که برای 
حفظ رژیم های ضدخلقی به جنایات، جنگ افروزی، زندان و شکنجه و انواع 

  .ن و انسانهای استثمار شده دست زده اندشيوه های تروریستی عليه مبارزی
  

 مارس مادرید به شکلی تراژیک نشان داد که یورش امپریاليست ها ١١جنایت 
مبارزه با "به امنيت و آسایش توده های زحمتکش در اقصی نقاط جهان به اسم 

همچنان ادامه داشته و به قيمت جان انسان های بی گناه که هيچ " تروریسم
  .ست های ارتجاعی دولت هایشان ندارند تمام می شوددخالتی در سيا
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  های سازمان سیاهای سازمان سیا  شرارتشرارت
  ) Steve Kangas (نوشته استیو کانگاس

  ترجمه عبداله باوی
  
  

نوشته زیر از صدها جنایتی که توسط 
 در سطح 1943  بعد از سال CIAسیا 

جهان انجام شد، چند نمونه را تشریح 
  .میکند

  
مایشنامه ای فعالیت های سیا همانند ن

است که تکرار میشود، ابتدا منافع 
آمریکا در خارج توسط یک رهبر محبوب و 
یا منتخب مردم تهدید میشود، مردم از 
رهبر خود دفاع میکنند زیرا او قصد 
. دارد رفرم هایی در کشور صورت دهد

اتحادیه ها را تقویت کند، ثروت را 
دوباره تقسیم کند، صنایع در تملک 

ا ملی کند و برای دفاع از خارجی ها ر
کارگران تأسیسات صنعتی و تجاری را 

چنین تصویری در : مترجم.(کنترل کند
کشورهائی که امپریالیسم در آن ها نفوذ 
داشته امروز دیگر چندان صادق 

  .) نیست
      

به دنبال آن سازمان سیا مخالفین 
ابتدا گروه های . سیاسی را بسیج میکند
 به طور معمول و(راستگرای درون کشور

را به صورت حزب عینیت و ) ارتش
هویت داده و بعد به آنها معامله ای 

اگر شما شرایط ": پیشنهاد میدهد
مساعدی برای منافع ما قائل شوید، ما 

سپس سیا .  "شما را به قدرت میرسانیم
آنها را اجیر کرده، تمرین داده و با 
همکاری آنها دولت موجود را سرنگون 

این مورد از هر حیله و در . میکنند
نیرنگی استفاده میشود همچون تبلیغات، 
با رأی قالبی صندوق را پُر کردن، خریدن 
نمایندگان، اخاذی، تهدید، انتشار روایات 
جعلی درباره مخالفین در نشریات محلی، 
نفوذ در احزاب مخالف سیاسی و متالشی 
کردن آنها، آدم ربایی، شالق زدن، زجر 

ارد کردن زیان اقتصادی، دادن، ارعاب، و
  .تربیت جوخه های مرگ و ترور

  
این اقدامات به یک کودتای ارتشی منجر 
میشود که همیشه یک دیکتاتور راستگرا 

سیا دستگاه . را به قدرت می نشاند

امنیت دیکتاتور را، برای درهم شکستن 
دشمنان همیشگی منافع آمریکا آموزش 

را میدهد که این دشمنان، یا قربانیان، 
 می نامند ولی "کمونیست"همواره 

همیشه اینطور نیست، آن ها تقریبا 
همیشه دهقانان، آزادیخواهان، میانه 
روها، رهبران اتحادیه کارگری، مخالفین 
سیاسی و وکالیی را که برای آزادی و 
دموکراسی فعالیت میکنند، کمونیست 

  .خطاب می کنند
  

این سناریو آنقدر تکرار شده است که 
اسان، مدرسه ویژه ای را که کارشن

دیکتاتورها در آن توسط سیا آموزش می 
 خوانده "مدرسه آمریکایی ها"بینند و 

 و "مدرسه دیکتاتورها"میشود را 
این ( لقب داده اند، "مدرسه آدمکشان"

مدرسه در پاناما شروع به کار کرده ولی 
 Fort(بعد به پایگاه نظامی بنینگ 

Bening (تقل شددر ایالت جورجیا من .(
در این مدرسه نظامیان ارتش های 
آمریکای جنوبی را آموزش میدهند که 

  . چگونه کودتاها را رهبری کنند
  

 در 1987تخمین زده میشود که تا سال 
 میلیون انسان جان 6نتیجه عملیات سیا، 

  1.خود را از دست داده اند
  

رئیس عالیرتبه سابق وزارت کشور، 
قتل عام " یک ویلیام بالم حقیقتا این را

سازمان سیا با ذیحق .  میخواند"آمریکایی
دانستن این عملیات، آن را جزئی از جنگ 

سازمان سیا با . بر علیه کمونیسم میداند
مجموعه ای از دالیل همچون تهدید منافع 
آمریکا، لیبرالیسم و بی ثباتی سیاسی، 
ملت های تیره بخت را هدف عملیات قرار 

هان این نیستند رهبرانی که خوا. میدهد
که واشنگتن به آنها دیکته کند و اظهار 
بیطرفی در جنگ سرد نیز از دالیل 

در حقیقت هیچ چیز . مداخله سیا هستند

                                             
 نتایج تاکتیک های "کلمن مک کارتی   1

  .    1987 دسامبر 13، واشنگتن پست، "مخفی

همچون آرزوی ملتی که خواهان بیطرفی 
در جنگ سرد بوده رؤسای سیا را 

  . خشمگین نکرده بود
  

چیز طعنه آمیز در این همه مداخالت در 
گاهی در دستیابی این است که این امر 

اغلب . به اهداف آمریکا شکست میخورد
دیکتاتوری که با دستگاه امنیتی که سیا 
برای او آموزش داده است به قدرت 
میرسد به یک متخصص رهبری دولت 
پلیسی تبدیل میشود و به دلیل اینکه 
میداند که براحتی سرنگون نمیشود از 
اوامر واشنگتن سر میتابد، سازمان سیا 

میتواند او را با سهولت سرنگون نیز ن
کند زیرا دیکتاتور پلیس و ارتش را در 
کنترل خود درآورده است زیرا از این 
هراس دارد که اینها که با جاسوسان 
آمریکایی همکاری کرده اند آنها را اعدام 

در چنین موقعیتی آمریکا دو راه . کنند
بیشتر ندارد، یا ابراز ناتوانی یا جنگ، 

 سیاستی که پی آیند نمونه چنین
خوانده ) Boomerang effect(تیربرگرد 

میشود ژنرال نوریگا و صدام حسین 
پی آیند تیربرگرد نشان میدهد . هستند

که چرا سازمان سیا با موفقیت تمام 
دولت هایی را سرنگون میکند ولی در 
سرنگونی برخی از دیکتاتورها چنین با 

  .آسانی موفق نمیشود
  

ه می آید نشان میدهد آنچه که در ادام
که سازمان سیا نمی تواند تغییرپذیر 

این سازمان به طور بنیادی و . باشد
  .فرهنگی فاسد است

  
در دوره آماده باش در جنگ : 1941 

جهانی دوم، پرزیدنت روزولت، اداره 
 Office of(هماهنگ کنندگان اطالعات 

Coordinator of Information- OCI ( را
ال ویلیام دونوان به تأسیس کرده و ژنر

  .عنوان رئیس آن انتخاب میشود
  

پرزیدنت روزولت این سازمان :  1942
را برای انجام عملیات مخفی تجدید 

سازمان کرده و اداره خدمات استراتژیک 
)OSS (ژنرال دونوان به عنوان . نامید

رئیس باقی ماند و او افراد بیشماری از 
ثروتمندان و قدرتمندان را به خدمت 

  .ود گرفتخ
     

ژنرال دونوان کلیسای کاتولیک : 1943
در ایتالیا را برای انجام عملیات جاسوسی 

این همکاری در . آمریکا به خدمت گرفت
تمام طول جنگ سرد همچنان ادامه 

  .داشت
  
در دوره ای که دیگر ادارات : 1945 

دولتی در حال تعقیب و پی گرد قانونی 
ی در نازی ها بودند، جاسوسان آمریکای

حال انتقال آنها به داخل کشور بودند، که 
البته بدون مجازات و برای استفاده از 

مهمترین این . آنها بر علیه شوروی سابق
نازیست ها، راینهارد گلن رهبر 
جاسوسان آلمان نازی بود که شبکه ای از 
جاسوسان در اتحاد شوروی سابق ایجاد 

با دعای خیر آمریکا، راینهارد . کرده بود
 را تأسیس کرد که از "سازمان گلن"گلن 

اعضاء سابق جاسوسان نازی تشکیل شده 
از . و دوباره در شوروی فعال شدند

کسانی که در این شبکه فعال بودند 
مأموران امنیت همچون آلفرد سیکس 

که یهودیان زیادی را (امیل آگوسبورگ 
قصاب (، کالوس باربی ) قتل عام کرد

آدمکشی که  (، اتو ون بولشوینگ) لیون
این سازمان ). با آیشمن همکاری داشت

  و سازمان نوبنیان سیا OSSپُلی شد بین 
)CIA.(  
  

گلن قابلیت ارتش شوروی را زمانی 
بزرگ جلوه داد که شوروی در حال 

این . بازسازی کشور ویران شده خود بود
فقط به خاطر مهم جلوه دادن خود برای 

 گلن 1948در سال . گریز از مجازات بود
تقریبأ آمریکا را متقاعد کرده بود که 
جنگ قریب الوقوع بوده و غرب می 

در دهه . بایستی پیشدستانه حمله کند
 با اطالعات دروغین موقعیت را خیلی 50
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کمی بعد شوروی با . بدتر جلوه میدهد
کمک جاسوسان دوجانبه در این سازمان 
  .نفوذ کرده و آن را از هم متالشی میکند

  
زیدنت ترومن برای پشتیبانی پر: 1947

از راستگرایان یونان بر علیه کمونیستها 
خواهان  کمک نظامی شد، و در تمام دوره 
جنگ سرد، واشنگتن و سیا از تمام 
رهبران بدنام یونان که سیاهه ای رقت 
انگیز از حقوق بشر داشتند پشتیبانی 

  . کرد
  

در این سال بود که سیا رسمأ تشکیل 
من الیحه امنیت ملی پرزیدنت ترو. شد

را امضاء میکند که شامل تأسیس 
. سازمان سیا و شورای امنیت ملی است

سیا مسئول پاسخگویی به رئیس جمهور 
توسط شورای امنیت ملی بوده و هیچ 
. نظارت پارلمانی بر آن اعمال نخواهد شد

اساسنامه آن اجازه میدهد که سیا به هر 
عملی که شورای امنیت دستور میدهد 

ت بزند، و این روزنه ای برای تمام دس
حیله های کثیف و عملیات پنهانی سازمان 

  .سیا باز میکند
  

سازمان سیا بخش عملیات نظامی : 1948
مخفی را در سازمان خود ایجاد میکند که 
اداره هماهنگی سیاست خوانده شده و 
تحت رهبری وکیل وال استریت فرانک 

 طبق یک اساسنامه. ویزنر قرار میگِرد
تبلیغات، "مخفی، مسئولیت این سازمان 

جنگ اقتصادی، تخریب، ویرانی، 
خرابکاری علیه دشمن و کمک به سازمان 
های تروریستی و پشتیبانی از عناصر 

، تعیین می "ضدکمونیست در جهان آزاد
  .شود

  
سازمان سیا در هر انتخاباتی که : 1948

پیروزی کمونیست ها را امکان میداد با 
 پروپاگاندا، تهدید و زدن خرید حق رأی،

رهبران اپوزیسِون و نفوذ در سازمان ها 
و متالشی کردن آنها، انتخابات را به فساد 
می  کشاند تا کمونیست ها شکست 

  .بخورند
  

سیا اولین بنگاه خبرپراکنی : 1949
خارجی، رادیو آزاد اروپا را به راه می 

بعد از دهها سال، انتشار اخبار . اندازد
 طور زننده ای دروغین و قلب آنچنان به

شده است که برای مدتی انتشار نسخه 
های آنها در داخل آمریکا غیرقانونی به 

  .حساب آورده میشود

در همین سال سیا شروع به خدمت 
گرفتن سازمانهای انتشاراتی، مطبوعات و 
روزنامه نگاران برای جاسوسی و 

فرانک ویزنر، آلن . پروپاگاندا میکند
د هلمز و فیلیپ گراهام این دالز، ریچار

گراهام . مسئولیت را عهده دار میشوند
ناشر واشنگتن پست، که یکی از مهره 

به تدریج . های عمده سازمان سیا شد
مطبوعات سیا شامل کانال های تلویزیونی 

ABC, NBC, CB,  ،و تایم، نیوزویک  
رویتر، آسوشیتدپرس و نشریات 

 سازمان و 25بتدریج . هرست، میشود
 روزنامه نگار جزء ابزار تبلیغاتی سیا 400

  .میشوند
  

سیا با یک کودتای ارتشی، : 1953
دولت ملی محمد مصدق را بعد از ملی 
کردن نفت سرنگون کرده و دیکتاتوری 
چون شاه را به قدرت میرساند که 
سازمان امنیت او به وحشیگری گشتاپو 

  .می ماند
  

در همین سال سیا شروع به آزمایش 
. ر مورد کنترل هوش می کندهایی د

رسواترین این قسمت از پروژه، دادن 
مواد مخدر بسیار قوی به اشخاص مورد 
آزمایش بدون آگاه کردن آنها و یا 
برخالف میل آنهاست که باعث خودکشی 

ولی عملیات . کردن چندین نفر شد
قسمتی از وجوه . فراتر از این میرود

این پروژه توسط راکفلر و موسسه 
 و پژوهش شامل شستشوی فورد،

مغزی، هیپنوتیزم و دیگر اشکال تلقین 
  .است

  
سیا با یک کودتای ارتشی، : 1954

جاکوب آربنز را در گواتماال که از طریق 
انتخابات به قدرت رسیده بود سرنگون 

آربنز قصد داشت که شرکت . کرد
یونایتد فروت را که راکفلر صاحب آن 

 در بوده و رئیس سیا آلن دالس سهامی
بعد از آربز . آن داشت را ملی اعالم کند

چندین دیکتاتور به قدرت رسیدند که 
با سیاست ستمگرانه خود بیش از صد 

  .هزار گواتماالیی را به قتل رساندند
  

افسر سازمان سیا، :  1958 - 1954
ادوارد النزدیل به مدت چهار سال سعی 
کرد تا رهبر کمونیست ویتنام شمالی را 

سیا .  ها سرنگون کندبا همه نیرنگ
همچنین سعی کرد تا دست نشانده خود 

این تالش . را بر ویتنام جنوبی حاکم کند

شکست خورد زیرا دیکتاتور دست 
نشانده هرگز در جهت برقراری 
دموکراسی و از بین بردن فقر مردم 

نتیجه شکست های سیا . گامی برنداشت
باعث باال گرفتن جنگ و آتش سوزی و 

  .ا در ویتنام شدمداخله آمریک
  

رادیو آزاد اروپا مردم : 1956
مجارستان را با پخش سخنان خروشچف 
که در یک جلسه محرمانه گفته شده و 
در آن استالین را محکوم میکرد، تحریک 

در این سخنرانی همچنان به کمک . کرد
های آمریکا به مبارزه مجارستانی ها 

این باعث آغاز شورش . اشاره شده بود
ای میشود که باعث اشغال مسلحانه 

کشور توسط شوروی شد با یک درگیری 
 سرباز 7000که سبب کشته شدن 

  . مجارستانی میشود30000روسی و 
  

در الئوس سیا هر  : 1973 - 1957
سال یِک کودتا انجام میدهد تا انتخابات 

مشکل، گروه . دموکراتیک را باطل کند
چپگرای پاتت الئو است که به خاطر 

اران بسیار، توانایی داشتن هواد
در . عضویت در دولت ائتالفی را دارد

 سیا یک ارتش سری از 50اواخر دهه 
سربازان مزدور برای حمله به پاتت الئو 

بعد از آنکه این ارتش . تشکیل داد
ساخته شده سیا تلفات سنگینی متحمل 
شد آمریکا شروع به بمباران الئوس 

بمب هایی که بر سر مردم ریخته . کرد
 بیش از بمب هایی بود که در جنگ شد

یک . جهانی دوم استقاده شده بود
چهارم جمعیت الئوس مهاجر شده و 

  .بسیاری در غارها زندگی میکنند
  

) پدر(نظامیان آمریکا، دوالیه : 1959
او . دیکتاتور هائیتی را کمک می کنند

نیروی پلیس ویژه خودش را تشکیل 
میدهد که این نیرو باعث قتل صد 

آمریکا هرگز در .  نفر می شوندهزار
مورد نقض حقوق بشر اعتراضی نمی 

  .کند
  

 کوبایی تبعیدی را 1500سیا : 1961
. برای انجام عملیاتی به کوبا می فرستد

این عملیات که تصور می شد باعث 
شورش عمومی بر علیه فیدل کاسترو 
شود شکست خورد و نیز حمله هوایی 

وی که سیا از آن حرف زده بود نیز ر
این اولین عقب نشینی سِا بود که . نداد

باعث اخراج رئیس سیا آلن دالس توسط 
  .رئیس جمهور وقت جان کندی شد

       
در جمهوری دومینیک، سیا، رافائل 
تروخیلو را، که یک دیکتاتور جنایتکار 

 1930بوده و واشنگتن از سال 
. پشتیبانی کرده بود به قتل می رساند

 آنچنان زیاد شده منافع تجاری تروخیلو
  .بود که با منافع آمریکا رقابت می کرد

  
در اکوادر سیا با کمک نیروی نظامی، 
رئیس جهمور منتخب مردم، خوزه 
. والسکو را مجبور به استعفاء میکند

معاون رئیس جمهور، کارلوس آروسمانا 
جانشین او میشود و سیا معاون او را 

  .خود تعیین میکند
  

هور منتخب در کنگو سیا رئیس جم
مردم، پاتریس لومومبا را به قتل می 

ولی پشتیبانی از سیاست . رساند
لومومبا آنچنان قوی است که سیا به 
آسانی نمی تواند مخالفی را جانشین او 

چهار سال اغتشاش و هرج و مرج . کند
  .پی آمد آن است

  
در جمهوری دومینیک سیا : 1963

رئیس جمهور منتخب، خوان بوش را در 
ودتا سرنگون کرده و یک حزب یک ک

دست راستی سرکوبگر را به قدرت می 
  .نشاند

                 
در اکوادر سیا با یک کودتای ارتشی 
رئیس جمهور آروسمانا، که سیاست 
هایش برای واشنگتن غیرقابل قبول بود 

یک گروه ارتشی . را سرنگون می کند
حکومت را به دست گرفته، انتخابات را 

و حقوق بشر را زیرپا می ملغی کرده 
  .  گذارند

    
در برزیل سیا با یک کودتا، : 1964

رئیس جمهور خوآو گوالت را سرنگون می 
حزبی که قدرت را به دست می . کند

گیرد در طی دو دهه یکی از 
. خونخوارترین ها در تاریخ می گردد

ژنرال کاستلو برانکو اولین جوخه مرگ را 
ی پلیس تشکیل داد و همچنین گروه ها

 را شکار می "کمونیست ها"مخفی که 
 "کمونیست ها"اغلب این . کردند

. مخالفین سیاسی ژنرال برانکو بودند
بعدها مشخص شد که سیا جوخه های 
  .مرگ را تمرین و آموزش می داده است
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 در اندونزی، سازمان :1965                 
سیا، سوکارنو رئیس جمهور منتخب مردم 

سیا از . ودتا سرنگون می کندرا با یک ک
 سعی کرده بود که سوکارنو 1957سال 

را از بین ببرد، و آنهم به دلیل اعالم 
جانشین او ژنرال . بیطرفی در جنگ سرد

 تا یک میلیون را 500000سوهارتو بین 
  .قتل عام می کند

  
در کنگو با کمک یک کودتای ارتشی 
توسط سیا، موبوتو سسه سکو همچون 

. ر به قدرت می رسدیک دیکتاتو
موبوتوی منفور و سرکوبگر با استثمار و 
به فقر کشاندن مردم، میلیاردها دالر 

  .برای خود اندوخته می کند
  

شکنجه گر بدنام سیا، دان : 1969
میترایون به اروگوئه می آید، در کشوری 
که در جریان کشمکش های سیاسی چند 

نیروهای راستگرا از . پاره شده است
ای آخرین چاره استفاده می شکنجه بر

میترایون آنها را متقاعد می کند . کردند
که از شکنجه به طور روزمره و عمومی 

روش های شکنجه ای که . استفاده کنند
او به جوخه های مرگ آموخت با شکنجه 

او به مرور . های نازیستها برابری می کرد
زمان آنچنان باعث وحشت شده بود که 

او را ربوده و به قتل در نهایت انقالبیون 
  .رساندند

  
سازمان سیا در شیلی اولین : 1973

منتخب و رهبر سوسیالیست در آمریکای 
جنوبی، سالوادر آلنده را سرنگون و به 

مشکل از آن زمان شروع . قتل می رساند
شده بود که آلنده شرکت های آمریکایی 

سیا ژنرال آگوستینو . را ملی اعالم کرد
او می کند که او پینوشه را جانشین 

هزاران نفر از جمله رهبران کارگران و 
  .سیاسی های چپگرا را به قتل می رساند

       
در نیکاراگوئه آناستاسیو : 1979

ساموزا، دیکتاتوری که توسط سیا 
. پشتیبانی میشد سقوط می کند

ساندینیست های مارکسیست حکومت را 
دلیل محبوبیت . به دست می گیرند

برنامه های عمرانی و ساندینیست ها 

ارتش شخصی . ریشه کنی فقر است
ساموزا که منفور و قاتل بودند، گارد ملی 

این گارد ملی است که . خوانده می شدند
  . بعدها کنتراس خوانده میشود

  
سیا با شروع به فروختن سالح به : 1981

ایران با قیمت های بسیار گزاف، مخارج 
کنتراس را برای مبارزه بر علیه 

برنامه ای . ندینیست ها تأمین می کندسا
که سیا برای کنتراس تخصیص داده 
شامل تخریب، پروپاگاندا، شکنجه، قتل و 

  .ترور سیاسی است
  

در هندوراس سیا کتابچه : 1983
 را "بهره کشی از منابع انسانی"راهنمای 

به نظامیان میدهد که در آن آمده است 
 گردان". چگونه انسان ها را شکنجه کنند

 از این روش با آگاهی کامل سیا "316
روی هزاران چپگرا استفاده می کند که 

  . باعث قتل خیلی ها می شود
   

آمریکا به پاناما هجوم می برد تا : 1989
ژنرال نوریگا، دیکتاتوری را که خود به 

ژنرال . حکومت نشانده بود سرنگون کند
 در لیست 1966مانوئل نوریگا از سال 

 1972ا بوده و از سال حقوق بگیران سی
با آگاهی سیا در قاچاق مواد مخدر دست 

 نوریگا با 80در اواخر دهه . داشت
استقالل کامل به کارهای خود ادامه داد 
که این مورد قبول واشنگتن نبوده و به 

  .همین دلیل او را دسگیر نمودند
  

این عملیات سیا برای حفظ منافع آمریکا 
، منافع دو سوال را برمی انگیزد، یک

کدام آمریکایی؟ سازمان سیا همیشه 
خواستار دیکتاتورهای راستگرا بوده تا 
به آمریکایی ثروتمند اجازه دهد که 
کارگر ارزان را استثمار کرده و منابع آن 
کشور را به تاراج ببرند، ولی فقیر 
آمریکایی و طبقه متوسط باید در جنگ 
هایی همچون جنگ ویتنام قیمت این 

   را بپردازندعملیات سیا
  

و سوال دوم آنکه چرا منافع آمریکا بر 
  حقوق بشر ارجحیت دارد؟

  
  

  

  نکاتی در باره نکاتی در باره 
  ... ... تاریخ سازمان چریکهایتاریخ سازمان چریکهای

   ) )88بقیه از صفحه بقیه از صفحه ( ( 
  

رفیق مفتاحی در دوران فعالیت های دانشجوی با 
رفیق سیف دلیل صفائی که از اعضای گروه جنگل بود 

تمایالت مارکسیستی آنها از . رفاقت و دوستی داشت
هم مطلع بودند اما از فعالیت های تشکیالتی همدیگر 

در یکی از دیدارهای اتفاقی شان، بحث . بی اطالع بودند
هایشان روی مسئله راه انقالب ایران متمرکز می شود و 
هر دو می بینند که در یکسری از زمینه ها نزدیکی های 

ایشان می همین امر باعث تداوم دیداره. زیادی دارند
شود و در جریان این دیدارها بیشتر با نظرات هم آشنا 

در همین زمان، علی اکبر صفائی که جهت . می شوند
سازماندهی دسته کوه از فلسطین به ایران آمده بود در 
جریان این بحث ها قرار گرفته و در نتیجه قرار می 
شود که مالقاتی بین عباس و یکی از رفقای جنگل 

 بنابراین ترتیب مالقات عباس با صفائی .صورت بگیرد
داده می شود که چون آنها از قبل همدیگر را می 
شناختند علیرغم همه مخفی کاری هایی که صورت 
گرفته بود متوجه هویت واقعی همدیگر می گردند و 

این امر جوّ اطمینان بیشتری بر دیدار آنها حاکم می 
هیچ یک ولی به دلیل رعایت مالحظات امنیتی . سازد

حاضر نمی شوند حدود و ثغور گروه خود را روشن 
سازند و این ناروشنی بر سیر مباحثات آنها کامالً تأثیر 

در جریان بحث ها، صفائی که در حال . می گذارد
تدارک و سازماندهی دسته متحرک پارتیزانی در کوه 
بود و در این زمینه گام هایی نیز برداشته بود بیش از 

 کوه تأکید می کند و تأکیدات عباس اندازه بر نقش
مفتاحی مبنی بر تقدم تاکتیکی شهر بر کوه را به 
. حساب کم بها دادن عباس به کوه و روستا، می گذارد

این مسائل پیشرفت مباحثات را کُند می کند؛ در نتیجه 
دو طرف که موقعیت تشکیالتی خود را برای همدیگر 

 رفقای باالتری آشکار نکرده بودند قرار می گذارند که
در نتیجه قرار . از دو گروه به مباحثات ادامه دهند

دیدار بین مسعود احمدزاده و حمید اشرف گذاشته می 
در جریان این دیدارهاست که گروه جنگل، . شود

 که در کتاب مبارزه -تئوری تدوین شده از سوی رفقا 
مسلحانه هم استراتژی و هم تاکتیک تشریح گردیده 

مالً پذیرفته و شرایط همکاری و ادغام دو  را کا-است 
در جریان همکاری عملی بین دو . گروه آماده می شود

گروه، رفیق احمد فرهودی که مخفی شده بود از طرف 
گروه احمدزاده به کوه فرستاده می شود و قرار می 

شود که در اولین فرصت، ده رفیق دیگر جهت تقویت 
مدزاده به کوه دسته پارتیزانی کوه از طرف گروه اح

 که -به این ترتیب، ارتباط دو گروه . فرستاده شوند
حال به وسیله مسعود احمدزاده و حمید اشرف پیش 

.  هر روز نزدیک و نزدیک تر می شود-برده می شد 
حمید اشرف آنچنان تحت تأثیر دانش و قدرت 
استدالل و شیوه برخورد علمی رفیق مسعود قرار می 

 می خواست از او نام ببرد از او گیرد که همواره هرگاه
به عنوان رفیق نابغه ای نام می برد که  فقدانش برای 

  .جنبش کمونیستی غیرقابل جبران است
 49 بهمن سال 19همانطور که می دانید در 

دسته کوه به پاسگاه سیاهکل حمله کرد و در فاصله 
 اسفند در جریان یکسری درگیری که به 8 بهمن تا 19

دادی از نیروهای دشمن انجامید رفقای کشته شدن تع
و سرانجام . گروه جنگل دستگیر و یا کشته شدند

 نفر از این 13 اسفند ماه همان سال، 26دشمن در 
  . رفقای قهرمان را وحشیانه اعدام نمود

به دنبال این اقدام وحشیانه، رفقای باقی مانده 
حمید اشرف، صفاری آشتیانی، منوچهر بهایی پور، (

که یک تیم ) پیرونذیری و اسکندر صادقی نژادرحمت 
پنج نفره نظامی را تشکیل می دادند تیمسار فرسیو، 
رئیس دادستانی ارتش، را آماج گلوله های خود قرار 
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. داده و او را به سزای اعمال جنایت کارانه اش رساندند
در همین زمان بود که پروسه ادغام دو گروه به نتیجه 

 رفیق مزبور به همراه دو رفیقِ 5ی رسید و این رفقا؛ یعن
علنی، در گروه رفقا احمدزاده، پویان، مفتاحی ادغام 

  .شدند
همانطور که در ابتدای این بحث تذکر دادم این 
شمائی کلی از چگونگی شکل گیری چریکهای فدائی 
خلق می باشد وگرنه در صورت فرصت در هر مورد می 

یشتر به توان به طور مفصل تر و با ذکر جزئیات ب
  .توضیح مسائل پرداخت

حال اجازه بدهید به گروه رفقا پویان، احمدزاده 
و مفتاحی برگردیم و برخی از ویژگی های این گروه را 

  .طرح کنیم
 ، گروه در 49 تا 46در فاصله سال های 

چارچوب اهدافی که برای خود قائل شده بود به یک 
کار عظیم تئوریک دست زد که در تاریخ جنبش 

تقریباً اکثر آثار . نیستی ایران بی سابقه بودکمو
کالسیک مارکسیستی مورد مطالعه قرار گرفت و الزم 

تا آنجا که مقدور بود و شرایط . ترین آنها ترجمه شد
اجازه می داد، شرایط عینی جامعه مورد مطالعه و 
بررسی و تحقیق قرار گرفت و نتیجه همه این مطالعات 

هایی و یا ترجمه هایی در و مباحثات به صورت نوشته 
حال این واقعیت را . اختیار جنبش انقالبی قرار گرفت

مقایسه کنید با تِم اصلی تبلیغات حزب توده بر علیه 
چریکهای فدائی که همواره بر جوانی و ناآگاهی آنها 
تکیه می کرد و متأسفانه برخی ساده اندیشان نیز این 

  !ادعاها را تکرار می کردند
ایطی که حتی صدیق ترین خالصه در شر

انقالبیون برای دست یابی به تئوری انقالبی به شوروی، 
چین و کوبا رجوع می کردند و یا برخی در تالش بودند 
تا رهبری خائن حزب توده را سر عقل بیاورند و یا 

 "احیاء"حزب توده را به مثابه حزب طبقه کارگر 
و رفقای ما در زیر سلطه سرنیزه و تعقیب . نمایند

مراقبت های ساواک، بیشترین آثار مارکسیستی را 
مطالعه و شرایط جامعه را تحلیل کرده و تالش کردند 
تا به معضالتی که در مقابل جنبش کمونیستی 

برای اینکه . قرارگرفته بود پاسخی عینی و واقعی دهند
در فضای آن سال ها بهتر قرار بگیرید اجازه بدهید که 

 ، گروهی در 48در سال .  کنمموردی را برایتان تعریف
 "گروه فلسطین"ایران دستگیر و محاکمه شد که به 

یکی از مسئولین این گروه، فردی بود به . معروف شد
.  معروف شده بود"احمد مائو"نام احمد صبوری که به 

معروف بود که او ضمن رونویسی از آثار مائو، به جای 

ن  را می نوشته و ضم"ایران" کلمه "چین"کلمه 
 ، این به اصطالح البته قابل فهمبرخی تغییرات الزم و 

 را به نام خودش در اختیار "زنده و عینی"تحلیل های 
جدا از همه مسائلی که این روش ! رفقایش قرارمی داده

های ناسالم و شناخته شده با خود دارد اما این نمونه 
خود از این واقعیت نیز پرده برمی دارد که به واقع در 

مان خیلی از روشنفکران برای پیدا کردن راه آن ز
مبارزه در ایران، مرجعی جز صرفاً متون مارکسیستی و 

در حالیکه گروه رفقا . مطالعه تئوریک نمی شناختند
پویان، احمدزاده، مفتاحی اساساً اینطور نبودند و به 

در واقع این رفقا جزء . مسائل چنین نمی اندیشیدند
ین رسم را در جنبش اولین کسانی بودند که ا

کمونیستی ایران آوردند که برای درک جامعه باید به 
به . واقعیات پیرامون و شرایط عینی جامعه مراجعه نمود

همین دلیل هم هر رفیقی ضمن مطالعه مارکسیستی در 
حد امکانات و توانائی های خود وظیفه یافت به بررسی 
ه مسائل محیط زندگی و محل کار خود پرداخته و گرو
. را در جریان دانسته ها و دستاوردهای خود قراردهد

حاصل این برخوردها، یکسری گزارشات زنده و عینی 
از جامعه بود که به گروه در شناخت جامعه کمک 

 به خصوص در دو زمینه این گزارشات -فراوان نمود 
به گروه در درک عینی از مسائل جامعه بی اندازه 

 "حات ارضی شاهانهاصال"اول در شناخت : کمک کرد
 مطرح شده بود و در آن زمان به یکی 41که در سال 

از مسائل مهم جنبش انقالبی تبدیل شده بود، و مورد 
دیگر، در شناخت درست از مسئله ارتباط گیری با 
کارگران و معضالتی که در آن سال ها در این زمینه 

  .وجود داشت
ید در رابطه با مورد اول؛ یعنی اصالحات ارضی، با

بدانیم که در آن زمان از یک سو دستگاه تبلیغاتی 
رژیم وابسته به امپریالیسم شاه با تکیه بر این اقدام، 
رژیم حاکم را مستقل و ملی جلوه می داد و تبلیغ می 

 که بعدها به - گانه 6کرد که با انقالب سفید و اصول 
گام های بزرگی در جهت منافع - اصل تغییر کرد 12

قانان برداشته است و در این تبلیغ به کارگران و ده
خصوص از همکاری روشنفکران بریده و خائنین به 
سوسیالیسم نیز سود می جست و از سوی دیگر درست 
در همین راستا حزب توده مدعی بود که با انقالب 

 در سطح جامعه رخ داده و "مثبتی"سفید، تغییرات 
مایه داری شیوه تولید فئودالی از بین رفته و گذار به سر

آغاز شده در نتیجه تضادهای جامعه تخفیف پیدا کرده 
 فرا نرسیده و مسئله سرنگونی "مبارزه قطعی"و لحظه 

در تقابل با این . رژیم شاه در دستور قرار ندارد

تبلیغات و این تحلیل غیرانقالبی، یکسری از روشنفکران 
چپ نیز مدعی می شدند که اساساً هیچ گونه تغییری 

رفته، فئودالیسم هنوز پابرجاست و از این صورت نگ
نتیجه می گرفتند که شرایط عینی برای مبارزه مسلحانه 

حتی بعضی از چپ ها که افراد . از بین نرفته است
صادق و انقالبی ای بودند، تصور می کردند که 
اصالحات ارضی عقب نشینی رژیم در مقابل جنبش 

شناخت در چنین شرایطی، مسئله . های دهقانی است
درست از اصالحات ارضی شاهانه به یکی از مسائل 

در چنین شرایطی، . مبرم جنبش انقالبی تبدیل شده بود
رجوع رفقا به محیط های روستائی و تحلیل عینی 
شرایط روستاها به آنها کمک کرد تا به این تحلیل 

اصالحات ارضی نه به : مارکسیستی دست یابند که
هقانی و تخفیف تضادها در دلیل مقابله با جنبش های د

روستا بلکه به مثابه یک اقدام ضدمردمی جهت بسط و 
گسترش سلطه امپریالیستی در اقصی نقاط ایران رخ 
داده و این اصالحات نه تنها تضادهای داخلی سیستم را 
تخفیف نداده بلکه با حل برخی تضادهای فرعی و 
ایجاد تضادهای جدیدی به تضادهای نظام حاکم، 

 حدت بیشتری هم بخشیده و در نتیجه زمینه شدت و
انقالب از بین نرفته و حلقه اصلی مبارزه کماکان 
سرنگونی سلطه امپریالیستی و دیکتاتوری ذاتی آن و 
استقرار دیکتاتوری خلق به رهبری طبقه کارگر می 

  .باشد
برای اینکه توجه رفقا را به کار عظیمی که در 

لب کنم، به برخی از زمینه شناخت روستاها انجام شد ج
تحلیل ها و گزارشات روستائی آن زمان صرفاً اشاره 

  .می کنم
رفیق فرهودی، با همکاری رفقای دیگرش، 
تحلیل بسیار زنده ای از اصالحات ارضی و نتایج آن در 

رفیق بهروز دهقانی روستاهای . مازندران تهیه کرده بود
فیق ر. شرق آذربایجان را مورد مطالعه قرارداده بود

نابدل در مورد زندگی توده های شهر و روستاهای 
این رفقا حاصل این . غرب آذربایجان تحقیق کرده بود

مطالعات را در جزواتی در اختیار بقیه اعضاء گروه 
 که از -قرارداده بودند و یا رفیق محمد تقی زاده 

شاگردان بهروز دهقانی بود و به عنوان سپاهی دانش به 
 تحلیلی از یکی از روستاهای -اصفهان رفته بود 

 که خود بلوچ -اصفهان تهیه کرده بود و یا رفیق گَلوی 
 گزارش مفصلی از اوضاع زندگی مردم در -بود 

و ده ها نمونه . بلوچستان در اختیار گروه قرارداده بود
  .دیگر
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مورد دوم، که این شیوه برخورد به گروه در درک عینی 
رتباط با کارگران و کار از جامعه کمک نمود، در زمینه ا
رفقای کارگر گروه، از . در محیط های کارگری بود

جمله رفیق حسن نوروزی که خود از کارگران آگاه و 
کمونیست آن زمان بود مشاهدات و تجربیات فعالیت 
های خود در محیط های کارگری را در اختیار گروه 
قرار داده بود و رفیق مناف فلکی که خود سال های 

از زندگی اش در محیط های کارگری سپری زیادی 
شده بود، و کالً رفقای شاخه تبریز، به دلیل تجربیات 
شان در کار با کارگران و آموزش آنها به تجربیاتی 
دست یافته بودند که به گروه در شناخت واقعی مسائل 

بر اساس گزارشات رفقا و . کارگری خیلی کمک نمود
س های کارگری جمع بندی فعالیت های آنها و تما

شان، گروه به این نتیجه رسید که اگر هدف و منظور از 
ارتباط با طبقه؛ ارتباط تشکیالتی با طبقه و نه ارتباط با 
تک تک کارگران به صورت مجزاست، بنابراین 
برقراری چنان ارتباطی با توجه به شرایط ایران امکان 
پذیر نمی باشد چرا که در درجه اول، خودِ طبقه در 

گان های طبقاتی اش همچون سندیکا و غیره متشکل ار
گروه در حالیکه با تعداد قابل توجهی . نشده است

رفقای کارگر ارتباط داشت و یکسری از این کارگران 
عضوء گروه شده بودند اما در عمل به این نتیجه رسید 
که به دلیل فقدان تشکل های کارگری مثل سندیکاها 

س در محیط های کارگری و و غیره و به دلیل سلطه پلی
تأثیر خیانت های مدعیان قبلی مبارزه و اثرات تبلیغات 
منفی رژیم روی کارگران، امکان کار توده ای در محیط 

تجربیات گروه نشان می داد . کارگری وجود نداردهای 
که در حالیکه می شود با این یا آن کارگر تماس 

  .گرفت اما کار توده ای نمی شود کرد
بیات در شرایطی کسب می شد که گروه در این تجر

آیا باید در پی ایجاد حزب : مقابل این سؤال که
پرولتاریا بود یا تشکیل هسته مسلحانه در روستا و آغاز 
جنگ چریکی؟ به طور ذهنی جنگ چریکی را رد کرده 
و پذیرفته بود که هدف گروه باید ایجاد حزب 

 حزبی  لنینست باشد و برای ایجاد چنین-مارکسیست
. نیز دو وظیفه اساسی برای خود و بقیه گروه ها قائل بود

از یک طرف معتقد بود که باید کادرهای آینده این 
حزب را تربیت کند و از طرفی زمینه چنین حزبی را در 

اما تجربه کار در میان . میان توده ها فراهم نماید
کارگران عمالً پیشبرد چنین وظیفه ای را ناممکن می 

 به همین دلیل گروه به درک تفاوت های ساخت و

 شرایط ایران زیر دیکتاتوری رژیم بزرگی که بین
وابسته شاه با کشورهای دیگر وجود دارد، رهنمون 

در تجربیات طبقه کارگر در انقالبات دیگر . گشت
همواره عناصر و اجزاء متشکله حزب، کادرها و گروه 

بارزه هایی که هر یک به فراخور خود در زندگی و م
مبارزه . عملی کارگران شرکت دارند، فراهم است

اقتصادی و سیاسی و ارتباط عناصر پیشرو با کارگران 
وجود دارد ولی وجود پراکندگی، خرده کاری و دید 
. محدود است که یک سازمان وسیع حزبی را می طلبد

در حالیکه درتجربه ایران هیچکدام از این پارامترها 
در نتیجه ما .  وسیع وجود نداشتموجود نبود یا به طور

 حزبی که قرار -در شرایطی از حزب سخن می گفتیم 
بود استراتژی، تاکتیک مبارزه را تدوین کرده و مبارزه 
مسلحانه را که به اجتناب ناپذیریش جنبش کمونیستی 

 که شرایط مادی مبارزه، -واقف بود را آغاز کند
ه همین دلیل الزامات تشکیل آن را فراهم نکرده بود و ب

هم رفقا بار دیگر به بررسی تجربیات انقالبات پیشین با 
توجه به دستاوردهای تجربی خودشان پرداختند و به 
دلیل برخورد جدی با مسائل، که شرط صداقت انقالبی 
است، خیلی زود به این نتیجه رسیدند که خود حزب 
نیز در جریان مبارزه مسلحانه است که شکل می گیرد 

به این ترتیب، خالقیت . ایف خود عمل می کندو به وظ
رفقا به این مهم نائل شد که مبارزه مسلحانه را می 

 نظامی آغاز نمود و –توان با تکیه بر سازمان سیاسی 
این سازمان که استراتژی سیاسی و نظامی مبارزه را 
تواماً پیش می برد در جریان فعالیت های خود شرایط 

این . کارگر نیز مهیا می نمایدرا برای ایجاد حزب طبقه 
نوآوری به رفقا امکان داد تا بر بن بست مبارزاتی 
حاکم بر آن سال ها غلبه کرده و راه انقالب را با 
فعالیت های خستگی ناپذیر خود در مقابل توده ها قرار 

در جریانِ رسیدنِ گروه به ضرورت مبارزه . دهند
ن مورد مسلحانه، از همه رفقا خواسته شد تا در ای

نظرات شان را بنویسند و هر کس قرار شد درمورد 
استراتژی و سازمان مورد نظر، نظرش را بنویسد و راه 

در . انقالب و سازمان آن را مورد بحث قرار بدهد
 اثر در این زمینه ها 25جریان این مباحثات، حداقل 

تدوین شده بود که جزوه رفیق پویان یکی از اولین 
ه و جزوه رفیق مسعود یکی از جزوات در این زمین

به همین دلیل هم . آخرین جزوات در این مورد بود
پویان در مقدمه ای که بر جزوه اش نوشت از تکامل 

متأسفانه همه آن . بعدی نظرات گروه صحبت کرد

همانطور که مالحظه می . جزوات به دست ساواک افتاد
کنیم رسیدن گروه به تئوری مبارزه مسلحانه به مثابه 

 لنینیسم با شرایط ایران، –انطباق خالق مارکسیسم 
در مورد خود مبارزه . پروسه خاصی را دنبال کرد

 شروع و تا "دفاع از خود مسلحانه"مسلحانه، از درک 
مبارزه مسلحانه به مثابه " و سپس "تبلیغ مسلحانه"

  .، ارتقاء یافت"هم استراتژی و هم تاکتیک
ز توجه تان را اجازه بدهید که در همین زمینه با

  .به موردی جلب کنم
وقیتکه رفقا در جریان تحول فکری خود به این 
نتیجه رسیدند که بدون سالح حتی حفظ روابط 
سازمانی نیز ممکن نیست، از آنجا که در ابتدا اسلحه 
ای وجود نداشت، برخی از رفقا با چاقو خود را مسلح 
می کردند تا در صورت برخورد با دشمن حداقل 

در همین زمان بود که .  مانوری داشته باشندقدرت
ساواک جهت دستگیری رفیق کاظم سالحی که از 
طریقی لو رفته بود به او یورش می برد که کاظم با 
چاقو به دفاع از خود برخاسته و در این جریان انگشت 

به واقع همین نمونه . یکی از ساواکی ها بریده می شود
 گروه در جریان به روشنی نشان می دهد که چگونه

حرکت اش به هر نکته ای که می رسیده تالش می 
  .کرده که آن را راهنمای عمل خود قرار دهد

بدون شک گذر تشکیالتی که سال ها فعالیت 
 –صرفاً سیاسی مخفی داشته به تشکیالتی سیاسی 

نظامی، در شرایط هوشیاری دشمن و کم تجربگی 
ی بزرگ توأم نیروهای انقالبی نمی توانست با ضربات

زنگ " سالی بود که 50به همین دلیل هم سال . نباشد
؛ سالی "بزرگ خون به صدا درآمد و طوفان شکوفه داد

که چریکهای فدائی خلق ضربات جبران ناپذیری از 
در طول این سال در حالیکه راه مورد . دشمن خوردند

نظر چریکهای فدائی؛ یعنی مبارزه مسلحانه، در سطح 
 مطرح شد بخش بزرگی از گروه زیر جامعه کامالً

تعدادی در درگیری های . ضربات دشمن قرار گرفت
نابرابر خیابانی جان باختند، تعداد زیادی دستگیر شدند 
و برخی از آنها زیر شکنجه های وحشیانه جان خود را 

باید دانست . فدای آرمان های کمونیستی شان کردند
و پایداری که پخش خبر همین شکنجه ها، مقاومت ها 

ها، و جان باختن ها در سطح جامعه که به خصوص از 
طریق خانواده های زندانیان سیاسی در همه جا منعکس 
می شد، تأثیرات مهمی در جهت حمایت مردم از 

  باالخره در . چریکهای فدائی ایفاء نمود

 !پیروز باد انقالب        !زنده باد کمونیسم
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 دادگاه های نمایشی رژیم 50زمستان سال      
ی اعضاء و به محاکمه اعضای گروه پرداخت ول

هواداران چریکهای فدائی خلق، این دادگاه ها را به 
مکانی جهت افشاء جنایات رژیم تبدیل نمودند و به 

 چریک فدائی اعدام شدند و تعداد 19دنبال آن، 
اما . زیادی به حبس های طوالنی مدت محکوم گردیدند

علیرغم همه این ضربات، راهی و تشکیالتی که 
ه مطرح و ایجاد کرده بودند، چریکهای فدائی در جامع

باقی ماند، رشد کرد و علیرغم همه فراز و نشیب هایی 
گه از سر گذراند در دل توده ها جا باز کرد و در 

 با اقبال وسیع توده 57 و 56شرایط انقالب سال های 
  .ای مواجه شد

  
همانطور که در ابتدای بحث مطرح کردم، به 

یری و تحول دلیل کمبود وقت من بیشتر روی شکل گ
 تکیه کردم و 50فکری چریکهای فدائی خلق تا سال 

امیدوارم که در فرصتی دیگر به مسائلی که در جریان 
فعالیت های این سازمان تا قیام بهمن پیش آمد 

با تأکید بر این نکته که به دلیل در دسترس . بپردازم
بودن آثار و تحلیل های چریکهای فدائی خلق در آن 

دیت این جلسه، من اساسا به بررسی سال ها و محدو
شرایط سیاسی آن سال ها نپرداخته و روی نکات 

از آنجا که معتقدم تاریخ یک . دیگری متمرکز شدم
سازمان قبل از هر چیز تاریخ تحول فکری اوست، در 
این بحث سعی کردم گوشه هائی از چگونگی رسیدن 

هم، رفقا به تئوری مبارزه مسلحانه را مورد توجه قرار د
به خصوص که می بینم گاه کسانی به نام بازگوئی یا 
بازنویسی تاریخ سازمان چریکهای فدائی خلق، به جای 
بیان سیر تحول فکری آن، به بیان یکسری روابط و 
چگونگی دستگیری ها و ضربات بسنده می کنند که 

در حالیکه اگر . گاه از دقت الزم نیز برخوردار نیست
 و سازمان ها را به درستی و با بخواهیِم تاریخ احزاب

روشی علمی بررسی کنیم قبل از هر چیز باید سیر 
تحول فکری آنها و مواضع اتخاذ شده از سوی آنها را 

 سیاسی ای که در آن قرار –در بستر شرایط اقتصادی 
گرفته اند و در بطن مبارزه طبقاتی جاری در آن مقطع 

ید اینکه به ام .را، مورد توجه و بررسی قرار دهیم
کمبودهای این بحث را در قسمت پرسش و پاسخ تا 
حدودی جبران کنم برایتان آرزوی موفقیت و پیروزی 

  !شاد باشید  .می کنم
  

  
  

  

  

 "شهد ارک"به نبال تحصن کارگران شرکت * 
گیالن در اعتراض به عدم دریافت حقوق از مهر 
ماه،  یکی از کارگران متحصن به خبرگزاری کار 

به زندان رفتن، برای ما راحت تر ": فتایران گ
است، چرا که اگر ما را بازداشت کنند، حداقل به 

  ".ما غذا می دهند
  

علیرضا محجوب دبیر خانه کارگر جمهوری * 
 در صد از کارگران 42هم اکنون ": اسالمی گفت

  ".کشور را کارگران قرادادی تشکیل می دهند
  

  

یستی کامبیز محضری کارشناس سازمان بهز* 
 هزار نفر در 700 میلیون و 3:  ایران اعالم کرد

و این در حالی . کشور به مواد مخدر اعتیاد دارند
است که دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با 
اعالم افزایش بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر 

 هزار نفر در 700  گفت دو میلیون و 83برای سال 
  . ه اندرابطه با مواد مخدر دستگیر شد

  

  
  

  پیام فدائی و خوانندگانپیام فدائی و خوانندگان
  
  

  انگلستانانگلستان
  

   الف- ح -ر 
  با درودهای انقالبی

از این به پس نشریه به آدرسی که داده اید ارسال 
  .پيروز باشيد. خواهد شد

  
  نروژنروژ

  
   م - پ -ر 

  با سالم های مبارزاتی 
با تشکر از اینکه تغيير آدرس تان . نامه تان رسيد
 به بعد، نشریه به آدرس از این. را اطالع دادید

  .جدیدتان ارسال خواهد شد
  

   م-ر 
  با درودهای انقالبی 

از این که ما را در . نامه تان را دریافت کردیم
  .جریان تجربيات خود قرار دادید سپاسگذاریم

  

  

  

  ""بنیاد هانریش بلبنیاد هانریش بل""
آلمان و نمایش عبا و آلمان و نمایش عبا و 
  !!عمامه خمینی جالدعمامه خمینی جالد

  
 

در " هانریش بل"اواخر مارس امسال، بنياد 
، "جشنواره فرهنگی"آلمان در چارچوب یک 

طی یک اقدام رسوا به نمایش وسایل شخصی 
خمينی، رهبر رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی، 

  . پرداخت" آثار هنری ایران"زیر نام نمایش 
  

برای تمامی انسان های آگاه و وجدان های بيدار 
که کوچکترین شناختی از خمينی جالد و رژیم 

ر ایران  دارند، روشن است که این ضدخلقی او د
اقدام گردانندگان بنياد آلمانی نه کوچکترین ربطی 

نه منعکس کننده واقعيات  دارد و" هنری"به آثار 
مربوط به فرهنگ و هنر مردمی در ایران می 

  . باشد
  

همان طور که می دانيم گردانندگان رسوای این 
 بنياد آلمانی، چند سال پيش هم با حمایت دولت

کنفرانس "امپریاليست آلمان کوشيدند تا با برپائی 
، چهره خاتمی " فرهنگی"و زیر نام کار " برلين

فریبکار و نظام ضدخلقی جمهوری اسالمی را 
در افکار بين المللی تطهير کرده و آنها را 

اما این اقدام . جلوه دهند" دمکرات"و " معتدل"
 فریبکارانه در آن زمان در نزد مردم ستمدیده
ایران و افکار بين المللی آگاه، جز بی آبرویی و 

به رغم این پيشينه، . بدنامی حاصلی به بار نياورد
که از قضا روابط " بنياد هانریش بل"گردانندگان 

، هم با دولت آلمان و هم با جمهوری "حسنه ای"
اسالمی دارند، این بار نيز تالش ورزیده اند تا با 

سایل شخصی نمایش عبا و عمامه و سایر و
خمينی جنایتکار، این دشمن قسم خورده مردم ما، 
ضمن دهن کجی به ميليون ها تن از قربانيان 
حکومت دیکتاتوری ای که او سمبلش بود،  ُپز 

اما بدون . ایران را بگيرند" آثار هنری"نمایش 
و " هانریش بل"بنياد " جشنواره فرهنگی"شک 

گردانندگانش، از نمایش وسائل خصوصی یک 
 دهه، دستان ٣جالد منفور، که در طول قریب به 

رژیمش تا مرفق به خون کارگران و رنجبران و 
روشنفکران و هنرمندان مردمی آغشته بوده 
است، حاصلی جز بدنامی و رسوایی بيشتر 
نخواهند برد و تنها دشمنی و عناد خویش را با 
هنر مردمی و با توده های تحت ستم ما به نمایش 

  .دخواهند گذار
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 آدرس پست الکترونیک
address: ipfg@hotmail.com    e-mail  

  !!بهاران خجسته بادبهاران خجسته باد
  

بهار گواه استمرار حیات است در ریشه . بهار توالی زیبای زندگی است در بطن فصول
بهار جریان پویان و پایدار زاینده رود زندگی است در . ها و ساقه ها ، در شاخه ها
بهار بانگ بی تردید و بی همتای بیداری است در جان . دشت های گسترده زمان

ا می رویدش سال از پی سال از پی سال اینچنین هر سال ، و به انبوه جهان که فر
  :اسیران می دهد پیغام که

  رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند"
  "چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند      
  

  گر اتفاق بیابد ز هر سو نسیم خلق تو بینی
  "که نقش جور و نشان از ستم نخواهد ماند"      

 بهار و در آغاز سال نو برای تمامی خلق های دربند ایران، به ویژه برای در آستانه این
کارگران و زحمتکشان و اقشار محروم و مبارز میهنمان که در کارخانه ها و کارگاه ها 
، در مدارس و دانشگاه ها ، در شهرها و روستاها و در هر گوشه و در هر کنار این 

ژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی می سرزمین به طورخستگی ناپذیر بر علیه ر
جنگند و مشعل مبارزه برای آزادی ، دمکراسی و سوسیالیسم را بر فراز دست های 
پرتوان خود روشن نگه می دارند، درود می فرستیم و سالی پربار و پیروز آرزو می 

  .کنیم
ساط این بی تردید جویباران خشم و نفرت توده ها سرانجام دریا خواهد شد و ب

 بر قعر "بهشت گندشان" را با "خداوندان خوف انگیز شب پیمان ظلمت دوست"
  .اعماق کهن تندیس تاریخ میخکوب خواهد نمود

  
  !    بکوشیم تا جویباران دریا شوند

  
  

  "افتخار" درباره شعر تصحیح و توضیحی
  

يه احمدی اسکوئی در پيام فدائی به نام چریک فدائی خلق رفيق شهيد مرض"  افتخار"به دنبال چاپ شعر 
 ، رفيق عزیزی که چه در زندان های رژیم شاه و چه در صفوف سازمان چریکهای ٨٢ اسفند ۵٨شماره 

آیتی همبند و همسنگر بوده است طی نامه ) زالغ(فدائی خلق ایران با چریک فدائی خلق رفيق شهيد پری 
تی می باشد که در تمامی این سال ها به اشتباه به ای متذکر شده است که شعر مزبور سروده رفيق پری آی

  .نام رفيق مرضيه احمدی اسکوئی منتشر شده است
  

ما به این وسيله با توجه به تذکر فوق با گراميداشت یاد هر دو رفيق؛ رفقا مرضيه احمدی اسکوئی و پری 
  .آیتی، به تصيح اشتباه فوق الذکر می پردازیم
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