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 1400 خرداد                                                                                    ُشم شِ ست وبی لسا                     ن ایر ا قخلیی  دای فاکه چری انگرا  

  مقاله مقاله ررسس  به جایبه جای

 اسالمی جمهوری شکست حقارت بار 

 در انتصابات اخیر  
جمهوری  ریاست  به  رئیسی  لولوی  با  پیش  سال  چهار  اگر 

امسال    روحانی دادند،  چنان شرایط  تداوم  گریبان  به  دست 

بر سر وخامت را  لولو  اند خود  مجبور شده  که  باری هستند 
آورند اما  کار  رژیم  رئیس جمهور    طر سپرد کهبه خاباید  .  در 

در دوره ریاست جمهوریش تمی  خا  آنطور کهدیکتاتور حاکم  
کرد،   حالت  اقرار  بهترین  نیست  ”تدارکاتچی“در  بیش    . ای 

اابربن الزم  اکیداً  واقعیت توجه داشت  این  این  به  در که  ست 

اوضاعی که جمهوری اسالمی به مثابه یک رژیم وابسته به  
مج از    بور است امپریالیسم  دیکته شده  کماکان سیاستهای 

صندوق   و  جهانی  بانک  نفع  بین  طرف  به  را  پول  المللی 
تداوم  ایران  وابسته  داران  سرمایه  و    دهد،   امپریالیستها 

تیسرئ یک  مقام  در  نیز  های  پیش  ،دارکاتچیی  برنامه  برنده 
تجاوزگرانه  سیاست  همین  چهارچوب  در  ضدخلقی 

تفاو بود.  خواهد  مهرهامپریالیستی  دیگر  با  رئیسی  های  ت 
ار او با شرایط  ایتکخلقی در آن است که چهره قاتل و جنضد

آمده  مصیبت گرفتار  آن  در  امروز جمهوری اسالمی  که  باری 

 2صفحۀ              ...   اق دارد. طبان بیشتر
                                                                             

   
 ( 6) ت چریکهای فدایی خلق ایرانکیالشتو تکوین  ه قیامتهی بنز سنجری در باره روزهای مرفیق فریبربا تگو گف
 در   را  عهجام  در  سیاسی  فعالین  و  ها  توده  گوناگون  جزوات  و  کتابها  انتشار  با  آن،  از  بعد  چه  و  خبرنامه  افتادن  راه  از  قبل  چه  ما  ... 

  مجلس  انتخاباتی مضحکه تحریم اب  رابطه  در جزوه یک و اعالمیه که این  از بعد  دادیم. می قرار خود  سیاسی مواضع و نظرات جریان
  و   مسائل  با  رابطه  در  -بود،  قخل  فدائی  یکهایچر  اسم  با  ما  جزوه  و  اعالمیه  یناول  که-  نمودیم  منتشر  اسالمی  جمهوری  خبرگان

  هم  هائی  تراکت  دوره  آن  در  دادیم.  ادامه  مرتب   طور  به  را  مختلف  های  جزوه  انتشار  و  اطالعیه  صدور  کار  هم  مختلف  رویدادهای
  انجام   از  بخشی  اینها  کردیم.  می  افشاگری  حکومت  اعمال  مورد  در  هم  و  زدیم  می  روشنگری  به  دست  هم  و   کردیم  می  تشرمن

 و ها تراکت و  ها اعالمیه و جزوات پخش با  رابطه در هوادار رفقای نقش  میان این در   بود. شرایط آن در ما ترویجی و تبلیغی وظایف
  را   دیگران  طریق   این  از  و  تندگذاش  می  کتاب   میز  یا  داشتند  امکان  که  جائی  هر  در  آنها  بود.  برجسته  مازندران  خبرنامه  همینطور
  روبروی   مثل  مشخصی  های  محل  در  یا  و   کردند  می  اقدام   آنها  پخش  به  و  نمودند  می  خلق  فدائی  چریکهای   تانتشارا  متوجه

 4فحه ص               ..کردند. می رسانی اطالع سازمان ضعموا  با هرابط در مردم میان  در آنها توزیع  با  و ایستادند می ها دانشگاه

 

 ر ديگت صفحا رد

جد  ینگاه   ● کتاب    ق یرف  دی به 

ری  یگل  در مورد شک  ی اشرف دهقان

 13       رانیخلق ا یی فدا یکهایچر

می چرا  مت جمهوری اسالوحک ● 

 19. ......... ؟به انتخابات نیاز دارد

فعالین    گزارش● آکسیونهای 

در    انتصابات حکومتیعلیه  سازمان  

،  8،  3  صفحهدر    ؛لف رهای مختوکش

 24و  23، 15

 جزنی بیژن نظرات بر دینق

 ( 2) اهدگدی یک کالبدشکافیِ

که   یکتاتورید  مسلما.  .. طور  همان 
مبارزه  بنوبه  یطبقات  یمعلول    یاست، 

تأث آن  روند  بر  درگذارد یم  ریخود   ی دهه   . 
که   یهمراه با عوامل  یکتاتورید  نیچهل، ا

برشمرده   سعودم  قیرف را  آنها  دقت  به 
تأث  یعوامل  —است شکست   ری چون 

قبل خیمبارزات   یاسیس  یروها ین  انتی، 
تبلدف  ی  مدع مردم،  از    ی جهنم  غاتیاع 
فقدان    میرژ قادر    یانقالب  ی روین  کیو  که 

با   مقابله  باشد  کتاتورید  میژ ربه   —حاکم 
فضا وحشت   ی چنان  و  جا   یرعب  معه  در 

و    بود که مبارزات مردم  دهیآفر دچار رکود 
جزن بود.  گشته  جا  یخمود  درک    یبه 

درست نقش   حیو توض  تیواقع  نیا  یچرائ
ا  یکتاتورید ا  ان،یم  نیدر   جه ینت  نیبه 
رفرم   رسدیم انجام  با  ،  شده  ادی  یها که 

ب  ی  نیع  طیشرا از  د  نیانقالب  و    گر یرفته 

 16حۀ صف                       .... وجود ندارد

 

   قیرفگرامی  ادیبه 

 ان یپو زیپرو ریما
پ  نیچند.  .. مناسب  شیسال  ،    یتبه 

 ریام  ز،یعز اریبس  قیدر مورد رف  یمطالب
به    لیمسا  یبرخ  و  انی پو  زیپرو مربوط 
چگونگ  یو جمله  رابطه    میتحک  یاز 

و به   یبهروز دهقان قیاش با رف یانقالب
آم تشکوجود  رابطه  رفقا    نیب  ی التی دن 

 ن دینوشتم.  با فرا رس  ز،یدر تهران و تبر
حماس شهادت    ق یرف  نیا  یسالگرد 

سوم    ریکب ا1۳۵۰خرداد  در  در    نجای، 
  د ی جد  یمی از آن نوشته را با تنظ  یبخش

تقد مبارز  خوانندگان  کنم.    یم  میبه 
در که  همه    نده یآ  باشد  انتشار  فرصت 

شکل در  مطالب  فراهم  یآن   مناسب 
ا با  و  شدن   نیگردد  تر  روشن  به  کار 

ما  مر  یمبارزات   خیتار  اتیواقع  یبرخ دم 
پذ  وچک هر چند ک  یخدمت  من  ردیانجام 
رف  نیلاو اواخر سال   انی پو  قیبار  در  را 

 ۹حۀ  فص                  ..... دمید  1۳۴۹
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و  د مبارز  مردم  به  تهنیت  و  رود 

 !آزادیخواه ایران 
و عدم    درود  با  که  مردمی  به  تهنیت 

رژیم  خود  شرکت   انتخاباتی  مضحکه  در 
اسالمی   این ،  جمهوری  و  دیگر  بار    ار بیک 

گسترده چه  هر  سطحی  شدت  ،    تردر 

رژیم   این  از  نفرت خود  و  و  خشم  جنایتکار 
را داران  سرمایه  گزار  همگان    خدمت  بر 

دهان   بر  محکمی  و مشت  آشکار ساخته 
زدند  یگو  اوهی اخیر  انتصابات  این  مبلغین   .

جانانه با رژیمی که حتی عانه و  قاطله  مقاب

و ایجاد    اعدام  جهت  را  ها  توده  شکنجه 
در    بعر   به  جامعه  و وحشت  مالء عام  در 

گذارد،   می  شرایطی    ونمایش  چنین  در 
رسما   اش  انتظامی  نیروی  یعنی  پلیس 

تبلیغ جهت عدم شرکت در  اعالم می کند  
شود،  ات  انتخاب می  تلقی  بیانگر ،  جرم 

شجاعت و بی باکی توده های جان به لب  

بر   تمام  جسارت  با  که  ماست  رسیده 
ک سازند  می  آشکار  قاطعانه همگان  ه 

سرنگونی حاکم  خواهان  می   دیکتاتوری 
شجاعتچنین    .باشند  و  بیانگر  ی  قاطعیت 

و نفرت شدید توده های ستمدیده    خشم 

اسالمی  رژیماز    ما د  جمهوری  ورد  آستو 
می   رژیم  این  علیه  آنها  متداوم  مبارزات 

کنفرانس  که    رژیمیباشد؛   ماحصل 
گوادلوپ  ی امپریال در  غرب  و ستهای  بوده 

منافع امپریالیسم در    ظف خاطر ح  درست به
ایران و سرمایه داران وابسته به آنها فقر و  

عنان   دیکتاتوری  و  گسترده  فالکت 

نوع   هر  وحشیانه  سرکوب  و  گسیخته 
مب عمر  حرکت  همه  طول  در  را  ارزاتی 

کرده  تحمیل  ما  مردم  به  خویش  ننگین 
 است. 

 

تصور   اسالمی  جمهوری  اندرکاران  دست 
با   که  کردند  جنتوسل  می  وبه   ایت 

وحشیانه قیام   سرکوب  جریان  در  ها  توده 
  98و آبان    96دی    خلق ما در  های دلیرانه 

بر عمر ننگین رژیم خود می افزایند، غافل  

خو با  که  این  فرزندان  از  از  آنان  که  نهائی 

ریختند   زمین  بر  ما  سرنگونی  ،  مبارز  راه 
را   خویش  محتوم  مرگ  و  هموار  را  خویش 

اند.   ساخته  تر  همگانزدیک    ن امروز 
شاهدند که مردم آگاه و مبارز ایران از  

به    هایجگرگوشهخون   که  خود 

رژیم  این  مسلح  نیروهای  از    -  دست 
و   بسیج  و  پاسدار  تا  گرفته  ارتشی 

  ، زمین ریخته شد  بر   –  روی انتظامی نی
تمام جسارت  و  شجاعت  پرچمی    با 

برای تداوم مبارزات خود تا سرنگونی  

اسالمی کامل   تح   جمهوری  قق  و 
بر حق خویش ساخته  خو است های 

اند. امروز در تداوم مبارزات کارگران و  
ما   خلق  اقشار  دیگر  و  زحمتکشان 

که   است  آمده  وجود  به  شرایطی 
کهحتی   همه  یرغعل   کسانی  م 

جمهوری   با  هایشان  مخالفت 

دلیل،    اسالمی به  خصلت    اما 
خویش  صندوق    سازشکارانه  پای  به 

رفتند   می  رأی  تحریم  ،  های  به 
دس ا زدند.نتخابات  میان    ت  در  حتی 

بلند   مخالفت  ندای  نیز  رژیم  به  وابستگان 

هگشت برای  فریبکارانه  نیز  آنها  و    مراه ه 
ها   توده  با  خود  دادن    عدم   از،  نشان 

ند. همه این  ت در انتخابات سخن گفت شرک
نشاندهند و واقعیات  وخیم  بسیار  اوضاع    ه 

بحرانی جمهوری اسالمی می باشد. این  
د که  دهه  رژیم  چون    60ر  نوکرانی  حتی 

ای ها را علیرغم همه  اکثریتی ها و توده  

های   سرکوب  در  همکاریشان  و  شراکت 
خونین توده ها، از دم و دستگاه خود راند،  

خود را در چنان شرایط مرگبار و چنان    امروز
که   بیند  ذلیل می  و  مدیحه  حتی  خوار  به 

از  ائی  سر رسواترین  یکی  و  منفورترین 

نیاز پیدا  نیز،  ن یعنی فرخ نگهدار  چهره از آنا
 کرده است.  

 
شده  باالخره   مهندسی  انتخابات  در 

رئیس    ،معروف  قاتل  ،رئیسیامسال  

در   که  دانیم  می  شد.  اعالم  جمهور 

فقطج نه  اسالمی  رئیس    مهوری  شخص 
از طرف خود گردانندگان   جمهور پیشاپیش 

أئید رأس دیکتاتوری یعنی خامنه  با تو  رژیم  
اعالم    بلکه   ود،ش  میمنصوب  ای   ارقام 

نیز به دست خود مردم  شده به عنوان رأی  

قابل   نکته  بار  این  گردد.  می  تعیین  آنان 
همواره  که  رژیم  این  که  آنجاست    توجه 

م کرداعالم  از    ی  در    درصد  70بیش 
اند بار  انتخاباتش شرکت کرده  اوج    این  در 

پایگی،  بی  و  خود   ورشکستگی  رقم 

را  ساخته ذات شان  وقاحت  خوبا    ۴8.8د  ی 
وصد  در کردند    برای آراء  تعداد    اعالم 

 عنوان نمودند. میلیون   17نیز  را رئیسی 
  

به   رئیسی  لولوی  با  پیش  سال  چهار  اگر 
روحانی جمهوری  دادند،    ریاست  تداوم 

شرایط  امسال   چنان  گریبان  به  دست 

اند  وخامت شده  مجبور  که  هستند  باری 
آورند کار  سر  بر  را  لولو  اما  خود  به    باید. 

کهخا سپرد  جمهور    طر  رژیم  رئیس  در 
حاکم   کهدیکتاتور  دوره  خاتمی    آنطور  در 

کرد،   اقرار  جمهوریش  بهترین  ریاست  در 

نیست   ”تدارکاتچی “حالت   بیش    . ای 
واقعیت  ابربن این  به  است  الزم  اکیداً  این 

داشت   که جمهوری  که  توجه  اوضاعی  در 
به   وابسته  رژیم  یک  مثابه  به  اسالمی 

م  استجامپریالیسم  کماکان    بور 
بانک   طرف  از  شده  دیکته  سیاستهای 

بین   صندوق  و  به  جهانی  را  پول  المللی 

وابسته   داران  و سرمایه  امپریالیستها  نفع 
تداوم در مقام یک  یسرئ  دهد،  ایران  نیز  ی 

های پیش  ،تدارکاتچی برنامه  برنده 
سیاست   همین  چهارچوب  در  ضدخلقی 

ت  وتجاوزگرانه امپریالیستی خواهد بود. تفا

خلقی در آن  های ضدرئیسی با دیگر مهره
ار او با شرایط  است که چهره قاتل و جنایتک

اسالمی  مصیبت جمهوری  امروز  که  باری 
اق دارد. چرا طبان   بیشتردر آن گرفتار آمده  

و خدمت   در جهت حفظ خود  رژیم  این  که 

 در انتصابات اخیر  جمهوری اسالمیشکست حقارت بار    اشرف دهقانی
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شدت فشار بر  به اربابانش بیش از پیش بر 
زحمتکشان   و  افزکارگران  در  و  د  وخواهد 

فنتیجه   و  تری  فقر  گسترده  دامنه  الکت 
توده اعتراضات  و  گستردهیافته  نیز  تر ها 

رژیم   اوضاعی  چنین  در  شد.  خواهد 

درماندگی   با  حاکم  جز ،  دیکتاتور  راهی 
های خشن و  شدت دادن به آهنگ سرکوب

ندارد خود  مقابل  در  خویش  در  عریان  اما   .
پروسه، عنوان   این  به  امروز  که  رئیسی 

ها  ه  فردا در نزد تود،    و جلوه داده شدهللو
ذلیل و  خوار  عنصری  مترسکی    به  و 

 تبدیل خواهد شد.  پوشالی 

 
واقعیت این است که در جامعه ما یک  

ت طبقاتی  جریان  جنگ  در  عیار  مام 
ما   خلق  آن  طرف  یک  در  که  است 

و   زحمتکشان  و  کارگران  دیگر  یعنی 

و   شهر  در  ستمدیده  ها    روستا توده 
دار دیگر    دنقرار  طرف  در  و 

ان وابسته  سرمایه دار امپریالیستها و  
آنها  از    هستند  به  حاضر  حال  در  که 

با اتکاء  طریق رژیم جمهوری اسالمی  
پاسدار  سپاه  و  ارتش  دیگر  و  ن  ابه 

خود   مسلح  ایران  نیروهای  جامعه  بر 

کنند.   می  توده  حکومت  سرنوشت 
ایران  دربند  صندوقهای    ،های  در  نه 

انتخاباتی، میدان  در  بلکه    مارگیری 
می   تعیین  طرف  دو  این  بین  جنگ 

 شود. 

 
شدن  امروز   رو  به  توجه  با  رژیم  چند  هر 

نیروهای   ترین  وسیع  میان  در  خود  دست 
بحران   دلیل  به  و  میان  مردم  در  تشنج  و 

های بدترین شرایط    مهره  از  یکی  در  خود 

برد می  سر  به  جنگ    ،موجود  در  ولی 
جاری   و ،  طبقاتی  مسلح  نیروی  از   آنها 

آیا در مقابل قدرت  مجهز برخوردار هستند.  
ضد    حاکم مسلح  نیروهای  این  بر  متکی 

ما   مردم  مقابل  در  راهی  هیچ  خلقی 
کارگران نیست؟ تجربه نشان می دهد که  

تود  و ستمدیده  دیگر  های  با  ه  تنها  ایران 

مسلح و دست زدن به  ایجاد تشکل های  

مصاف   به  توانند  می  چریکی  جنگ 
مبارزه  یک نها با تداوم آدشمنان خود بروند. 

هرچند    انقالبیمسلحانه   مسیری  در 
تدریج   توانند به  توازن قوا را  ،  طوالنی می 

خود   نفع  دادهبه  پیروزی باالخره  و    تغییر 
را تضمین نمایند. این  ر دشمنانشان  خود ب

و مبارزات   مردم ما  راه اصلی مبارزه است 

جریان  کنون  تا  که  مختلف  اشکال  در 
می   است  در  تداشته  خود  تداوم  با  واند 

قرار    خدمت راه اصلی  این  به ثمر رساندن 
  گیرد.

 

شک از دل مبارزات توده های دلیر  بی
خلق   راستین  فرزندان  ایران  آگاه  و 

چ در  همچون  خلق  فدائی  ریکهای 
مبارزات    ۵۰دهه   با  و  خاسته  پا  به 

خود   بار  دلیرانه  وخامت  اوضاع 
و   وخیمتر  را  اسالمی  جمهوری 

  را تسهیل خواهند نمود.   سرنگونی آن
به   باید  همواره  که    یاد اما  داشت 

و   امپریالیستها  ما  اصلی  دشمنان 

و    سرمایه داران وابسته ایران هستند
ر ایراه  ستمدیدگان  از  هائی  ران 

که   داران  این  مظالمی  سرمایه 
از کانال رژیم دست  خارجی و داخلی  

بر آنها اعمال می کنند در  نشانده خود 
مسل   گرو  ای  حمبارزه  توده  است  انه 

چریکی   جنگ  با  جامعه  پیشروان  که 

کنند می  شروع  را  اینآن  تنها  .  راه  ، 
ما   ستم  تحت  مردم  انقالب  پیروزی 

 علیه دشمنان خود می باشد.
 

تأکید است این  باز قابل  در آخر  که  بی  مطل 

می باشد که راه رهائی مردم ما نه امروز 
از صندوق رای و انتخابات نمی    ،و نه فردا  

انتخابات  رگذ تجربه  فقط  نه  را  این  د. 
در   مشابه  تجارب  بلکه  اسالمی  جمهوری 

نیز  کشورهای تحت سلطه دیگر نظیر ایران  
 به اثبات رسانده است. 

 

سالمی، نه به  نه به جمهوری ا
یه داری، نه به ارتش  یستم سرماس

 ! ضدخلقی
دشمن ، جمهوری اسالمی 

نابود  ، نوکر غارتگران   ، زحمتکشان

 ! باید گردد 
  ، ماحصل گوادلوپ هوری اسالمیمج

 مرگت باد!   ننگت باد!   ،
برقرار باد جمهوری دموکراتیک خلق  

 ! به رهبری طبقه کارگر 

  د ، زنده با سم یبرقرار باد سوسیال 
 ! سمونیکم

 
 2۰21ژوئن  2۰ برابر با  1۴۰۰خرداد  ۳۰

بدترین هر چند رژیم  امروز   از  در یکی 
برد می  سر  به  موجود  ولی   ،شرایط 

ها از نیروی  آن،  طبقاتی جاری  در جنگ  
هستند.   برخوردار  مجهز  و  آیا  مسلح 

مقابل   این   حاکمقدرت  در  بر  متکی 
هیچ  نیروها خلقی  ضد  مسلح  ی 

نیست؟  ما  مردم  مقابل  در  راهی 
ن  که  تجربه  دهد  می  و  شان  کارگران 

تنها با ایجاد  دیگر توده های ستمدیده  
های به    تشکل  زدن  دست  و  مسلح 

توانن می  چریکی  مصاف  جنگ  به  د 
تداوم    دشمنان با  آنها  بروند.  یک  خود 

مسلحانه   مسیری  د  انقالبیمبارزه  ر 
توان تدریج  هرچند طوالنی می  به  ، ند 
نفع خود   به  را  و   تغییر دادهتوازن قوا 

پیروزی خود بر دشمنانشان را  خره  باال
مبارزه   اصلی  راه  این  نمایند.  تضمین 

مبارزات  اس و  اشکال  ت  در  ما  مردم 
که د  مختلف  جریان  کنون  اشته تا 

در   خود  تداوم  با  تواند  می  است 
راه اصلی به ثمر رساندن    خدمت این 

  قرار گیرد.
 

 اعتراضی  گزارش کوتاهی از آکسیونهلند: 

 تصابات جمهوری اسالمی اندر افشای      
 

 در اعتراض به مضحکه انتخاباتی رژیم دار و شکنجه جمهوری  

 ژوئن برگزار گردد  18اد برابر با خرد  28اسالمی که قرار است روز 
 ای محروم و  و در دفاع از خواست قلبی اکثریت توده ه

 ان جامعه برای سرنگونی این رژیم ضد  گرسنگان و تهیدست
   12در روز شنبه  افشاگرانه ایضی و اعتراآکسیون مردمی، 

 رکت اعتراضیحبرگزار شد.  این هلند  در آمستردام  2021ژوئن  

 ایران  مایت از مبارزات کارگران و زحمتکشانحاز سوی کمیته 
 ئی خلق یکی از اعضای آن  که فعالین چریکهای فدا  هلند -

از ظهر در میدان دام برگزار شد. محل آکسیون با بنر ها و شعار   بعد  5تا    2اشند فراخوان داده شده بود. این حرکت از ساعت  می ب
انقالبی   از جنایات جمهوری اسالمیهای  تز  و تصاویری  بود.  علیه مردم  اطراف  پا  همچنین ئین شده  در  بزرگی  نوشته های  رچه 

سالمی را توضیح می داد.   اهداف حرکت و دالئل اعتراض به رژیم دار و شکنجه جمهوری اکسیون قرار داده شده بود که   محل آ

م گذاشتن  با  خلق  فدائی  چریکهای  چری  یزفعالین  آرم  و  سازمان  بنیانگذاران  تصاویر  و  این  کتاب  تاثیر  بر  ایران  خلق  فدائی  کهای 
 فشاگری افزودند.  ا

 !المی ایرانبسته به امپریالیسم جمهوری اسنابود باد رژیم وا 
 ! پر توان باد مقاومت و مبارزات مردم ایران 

 !زنده باد انقالب !نده باد آزادی ز
 فعالین چریکهای فدائی خلق ایران در هلند 

 2۰21ژوئن  1۳ برابر با  14۰۰خرداد  2۳
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 یح پیام فدایی: ضتو

  ۵7و    ۵6با اوج گیری انقالب سالهای  
ن سیاسی در جریان  ا که آزادی زندانی

های   توده  خواستهای  از  یکی  آن، 
یونی بپاخاسته بود ، رژیم وابسته  میل 

ضربات   زیر  که  شاه  امپریالیسم  به 

ا می  انقالب ، آخرین نفس های خود ر
کشید، مجبور به تن دادن به خواست  

سیا  زندانیان  آزادی  و  از  انقالب  سی 
گشت. کشور  سراسر  در    زندانهای 

ماه سال  ۳۰ آخرین دسته    1۳۵7  دی 

سیاهچالهای   از  سیاسی  زندانیان  از 
همین  رژ به  گشتند.  آزاد  شاه  یم 

با  ئگفتگو مناسبت   ایم  داده  ترتیب  ی 
آن سال  در  که  فریبرز سنجری    رفیق 

سیاسی   زندانیان  دسته  آخرین  جزء 
زندان   از  که  شدند.آزبود  ای   اد  ن  در 

پر شتاب   و سیر  واقعه  این  به  گفتگو 

آ  در  ها  خروش    نرویداد  پر  روزهای 
به   و  پردازیم  می  خصوص  انقالب 

روشنی  تالشم برای  که  است  این  ان 
افکندن بر گوشه ای از تاریخ پر فراز و  

برای   ویژه  به  دوره  آن  ل  نسنشیب 

جدایی   چگونگی  و  چرایی  از  جوان، 
اولیه   نظرات  به  معتقد  رفقای 

خلق  چریکها فدائی  نام    -ی  با  که 
ه می  تمسعود احمدزاده شناخرفیق  

فدائی    -شود   چریکهای  سازمان  از 
قیام  از  بعد  و    خلق  بهمن جویا شویم 

خصوص   از  به  تری  واقعی  دید 

چریکهای   مجدد  تشکیل  چگونگی 
رون و  ایران  خلق  طی  فدائی  که  دی 

 کرد، به دست آوریم. 
 

  از   بعد  که  فعالیتهائی   از : فدایی  پیام 

  خلق   فدائی  چریکهای  نام   از  استفاده
  هواداران  که   لیا استقب  و   ایران 

  کردند   شما  حرکت  از   سازمان   انقالبی 
 بگوئید؟ 

  ما   تشکیالت   فعالیتهای :سنجری   فریبرز 

  پیش  مختلفی  های  حوزه  در  زمان  آن  در
  ها  حوزه  ینا   از  یکی  رفت.  می

  همین  در  بود.  هایمان  نیرو  سازماندهی

  داشتیم   زتبری  در  که   روابطی  به  راستا
  ت ی مسئول  ابتدا  در  دادیم.  منظمی  شکل

  توجه  با ولی  بود. فرزاد  رفیق با قسمت این 
  ادامه   هایش   فعالیت  به  دیگر  او  که  این  به

  محسن  رفیق  به  را  او  مسئولیت   نداد، 

  بود   وسسیر  مستعارش  نام  که  فرزانیان
  سال   اوائل   در  فرزانیان   رفیق   )  کردیم   واگذار

  جمهوری   سراسری  یورش   جریان  در  60
  ن ادژخیم دست به،  ایران مردم  به اسالمی

 دست   به  و  آمد   گرفتار  میاسال  جمهوری

 باد(.  گرامی یادش شد. اعدام آنان
  به   تبریز   در  که  نیروهائی  سازماندهی

 در  تنها  نه  بودند  برخاسته  ما  از  طرفداری
  ، داشت   اهمیت  شهر  این   خود  با  رابطه

 یاری  نیز  دیگر  ارتباطات  ایجاد  به  بلکه
  از   یکی  میاندوآب  میان  این   در  رساند.

  در   زیادی  فعال  رفقای   که  ودب  شهرهائی

  خلق   فدائی  چریکهای  تشکیالت  حول  آنجا
  کارگران   از  تعدادی   جمله  از  د. آمدن   گرد

 ما   تشکیالت  از  هواداری   به  شهر  این   فعال
  در   که  قاسمی   نوروز   رفیق   مثل  تند برخاس

  کارگران   بین   در  میاندوآب  قند  کارخانه

  در   زیادی  محبوبیت  از  و  کرد  می  فعالیت
  شورای   جزو  او  بود.  وردارخبر  آنان  بین 

  حال   عین   در  تبریز  بود.  کارخانه  این   کارگری
  کردستان   با  ارتباط  ایجاد  برای  مرکزی  به

  منطقه  آن به آمد و رفت امکان و شد تبدیل
 رفیق  واقع  به   نمود.  تسهیل  ما  برای  را

  زندش فر  دو  و  مادر  با  که  دهقانی  انگیز  روح

  ر د  را   اش  خانه  کردند،  می   زندگی   تبریز  در
  قرار   خلق فدائی چریکهای تشکیالت اختیار

  آمد   و  فتر  کردستان   به  که  رفقائی  و  ددا
 کردستان  از  برگشتن  و  رفتن   در  کردند  می

  روح   )رفیق  . ماندند  می  خانه  این   در  ابتدا 

  8  در  قاسمی   نوروز  رفیق  و  دهقانی   انگیز
  جمهوری   خیمانژد  دست  به  1360  تیر

  گرامی   یادشان  ند.شد  تیرباران  اسالمی
     .(باد

  همین  در  هم  شیراز  و  اصفهان  و   بروجرد  در

  نقش گرفت.  لشک  منظمی  روابط   دوران
  سازمان   مواضع  تبلیغ  ها  هسته  این   بیشتر

  وگسترش     تشکیالت   انتشارات  توزیع  و

  توسط   کدام   هر  قسمت   سه  این   .بود  روابط
  شدند   می  متصل  تهران  به  رابط  رفیق  یک

  همین  در  بود.  من   با  مسئولیتشان  که
  در   که  ای  گسترده  روابط   به  ه توج  با  رانود

  رفقا   از  یکی  بود   آمده  وجود  به  مازندران

 آنجا   در  و  رفت   مازندران  به  )سهراب(
  همین  ماه  مهر  اواخر  در   شد.  مستقر

 نام   به  ای   شریهن  مازندران   رفقای   سال
  که   نمودند  منتشر   ”مازندران  خبرنامه“

  داشت.   ادامه  60  سال  اوائل  تا   انتشارش

  مادر   رفیق   ،نشریه  این   چاپ  به  کمک   جهت
 به  که  جائی  تا شد.  اعزام  مازندران  به  هم

 دوش   بر  نشریه  اصلی  بار  دارم  خاطر
  نوری   رفیقمان  و  بود  سهراب  رفیقمان

  شرکت   کار  این   در   نیر  (م صبوریعبدالعظی)
  در   نوری  رفیق  رساند.  می  یاری  و  داشت

  کردستان   از  که   آن  از  پس   6۴  سال  حدود

  دژخیمان   توسط  و  گیرتدس  رفت  تهران  به
)یادش    شد  اعدام  اسالمی  جمهوری

 گرامی باد(. 
  رشد   هب  رو  فعالیتهای  به  توجه  با  همچنین 

  اشرف   و  صبوری  رفقا ،خوزستان  رفقای

  رفقای   روابط  به  دادن  سامان  و  سر  برای
  البته   رفتند.  آبادان   به  منطقه  این   در  دارهوا

  مدتی   از  بعد  و  نشدند  ساکن   آنجا  در  آنها
 . برگشتند

 
  گفتید   شما   که   ای   گونه   به   پرسش: 

  نشریه   اولین  ”مازندران   خبرنامه“

  نظرات   و  مواضع   آیا  بود.  شما
  نشریه   این  طریق   از  صرفاً   را  تشکیالت

  یا   رساندید  می   عهجام   اطالع   به
 داشتید؟ هم دیگری وسایل 

  این  افتادن  راه   از  قبل  چه  ما پاسخ:

 و  کتابها  انتشار  با  آن،  از  بعد   چه  و  خبرنامه
  سیاسی   فعالین   و  ها  توده  گوناگون  تزواج

  مواضع   و  نظرات  جریان  در   را  عهجام  در
  این  از  بعد  دادیم.  می  قرار  خود  سیاسی

  تحریم   اب  رابطه  در  جزوه  یک  و  اعالمیه  که

  خبرگان   مجلس   انتخاباتی  مضحکه
  که -  نمودیم  منتشر  اسالمی  جمهوری

 فیق فریبرز سنجری در باره روزهای منتهی به پیام فدایی با ر گفتگوی

 (ششم بخش) یرانخلق ا چریکهای فداییت کیالوین تشو تک 57قیام بهمن  
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  چریکهای   اسم  با  ما  جزوه  و  اعالمیه  ین اول
  مسائل   با  رابطه   در   -ود، ب  قلخ  فدائی 

  صدور   کار  هم  مختلف   رویدادهای  و  گوناگون
  به   را  مختلف  های  جزوه  انتشار  و  اطالعیه

 تراکت  دوره  آن   در  دادیم.  ادامه  مرتب  طور

 جمالت  با  و  کردیم   می  منتشر  هم  هائی
  هم   ها،  تراکت  آن  در  مشخص   ولی   کوتاه

  در  هم  و  زدیم  می  روشنگری  به  دست
 کردیم.  می  ری شاگاف  تحکوم  اعمال  مورد

 و   تبلیغی   وظایف  انجام  از  بخشی  اینها
  میان   این   در    بود.  شرایط  آن  در  ما  ترویجی

  پخش  با  رابطه  در  هوادار  رفقای  نقش 

  و   ها  تراکت  و  ها  اعالمیه  و  جزوات  و  کتابها
  بود.   برجسته  مازندران  خبرنامه  همینطور

  میز   یا  داشتند  امکان  که   جائی  هر  در  آنها
  دیگران   طریق  این   از  و  تندش گذا  می  کتاب

  خلق   فدائی   چریکهای  انتشارات  متوجه  را

  می   اقدام  آنها  پخش   به  و  نمودند  می
  مثل   مشخصی  های  محل  در   یا  و  کردند

  کتاب   و  ایستادند  می  ها  دانشگاه  روبروی
  خلق   فدائی  چریکهای  انتشارات  دیگر  یا  ها

 در  آنها  توزیع  با  و  گرفته  دستشان  رد  را
  سازمان   واضعم  اب  هطراب   در  مردم   میان

 کردند.  می  رسانی اطالع

 
  که   دانند  می  ها  خیلی  امروز  پرسش:

  شما   تبلیغات  کل   و  ها   نوشته  محتوای
  نزما   آن   در  عموماً   آنچه  با  زمان   آن   در

  در   چپ  جریانات  و   سازمانها   توسط 

  جدید   رژیم   ماهیت   جاری،  اوضاع  مورد
  نیروهای   وظایف  و  جامعه  از  تحلیل   و

  بود.   وتتفام  دش  می  مطرح  انقالبی
 دهید. توضیح  کمی مورد  این  در

  این  از  و  بود  طوری   این   واقعیت  بله پاسخ:

 نیروهای  بیشتر  کردید  مطرح  که  جنبه
  تشکیالت   و  طرف  یک  در  سیاسی

  قرار   دیگر  طرف  در   خلق  فدائی  ریکهایچ
  دیم کر  می  منتشر  ما  که  مطالبی  داشت.

  واقعاً   های  گیری  موضع  و  نظرات  حاوی
 و  کارگران  دل  حرف  اقعو  هب  و  بود  انقالبی

  همین  به  د.بو  ایران  جامعه  زحمتکشان

  چریکهای   اسم  به  که  سازمانی  هم  خاطر
  دیگر   برخی  و   کرد  می  فعالیت  خلق  فدائی

  کار   چپ  اسم  به  که  سیاسی  نیروهای  از
 مواضع  و  نظرات  آن  به  نسبت  کردند،  می

  این  به  داشتند.  زاویه  ما  با  و  ند ود ب  حساس

  به   را  ما  تشکیالت  ندبودن  حاضر  آنها  دلیل
  رهبران   با  جهت  هم   و  بشناشند   رسمیت

 ایزوله  در  سعی  شدیداً   سازمان  غاصب
 داشتند.  ما کردن

  مطالبی   محتوای  که  است  این  واقعیت  اما
  روز   آن   شرایط  در  کردیم  می   منتشر   ما  که

 از  ما  بود.  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  جامعه

 در  مردم  به  جزوه  و  تراکت،اعالمیه  طریق
  ضد   ماهیت  دلیل   به  رژیم  که  ین ا  دمور

  خود   سیستماتیک   سرکوب  اش  خلقی
  می   هشدار  کرد  خواهد  آغاز  را  مردم  علیه

  مبارزه   درست  راه  حال  همان  در  و  دادیم؛

  مسلحانه   مبارزه  پیشبرد  اوالً   ما  نظر  از  که
  می   دست  آن   به  ها  توده  خود  که  بود  ای

  برای   ها  توده  به  کمک   ثانیاً   و  زدند
  برای   آمادگی  و  ودخ  حمسل  سازماندهی

  را   بود   رژیم  مسلحانه  حمله  با  مقابله

  به   مورد  ن ای   در   و  دادیم  می  نشان

  ها   توده  به  و  انقالبی  و  مبارز  روشنفکران

  وقتی   که  دارم  یاد  به   م.دادی  می  هشدار
  هائی   سالح  تا  خواست  مردم  از  حکومت

 پادگان  به  حمله  و  بهمن   قیام  جریان  در  که
  های   کمیته  به   را  نددبو  آورده  دست  به  ها

 و  اعالمیه  طریق  از  ما  دهند،  تحویل  رژیم

  خواست   از  سرپیچی  به  را   ها  توده  تراکت،
  خواستیم   آنها  از  و  کردیم  دعوت  حکومت

  با   مقابله  برای  را   خود  های   سالح  که
  امر   این   روی  لبتها   نمایند.  حفظ  حکومت

  را   مسلحانه  مبارزه  ما  که  کنم  تأکید  هم

  ه سلط  از  مردم   رهائی  راه  تنها
  شکل   این   ولی  دانستیم  می  دشمنانشان

  و   دانستیم  نمی  مبارزه  شکل  تنها  را  مبارزه
  توده   مبارزات  تأئید  با  هم  خاطر  همین   به

  داشت   جریان  که  مختلفی   اشکال  در  ها
  قای ارت  و  مبارزات  آن  در  شرکت  سیاست

  گذاشته   خود  روی   پیش  را   ها  آن   سطح

  ه خان  در  ما  فعال  شرکت  نمونه   برای  بودیم.
  در   مختلف  کارخانجات  در  یا  و  تهران  رگرکا

  آنها   در  حضور  امکان  رفقایمان  که  جائی  هر
 در  که  بود  هائی  تفعالی  جمله  از  داشتند،

  فت.رگ  می صورت سیاست این  پرتو

 
  روز   هر  مقطع  آن   در   واقع   به  پرسش:

  نیاز   که  آمد  می  پیش  جدیدی  حادثه
  بایست   می   و  داشت   گیری  موضع  به

  در   رزینمبا   به  مشخص  مورد   هر   در
  این   به  توجه  با  داد.  رهنمود  جامعه

  هم   شما   که  است  درک   قابل   واقعیت 

  گوناگون  مسایل  درگیر   خود   نوبه  به
  ه را  تبلیغ   به   که   این   از   جدا  بودید، 

  پرداختید.   می   هم  مسلحانه   مبارزه
 نیست؟   طور این 

  در   گوئید.  می   درست  بلی پاسخ:

  در   انقالبی  های   توده  هنوز  که  شرایطی
  اتفاق   مختلفی  حوادث   بودند،  رزه مبا  صحنه

  دارم   دیا  به  هم.  سر  پشت  آنهم  افتاد  می
 چارچوب  در  خمینی 1358  ماه  مرداد  در  که

  علیه   شانتاژ  ها  آزادی  سرکوب  سیاست

  از   نشریات  و  کرد  عشرو  را  طبوعاتم
  را   آیندگان  روزنامه  امام  که  نوشتند  قولش

  مرداد   16  در  امر  این   دنبال  به  خواند.  نمی
  روزنامه   جمله  از  مطبوعات  یبرخ  الس  آن

  کشور   در  که  مسائلی  و  اخبار  که  آیندگان

  در   رسانسو   بدون   حدی  تا  را  گذشت   می
  یورش   مورد  دادند   می  قرار  مردم  اختیار

  یورش   جریان  در  .ندگرفت  قرار  ها  الهی  حزب
  دادند   می   شعار  آنها  آیندگان  روزنامه   به

  ، ”هللا  روح  فقط  رهبر  هللا،  حزب  فقط  حزب“

  کردن  خاموش برای  ارتجاعی  شعار ینا با و
 طور  به  آزادیخواهانه  و  مخالف  صدای  هر

  هجوم   مهروزنا  این   دفتر  به  وحشیانه
   بردند.

 به   یاسالم  جمهوری  یورش  دنبال  به 
  در   ای  اعالمیه  صدور  با  ما  آیندگان  روزنامه

  را   مردمی  ضد  عمل  این   58  ماه  مرداد  18

 بلاق  و  مهم  بسیار  نکته  نمودیم.  محکوم
  آن   در  ما  که  بود  آن  اعالمیه  این   در  هتوج

  از   ای  نقطه  را   مطبوعات  به  شیور   اعالمیه
 به  خود  روند  در  هک  کردیم  اعالم  خطی

  و   عتراضا  و  تجمع  مراکز  دیگر  به  حمله

  و   ؛شد   خواهد  کشیده  مردمی   نهادهای
  نابودی   برای  مبارزه  با  تنها  مردم  که  گفتیم

  ان چن  هب  دادن  پایان  به  قادر  موجود  حاکمیت
  از   جلوگیری  کلی  طور   به  و   حمالتی

  به   بود.  خواهند  جامعه  در   اختناق  سیطره
  به   روشن  طور  به  اعالمیه  آن  در  ما  واقع

  جمهوری   تا  که  دادیم  هشدار  همه

  آزادی   از  نه  باشد  قدرت  بر  سالمیا
  آزادی   از  نه  و   بود  خواهد  خبری  تمطبوعا

 که  امروز  که  است   تأکید   قابل  دیگر.  های
  ددمنش  رژیم  سلطه  از  الس  3۴  به  نزدیک

  آن   در  ما  آنچه  گذرد   می   اسالمی   جمهوری 

  متأسفانه   بودیم  کرده  بینی  پیش   اعالمیه
  نتیجۀ   در  ،طوالنی  سالهای  این   تمامی  در

  به   برجستگی  با  رژیم  این   ننگین   حاکمیت
 که   اعالمیه  این  در  .است  رسیده  اثبات

 با   همراه  بود  ما  تشکیالت  اعالمیه  دومین 

  و   حاکم  دولت  هایکردل عم  به  اشاره
  ضمن  در  ها،  توده  مبارزات  به  برخوردش

  را   خود  حاکمه  هیئت  که  دبو  شده  تاکید
  آماده   کردستان  در  دیگری  عام  قتل  برای

 کند.  می
 

  قابل   گفتید  که  آخر   نکته   ین ا پرسش:

  برای   که  تاریخی  چون   است.  تأمل
  به   حمله   با   رابطه   در   تان  اعالمیه 

  داد مر   81  کردید   ذکر   آیندگان  روزنامه 
  طرف   از   کردستان  به   حمله   اتفاقاً   بود. 

  را   اسمش  که  شاهنشاهی  ارتش

  تاریخ   در   اسالمی  ارتش  بودند   کرده 
  یعنی   گرفت،   صورت   1۳۵8  مرداد  28

  ای   اعالمیه  صدور  از  بعد  زرو  1۰  دقیقا
  که   این   به   توجه   با   بردید.   نام   آن  از   که 

  رژیم   قصد  از   اعالمیه   آن   در  گوئید  می 
  هم   تان ردسک  به  حمله  به  نسبت

  بینی   پیش  پس  بودید،  گفته  سخن

  باید   حاال   آمد.  در   آب   از  درست   شما 
  این   اساسی  چه   بر   شما   که   پرسید

 بودید؟   کرده را   بینی  پیش
  رست د  که  است  یتواقع   یک  این   پاسخ: 

  مرداد   18  اعالمیه  بینی  ش پی   از  بعد  روز  ده

 کرد  جهاد  اعالم  کرد  خلق  علیه  خمینی  ما،
  خلق   به  اکمح  ارتجاع  سراسری  یورش   و

  چه   بر  ما  که  این   مورد  در  شد.  شروع  کرد
  جمهوری   که  بودیم   شده   معتقد  اساسی

  به   کردستان  در   دیگری  عام   قتل  اسالمی

ه   ،انداخت   خواهد  راه کببینید  در  مانطور  ه 

 تا  خواست  مردم  از  حکومت  قتیو
  و  بهمن  قیام   جریان   در  که   هائی  حسال
  آورده  دست  به  ها  پادگان  به  حمله
 تحویل  رژیم  های  میتهک  به  را   بودند
 تراکت،  و   اعالمیه  طریق  از  ما  دهند،
  خواست   از  رپیچیس  به  را  ها  توده

  آنها  از  و  دیمکر  دعوت  حکومت
  برای   را  خود  ایه  سالح  که  خواستیم
  ما  نمایند.  حفظ  حکومت  اب   مقابله
  رهائی  راه   تنها  را  مسلحانه  مبارزه
 می  دشمنانشان  سلطه  از  مردم

  تنها   را  رزهمبا  شکل  این  ولی  دانستیم
  به   و  دانستیم  نمی  مبارزه   شکل
  ها   دهتو  مبارزات  تأئید  با  خاطر  همین

 داشت  انجری   که  یمختلف  اشکال  در
 سطح  تقایار   و  مبارزات  آن  در  شرکت

 گذاشته  خود  ویر  پیش  را  ها  آن
  در   ما  فعال  شرکت  هنمون  برای  بودیم.
 سیاست  این پرتو در تهران کارگر خانه
 گرفت. می صورت
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دادپا توضیح  قبلی  های  پرسش  به  م  سخ 
از   بعد  دولتی  قدرت  ماهیت  از  ما  تحلیل 

ش امپریالیسم  به  وابسته  رژیم  ه  اسقوط 
می داد که رژیم جانشین رژیم شاه    شانن

که   ریالیسم استپام هنیز رژیمی وابسته ب

امپریالیستی  قدرتهای  توسط 
انقالب   سرکوب  به البته  برای 

به انقالب  رس  نام  ده ی قدرت 
س  است و ل تا  امپریالیسم  طه 

را  وابسته  داری  سرمایه  نظام 
این   با  کند.  حراست  و  حفظ 

که  دانستیم  می  ما  تحلیل 

ناروبن داری    ظامی  سرمایه 
نمی  دیکتاتوری  جز  وابسته 

ما در شرایطی که تواند باشد.  
را   آن  ها  آزادی “خیلی   ”بهار 

نظر  این  بر  کردند  می  تلقی 

به دلیل ممکن است  بودیم که  
قالبی در جامعه قدرت رایط انش

نتواند   مدتی دولتی  همچون   تا 
 .بیندازد   هگذشته بگیر و ببند را

ام  جهت گ  مین ر هداید کرد که  باما شک ن
داشت.  خواهد  تحلیل    بر  بر  عالوه 

اوضاع،   واقعیت    خ ب،مارکسیستی  خود 

ما این واقعیت را  هم این را نشان می داد.  
نو و  ترکمن  خلق  سرکوب  خونین  در  روز 

دسته  سنندج   و  دار  واقع  به  بودیم.  دیده 
اول   روز  همان  از  عمل  در  و  خمینی  قصد 

  د. بو  هروحیه سرکوبگرانه خود را نشان داد

در  فعال  سیاسی  سازمانهای  متأسفانه 
واقعیت   این  به  خواستند  نمی  صحنه 

و   خلقی  ضد  اعمال  این  و  شوند  معترف 
را   بار  اصطالح به  اغلب  جنایت  به  جناح 

بر  ما    سبت می دادند.رژیم ن   ” نحصارطلبا“

مان از ماهیت جانشین رژیم  اساس تحلیل
شاه و به حساب آوردن سرکوب های تا آن 

تو رژیم  هاه  دزمان  این  مطمئن    توسط 
در  اسالمی  جمهوری  جنایات  که  بودیم 

می   آن  آغاز  که  ماجرا  پایان  نه  کردستان 
 باشد. 

 

  کردستان  به  حمله   روز   آن  در   پرسش: 
  چه   و  گرفت   صورت   وجیهی ت   چه   با

 آمد؟   پیش
  از   یکی   خمینی  58  مرداد  28  در  پاسخ: 

  نمایش  به  را  خود  های  چهره  ترین   رذیالنه

  بود   نشده  حاضر  شاه  انزم  در  او  گذاشت.
  حتی   و  کند  جهاد  اعالم  شاه  رژیم  علیه

  جهت   57  بهمن   22  و  21  در  مردم  وقتی
  امپریالیسم   به   وابسته  رژیم  آن  سرنگونی 

  م رژی  سرکوب  مراکز  و  ها  دگانپا  به  حمله  با
  را   خود   ایادی  نمودند،   مبادرت  قیام   به   شاه

  کنند   اعالم   که   بود   فرستاده  خیابانها  به

  ، ” است  ادهند  ادجه  ورستد  زهنو  امام“
  روزنامه   مثل  زمان  آن  های  روزنامه  حتی

 او  که  نوشتند  خمینی  قول  از  هم  العاتطا
  حال   اما  است.  نداده  جهاد  دستور  هنوز

  قدرت   به  از  پس  ماه  6  حدود  ”ماما“  همین 

  از   که  کرد  دیده  رنج  خلق  علیه  رسیدنش 
  اعالم   تمام  وقاحت  با  بود  رنج  در  ملی  ستم

  پیش  کردم  ذکر  که  طورن امه  نمود.  جهاد
  بر   مبتنی  حمله  این   با  رابطه  در  ما  بینی

  و   جدید  رژیم  ماهیت  از  عینی  تحلیلی

  می   ما  بود.  اش   سرکوبگرانه  فعالیتهای 

  آمده   کار  سر  بر  سرکوبگری  مرژی  که  دیدیم
  نبود   قائل  مردم  برای  حقی  هیچ  که  است

 . قهاخل سرنوشت  تعیین  حق به  رسد چه
  شدیداً   شاه  نماز  در  که  کردستان  مردم

  که   حال  داشتند،  قرار  ملی   تمس  تحت 

  شده   ساقط قدرت   از ها توده  قدرت  به شاه

  ملی   حقوق  تحقق  خواستار  حق،  به  بود

  شعار   اساس  این   بر  و  بودند  خود
 آن  خواهان  و   کرده  مطرح  را  خودمختاری

  از   ایران  چهارچوب  در  کردستان  که  بودند
  اما   شود.   دار برخور  خودمختاری   حق

  به   دندا  تن   به  حاضر  میالاس  جمهوری
  بارز م  مردم  ،ریاکاری   با  و  نبود  خواست  این 

  این  کرد.  می  طلبی  تجزیه  به  متهم  را  کرد

  با   اصالً   زمان  آن   در  البته  دروغین   اتهام
  این  نداشت.  انطباق   کرد  خلق  مطالبات 

  با   ضدیتی  چنان  شاه  رژیم  همچون  رژیم
 کلمه   نبود  حاضر  حتی  که  داشت  کرد  خلق

 در  و  کند  تکرار  را  آنها  نظر  ردوم  یخودمختار 

  می   کار  به  را  ”خودگردانی “  لفظ  رابطه  این
  گفت   سخنانی  مرداد   26  در  خمینی  .برد

 د کر  ستم  تحت  های  توده  با  را  ضدیتش   که
  ضدمردمی   ماهیت   همه  و  ساخت  عریان

  مردم   چشم  مقابل  شنیبرو   را  اش
اگر ما ”  که  گفت  او  داد.  قرار  ایران  سراسر

طور انقالبی عمل کرده بودیم،  ه  ب  ...از اول  

را مطبوعات  تمام  و   قلم  بودیم  شکسته 
را   فاسد  مطبوعات  و  فاسد  مجالت  تمام 

رؤسای و  بودیم،  کرده  ب تعطیل  را  ه  آنها 
شیده بودیم و حزبهای فاسد را  محاکمه ک 

آنها را   ممنوع اعالم کرده بودیم، و رؤسای

  به وبه سزای خودشان رسانده بودیم، و چ
برپا ه بزرگ  میدانهای  در  را  دار  ای 

درو  کرده را  فاسدین  و  مفسدین  و  بودیم 
 . ”کرده بودیم، این زحمتها پیش نمی آمد

  سالمی ا  جمهوری  حاکمیت  رأس  این   آیا 

  ضدیت   ستتوان   می   این  از  تر  روشن
  با   بلکه  کرد  مردم   با  تنها  نه  را  حکومتش 

 ما   انقالبی  و  ستم  تحت  های  توده  همه
  سیاسی   های  نیرو  آن  یچارهب   د؟هد  نشان

  اعمال   و  حرفها  این   همه  رغم   هب  که   ای
  جمهوری   هم  باز  حکومت،  ددمنشانه

  به   و  کرده  معرفی  ملی  رژیمی  را  اسالمی

  در   امپریالیست  ضد   و  قی ترم  ۀنیم  دنبال
از   گشتند.  می  جنایتکار  سراپا  مرژی  این  یا 

 ضرورت شکوفائی آن دم می زدند. 
 

  علیه   خمینی  ه انمشر  بی  سخنان  دنبال  به

  ارتش  کرد،  خلق   و   انقالبی  ینیروها

  به   ساخته،   امپریالیست   و  شاهنشاهی
 تازگی  به  که   پاسدارانی  سپاه  همراه

  آمده   وجود  به  خلقی  ضد  ارتش   خود  توسط
 به   و  کردند  آغاز  را  کرد  لق خ  به  یورش   بود،

 در  جنگی  خانمانسوز   های  شعله

 به  که  شد  زده  دامن   کردستان
 .گشت   فومعر  ماهه  سه  جنگ

 به  توجه  با  جنگ   این  در
 و  کرد  خلق  قهرمانانه  مقاومت

 با  ارتش   ،قهرمانش   پیشمرگان
  ارتش  نام  با  که  ابهتی  آنهمه

 اسالمی  بعد  و  شاهنشاهی

 دچار  بودند،  قایل  برایش 
 امامی  نتیجه  در  .شد  شکست

 جهاد  اعالم  پورت  و  هارت  با  که
 مقاومت  بستر  در  بود  کرده

 و  دکر  رزمنده  خلق    قهرمانانه

  شد  مجبور  یرشدل  یشمرگانپ
 جنایاتی  همه  از  بعد  ماه  سه

  رژیمش  پاسداران   و   ارتش   که
 شده  مرتکب  کرد  خلق  علیه

  سخن  بس   آتش  از  تمام   فضاحت  با  بودند،
 که  آنجا  از  گردد.  صلح  خواهان  و  گفته

  در   اسالمی  جمهوری  مسلح  نیروهای

  بطور   بودند  رده خو  شکست  کردستان
  ت رصف  لدنبا  اسالمی  جمهوری   طبیعی

  سرکوبش  نیروهای  بهتر  یسازمانده  برای
  26  در  خمینی  هم  دلیل  همین   به  و  بود

  دم   عمومی   عفو   فرمان   و  صلح   از  58  آبان

 زد.
 

  خلق   به   یورش   اولین   این   پس پرسش:
  این   خواستند   می  آن   با  که  بود  کرد

  وادار   تمکین  به  خود  مقابل  در  را  خلق

 کنند. 
  ماهه   سه  جنگ  وجه  هیچ  به  نه پاسخ:

  دسته   و  دار  جنایتکارانه  شور ی  ناولی
  همان   از  اساسا  نبود.  کرد  خلق  به  نیخمی

  شاه   رژیم  جانشین   رژیم  این   قیام  روزهای
  دلیل   به  داشت. مشکل  کردستان  مردم  با

  که   رژیمی  هب  مردم  این   تمکین  عدم

  نیروهای   داشت،  قرار  آن   سر  بر  خمینی
  اول   روزهای  همان  از  ردستانک  در  مرتجع 

  به   کردستان  ارزمب  مدمر  با  برخوردهائی
  دولت   هم  دلیل  همین   به  آوردند.  می  وجود

  در   بهمن   قیام  از  پس   بالفاصله  بازرگان

 دولت  های  مهره   از  یکی  بهمن   ماه  همان
  آرام   برای   را  فروهر  شداریو   یعنی   خود

 اشتباه   اگر  و  کردستان  به  منطقه  کردن
 فروهر  داریوش  رستاد.ف  مهاباد  به  نکنم

  یاسی س  نیارج  یک  ملی  جبهه  که  زمانی
  آن   مؤثر  اعضای  از  یکی  بود  ملی  واقعاً 

 و   زمان  گذشت  با  ولی  شد.  می  محسوب

  وجود   به  جامعه  ساخت  در  که  تغییراتی 
 دیگر  نآ  بودن  ملی  و  جبهه  از  بود  آمده

  به   توجه  با  حال  این   با  بود.  نمانده  اثری
  حاکمان   ر،فروه  مورد  در  ای   سابقه  چنان

  در   ار  وا  توانند  می  که  کردند  می  تصور  وقت

  از   و  زده  جا  ملی  فرد  یک  ردک    مردم   نزد
 در   اوضاع  کردن  آرام  به  موفق  او  طریق

 بخرند.  وقت خود برای و شده کردستان
  این  با  نکردستا  از  فروهر  بازگشت  از  پس

  مبارز   مردم  با   فقاتی توا  به   ظاهراً   او  که

  بود   رسیده  سیاسی   نیروهای   و  کردستان
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  ت قافتوا  به  نشد  حاضر  بازرگان  دولت  ولی
  مانده   پایبند  کردستان  مردم  با  اش  نماینده

  کند.   رفتار  گرفته  صورت  توافقات  مطابق  و
  و   سرکوب  خواهان  جدید  حاکمیت  که  چرا

  تحت   ایه  توده   کشیدن  خون   و  خاک  به

  خواستهای   قبول  و  توافق  نه  و  کرد  ستم
  برای   ابزاری  تنها   مذاکرات   بود.  آنان  برحق

 آماده  و  سازماندهی  برای  وقت  خرید
  در   که  بود  سرکوبی   نیروهای  تناخس

 بودند.   خورده ضربه بهمن  قیام جریان
 

  به   حمله  57  اسفند  از  اسالمی  جمهوری

  سال   اسفند  27  از  نمود.  آغاز  را  کردستان
  و   58  سال  عید  به  مانده  روز  سه  عنیی  57

  این  گیری   قدرت  از  بعد   یکماه  حدود  درست
  شاهنشاهی   ارتش   جنایتکار،  دسته  و  دار

  شده   بدل  اسالمی  رتش ا  به  شبه  یک  که

  مورد   زمین   و   هوا  از  را  سنندج  مردم  بود
  بحبوحه   در  داد.   قرار  خود   نظامی  حمالت

  این  رژیم  از  هیأتی   دیگر  بار  یک  جنگ  این 
 طالقانی   سرپرستی  با  باال  سطحی  در  بار

  بنی   و  رفسنجانی  و  بهشتی   شرکت  با  و
 حال  این  با  . شد   کردستان  عازم  و...  صدر

  های   رهلیکوپت  از  هادتفسا   با  ارتش   حمالت

  ادامه   فروردین   ده  تا  مسلسل  به   مجهز
  یورش   این   ایران  سیسیا   فرهنگ  در  یافت.

  ” سنندج  خونین   وروزن  ”عنوان  به  وحشیانه
  این  که  روشنی  معنای  با  و  است  معروف

  در   شود.   می  شناخته   راست دا  عبارت

  از   تن   200  از  بیش  ارتش،  هجوم   این   جریان
 ودکانک  و  نزنا   شامل  سنندج  شهر  مردم

  زمان   آن  های  روزنامه  در  شدند.  کشته
 نشان  که  نمود  مطالعه  گزارشاتی  شد  می

  ل ک   ستاد  رئیس   -  قرنی  تیمسار  داد  می

 حاج  درخواست  به  حتی  -اسالمی  ارتش 
 ازرگان ب  دولت  کشور  وزیر  جوادی  سید

  نمی   وقعی  مردم   به  حمله  توقف  بر  مبنی
  سرکوب   حکم  او  که  شد  معلوم  .گذاشت 

  خمینی   طرف  از  را  تاندس کر  مردم  خونین 
  نیز   خمینی   خود   و  بود  کرده  دریافت

  خود   امپریالیست  اربابان  دستور  مستقیماً 

 کرد.  می اجرا را
 

  سنندج   خونین  نوروز   از  جدا  پرسش:
  ه نقد  در   اسالمی  جمهوری  های  نیرو

  بودند.   زده   مردم   کشتار   به   دست   هم

 نیست؟   طور این 
  حزب   58  سال  فروردین   آخر  در  بله. پاسخ:

  ه نقد   شهر  در   متینگی  کردستان  اتکردم
  دکتر   تجمع  این  سخنران   که  نمود   برگزار

  عده   ینگتیم  آغاز  همان  در  اما  بود.  قاسملو
  حزب   مخالفین   عنوان  تحت  مزدور  یا

 حمله   مسلحانه  گردهمائی  این   به  دمکرات

  بین  شدیدی  خورد  و   زد  آن   اثر  در  که  ندکرد
  کشته   به  منجر  که  آمد  وجود  به  طرف  دو

  نقده   گردید.  طرف  دو  هر  از  یاد عدت   شدن
  اش   یتبیشترجمع  که   بود  شهرهائی  از

  سال   سالهای  شهر  این   در   اما  بودند  ترک

  می   زندگی  برادرانه  هم  با  کرد  و  ترک
  با   خمینی  دسته   و  دار  فدارانرط د.کردن

 و  کرد  خلقهای  بین   افکنی  تفرقه  دسیسه
  حق   مبارزات   در  اخالل   ایجاد  در   سعی  ترک

  حمله   و  نمودند  یم  دکر  مردم  طلبانه

 و  کرد  اختالف  از  ناشی  هم  را  گرفته  صورت

 در  هم  مریوان  در  این   از  قبل .زدند  جا  ترک

  دعوت   به  گردهمآئی  یک  57  ماه  اسفند  9
  که   بود  شده  برگزار  مریوان  بانقال  شورای

  آن  طی  در  و  شد  حمله  هم  ینگتی م  ن ای  به
  حمله   شدند.  مجروح  و  کشته  نفر  چند

  ولی   بودند   ت ویه  بی   ظاهراً   کنندگان

  و   تهاجم  این   که  شد  روشن  زود  خیلی
 باشد.  می خمینی  طرفداران کار نیز توطئه

 
  شما   دارم  یاد   به   که  جائی  تا پرسش:

  ل تشکی  آغاز   همان   در   گفتید

  به   را   رفقایتان  از   تعدادی   سازمانتان
  زمان  در   رفقا   این   فرستادید.   کردستان

  چه   در  کردستان   به  ارتش  هجوم
 ؟ د داشتن قرار  وضعی 

  اشاره   قبال  که  همانطور  درسته، پاسخ:
  از   تعدادی   مرکزیت  تصمیم   اساس   بر  کردم

  به   پور  حرمتی  رفیق  مسئولیت  با  رفقا

  هر ش  بیشتر  زمان  آن  در  رفتند.  کردستان
  پیشمرگان   کنترل   تحت  کردستان  های

  تأکید   نکته  این   روی  داشت.  قرار  کرد  قخل
 میان   در  خلق  فدائی  چریکهای  که  کنم

  اعتبار   از  ایران  نقاط  همه  نندماه   ،کرد  خلق

 و  زیاد  نیروی  و  بودند  برخوردار  خاصی
  به   که  بودند   سازمانی   هوادار  چشمگیری

  با   ولی  . کشید  می  یدک  را  اسم  آن  دروغ
  آن   ازشکارانه س  برخوردهای  به  توجه

  را   اسالمی  جمهوری   رژیم  که  سازمان
  و   کرد  مردم  از  خیلی  خواند  می  ملی

  را   ازمان س  ین ا  صفوف   تدریج  به  پیشمرگان

  این  هنوز  حال  این  با  کردند.   می   کتر
  خلق   فدائی  چریکهای  اصطالح  به  سازمان

  داشت   قرار  اپورتونیستها  نفوذ  تحت  که
  ردستان ک  قدرت  پر  هاینیرو  از  یکی

  دمکرات   حزب  با  همراه  و  شد  می  شمرده

  ی انقالب  سازمان  و  رانیا  کردستان
  منطقه   کنترل  در   کومله  -ران یا  زحمتکشان

 در   ما  رفقای  زمان  آن  در  .شتا د  نقش 
 ایجاد  مقرهائی  سنندج  و  مهاباد  و  بوکان

  انقالبیون   از  تعدادی   سنندج  در بودند.  کرده

  احمدزاده   رفیق  خط  از  طرفداری  به  کرد
  عنوان   تحت  و  داده  شکل  روهیگ

  ” ایران  خلق  فدائی   چریکهای  جانبداران“
  این  اصلی  مسئول   کردند.   می  فعالیت

  زندکریمی.   رخاهش  منا  به  بود  رفیقی  گروه
 خانە   سنندج  آباد  شریف  محله  در  رفقا  این 

  را   سنندج  وف معر  های ساواکی  از   یکی
  نام   بە  کتابخانەای  آن  در  و  مصادرە

  کرده   ایجاد  ”ادەاحمدز  شهید  کتابخانە“

  خونین  نوروز  جریان  در   رفقا  این   بودند. 
  سنندج   مردم  مقاومت  در  فعاالنه  سنندج

  با   کدیزن  ارتباط  در  و  داشتند  شرکت
 با کردند.  می  عمل  له  کومه  سازمان

  رفقای   بقیه  و   پور  حرمتی  رفیق  استقرار
  با   طبیعی  طور  هب  کردستان  در  تشکیالت

  شد.   گرفته  ارتباط   جانبداران  یعنی  رفقا  این 

  شهید   کتابخانە“  ارتباط  این   از  پس 
  چریکهای   جانبداران  مقر  به  ”مدزادەاح

  حضور   معنای   به  که  کرد  تغییر  خلق  فدائی 
 جریان  در  بود.  سنندج  در  ما  تیالشکت

  سنندج   در  که   ما  رفقای  ماه   سه  جنگ

  رتشا  با  کرد  خلق  جنگ  در   داشتند  حضور
  جنگیدند.   می  کرد  خلق  کنار  در  خلقی  ضد

 پرداخت.  خواهم آن به  دیگری فرصت رد که
 

  ارتش   هجوم   با   که   دانیم   می  رسش:پ
  مرگش   قاضی  خمینی   سنندج   به

  انستدکر  به   هم   را   خلخالی   یعنی 

  انداختن   راه  به  با  او  تا  بود  فرستاده 
  مردم   از   آنجا   در  ” ای  فله “  های   اعدام 

  این   در   . بگیرد  چشم   زهر   کردستان
 دارید؟   مشخصی  اطالع  چه  مورد

  اساس   بر  که  بگویم   را  ین ا  ط فق پاسخ:

 جریان  در  خلخالی   ،من  های  شنیده
  انداخت   راه  به  سنندج  در  که  کشتاری

  یکهای چر  نا جانبدار  از  رفیق  ده  از  بیش
  اعدام   سنندج  فرودگاه  در  را   خلق  فدائی

جوانانی    نمود. برای  که  باشد  الزم  شاید 

را دوران  آن  ندید  که  خود  چشم  ابا  ند  ه 
دنبال   به  که  کنم  خمینی  تاکید  دستور 

به   حمله  بر  فتوای  مبنی  و  کردستان 
صادق خلخالی    او  ،جهادش علیه خلق کرد 

  د. افرست  جالد ویژه اش را نیز به کردستان
پاوه  ولا شد  وارد  خلخالی  که  شهری  ین 

خلق کرد    پیشمرگانقبالً در دست  بود که  

ارتبود و   ش به دست نیرو به دنبال هجوم 
بود.  های مسلح جمهوری اسالمی افتاده  

ست یک روز  یعنی در   58مرداد   29خلخالی  
وار خمینی  جهاد  اعالم  از  پاوه شد بعد  .  د 

حاکمان طرف  از  او  بدون   ، مأموریت    اعدام 

محاکگ  هر مبارز  ونه  نیروهای  برای  مه 
مردم از  چشم  زهر  همین    گرفتن  به  بود. 

تحقیق و    خاطر خلخالی بی آن که نیاز به
باشد،دادرسی   را  داشته  زیادی  ه  ب  تعداد 

محاربه با خدا  “ و    ”االرض مفسد فی“اتهام  
چنین جنایتی  و  ا  .اعدام نمود   ”و رسول خدا 

کردستان    را دیگر  های   رتکراهم  در شهر 

ادامهد  رک اساس  .  داد  و  برخی  بر 
ماهه  ،گزارشات سه  جنگ  طول  در    در 

خلخالی    کردستان که  کوتاهی  مدت  در 
  80  بیش از    ، حضور یافته بود  در آنجا  بقصا

   وی اعدام شدند.ط  توس نفر 

 
  را   بحث  این  روال  دهید  اجازه   پرسش:

  مسایل   به  بپردازیم   و  کنیم  عوض 
  سوال   این مثالً   شما.   تشکیالت   خاص 

  که   کنیم   مطرح  را  ایم   نیده ش  یاد ز  که

  از   زود   شما  که   اند  مدعی   برخی

 و  بوکان  در  ما  رفقای  زمان  آن  در
  کرده  ایجاد  مقرهائی  سنندج  و  مهاباد
  انقالبیون  از   تعدادی  سنندج  در بودند.

 رفیق  خط   از  طرفداری  به  ردک

 تحت  و  داده   شکل  گروهی  دهاحمدزا
 یفدائ  چریکهای  جانبداران"  عنوان
  کردند.  می   فعالیت   "ایران  خلق

 به بود رفیقی گروه این اصلی مسئول
  در   رفقا   این  .دکریمیزن  شاهرخ  نام

  در   فعاالنه  سنندج  خونین  نوروز  جریان
 داشتند  شرکت  جسنند  مردم   مقاومت 

  له   کومه  سازمان  با  دیکنز   ارتباط  در  و
  رفیق   استقرار  با دند.کر  می  عمل
  ر د  تشکیالت  رفقای  بقیه  و  پور  متیحر

  رفقا   این  با  طبیعی  طور  هب  کردستان
  شد.   گرفته  ارتباط  جانبداران  یعنی
  شهید   "کتابخانە  ارتباط  نای  از  پس

 چریکهای  جانبداران  مقر  به  احمدزادە"
  معنای   به  که  کرد  تغییر  خلق  فدائی
 بود. سنندج در ما  شکیالتت حضور
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  رهبریش   بر  اپورتونیسم   که   سازمانی 
  می   اینها  شدید.  جدا  بود  کرده  هغلب 

  می   شدید  نمی   جدا  راگ   شما گویندکه
  اقلیت   به  اً بعد  هک   جناحی  با  توانستید

  مقابل   در   تری  قوی   وزنه   شد   معروف

  ۵۹  سال  انشعاب   در  که  جناحی
 دهید؟  شکل شد،  امیده ن  یتراکث 

  آشنا   نظری   چنین   با   من   بلی، پاسخ: 
  متوجه   اساساً   نظر  این   من   نظر  به  هستم.

 سازمان   زمان  آن  رهبری   برخورد  نگیچگو
 یا   مسلحانه  مبارزه  تئوری  طرفداران  با

  نیست.   دزادهاحم  رفیق  خط  هواداران

  نیستند   متوجه  اصال  نظر  این   صاحبان
  در   ن، ما ز سا  بر  حاکم  دسته    و  دار  که

  که   نداد   امکان  هیچوجه   به   زمان  آن
  داخل   در   احمدزاده   خط   طرفداران

  ان ایر   خلق   ئیفدا  چریکهای  سازمان

  بحث   حاال   که  بپردازند   فعالیت  به 
  یا   شدیم  جدا   زود   ما  که   بشود

  پیشین   بخشهای  در  من  اتفاقا   !دیر 
  نشان  روشن  فاکتهای   با  وگفتگ  این 

  ما   باره  در  زمان  آن   رهبری  که  مداد 
  می   برخورد  و   اندیشید  می  ه ونگچ

  ضرورت   بر  ما   که   شرایطی   در  کرد. 

  کردیم   می  تاکید  ایدئولوژیک  مبارزه
  مبارزه   که   بودند   مدعی   عکس   بر   آنها

  زندان   در  را  ما  تنظرا  با  ایدئولوژیک
  کار   این   به   نیازی   دیگر   و  داده   انجام 

  ید باش   داشته  یاد  به  اگر  بینند.  نمی

  تی وق   که  کردم  اشاره   گفتگو   همین  در
  و   من  موقعیت   که  خواستم  آنها  از  من 

   روشن  سازمان  در  را   فکرم هم  رفقای
 

 

 

   کجای هر  در   من  که  دادند  پاسخ   کنند
  کنم   کار   توانم  می  هستم   مایل   ستاد 

  سیاسی   مسائل  در   که   آن  شرط   به 
  اشرف   رفیق  وقتی  نکنم!  دخالت 

  مبارزه   سازمان  که   داد   پیشنهاد 

  ن سازما  بر  غالب  خط   بین   وژیکایدئول
  ه مبارز  تئوری  طرفداران  طخ  و

  پیشنهاد   این  با  بپذیرد  را  مسلحانه
  خواستند  او  از بجایش  و  کرده  مخالفت 

  بپذیرد!   را   کار   نشریه  لیت مسئو  که 
  رش پذی  از  آشکار  طور  به   آنها   همچنین 

  رفیق   خط  رفقای   همه  عضویت 

  و   زدند،  باز  سر  سازمان   در  احمدزاده
  خواهان  آنها  از   ما  که  هم  وقتی

  در   سالح   عدد   سه   یم شد  امکانات
 که  استدالل  این   با  گذاشتند،  ما  اختیار

  سازمان   عضو  را  شما  از  نفر  سه  فقط  ما

  ما   گویا  که  نظر  این   بنابراین   شناسیم!  می
  نیتی   هر  اب  شدیم   جدا  نسازما  آن  از  زود

 های   روند  اساساً   باشد  شده  مطرح  که
  دلیل   همین   به  و  نگرفته  نظر  در  را  عینی

  واقعیت   است.  نیهذ  شدیداً   قضاوت  یک
  که   سازمان  بر  حاکم  باند   که   است  این 

  به   رسانی  اطالع  عدم  و  بازی  باند  با  واقعاً 

  پیش  را  کارهایش   ،سازمان  گسترده  بدنه
  را   ف مخال  نظر  مل تح   هیچوجه  ه ب  برد  می

  عدم   و  خودشان  خالی  چنته  آنها  نداشت.
  های   ابزار  بر  تکیه  با  را   شان  صالحیت

  شان دست  به  متاسفانه  که  تشکیالتی

  خودشان   خط  و  کرده  الپوشانی  بود  افتاده
  از   ما  جدائی  بنابراین  بردند.  می  پیش   را

   می  لحظه هر ملش تح  که اپورتونیسمی
 

 

 

 زود  اتنه  نه  آورد  بار  به  رسوائی  توانست
  می طرح که  شروطی به توجه با بلکه نبود

 بود.  اصولی و ضروری کردند
 در  ااتفاق  که  کنم  اضافه  هم  را  این  بگذارید

  بعدا   که  کسانی  از  برخی  آتش   ،دوران  آن

  ما   به  برخورد  در  گفتند  قرار   اقلیت  جناح  در
  رد   کامال  را  سازمان   گذشته   که  آنهائی   از

  یکی   انزم  همان  در  بود.  تر  تند  کردند  می
 درونی  های  بحث  جریان  در  که  کسانی  از

 وقتی   که  گفت  من   به  داشت  قرار  سازمان
 که  کسانی  این  شود  می  ها  شما  بحث

  حضور  با بیشتر هستند جزنی قبول  ی مدع

 تا  کنند  می  مخالفت  سازمان  در  شما
  قبول   را  جزنی  نه  گویند  می  که  آنهائی

  توضیحات   با  چه   گر  را.  احمدزاده  نه  و  اریمد
 اما  دادم  نشان  را  فوق  نظر  نادرستی  باال

  این  کنندگان  ابراز  اطالع  جهت  صرفا  بگذارید 

  که این  از  بعد  اتفاقا  که  کنم   اضافه  نظر
  در   58  اردیبهشت  26  در  فتاپور  ماشاهلل

  شکل   آن  به  و  دروغ  به  صنعتی  دانشگاه
  ت، گف  سخن   اشرف  رفیق  اخراج  از  زشت

  رهبری   به  راضیاعت  ای  نامه  اشرف  رفیق
  بودن   روغیند   و  تحریفات  و   نوشت  ن زما  آن

  این  و  کرد  گوشزد  آنها  به  را  اخراج  موضوع 

  ا ب  ولی   بود.  مصاحبه  انتشار  از   قبل  نامه
  سوار  رادم   ر  خ    بر را  خود که آنهائی الح ن ای

 نامه   این   به  که  ندیدند  نیازی  دیدند  می
 اصالح  جهت  در  گامی  و  داده  پاسخ

  هم   واقعیت  این   رند.بردا  خود  اشتباهات

  تالش   لحظه  آخرین   ات  ما  که  است  آن  یانگرب
 ندهد.  رخ جدائی این  تا کردیم

 ( دارد ادامه )
 

 مضحکه انتخاباتی   یهگزارشی از آکسیون عل: کانادا

   جمهوری اسالمی
 تظاهراتی 1۴00خرداد   27برابر با   2021ژوئن  17روز پنجشنبه  

 در اعتراض به نمایش مسخره انتخاباتی   تودر شهر تورن 

 اهرات با فراخوان فعالینجمهوری اسالمی بر گزار شد. این تظ
 علیه  ، های فدایی خلق ایران و دیگر نیروهای انقالبی چریک

 .سازمان داده شده بودکه انتخاباتی جمهوری اسالمی  مضح
 و   ی آگاه و انقالبیتعداد قابل توجهی از کمونیستها

 رژیم در این آکسیون شرکت کردند و با حمل  ن مخالفی 
 "مرگ بر جمهوری اسالمی"   پالکاردهایی که شعارهایی مانند

 روی آنها نوشتهسرنگونی جمهوری اسالمی"   ،رای ماو " 

 جمهوری رژیم دار و شکنجه و با دادن شعارهایی علیه  ،بود  شده
 ت  بیان کرده و خواس  جمهوری اسالمیاسالمی، تنفر خود را از  

 مبنی کارگران و زحمتکشان آگاه و اکثریت توده های مردم ایران  
 یاد زدند.  را فرسرنگونی دیکتاتوری حاکم ضرورت بر 

یز در این آکسیون به چریکهای فدایی خلق پیوسته و بر اتحاد مبارزاتی خود و مردم  ن  تعدادی از رفقای مبارز و انقالبی افعانستان

شان، از    وردن صدای بوق ماشین ایرانیان آگاهی که با اتومبیل از محل عبور میکردند نیز با به صدا درآ  د.دنمبارز و آگاه ایران تاکید کر
در گفتگو با تظاهرکنندگان، حمایت خود را از آنها و مردم ایران و بخصوص  و  تظاهرکنندگان حمایت میکردند. عابرین نیز توقف میکردند  

ی به تشریح  ی ادر جریان این حرکت تعدادی از معترضین با ایراد سخنرانی هبیان میکردند.   ن  خانواده های شهدای راه آزادی در ایرا
   تند.اخایران و آگاهی مردم نسبت به بازیهای انتخاباتی اش پرد شرایط خفقان زده

ی بپاخاسته و به  مدر شرایطی که جامعه آگاه ایران وسیعا به تحریم مضحکه انتخابات ریاست جمهوری رژیم جنایتکار جمهوری اسال 

می دهند، فعالین چریکهای فدایی خلق    و اربابان امپریالیست آن نشانهر شکلی انزجار خود را از این رژیم سرمایه داری وابسته  
همیشه مانند  نمایش  د  ایران  به  آنها  با  را  خود  همبستگی  آنها  مطالبات  و  خواستها  فریاد  با  و ستمدیدگان  کارگران  از  حمایت  ر 

 می باشد.   صدا با اکثریت مردم ایران فریاد زدند که رای ما سرنگونی جمهوری اسالمیمه گذاشته و
س از  که  آکسیون  یانگ  بعدازظهر  7اعت  این  خیابان  ایرانیان  پالزای  شده  در  علیه  ،    بود   شروع  تبلیغ  و  افشاگری  مدتی  از  پس 

 ان رسید. ایبا موفقیت به پ و افشای آن در افکار عمومی دیکتاتوری حاکم بر ایران
 

 د! جمهوری اسالمی، دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران، نابود باید گرد 

 ننگت باد!    دلوپ، ننگت باد!جمهوری اسالمی ، ماحصل گوا

 2۰21جون   1۹برابر با 1۴۰۰خرداد  2۹ - کانادا  - ران در تورنتو فعالین چریکهای فدائی خلق ای 
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  ی ، مطالب   یت ببه مناس  ش ی سال پ   ن ی چند

 انیپو  زیپرو  ری ام  ز،یعز  اریبس  قیدر مورد رف
برخ و   لیمسا  یو  به  جمله    یمربوط  از 

با    یانقالبرابطه    می تحک  یچگونگ اش 
دن رابطه  و به وجود آم  یبهروز دهقان  قیرف

تبر  ن ی ب  یالتی تشک و  تهران  در    ز، یرفقا 

رس فرا  با  شهادت    دنی نوشتم.   سالگرد 
سوم  ریکب  ق یرف  نیا   یحماس اد  خرد  در 

ا1350 در  با    یبخش  نجای ،  را  آن نوشته  از 
تقد  دیجد   یمیتنظ  مبارز  خوانندگان    م ی به 

فرصت انتشار    ندهیآ   کنم. باشد که در  یم
  مناسب فراهم   یهمه آن مطالب در شکل

  ی کار به روشن تر شدن برخ  نیگردد و با ا

خدمت   یمبارزات  خیتار  اتیواقع ما    ی مردم 
 . ردیانجام پذ وچکهر چند ک

رف  ن یل وا  من  اواخر سال   انیپو   قیبار  در  را 

او در زمان حدمی د  13۴9 البته    ق یرف  اتی.  

بر خود    آمده و عالوه  زیبه تبر  یصمد بهرنگ
دهقان بهروز  رفقا  با  کاظم    ،یصمد، 

از    گرینابدل و چند تن د   رضایو عل  یتسعاد
ا حول  د  ن یدوستان  بود.    داریرفقا  کرده 

رف شهادت  از  ن   ق یپس    ی راب  یو  زیصمد 

رف  یراررقب با  دهقان  قی ارتباط  باز   یبهروز 
متأسفانه من در آن    یآمده بود، ول   زیبه تبر

 را نداشتم. با او   داری زمان ها سعادت د
 

  ان ی پو  قیکه من، رف  1۳۴۹سال    اواخر
با و  یزمان   دمیرا د  و    یبود که همراه 

ت  کینابدل،    رضا یعل  قیرف   ی میخانه 

کار    لیتشک به  هم  با  آنجا  در  و  داده 
مر مشت از  می پرداخت  ی زاتبارک  قبل    .

ا   ح یتوض است    ن یدر  الزم  مورد، 
وقتمختصر  که  کنم  اشاره  گروه    یاً 

د  یجد  یازماندهاحمدزاده به س   ق یرف

برا مسلحانه   یگروه  مبارزه  در    انجام 
که    ران یا من  زد،  از    یکیدست 

اواخر    ن یا   ی اعضا در  بودم،  گروه 
ماه سال    ل یاوا   ای   ور یشهر    1۳۴۹مهر 

اع  تهران  ت شدمام  زبه  در  در  .   هران 

رف با  سالح  ق یارتباط  قرار    یجواد 
ا  نه  و  من  نه  مقطع  آن  در    ن یگرفتم.  

شده  شناخت  سیپل  یبرا  قیرف ه 
مدت     .می نبود ما  مشترک  کار  از  هنوز 

باعث    یادیز اتفاق  دو  که  بود  نگذشته 

اول   تیوضع  رییتغ اتفاق  شد.   ما 

رف   یریدستگ    ق ی رف  ی عنیجواد،    قیبرادر 
سالح از    گرید  یکی ان  عنو به    یکاظم 

ا  یرفقا از  پس  بود.   احمدزاده    نی گروه 
امن  ستیبا  یم  داد، یرو مالحظات    ی ت یدر 

م  نظر  در  رف  م یگرفت  یمان  جواد    قیکه 
قرار گرفته    س ی پل  ب یهم تحت تعق یسالح

زمان نم آن  در  دانستم که خود    یاست.  

ن غ  زیمن  طور  تعق   میمستق  ریبه    ب یتحت 
ب  س ی پل بعدها  دارم.   کوقرار  فد    دم یهمه 

و   س ی پل نام  که  آن  بدون  زمان  همان  از 
به دنبال من   بدر  ، در  بداند  مشخصات مرا 

بوده    ونیبا آن انقالبمرتبط  ی به عنوان دختر

برا گروه  اقدام  به  دوم  اتفاق    ی است.  
عمل )بانک    کی مصادره    اتیانجام  بانک 

که    ی نیآن ماش  یونک( ربط داشت که ط
است  ینظام  اتیملع  یبرا قا رف  ادهفمورد 

به دست دشمن    یلیرار گرفته بود به دل ق
  ه یبا شناسنامه ته  ن ی ماش  نیافتد.  ا   یم

رف توسط  فرهود  قیشده  اداره    یاحمد  از 

از    یدار یخر  ،ی احوال سار  بتث شده بود.  
خود   یفرهود  قی رف  تیهو  قیطر  ن یا که 

ا  زین برا   اتیعمل  ن یدر  داشت    ی شرکت 
ا شد.   معلوم  باعث    ن ی ساواک  اتفاق  دو 

کش م د  رفه  و  ا  قین  خانه  اجاره    ی جواد 

رف  میکن با  همراه  آنجا   یفرهود  قی و  در 
فعال به  شو  ت یمشترکاً  بعد  میمشغول    .

  نی ه جنگل اعزام شد )ا ب  یفرهود  قیه رفک
  ق ی در جنگل معاون فرمانده جنگل، رف  قیرف

صفائ  یعل اجاره  دیگرد  یاکبر  خانه  آن   ،)

به    یا من  آن  از  بعد  داده شد.   پس  هم 
  ات یعمل  زیکه در تبر  ن ی م و بعد از افتر  زیتبر

پنج صورت گرفت، دوباره    یحمله به کالنتر 
 به تهران برگشتم. 

 
نابدل در    و  انی و رفقا پو  که من  یزمان

ت  شد  یدیجد  یمیخانه    م، یمستقر 

که از شناخته شدن خود    انی پو  قیرف
  افه یق  رییدشمن مطمئن بود، تغ  ی برا

برا و  لباس    ب ی فر  یداده  دشمن 
کرده بود.  در    هیخود ته  یراب  یدآخون

جد برا  د یخانه  به    ه یهمسا  یاو  ها 

دائ معرف  ی عنوان  مدت   ی من    ی شد.  
  م یژ ست اندر کاران ربود که د  تهنگذش

د تن  هشت  و  او  عکس  از    گر یشاه 
د  یرفقا و  در  به  را  از    واریما  و  زدند 

خ دستگمردم  در  که  آنها    یریواستند 
کمک کنند و صد هزار تومان    سیبه پل

ز   در  که  مه پول  زمان  ،    یادیآن  بود 

  ی ری در دستگ  سیکه با پل  یکس  یبرا
  زه یکند به عنوان جا   یرفقا همکار  ن یا

اکرد  ن ییتع ها  نی ند.   همه    عکس  در 
شد.    پخش  کشور  سراسر  در  جا 

ق  با    انی پو  ق یرف  افهیخوشبختانه، 
ر  لیسب به    یو لباس آخوند  شیو  که 

م  ه  ی تن  به    ه یشب   چوجه ی کرد 

 ده بود. اپ شو چز اانبود که    یعکس
 

ت  آن بزرگ  ن یزم  ریز  یمیخانه    ی نسبتاً 
اجاره    یاصل  ل یاز دال  یکیداشت و به واقع  

آن    لش ی. دلبود  ن ی رزمیز  نیم آن خانه هم ه

  –  یاسیس  ات یدر عمل  انیپو  ق یبود که رف
شد  میرژ  هیعل  ینظام امر    اً دیشاه  به 

  ی ضد انقالب خارج  ی روهاین  یریگروگان گ
ا  یم  تیاهم و  بود    ن یزم   ریز  ن ی داد  قرار 

خانه   ینگهدار   حلم آن  در  باشد.   گروگان 
برخ  ی از من م  انیپو  قیرف   ی خواست که 

انگل    ی حفظ کنم که همگ  را  ی سیجمالت 

پذ به  خارج  کیاز    یرائیمربوط  بود.    یفرد 
  ه یاعالم  13در ضمن در همان خانه بود که  

ز  و  شد  منتشر  امضا  ریمعروف    ی آنها 
قرار    یفدائ  یکهایچر به  شد  ادهد خلق   .

ها که در   هیصدور آن اعالم   یط  بیترت  ن یا

عمل  یبرخ آنها    ی نظام  –  یاس یس   اتیاز 
توض براداده شد  حی انجام شده  بودند،    ی ه 

به عنوان    ”خلق  یفدائ  ی کهایچر“بار    ن یولا
  ست یکمون   ینظام   –  ی اسیتشکل س  کی

معرف مردم  ت  یبه  زمان  آن  در  ها   می شد. 

ها مثالً   ینیمع   یاسم  و    نیا  نداشتند؛ 
« ما  که  نبود  اعالم  م یتطور    ه«، یپخش 

»ت   می»ت  ، و    اتی عمل   میانتشارات«  بانک« 
باش   رهیغ داشته  بلکه    میرا    م یت   کی، 

هم   بود  انتشاراتممکن  هم    ،یکار 
با    ی عمل نظام  ی تدارک برا   ا ی  یتایعمل  را 

ا کما  دهد.   انجام  ت  ن ی هم  هم    م یکه  ما 

گ  ستیبا  یم گروگان  کار  نقش    یریدر 
باشد ه  داشته  کو  وم  نوشتن  پ  یتا  ار 

طور   هیاعالم به  هم  و  دهد  انجام  را  ها 
اعالم پخش  به  م  ه یمسلحانه    ی بپردازد.  

رفق  میدان علکه  جواد نابدل    رضایا  و 

اعالم  یسالح پخش  کار  اندر    ه یدست 
ب که  ن   نی بودند  و  رژ   یروهایآنها    م یمسلح 

آمد.  قرار ما آن بود که دو به    ش ی پ   یریدرگ
  ود و قرار ب  می دازبپرها    هیدو به پخش اعالم

سالح و  نابدل  رفقا  از  بعد  و    ،یروز  من 
برا  انیپو   قیرف هم  اعالم   یبا   ه یپخش 

ا  میبرو نابدل    قیرف  ی ر یستگکار با د  ن یکه 

برا ما  اجبار  خانه،   رونیب  یو  آن  از  رفتن 
   نشد.  یعمل

 
از    م، یبگو   ان یپو   قیمشخصاً از رف   حال

گرم  ی زیعز   اری بس  اریبس   قیرف   ی که 

انسان  ی ادهخوربر  و رفتار     ش ی پاک 
گرم  از    ی هنوز  است.  وجودم  بخش 

پو من  فرزندان    یک یواقعا    انینظر  از 
ا  ریو کب   یانقالب باشد.     یم   ران ی مردم 

ا  ی هنگام  با  من  رف  قی رف  نی که    ق یو 

  ی زندگ  ی مشترک  ی مینابدل در خانه ت

   یهقاند اشرف

 

 ی گرام  ادیبه 

 ،انیوپ  زیپرو  ری ام  قیرف 
 که نقشی تعیین کننده کمونیستی

 خلق یفدائ   یکهایچر ی ریشکل گدر  

 !شتدا 

 

 

 ...! من این گل را می شناسم
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بود    اد یب   م،یکرد  گفته شده  که  ندارم 
رابط    ای مسول و    ی که در آنجا چه کس

رف  هیبق   اب از    ق یرفقاست.   را  نابدل 
م قبالً    یقبل  و همانطور که  شناختم 

اول در  او  ام  نوشته  با    دارید  نی هم 

و  صمد    د ای ،    شی رفتارها  برخورد 
کرده    ز یعز   یبهرنگ  زنده  در خاطرم  را 

حق شور    ق یرف  قتاً ی بود.   از  نابدل 
آگاه   ی انقالب و  دانش  و    یو 

کمون  اتیخصوص و  ،    ی ستیخوب 
در مقابل    نی بنابرا.   تکم نداش  ی زیچ

م  ق،یرف   ن یا مدت    ستی با   یظاهراً 

  ات یکه خصوص  د یکش  ی طول م   یادیز
برجستدر    انیپو   ق یرف من    ی گذهن 

شکل  کنند.     دا یپ که  خصوص  به 
ن  ی ظاهر اندام  ز یاو    ی با آن قد کوتاه، 

نبود و    دهیکامالً کش  که  ی الغر و قامت

انحنائ کمر  قسمت  که    ی در  داشت 
ه بود،  ادد  یگ به شکمش برآمد   یاندک 

اول   ن یا ب   ه یبرداشت  در    جاد یا   ننده یرا 
او    ینم   –  ی اسیس  قی رف  ک یکرد که 

  نها یه اجلوه کند.  با هم  ک یپیت  ینظام
ب اول   د ای خوب  در  که  صحبت    نیدارم 

رف  یهائ با  ا  ان ی پو  قی که    ن یداشتم 

دس  واقع  تم مسأله  که  وجود    ت یآمد 
ها خصلت  و    ار ی بس  ی انسان  ی واال 

آن   در  که  او  چندان  نه  دن  ببرجسته 
جا ظاهر    یبزرگ  آن  به  بود،  گرفته 

دا  و  قدرت    ار ی بس  ریتاث  رهیکوچک، 

با     .دیبخش  ی م  ی بزرگ او  همه وجود 
برخورده  و  انگ  ش یارفتار  بر    ز یاحترام 

را در    یو دوست  تی میبود و حس صم
.  از آن به بعد هر  کرد  یانسان زنده م 

کار کردم و    یبا و  کیاز نزد   شتریچه ب

او   از    شتر یب  افت، ی اء  رتقا شناختم 
شخص و    ی انسان  ی عال  تی مجذوب 

احساس    ی ست یکمون و  شدم  او 
او    تی میصم به  نسبت  احترامم  و 

آن   یوجود  تی واقع   شد.  شتریو ب  شتریب
بر من آشکار شده بود.     گرید   یگرام  قیرف

بعض او  در  برجسته    ی من  عناصر  از 

عز   تیشخص  از  تن  م  میها  نیزتریدو    ی را 
ن بهروز ربامه  رایبس  تیشخص   یعنی  دم؛ید

اند ژرف  برخوردها  ش یها  یشی با   یو 
مسا  یجد   اریبس با  اش  مسئوالنه    ل ی و 

ع در  و  با صم  تیحال شخص  ن ی مختلف،  د 

شور ب   ، یدگی همه  گ  انیقدرت  بکار    ی ر یو 
برا  بایز  یطنزها صحبت  در  جالب    ی و 

ا  مطلب؛رساندن   پو  کجای  نهایهمه    ان یدر 
 جمع بودند. 

 
پو   دمی د  یم ز هروبهمانند    زین  انیکه 

وسطالا تار  ی عیعات  ا  خ یاز    ران یمعاصر 

و ار  یدارد.   جبهه  در  و  توده  حزب  با  تباط 
  ل یت و تحلنظرا  رهیو غ  ینهضت آزاد   ،یمل

 انیگوناگون ب  یرا همراه با فاکت ها  ش یها
ا  یم به  و  عالقه    بیترت  ن یکرد  ضمن  در 

ن را  تار  زیاش  به  ا  خی نسبت  در    رانیمردم 

او طه  راب   ن ی داد.  در هم  یگذشته نشان م
نوشتن   کار  اندر  دست  که  گفت  من  به 

که    یاست، و بعد با آه  رانیمعاصر ا  خیتار
کاف   یحاک وقت  نداشتن    نی ا  ی ابر  یاز 

بو حاضر  منظور  حال  در  البته  کرد:  اضافه  د 

 قرار گرفته اند.  تیدر اولو یگرید یکارها

موس  عالقه به   ،ی قیبه  خصوص  به 

موس   کی کالس  یقیموس   ل یاص  یقیو 

آنها    ن،اریا  یخلق ها از  بردن  لذت  واقعاً  و 
داشتم،    یامر سراغ  بهروز  در  من  که  بود 

که در    یرا از خالل صحبت هائ  ن یحال هم
تشخ  یم  ش ی پ  نهیزم   نیا او  در    ص یآمد 

م  یم و  پودمید  یدادم   ی برا  انی.  
ها  ی قیموس   ی ادیز   زشار  رانیا   یخلق 

ب  لیقا که    ادیبود.   مورد    ک ی دارم  در  بار 

ل ر    یقیموس پشد  حبتص خلق    ان یو.  
ب در  که  ها   شتری گفت  غم    ،یل ر   یآهنگ 

  ل ی دل  یب  ن،ی نهفته است و اضافه کرد که ا
انعکا  ستین خود  ب بلکه  و    ی زندگ  انگریس 

سخت و غمناک خلق ل ر است.  در    اریبس

که    دمید  یمن جالب بود که م  یضمن برا 
  ی لب زمزمه م   ریرا ز  یآهنگ  یاو در مواقع

پرس  ک ی کند.    آ  دمی بار    ی نگآه  چه  ن که 
که معلوم    یاست و او با عالقه و به گونه ا 

توض  از  است    حیبود  خوشحال  مورد  آن  در 
ا که  ار   کی   ن ی گفت  و    یمن آهنگ  است، 

ا  یاندک خلق  ن ی در  هر  که   ت یواقع  یمورد 

  ی قیرا چگونه از خالل موس  ش ی زندگ  یها
ب آ  یم  انیاش  آن  کرد.   هنگ  کند صحبت 

بس  میمال  ،ی ارمن دلنش  ف ی ارظریو    نیو 
کردم که   یفکر نم   یجب!  به راست؛ ع بود

  نی آن را فراموش کنم، اما اکنون که ا   یروز

  ی ادم مآن افت  ادیو ب  سمینو  یسطور را م
چنمتأ  نمیب من    ن ی سفانه  است.  شده 

از آن آهنگ را سالها و سالها در    یقطعه ا 
د خود  ب  اشتمذهن  را  آن  گاه   انیپو  ادیو 

م در هم   یزمزمه  پو  نیکردم…     ان یرابطه 

آنها که از   یق یاز موس  ،یارمن   یه هاتوداز  
  ی ارمن  ن یکه مبارز  یرود و از نقش  یم  ن یب

تار ا  خیدر  ا  رانیگذشته  هم  داشته  ند 
 . صحبت کرد

 
پو  از و عالقه  به    انیتوجه  به طنز ، سخن 

هنگام  دارم که    ادیمورد ب  ن ی آمد.  در ا  انیم

از طنز نهفته در آن    ع،یوقا  ی از برخ  فیتعر
م ذکر    نجایدراما  اگفت.     یها  را  طنز  دو 

  ی در ارتباط با بخش فارس  یکنم که خود و
برا  ویراد زمان  آن  در  که    ران یا   یمسکو 

پ  مبرنامه  ساخت  یخش  .   بوده  کرد، 

  ان یحال نظر پو  ن ی طنزها در ع  ن ی ا  ی محتوا
آن سالها و موضع   یشورو   تیدر مورد ماه

رو ن  یو   یستی ونیزیضد  آشکار    انیب   زیرا  و 
گو  یم فارس  و یادر  ه دن یسازد.     ی مسکو، 

  ده ی که در آن کلمات کش  یرا با لهجه خاص

در    ندهیگو  ن یکرد.  ا  یشدند صحبت م   یم
تو دماغ م   یضمن    ان یپوزد.     یهم حرف 

  ی م   دیرا تقل  ندهیآن گو  یکه صدا  یدر حال
  ی عنیرا از زبان او  طنزآلودش    یکرد، حرفها

مذکور آن حرفها را بر زبان   ندهیکه گو  یگوئ
رادفتگ  یمراند،    یم مرتب    وی.   مسکو 

کب  »انقالب  را    « یستیالیسوس  ریعبارت 

م سع  یبکار  و  جامعه    ی م  یبرد  کرد 
را    یشورو دوره  عنوان  آن  عه  جام  کیبه 

رابطه طنز    ن ی جا بزند.  در ا  یستیالیسوس 
 گونه بود:   ن ی ا انیپو

امروز   ست،یما ن  انیدر م   ن یلن   گرید  امروز“

ن  نیلن   گرید ما  مستیبا  ما    ، و  ا  راث ی.  
کب و  یستی الیسوس  ریانقالب  همراه    ی را 

با ما   گرید  ن ی ، لن  ی.  آرمیبه خاک سپرده ا
 . ”ستی ما ن  انیدر م گریاو د ست،ین

 
راد  رابطه  در د  ویبا  طنز   ، به   گریمسکو  او 

از    تنامیخلق و  یهوائ  یموضوع بمباران ها

رف  کایآمر  سمیالیامپر  ی سو بود.    ق یمربوط 
استفاده از    اد ب رمو  ن ی طنز خود را در ا  انیپو

ترج  گرید  یکی ها   عیاز  آن    ندهیگو  یبند 
ا  ویراد  گر ی بار د  ن،یصورت بود: »ا  ن ی که به 

ب  سم یالیسوس   اردوگاه  یبرتر نظام را  ر 

دهد«، ساخته بود.    ی نشان م  سمی الیامپر
ب   ندهیرا گو  ن یا از  متن    کی  انیمعموالً پس 

نت عنوان  م  یریگ  جهی به  زبان  بر  آن   یاز 
پو با ب  نزط  نیا   انیراند.   از    یان یرا  متفاوت 

جد حالت  با  و  اول    ی م  انیب  یخبر  یطنز 

»اخ ها  راً یکرد:  افکن  در    یکائیآمر  یبمب 
نفر را از    50  تنام، یودر    هکدهد  کی به    ورشی

  ی که، بمب افکن ها   یبردند.  در حال  ن یب
جماه   « یشورو  یست ی الیسوس  ری»اتحاد 

پو   نی)ا هم  تقل  انیرا  گو  دی با  به    نده یاز  و 
گفت( قادرند    یم   دهی کشالت  ا حه برمسخ

،    کیدر   ب  100حمله  از  را  آنها  از    نینفر 

ا د  ن،ی ببرند.   اردوگاه    یبرتر  گری بار 
نشان    سمیال ینظام امپر  را بر  سمیالیسوس 

ا   یم هائ  ن یدهد«.  و طنز  آن    رینظ   یطنز 
را نشان   انیپو   قیرف  ینه تنها موضع انقالب

ر مدر ا  یو تسلط و  یدادند بلکه توانائ  یم

م نز  ط آشکار  هم  را  او  ابتکار  قدرت    ی و 
 کردند. 

 
از    انیپو  یانقالب   شور صحبت  در  را 

انپور  سلط  دیسع   ران،یا   یشاعر انقالب
نام را    نی بار بود که ا  نی.  اول دارم  ادیب

  ی و به واقع با صحبت ها  دمیشن   ی م 

ا  ان یپو از  قبل  من  که  که    نیبود 
سلطانپور بخوانم، با    دیاز سع   یشعر

ش آشنا  وداو    ت ی شخص  ی حد  تا  م 
پو   ش یمبارزات  ابراز    ا ب  ان یرا شناختم.  

عشق  تی میصم سع  اد یز   ی و    د یاز 

م  انقال  ی صحبت  شور  از    ، ی بکرد. 
  ک یگفت.     ی عت او م و شجا   ی نترس

از صحبت ها راه    یمورد  به  مربوط  او 
دانشجوئ   ک یانداختن     ی تظاهرات 

سع پو   د یتوسط  بود.     انیسلطانپور 

او    فی تعر چطور  که    ع ووضم   کی کرد 

 ی نسبتاً بزرگ  نیزم  ریز  یمیخانه ت  آن
  ی اصل  لی از دال   یکیع  داشت و به واق

بود.   نیرزم یز ن یاجاره آن خانه هم هم
عمل  انیپو  قیرف  –  یاسیس  اتیدر 

به امر   اً دیدش  شاه  میرژ  هیعل  ینظام
گگ انقالب    یروهاین  یریروگان  ضد 

ا  یم  ت یاهم  یخارج و    ر یز  نیداد 
م  نیزم بود  گروگان   ی نگهدار  حلقرار 

از من    انی پو  قیباشد.  در آن خانه رف
که  یم جمالت   ی برخ  خواست 

همگ  یسیانگل که  کنم  حفظ    ی را 
پذ به   یخارجفرد    کیاز    یرائیمربوط 

ک بود  در همان خانه  در ضمن  ه  بود.  
منتشر شمعر  ه یاعالم  1۳ زوف  و    ر ید 

امضا خلق    یفدائ   یکهایچر  یآنها 
داد اقرار  به  شد.   یط  بی ترت  نیه 
آ اعالمصدور  برخ  هین  در  که  از   یها 
نجام  ا  ینظام   –  یاسیس  اتیآنها عمل

توض برا  حیشده  بودند،  شده   یداده 
به    "خلق  یفدائ  یکهایچر"بار    نیاول

  ی نظام  –  یاسیتشکل س  کیعنوان  

 شد.  یبه مردم معرف تسیکمون
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را    ی صنف  موضوع  خود  )متأسفانه  را 
ندارم( بهانه قرار داده و در    اد ی اکنون ب

اعترا   یحال  صداکه  با  را  خود    ی ض 
فر  جمع  ی م   ادیبلند   ، از    ی زد 

کشاند.     انی دانشجو خود  بدنبال  را 

  ی گفت در هر تظاهرات دانشجوئ   ی م 
ا  سع  نیاز  همه    ش یشاپیپ   د یگونه، 

 کرد.  یحرکت م
 

ب  یوقت با   یم  دایامروز  چقدر  او  که  آورم 
مسا  متی صم مورد  من    ل یدر  با  مختلف 

او    قانهیرف  هیکرد ، به عمق روح   یگفتگو م 

ب چه  پو  یم   یپ  شتریهر  از    انیبرم.  
زندگ از  و  ن   یخودش  اش    م یبرا  زیگذشته 

ا  ی صحبت م در    ی کیچهار چوب    ن ی کرد.  
او    یاسیس  ت یاز موضوعات، مربوط به فعال

دب دوران  مکبود    رستانیدر  به    نجره 

  ان یاو شده بود.  پو  ت یو محکوم  یریدستگ 
زندان ا  یاز  و  گفت  من  به  که   ن یشدنش 

  ل یبه او تحم  با اعمال شاقه را   یتی محکوم
محکوم کر آن  مدت  بودند.   اگر    تیده  هم 

به   دو    ادمیدرست  حدود   ، باشد   ایمانده 
گفت که در    یبوده است.  م  میدو ماه و ن

زندانب مدت  به    انانآن  را   ی اراجبار  کاو 

م  مجبورش  و  بودند  که    یکشانده  کردند 
به    ی را از جائ  گری د  ن ی سنگ  اءیاش  ایگ  سن 

 حمل کند.  گرید یجا
 

از همه خاطراتم    جان یکه در ا  ستی ن  مقدور

  ان یرا ب  ن یا  لمیما  یصحبت کنم، ول  انیبا پو
وقت که  فهم  یکنم  زندان  پو  دمی در    ان یکه 

جر هنگام   یمقاومت  انیدر  به  من  که 
از خود   یمأموران شهربانسط  تو   یریدستگ 

  ی ت یامن  یروهاینشان داده و به مقابله با ن

بس است،  گرفته  قرار  بودم،    ار یپرداخته 
موضوع که    ن ی ا  دنی شنوشحال شدم.  از  خ

رفقا  انیپو که    گرید  یو  اند  دانسته 
دردسر  یتی امن  یروهاین چه    ی برا   یبا 

دختر الغر اندام مواجه شده    کی   یریدستگ 
ا  و  آن  مر  انیدر م   ی ریتأث  چه  رام  نیاند  دم 

بس احساس  گذاشته،    ی شاد   اریمحل 

آورد.  ا  یبخش  موضوع    ن یدر من به وجود 
 ق یالً با رفهم بندم که قب  یاز رفقا  یکیرا  

او سخن    انیپو ما گفت.   به  بود  ارتباط  در 
 نور یا ل  “شکل انتقال داد که    ن یرا به ا  انیپو

دختر زمان(  آن  در  من  بود    ی)نام مستعار 

پاره کردن    یهاورین  که با تکه  تنها  دشمن 
ها لباس  دستگ  یهمه  به  موفق    شی ر یاو 

 . ” شدند
 

قدر  در فقط  نه  که  کنم  اضافه  درک  آخر  ت 
د  گر، ید  ی رفقا  ی وحر  یازهاین   گر یبلکه 

انسان  یها  تیخصوص که    یا  یبرجسته 

داشت، به خصوص قدرت درک    انیپو  قیرف
دشوار    اریبس  یزندگ  طی شرا و  سخت 

زحم و  وکشاتکارگران  از    یبرخوردار  ن  او 
برا   یعزم رهائ  یراسخ  راه  در    ی مبارزه 

اثبات صم و  ا  تش یمی آنان  به    نی با  ها  توده 

س  کیمثابه   در    یظامن  –  یاسیمبارز 
ا همه  پو  نهای عمل،  که  به   انیباعث شده 

و    ستیکمون  ک یعنوان   از    ی کیبرجسته 
ا   قیفرزندان صد  آزاده  برجستگ   رانیو    ی با 

د نامش  و  شده  ها  دا ی  رشناخته    ی توده 
ا بماند    رانیآگاه  گرم  ینام   –زنده   یکه 

برا آنان  وجود    ی برا   مبارزهتداوم    یبخش 

خواستها  رسعادال  یتحقق  و  به    دن ی نه 
 است. یانسان یعال  یهدف ها

 
در    نیی تع  ینقش   ان ی پو  ق یرف کننده 

  ی فدائ  یکهایر سازمان چ  یری شکل گ

او   است.   داشته  از    یکیخلق 
  ن یول ا  و  ت الیتشک  نی ا  انگذاران یبن

از ژرف    یاست که با برخوردار  یکس
پ  یش یاند در  قدرت  گرفتن    شی و 

د برخورد  تحق  یکیالکت ی روش  و    قیدر 
موفق  جامع  ی ها  ت ی واقع  ی بررس ه، 

تئور حر  یشد  سازمان    کترهنمون 
پ  یفدائ  یکهایچر را    ی زیر   یخلق 

اول  و  گشائ   ن ینموده  بن    یراه  در  را 

ها  که  یبست توده  دربند    یمبارزات 
.   دینما   جاد یگرفتار بودند، ا آن  در    ران یا

ا »ضرورت    ق یرف  نی مقاله  نام  به 
تئور  رد  و  مسلحانه  در    یمبارزه  بقا« 

تحر  ۴۹بهار سال   آمد.     ر یبه رشته  در 
زم  و    الهمق  نی ا  نهی بر  راه  که  بود 

راه  افک  یپ   یبرا  یضرور  یمش ندن 

ا  سلطه  تحت  جامعه  در    ران یانقالب 
بررس  بار  ها  ده  از  و    یپس  غور  و 

متشکل در گروه    یاط رفقتوسمق  عت
متکامل    قیرف اثر  خلق  به  احمدزاده، 

،    ی تر مسلحانه  »مبارزه  عنوان  تحت 

شد  منجر    ک« یم تاکته  ی هم استراتژ
زاده با    مدمسعود اح  ق یکه رف  یاثر  –

تدو را  آن  خود  خاص  نمود.     ن ینبوغ 
  انی پو  قیاثر و اثر فوق الذکر از رف  نیا

بن    ی اعملکرده  کیتئور  یها  ان یکه 
را    ی فدائ   یکهایچر   یالبنقا خلق 

دل    ی م  ل یتشک از  چون   ، دادند 

تغ  تی واقع به  قادر   ، بودند    ر ییبرآمده 
بو  ت ی واقع هم هم  عمل  در  و    دند 

 دادند.  ر ییرا تغ   تی واقع
 

  خواه یآزاد   ن ی ا  ان، یپو  زیپرو  ریام  قیرف

ا  ستی کمون خلق    یفدائ  کی چر  ن ی بزرگ، 
خرداد   سوم  هنگام1350در  در   ی،  که 

ن  ودخ  گاهیپا منطقه  در    ی هوائ  یروی واقع 
،    یر ینذ  رویرحمت پ  قی تهران، به همراه رف

شاه قرار    میمسلح رژ   یروهایمورد حمله ن

  د یدشمن جنگ   یروهایبا نرفت، قهرمانانه  گ
به    یانقالب  ری اش تأث  یمقاومت حماس  او ب

توده ها    یمبارزات  هیروح  یدر ارتقا  یسزائ
تسل  و و  و خفت  ترس  جو  در    م یشکست 

ا  یجا  به  هجامع در    ، ی ریدرگ  ن یگذاشت.  
همانگونه   انیپو   قیرف به  را  خون سرخش 

آرزو برا  ش یکه   ، آوردن   یبود  در  اهتزاز  به 

کارگرا سرخ  تقد پرچم  زحمتکشان  و    م ین 
 نمود. 

 1۳۹7خرداد   سوم

 

 ازمانس  به   کمکهای مالي

  آمریکا

  دالر ۵۰                 رفیق جلیل انفرادی  

  دالر ۵۰             رفیق فاطمه افدرنیا 

 دالر  1۰۰            رفیق مهدی اقتدار منش  
 

 انگلستان

 پوند  1۰                    میر هادی کابلی  ی خلقئچریک فدا

 پوند 1۰                       رفیق موسی آباد
 

 آلمان 

 یورو 1۰                            راز مرگ صمد 
 

 سوئد

 کرون  6۰۰۰                                      کانوباب

 کرون  37۵                                     فریبرز    
 

 نروژ

 دالر  1۰۰۰                   رزمندگان سیاهکل 
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     ،عدم شرکت در انتصابات جمهوری اسالمی

 و شکنجه  به رژیم دار  پاسخ مردم ما   
آ در  دیگر  مستانبار  ج ه  انتخاباتی  های  اسالمی ضحکه  مهوری 

ایم.   گرفته  شده، قرار  اعالم  تاریخ  دور   برحسب  انتخابات 
جمهوری   ریاست  جمعه  سیزدهم  روز  )   28در  (  1۴00خرداد 

با این انتخابات،و    خواهد شدبرگزار   بر اساس گزارش    همزمان 
ت ششمین دوره شوراهای اسالمی شهر انتخابا  ،وزارت کشور 

روستا   میانخابانت  وو  و دورهات  اسالمی  شورای  مجلس  ای 

 .برگزار خواهد شدنیز ی مجلس خبرگان رهبر
 

که   آنجا  اخیر  از  های  ماه  طی در  مردم  از  بزرگی  های  بخش 
شرک انتخابات  در  که  اند  زده  فریاد  ها  بار  خود  ت اعتراضات 

که   اند  داده  نشان  و  داد  نخواهند  رای  و  کرد  خواهان نخواهند 
برخی ی می باشند و از سوی دیگر  اسالم   وری جمه  رژیمنابودی  

از مردم در جلوی دوربین های خبرنگاران صدا و سیمای جمهوری  

دست اندرکاران   ،اسالمی بروشنی گفته اند که رای نخواهند داد 
جهت مشروعیت دادن به   قادر نیستنداین بار  جمهوری اسالمی  

ا انتصابات  در  مردم  مشارکت  میزان  خود  متبوع  رقم   رایر  خرژیم 
حال این  با  کنند.  اعالم  باال  دانشجویان    های  افکارسنجی  مرکز 

میزان   که  داده  هشدار  است  دولتی  نهاد  یک  که  ،ایسپا،  ایران 

حدود   امسال  انتخابات  در  شرایط    39مشارکت  واجدان  از  درصد 
خواهد بود. هر چند همین رقم نیز با توجه به گستردگی مخالفت  

ایران با رژی  یکی دیگر    واقعی نبوده و نشانگرکم  م حاعلنی مردم 
همین نهاد  با این حال  و دسته حاکم می باشد،   از دروغ های دار

آمدن جمهوری اسالمیگفته است   کار  از زمان روی  شرکت   که 
ا  این  بود پایین   نتخاباتدر  خواهد  میزان  دیگر   .ترین  طرف  از 

نگهبانعباسع شورای  سخنگوی  کدخدایی،  بینی    لی  پیش  با 

مجبور    انتخابات پیشرو، ثریت عظیم مردم ایران در  اک  شرکت عدم  
مصاحبهشد   آسوشیتدپرس    در  خبرگزاری  سهبا  تاریخ  شنبه  به 

:اردیبهشت    28 انتخابات  " بگوید که  در  پایین  احتمالی  مشارکت 
و   1۴00جمهوری  ریاست کرد  نخواهد  ایجاد  هیچ مشکل حقوقی 

 .اعتبار و مشروعیت آن همچنان پابرجاست"

به اتفاق توده  انتخابات  شرکت در    معدم  الاع رژیم از طرف قریب 
ایران،   با چنان های تحت ستم  را  سردمداران جمهوری اسالمی 

فریبکارانه مدعی شده    ،ت که روحانیرسوائی روبرو ساخته اس
نیروی  و  ندهند"؛  رای  کرونا  ترس  از  است  ممکن  "مردم  که 

ابات جرم نتخدر ا انتظامی اعالم کرده که تبلیغ جهت عدم شرکت  

کرد.  خواهد  برخورد  مجرم  با  انتظامی  نیروی  و  شود  می  تلقی 
بروشنی می توان فهمید که مردم ما در   آخر  از همین نمونهاتفاقاً  

"انتخ در  شرکت  به  شرایطی  دعوت  چه  اسالمی  ابات"جمهوری 
مخالفت   می شوند، ندارند  حق  حتی  مخالفین  که  شرایطی  در 

عدم شرکت  است خود مبنی بر  ز خوراباو    اعالم کنند   قانوناخود را  
 . می شودجرم محسوب   در مضحکه انتخاباتی جمهوری اسالمی

المی نشان سال سلطه خونین و نکبت بار جمهوری اس  ۴3تجربه  

اراده   بروز  امکان  فقیه"  مطلقه  "والیت  دیکتاتوری  زیر  در  که  داده 
اساساً   اینجا  در  ندارد.  وجود  ها  توده  بدیهیآزاد    یک   الزامات 

ندارد.آزاد  بات  تخاان خبری    وجود  اجتماعات  و  بیان  آزادی  از  نه 
و ایجاد  هست و نه مردم حق دارند تشکل های مورد نیاز خود را  

نظارت  ر چنین شرایطی شورای نگهبان با " خود را متشکل کنند. د

استصوابی" کاندیدا ها را دستچین کرده و در آخر بازی، چند نفری  
التزام شان "به و قانون اسف  الیتکه  و  و اسالم  اسی مورد  قیه" 

تازه بعد از    آخر بازی معرفی می کند.  د ورتائید قرار گرفته را برای  
این   بازی ها  همه  رای هاشعبده  بر اساس  نه  برنده  اخذ ی  فرد 

و با   گشتهبلکه بر اساس تصمیم "ولی فقیه" ارتجاع تعیین  شده  
این واقعیت    .شود  بوق و کرنا به عنوان انتخاب مردم! معرفی می

رئیس    احمدی نژاد  ،ولی فقیهبه دستور  که    88سال  در انتصابات  

دید   معرض  در  بیشتری  چه  هر  آشکاری  با  شد،  اعالم  جمهور 
 عموم قرار گرفت. 

واقعیت این است که در سیستم انتخاباتی جمهوری اسالمی نه  
رای مردم بلکه حضور آنها در شعبه های اخذ رای مورد نیاز رژیم  

به    د.باش  می حضوری    رژیم چنین 
که   دهد  می  آمار  امکان  و  تقلب  با 

آشکار   های  دروغ  سازی  از  به 
انتخابات   در  مردم  وسیع  شرکت 

دار را  خود  و  گفته  پایگاه  ا سخن  ی 

اما امسال توده    مردمی جلوه دهد. 
که   ایران  رنجدیده  خرج های  به  با 

دادن فداکاری های تحسین انگیز و 
شجاعت خ   با  خون  قیمت    ویشبه 

سرنگونی رژیم  ها در کف خیابان  ربا
اند زده  فریاد  را  ،  جمهوری اسالمی 

برای   خود  مخالفت  علنی  اعالم  با 

موانع   رژیم  این  انتخابات  در  شرکت 
اند.   کرده  ایجاد  آنها  برای  زیادی 

ماه   دی  آبان    96قیامهای  و    98و 
کارگری در چهار گوشه    اتصدها تجمع و اعتراض مردمی و اعتصاب

آزاد   ۀاراد  بر اساسان داده که انتخاب مردم ما نششنی کشور برو

برای تحقق این انتخاب به نابودی جمهوری اسالمی است.    ،خود
 هر شکل ممکن باید مبارزه کرد.

مضحکه های انتخاباتی جمهوری اسالمی شایسته مردم مبارز و 
ما   رسیده  لب  به  رأی  جان  های  حوزه  تنها  نیست.  محل  گیری 

دار دسته  تجمع  است  ر  های  و  حیات نگارنگی  به  حیاتشان  که 
گران  شکنجه  و  قاتالن  و  دزدان  رژیم  یعنی  اسالمی  جمهوری 

وابسته است. باید با تحریم این بازی مسخره مشت محکمی بر 

دهان ولی فقیه ارتجاع و ماشین تبلیغاتی جنایتکاران حاکم کوبید  
ریا  می شوند تا با تهدید و فریب و  که به هر وسیله ای متوسل  

 بکشانند. عیت بیشتری را به پای صندوق های رای جم
 رژیم جنایتکار و فریبکار جمهوری اسالمی!   مرگ بر

جمهوری اسالمی، دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران 

 ! نابود باید گردد 
 زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن

 به آزادی ست!  
 

 فدایی خلق ایرانچریکهای  

 2۰21 مه 22 -1۴۰۰اول خرداد 
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عنوان    ید یجد  کتاب گ“ تحت    ی ر یشکل 

  ” ی جعل  خیخلق و نقد تار  ییفدا  یکهایچر
رف دهقان  ق یاز  قد  ، یاشرف    نی تر  یمی از 

  ی فدائ  یکهای سازمان پر افتخار چر  یاعضا
ا  بازمانده  و    یخلق،  استوار  همچنان 

و    یو انقالب  ست ینسل کمون  ک یاز    ابیکم

پرورش    ” مقاومت  ۀحماس“  سندهینو که 
از نوجوانان و    ینسل  یزاتمبار  کاراف   ۀندده

انقالب ده  یجوانان  بود،    60و    50  ۀدر 
 .منتشر شده است

 

منبع  ن یا بمست  ی کتاب  تمام    یراند 
  ندگان یپو  یبه طور عموم و برا  خواهانیآزاد

منظور    ”ییفدا“راه   به  اخص  طور  به 
پد در  کنکاش  و   ی کهایچر  دهیشناخت 

ا  یفدائ ب  یم  رانیخلق  نامش  که  ا  باشد 
درهم   خیرتا و  خورده  گره  ما  معاصر کشور 

 .است دهیتن

 
  نی جنبش نو  خی که تار  ست ین  یشک  ن ی ا  در

متع  رانیا   یستی کمون شکسکه  ت  اقب 
قانون سرکوب   یمبارزات  و  طلبانه  اصالح 

گ   1342سال    ن یخون شکل  به    ی ریآغاز 

چر عروج  با  در   یفدائ   یکهایکرد،  خلق 
رس خود  بلوغ  به  مبارزه  که د یصحنه  چرا   .

چرشکت  نیا که    ی فدائ  یکهای ل  بود  خلق 
برا   یرهنمودها با    افتن ی  وندی پ   یمشخص 

پ و  و رس  مودنیتوده ها  انقالب  به    دنیراه 
تئور   سمیالیسوس  در  و  داد  ارائه  و   یرا 

قاطع خط  توده   ن ی ب  یعمل  حزب  و  خود 

ا  م یترس از  تار  نی نمود.  که    خ ی روست 
نو بدون    رانیا  یستیکمون  ن ی جنبش 

امکاما ساز  ن ی ا  ۀ و مطالع  ی بررس   ر ین پذن 
 .ستین

 

امروز که سودا  جوانان آرمانخواه  و    ی مبارز 
آزاد  برابر  یتحقق  تحت    یو  جامعه  در 

ما   دارند،سلطه  بدون    ینم  را  توانند 
از شرا   ی کهایکه چر  یطیداشتن شناخت 

در آن بوجود آمدند، بدون   رانیخلق ا  ییفدا

نظرات از  پا  یشناخت   ی وجود  یها  یۀکه 

چشم  ن یا و  پ  یها ازاند  سازمان  را    ی آن 
  انگذاران یبن  تی بدون شناخت از هو  ختند،یر

از    ن یا شناخت  بدون  باالخره  و  سازمان 
چرا  یچگونگ فرود   ییو  و  فراز  پروسه 

چر به   یفدائ  یکهایسازمان  قادر  خلق 

  ی ست یاز گذشته جنبش کمون  یریدرس گ
برا شدن  مسلح  منظور  ها  یبه    ی مصاف 

و   گشا  ایامروز    . دند گر  نده یآ  یها   ییراه 
بر    یو مبتن  مند سند ارزش   کیتاب حاضر  ک

  ل ی تشک  یبه چگونگمربوط    ق یاسناد و حقا

کردن و   آن، در هموار  ت یسازمان و هو  نیا
  .باشد یفوق م ریمس   مودنیپ

 
  ام ی پس از ق“ کند    ی مطرح م   سنده ینو

شرا در  رهبر  یط یبهمن،    ی که 
چر  به    ی فدائ  ی کهایسازمان  خلق 

به  خائن  و  سازشکار  افراد    اشغال 

د  فعمنا  و  کارگر    ی هاتوده   گر یطبقه 
ا تار  ران یدربند    ف ی تحر  خیدر آمده بود، 

واقع  ی اشده به    تی از  )مربوط 
تشک  یری گ  کل ش  ی چگونگ   ل یو 

جنبش    در خلق(    یی فدا   ی کهایچر

که    افتی اشاعه   شد  باعث  و 
با   دوره  آن  جوان  نسل  متأسفانه 

  ی ریگابطه با شکلدر ر  یجعل   ی تی روا
مو   ی فدائ  ی کهایچر   ”ندشو اجه  خلق 

بپذ  را  آن  م رندیو  اضافه  و  که    ی .  کند 
ا “ در    نیکوشش  که  است  آن  کتاب 

ا  ان ی جر   ت ی واقع  ،یجعل   خیتار  نی نقد 

را    یفدائ   ی کهایچر   ی ریگکلش خلق 
تک تجارب  ی با  و  شواهد  و  اسناد  بر  ه 

برا روشن    یزنده  مبارز  خوانندگان 
 .”دهد حیالزم توض  لینموده و با تفص

 

در    نیا   تیواقع که    ه یاول  یاسالهاست 
  ی نفوذ و غصب رهبر  ل یپس از انقالب به دل

چر توسط    یفدائ  یکهایسازمان  خلق 
ه  یروهاین که  به   یرباو  چی سازشکار 

پا فرهنگ    ی اهینظرات  و  ها  ارزش  و 

ب  یستی کمون نسل  نداشتند،  شمار    یآن 
  د یکه با شور و ام   ینوجوانان دختر و پسر 

سرزم ساختن  منظور  و    ریدلپذ  ین یبه 
از الهام گرفتن    ی د آزا  مشحون  با  فوج فوج 

خلق    یی فدا  یکهای چر  یاز سنت و آرمانها

 کیمردان آگاه و دالور چرزنان و کوه   ریو ش
سازمان پرداخته    ن ی از ا  یبه هوادار   ی فدائ

پا گذاشتند،    ی و به صحنه مبارزات اجتماع
تار  چیه شناخت  امکان    نی ا  یواقع  خ ی گاه 

چه  . بر عکس، هر آن نکردند   دای سازمان را پ
و  ه  ب نظرات  مورد  در    ل یتشک  خیتارآنها 

روا  ”آموزش “سازمان   همان  شد    ت یداده 

ن  زماسا  ن یبود که باند حاکم بر ا  ینیدروغ
اشاع ها  توده  ممحبوب  روا  یه   ی تیداد، 

رف زدن  جا  با  عنوان    یجزن   ق یکه  به 
تئور  انگذاریبن را  او    نی ا  ن ی سیسازمان 

را   او  نظرات  و  نظرات “سازمان    ” تکامل 

  ی واقع  انگذارانیبن  ”نه روا  پچ“ح  باصطال
  ق یخلق و به طور اخص رف ییفدا  یکهایچر

کردند.    یم  ی مسعود احمدزاده معرف  ریکب
خود در    تهیبه اتورآنها با اتکاء    ب یترت  نیبه ا

داستان    ن ی، با ا  یونیلیسازمان م  ن ی راس ا
  ر یدروغ و غ   ت یروا  کی مشغول جا انداختن  

ق  خل   یفدائ  ی کهایچر  خی تار  رددر مو  یواقع

بد  عموم  التیتشک  نیا   ۀندر  افکار  در    ی و 
 .شدند

 
ز  امروزه  شمار  خود  از    ی ادی من 

م  ییرفقا رغم    یرا  به  که  شناسم 

نحل  به  هاتعلق    ” ییفدا “مختلف    ی ه 
ا  یهمگ که    نی در  القولند  متفق  امر 

ق زمان  پ  ام ی در  به    وستنشانیو 
برخ از  جدا  و    ده یشن  ی سازمان  ها 

گر ا  خته،ی اطالعات جسته  تنه    خ یرا ز  

نه    نی ا  ی واقع بودند،  مطلع  سازمان 
تار    ی مطالعات   ی هسته ها  دررا    خیآن 

  ط یدر شرا  ی ن عیآن برهه    یو آموزش 
ن  ک یدمکرات از    کیدمکرات   مه یو  بعد 

رهبر  ام یق نه  و  کردند    ی مطالعه 
داد تا    یبه آنها فرصت  چگاهی سازمان ه

اختالفات    یفضا  ک یدر   از  سالم، 

مش  یرفقا  یواقع   ق یرف  یمدافع 
با رهبر احمد    ود مسع سازمان    یزاده 

زمان   در  گردند.    ق یرف  یجدائآگاه 
رفقا و  ک  گرید  ی اشرف  سازمان  ه  از 

چر  تشکل  خلق    ی فدائ  ی کهایبعداً 

نظرات    ران یا به  اعتقاد  با  را 
آوردند    انگذاران یبن وجود  به  سازمان 

دو    یکیوقت به جز انتشار    ی رهبر  زین
:  یاشرف دهقان“ رسوا از جمله    ۀ جزو

کودک  ی ا  انده بازم  دوران    چ یه   ”یاز 
حت  به    یگاه  شدن  وارد    ک یجرات 

ا  شرکت    ی علن   کیدئولوژ یمبارزه  با 

ه ن   ی سازمان  یاتوده  در    افتیرا  و 
امکان    ل یس  جهی نت سازمان  هواداران 

تار   یآگاه  و  گذشته    ی واقع  خیاز 
نظرات   مهمتر  آن  از  و  سازمان 

  یی فدا   یکهایچر   یواقع  انگذاران یبن

 .نکردند دا یخلق را پ 
 

نو  وننکا حاضر،  کتاب  با    سندهیدر 
شا  ی وسواس قابل    کی   سته یکه  پژوهش 

ش و  اسناد  به  رجوع  با  واهد  اتکاست، 

تار ب  ی خی متعدد  خود  آثار  گام   یجزن  ژنیو 

در  یاشرف دهقان قیرف دیبه کتاب جد ینگاه

 رانیخلق ا ییفدا یکهایچرری یگمورد شکل 
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دارد    یبر م  فه یوظ  ن ی در پاسخ به ا  ی گرید 
غالب،    تیروا  یو به طور مشروح  به بررس

تار  یجعل  یول به  و    خ ی مربوط  سازمان 
براردپ  یمن  آ  ینظر   تیهو و    ک ی  یازد 

  قت، یحق  افتن ی  ریطرف در مس  یب  ۀخوانند

  ی معبور    یرا برا   یبزرگ  یفکر  یدروازه ها
رواج    یها   یو به دور از همه بدآموز   دیگشا

چگونگ  یواقع  یخی تار  افته،ی شکل    یاز 
ترس  یفدائ  یکهایچر  یریگ را  و    میخلق 

بن اعتبار  و  و    انگذارانیعظمت  کادرها  و 
شجاع    یها  ست ینکمو   نیا   ه،یاول   یاعضا

  ی انقالب  یتئور  کی   ۀو جان برکف که با ارائ

ها مقاومت  و  مبارزات  با  آن،  به  عمل   یو 
شان در مقابل دشمن، با رواج   یافسانه ا

نو  کی روشنفکر   ن ی اخالق  جامعه  با    ،یدر 
  ق ی طر ن ی خود و از ا ک یدئولوژ یا ی ها هیدفاع

دادگاه  یها  دادگاه یب   لی تبد به   یشاه 

خو  یبرا دسمحاکمه  رژ  تد    م ی اندرکاران 
نها گام  در  و  جان    ییشاه،  از  گذشتن  با 

را    یفضا  نشان،یریش تحت سلطه  جامعه 
به خواننده    یو رو کردند، به صورت واقع   ریز

ها  یم جان  همان  آنها    ی شناساند. 
رها  ی ا  فته یش به  اعتقاد  با  که    یی بودند 

چنگال   ۀطبق از  محرومان  و  کارگر 

رس جهت  و  به   دنیاستثمارگران 
  ی موش ناشدنفرا   یصفحه ا  سمیلایوس س

با    کاری در پ  یو مشحون از صداقت و فداکار 
تار به  ها  توده  ما    هنیم  خ یدشمنان 

 .افزودند

 
از    ینیکتاب که خود به طور ع  سندهینو و 

جر  کینزد   الت یتشک  یر یگشکل  انیدر 
با    ییفدا  یکهایچر  ، داشته  قرار  خلق 

 ریو سا  یجزن  قیرف  یاستناد به نوشته ها

و  اسنا تاروشد    ی شرح مبسوط  ،یخ یاهد 
تفاوتها به  جزن   یراجع  گروه    یگروه  با 

-انیپو-دزادهبا گروه احم   وندیجنگل )که در پ
را تشک  ییفدا  یکهایچر  یمفتاح   ل ی خلق 

  ی نشان م   یدادند ( ارائه داده و به روشن 
روا غلط،  به  و  چگونه  و  چرا  که    ت ی دهد 

 یاز دو گروه جزن  کهای چر  لینادرست تشک

گ او  رواداحمدزروه  به   انیجر  تیه 
غالب بر سازمان و بر جنبش    یستی اپورتون

 .شد لی تبد
 

د   ن یا فرصت    ک ی که    ست  ی گریکتاب 

تواند    یم  ن ی همچن   قتیحق  یا یخواننده جو
مهمتر نظر   نیرئوس  مبا  یاختالفات    نت ی و 

رف انقالب  یجزن  قیتفکرات  نظرات    ی با 
  ی ا   وهیرا به ش  هیخلق اول  یفدائ   یکهایچر

ول همچن   ند یبب   تند مس   یمختصر    نی و 
غ  ۀ ویش   ق یرف  یستی مارکس  ریبرخورد 

رف  یجزن گروه  ارائ  دزادهاحم   ق یبا  با    ۀ را 

  .ابد یدر ینیع یها فاکت
 

و    ی، نقد چگونگ  ” یجعل  خیتار“   ی بررس  در
در مورد    یجزن  ژن یب  یس ینو  خیتار  یمحتوا

  نی و تکو  یگذار  هیکه به هنگام پا  یسازمان

او در چنگال رژ ر  د  و  ود ب  ریشاه اس  م یاش 
  نی و تولد ا  لی و در پروسه تشک  یانگذار یبن

نقش به طور    یسازمان اساسا   ، نداشت 
ناپذ قرا  ریاجتناب  اثر  ثقل  مرکز  دارد.    ردر 

روشن به  خواننده  ا  ند یب  یم   یاما    نی که 

ا  تمام  رغم  به  رف  یراداتینقد  به    ق یکه 

که    یزش رو از ار  چیوارد کرده، به ه   یجزن

شاه    یوراتکتی دمبارز ضد    کی به عنوان    یو

مبادرت به مبارزه    یکه برا   ییو کوشش ها
 .کاهد  یبه خرج داد نم زیقهرآم

 
  ی سالها  ران یا   یست یکمون  جنبش 

در    کیدچار    دیمد بزرگ  پارادوکس 
ب با  منشاء    ی جزن   ژنیرابطه  که  بوده 

واقع در  و  تی آن  خود  نهفته    ی دوگانه 

و سالها  طول  در  توسط    یاست. 
دال به  )البته  ان   ل یدشمن    ی قالبضد 

جوانان( و    بی فر   یمورد نظر خود و برا
مقام    ستهایاپورتون    ” انگذاری بن“در 

لباس    وسازمان     ن یس یتئور“  ک یدر 

جنبش    ”خلق  ییفدا   ک یچر آغاز  در 
معرف در    یمسلحانه  اما  است.  شده 

حق سابقه    ی مبارز  ی و  قت، ی عالم  با 
در سازمان جوانان حزب توده    تی عضو

فعال مل  تی و  جبهه  سالها  یدر    ی در 
د  ۀرزمند   کیو    42  -۳۹   ی کتاتوریضد 

ا  م ی رژ در  خونش  که  بود    ن ی شاه 

به  شاه    تکار یناج  می مبارزه به دست رژ
زم   ار ی بس  یا  وه یش بر    ن یدردناک 

د   ی مبارز  خت؛ یر و    دگاه یکه  ها 
نظراتش و آثارمنتشر شده از او بدون  

عل  نیا کند،  اذعان  آنها  به  خود    ه ی که 

چر  و    یی فدا  ی کهاینظرات  بود  خلق 
تبنفوذ  هم  غی ل،  گسترش  نظرات    نیو 

سال   اواخر  درون    5۳از  در  بعد  به 
ادام  در  که  بود    خود   ۀ سازمان 

رسرانجام   فرو    ن ی ا  ی بارو  ختن ی به 
منجر    میسازمان و تسل  آن به دشمن 

ا  زمان،    ن یشد.   طول  در  پارادوکس، 

دال  و   لیبه  به  دل   ژهیمختلف    ل یبه 
ز   ییآنها  یفرصت طلب  ب  ریکه    ژن ی نام 

برافراشت با  تاو  در    یو  یوبل ن  بر 
مدت  تا  خود  کار  و  ن   یکسب    از یکه 

اپورتون  اهداف  و    یستیداشتند 

پ  را  ش یخو   رانه سازشکا  برده    شی به 
جان  سخت  به  داده    یاند  ادامه  خود 

بزرگ  گام  اما  حاضر  اثر    ی برا  یاست. 
ا  کردن  م   نیروشن    ی پارادوکس 

 .باشد

 
خصوص  سندهینو نقد  تار  یاتیبا  در    خ یکه 

گ  یجعل به  غلط  احمدزاده    قی رفروه  به 
د موظف  را  خود  شده  است    دهیمنتسب 

پرات  ی ا  ده یچک خدمات    نیا   کی از  و  گروه 

  ن را یا  یستیآن به جنبش کمون    ریذ انکارناپ
م نشان  او  شمارد.  بر  رمز   یرا  که  دهد 

و    اهکلیمبارزه مسلحانه در س   یادامه کار 
انقالب  ن یا  چراکه    ن یا   رغم یعل  یحرکت 

حرکتها  مانند  اش    ه نلحامس   یشکست 
از خو از مدتقبل  و    ی د پس  خاموش نشد 

ب ا  ن یاز  در  است    تیواقع  ن ی نرفت،  نهفته 

منضبط  من  التی تشک  کیکه   و  سجم 
  ، ی مفتاح  ان،یدر قالب گروه پو  یستی کمون

به   که    ی انقالب  یتئور   کی احمدزاده 
)تئور  ه  یراهگشا  مسلحانه    م مبارزه 

تاکت  یاستراتژ  در  کی هم  بود،  مسلح   )

وجود   مبارزه  و  که    داشتصحنه  بالفاصله 
عرب بحبوحه  کشدر  ها  یده    ی دستگاه 

مبن   یغاتیتبل-ی تیامن کشته    ی شاه  بر 
تمام    ”اهکلیس   ی ستهایورتر“ شدن   و 

عمل ” غائله“ شدن   با  خود   اتی،  مسلحانه 
مسلحانه متعدد    یها  ی ریدر شهر، با درگ

و  شاه، با مبارزه    میرژ سرکوبگر    یروهایبا ن

ها مقابل    ی حماس  یمقاومت  در  خود 
درساوا کل  زندان  ک  طور  به  چن  یو    نی با 

نابود  مانیا  یهائ  یسلحشور    م ی رژ  یبه 
ا و  پ   مانی شاه  آغاز    یاه ر  یروزیبه  که 

تدر  به  را  بود  م  جیشده  و    ونیانقالب  ان یدر 

توض  ن ی مبارزان جامعه طن با  و  کرد   حیانداز 
م  یچرائ مبارزه  و    سلحانهآغاز  جامعه  در 

اثچش دو  در  که  آن  اهداف  و  اندازها  ر  م 
شده    ن ی و احمدزاده تدو  انیرفقا پو  ودانجا

را به گوش روشنفکران    اهکلیس  امیبود، پ 

ت ها و  کار   یبانقال  یوده  ادامه  و    ی رساند 
که   یا  یستی کمون ن ی و جنبش نو اهکلیس

کش بال  آتش  و  خون  تضم  دهیاز  را    ن یبود 
ا ذکر  با  نو  تهاست یقع وا  ن ی کرد.    سنده یکه 

د  آور  یرا در ذهن خواننده بوجود م  یسوال
تداوم    ایآ  نکهیبرا  ینمب عامل  بدون 

تشک  اهکلیس شده    التیتوسط  ساخته 

اح گروه  بدوتوسط  و  تئورمدزاده  وجود    ی ن 
راهنما  یا  یانقالب چر  یکه   ی کهایحرکت 

تئور   ییفدا بود،  منشاء   ی ا  یخلق  که 
  ی فدائ  ونیالبراه در نزد انق   یروز یبه پ  مانیا

پاک و موجد   و   یو قهرمان  یآنهمه صداقت 

فدها   بود،   ری نظ  یب  یها  یاکارو  آنان 
م رشد    یاصوال  و  بقاء  امکان  از  شد 

ز   یی فدا  یکهایچر در    ک ی   سلطه  ریخلق 
د  میرژ با    ز یقهرآم  داً یشد  یکتاتور ی سفاک 

 آورد؟  انیبه م  یآن، سخن 
 

کتاب    اقدام انتشار  گ“به    ی ر یشکل 

  ” ی جعل  خیخلق و نقد تار  یفدائ  یکهایچر
به    یامر   زیجامعه ن  یکنون  طی در بطن شرا

قول  به  که  چرا  است.  دار  معنا  و  جا 
رژ  یجعل   خیتار  ن یا “  سندهینو   م یدر 

اص  ی اسالم  ی جمهور   خ ی تار  یلمنبع 

و   یواقع  ریغ  ی هایسینو طرف    ژهیبه  از 
 ی کهایمورد چر  رراست و مرتجع د  یروهاین

ا  یفدائ به  و  ابزار  ن یخلق    ی برا   یاعتبار 
جوا  بیفر مبارزنسل  و  آگاه    ل ی تبد  ین 

که   تجگشته  خلق    ییفدا  یکهایچر  ۀرباز 

مبارزات  یایجو هستند.   یراه    ” امروزشان 

 ینیکه خود به طور عکتاب    سندهینو
نزد از  جر  کیو   یریگشکل  انیدر 

قرار   ییفدا   یکهایچر  التیتشک خلق 
ها نوشته  به  استناد  با   ،  یداشته 

و شواهد    اسناد  ریو سا  یجزن  قیرف
مبسو  ،یخیتار  به   یطشرح  راجع 

جزن  یتفاوتها جنگل   یگروه  گروه  با 
-انیپو-با گروه احمدزاده  وندی)که در پ
را   ییفدا  یکهایچر  یمفتاح خلق 
به    لیتشک و  داده  ارائه   ) دادند 
م  یروشن و    ی نشان  چرا  که  دهد 

روا غلط،  به  و  نادرست    تیچگونه 
جزن  کهایچر  لیتشک گروه  دو  و   یاز 
احگ روا روه  به   انیجر  تیمدزاده 
بر    یستیونرتاپو و  سازمان  بر  غالب 

تبد فرصت   کتاب  نیا  .شد  لیجنبش 
که    یگرید جو  کیست   یایخواننده 
رئوس   یم  نی همچن  قتیحق تواند 

نظر  نیمهمتر مبا  یاختالفات    نت یو 
  ی با نظرات انقالب  یجزن  قیتفکرات رف

اول  یفدائ  یکهایچر به    هیخلق  را 

 .ندید ببمستن یمختصر ول یا وهیش
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ست که در  آشکار ا  قتیحق  ن ی البته امروز ا 
ک ند    یجی تدر  ی کوششها  هیسا گاها  و 

ن  رانهیگی پ  یول و  خط    یروها یافراد  مدافع 
در   ییفدا   یکهایسازمان چر  یانقالب خلق 

حق ن  یرایبس   قت، ینشر  صادق    یروهایاز 

نسبت   گذجنبش،  بسبه  درک    ار یشته، 
  ن یا   خیتر از تار   یواقع  یتر و شناخت  ینیع

هو و  نه    یواقع  انگذارانیبن  ت یسازمان  و 
نکته در   ن ی سازمان دارند. ا  نیبه ا  ی انتساب

جا خود  تاث  ی دوار یام  ی نفس    رات یست. 
ح در  تنها  اما  تار  ۀطی کتاب  و    خ ی گذشته 

ب  ی نم  یباق   ی عیطب  یها  یند ماند. جمع 

ا خوانش  از  کسب  اثر   ن ی حاصل  منبع   ،
برا از    ینسل  یتجربه  الهام  با  که  ست 

خلق، هم امروز به نبرد با   ییفدا  یکهایچر
حاکم    ”گاو سر به مشت  نیآتش   ن  تایعفر“

 .مشغولند 

 
ز   یقیعم  تحوالت در  جامعه    ریکه  پوست 

جر در  ما  طور    انیملتهب  به  هستند، 
تول   یعیطب روند  گس  د یبه  عنصر  و   ترش 

م  یهآگا به  جوانان    ۀ ندیفزا   آمدن  دانی و 
ا  است.  داده  شتاب  تحوالت    ن یمبارز 

قهر  اعمال  ضرورت  و  انقالب  گفتمان 

ناگز  یانقالب جلو   ریرا  رانده    یبه  صحنه 
مبار و شبح سرخ  نام    ۀز است  مسلحانه، 

  نی ا  یخلق، تجارب مبارزات ییفدا  یکهایچر
بن و  حرکت    انگذاران یسازمان  به  را  آن 

اهردر و  تشنه  منانیآورده  دشمنان  به    و 

کرده    مناکیون کارگران و زحمتکشان را بخ
چن در  کتاب    ،یطی شرا  ن ی است.  انتشار 

نقد    یی فدا  یکهای چر  یریشکل گ“ و  خلق 
صادقانه    وارزشمند    یخدمت  ”یجعل  خیتار

کمون جنبش  به  انقالب،  به    یستی به  و 

ها توده  و  کارگران  ستم    ی مبارزات  تحت 
 ماست. 

 
ش ابدون  مطالعه  برا  ن ی ک    ی اثر 

حق   مبارز   ی روهاین افراد  و     قتیو  جو 
جوان  ی برا  ژهیبو پ  ی نسل  در    ی که 

منظور   به  گذشته  تجارب  از  آموختن 

  نده یز آن به مثابه چراغ راه آاستفاده ا
ها  ی م  افق  ا  ی باشد    ی م   یتازه 

و    د؛ یگشا مهم  مساله  هر  مثل  اما 
برانگ ممکن    نیا   گر،ید  زیچالش  کتاب 

که    ییروهای از ن   یفی ط  ان یاست در م 

در    ی جعل  اتیروا   ریتاث   ری ر زهمچنان د 
قرار دارند    ییفدا  یکهایچر   خیمورد تار

رند  ابا دا   زین   خیتار  یواقع   یو از بررس 
اما    ی مشابه   ر ی تاث  .   ز ا  یک ینگذارد 

لن   ستیکمون  کی  فیوظا  قول    ن یبه 
عموم  ریتنو“ حت   ”افکار  اگر    یاست، 

ا   نیا مستلزم  مقابل    ستادنیکار  در 

خ  سنگال  در راه پر از  یتند باد و استوار
نف  و    یو  جان  سخت  موهومات 

 غالب باشد.   ۀناشکنند
 

خلق و   ییفدا  یکهایچر  یر یشکل گ“کتاب  

تار آثار    ”ی جعل  خ ینقد  اکثر  همچون 
جر  یشنا   سنده،ینو انجام    انی خالف  و 

انقالب تعهد    کی از    یبخش    ی بزرگ جنبش 
تار  شناساندن  منظور  به  و    یواقع  خی ما 

  یی فدا  یکهایچر  یقیحق  انگذارانیبن  ۀچهر

آن  خل مطالعه  است.  جوان  نسل  به  ق 

نو   نی مخالف  یبرا   یحت در    سندهیتفکرات 
سالم، به    یمبارزه نظر   کی صورت ورود به  

اگر    قت،یبه حق  ی ابیو دست  ی روشنگر  د یام
   .باشد  یضرورت م ک ینباشد  فهیوظ

 1۴۰۰خرداد  -ع. شفق

  یمسخره انتصابات جمهور  شیدر اعتراض به نما ات گزارشی از تظاهر

 سوئد  - در استکهلم  مهوری اسالمیسفارت ج  کناردر  یاسالم
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
جمعه  با  1۴00خرداد    28  روز  نمایش مسخره    2021یونی    18  برابر  به  اعتراض  در 

در   بزرگی  تظاهرات  اسالمی  جمهوری  در س  کنارانتصابات  جنایتکار  رژیم  این    فارت 

از  ا بیش  اعتراضی  حرکت  این  در  گردید.  برگزار  و   300ستکهلم  کمونیستها  از  نفر 
که داشتند  شرکت  سوسیالیسم"،   آزادیخواهان  باد  زنده  آزادی،  باد  "زنده  فریاد    با 

اسالم جمهوری  "جمهوری  تروریست  رژیم  باد  "نابود  سرنگون"،  سرنگون،  ی، 
دد" و... خشم و نفرت خود از  گرالنه جاسوسی برچیده باید    "سفارت، این   اسالمی"،

ندگان  اش را به نمایش گذاشتند. فریاد تظاهرکندیکتاتوری حاکم و مضحکه انتخاباتی
بال "خفاش   زیر  در  بود که  ایرانی  میلیونها  علناً خون  وحشیپژواک صدای  از    آشام" 

از   خالصی  ضرورت  بر  و  گفته  سخن  نمایش  این  در  شرکت  جمهوری  عدم  شر 

 ند.   ویگاسالمی سخن می
توجه این حرکت کم از نکات قابل  بود که برای رای دادن و یکی  بودن تعداد کسانی 

حکومتی به محل سفارت آمده بودند. بر اساس ارزیابی کسانی  شرکت در انتصابات  
نفر بیشتر برای رای دادن    50شاید نزدیک به  ،  که از صبح زود در محل حاضر بودند  

تعدا نیا بعدی  نکته  بودند.  آند  مده  آمیز  خشونت  برخورد  و  پلیس  نیروهای  با  زیاد  ها 

از رای از    شش،  این تظاهرات  در جریان  دهندگان بود.  تظاهرکنندگان در حمایت  نفر 
دلیل    معترضین  به  فدایی خلق  فعالین چریکهای  از  یکی  از جمله  رای  او  به  عتراض 

تظاهرکنندگان  دهندگان به  که  و  ی  کردندتوهین  د   تعرض می  پلیس  و  گیر  ستتوسط 
 . بعدا آزاد شدند

.  ندخوردطلبان هم به چشم میپرچمهای مجاهدین و سلطنت  ،جمعیت میان این    در
آزادیخواه  البته و  چپ  نیروهای  تظاهرات  شروع  از  مدت  طلبان  سلطنت  ،قبل  برای 

لیه رژیم  ع تجمع کرده و  از پلیس اجازه گرفته و در همان محل    12صبح تا    9  زمانی  

، در ساعت  طلباناز پایان حرکت سلطنت پس هرات نیروهای چپ ظادادند. ت شعار می
محل را ترک نکرده و تالش کردند    اما آنها پس از اتمام حرکتشان  ؛ شدشروع می  13

حرکت  شاه"  "جاوید  احمقانه  شعار  با  و  کرده  انقالبی  های  نیرو  قاطی  را  خود  تا 
ج که  کنند  مخدوش  را  چپ  شعارهانیروهای  با  تظاهرکننده  همچون  ی  معیت  خود 

تالش  ،  استند. در این حرکت باد آزادی" به مقابله با آنها برخدیکتاتور" و "زنده"مرگ بر 

از محل تظاهرات با توجه به گوشه  هرکنندگان جهت بیرون کردن سلطنتتظا طلبان 
نرسید.   جائی  به  آنها  به  پلیس  بعداً   چشم  پلیس  که  است  تکیه    جالب  این  با  بر 

تعداد تظائمس ار حد مجازهرله که  اپیدمی کرونا گذشته است،    کنندگان  در شرایط 
ب ترتیب  این  به  شد.  تظاهرات  پایان  اعالم  سلطنتخواهان  خرابکاری  و  ا  طلبان 

این مس از  پلیس  ه مضحکه  علیتظاهرات بسیار موفق معترضین  ،  له  ئسوءاستفاده 

 د پایان یافت. زودتر از موع ،  انتخاباتی جمهوری اسالمی  
 

 زحمتکشان، نوکر غارتگران، نابود باید گردد! ی، دشمن  مجمهوری اسال
 اد! مرگت ب  جمهوری اسالمی، ماحصل گوادلوپ، ننگت باد! 

 پیروز باد سوسیالیسم! 
 

 سوئد   - استکهلم سازمان هواداران چریکهای فدائی خلق ایران در  

 2۰21یونی   2۰ برابر با  1۴۰۰خرداد  ۳۰
 

 

 

 



12 صفحه                                                         62 شماره                                         ي  يادف مایپ
 

  

و   یاسی س ی از روبنا  یجزن  درک 

 ر  حاکم ب  ی  کتاتورید  تی ماه
 نرایا  ی جامعه

کتاب    یجزن د"در  با    ی فرد   یکتاتوری نبرد 
بخش  " شاه   عنوان    یدر  خصلت  "تحت 

مطرح   "وابسته  یدار هیسرما  یاسیس

  ی دار هیسرما  یاسیس  ی وبنار"که    کندیم
کمپرادور است    یبورژواز   یکتاتور ی وابسته د

  ات یدر طول ح  ها ستیالیامپر  ت یکه با حما
  ی اجتماعپاسدار مناسبات نابرابر    ستمیس

  م، یکنیمشاهده م نجا ی در ا کهیر طو. ب " است

نظ  یجزن از  که  آنجا  سرمااز    ی دار هیام 
رابطه و  در    ن یا   ک یارگان  یوابسته  نظام 

سرمامجموعه     ی دار هیمناسبات 
دق  یستی الیامپر ندارد،    یو درست  قیدرک 

توض در  که  همانطور  ساختار    حیدرست 
سلطه  یجامعه  یاقتصاد   ران یا   یتحت 

ت به  ام  نظ  یوابستگ  حیوضقادر 

ن  یدار هیسرما کشورمان  تحت    ستی در  و 
  ی  تبع  یبودن و رابطه  سمیال یامپر  یسلطه

امپر  یبورژواز   انیم و  ا  ر  سمیالیوابسته 
نم عرصه  کند،ی درک  در    استیس   یدر  و 

بر جامعه   ی  اسیس  یروبنا  حیتوض   ی حاکم 

ن توض  زیما  به  و   حی صح   ح یقادر  منشاء 
بجا  باشد ی نم  یکتاتور ی د  ت  یماه لذا    ی و 

را   یژواز بور  یکتاتور ید»  آنکه کمپرادور« 
سلطه  جهی نت محصول  مناسبات    یو 

جامعه  یستی الیامپر بداند،    رانیا   یدر 
برا استقالل    یکتاتور ید  ن ی ا  یبرعکس، 

  نی در ا  ستهای الیامپر  کهی بطور  گردد،ی قائل م

حام  انیم نقش  از    ی  صرفا  و  دارند  آنرا 
از آن    ،یخارج  یبعنوان عامل  یعن ی  رون،یب

ا ی م  " تیحما" و  واقد  ن ی کنند.    ، ی عنیع  ر 
که به هر حال    یعامل خارج  کی “همچون  

 ( 1)”دارد  ینقش

 
محتوا   اما از  ا  یگذشته  ،  نظر  ن ی نادرست 

ا که    یسع  یجزن  نجایدر  است  کرده 
به ش    ستها یمارکس  یوهیموضوع را ظاهراً 

هر   ستهای. چرا که از نظر مارکسد یطرح نما

خاص   ی  اسی س  یروبنا  ،یاقتصاد   یربنایز
اخو و  داراست  را  دق   ن ی د  منافع   قایروبنا  با 

او   ی  طبقات است.  منطبق  حاکم  قدرت 

با   یکتاتور ید “که:    کندیم  دیکتأ  یحت

شاشکال   آن،  است    یحکومت  وه یمختلف 
س رشد  و  ادامه  آن  بدون    ستم یکه 

ن  یدار هیسرما ممکن  اما  ”ست یوابسته   .
درست  یجزن  ایآ ا  ی درک  و   ن ی از  احکام 

خ  ه است دارد؟ پاس کار بردکه به    یمقوالت

م  تحل   توان یرا  رفرم  لیدر  از  انجام    یهااو 
 .افتیدر هلچ یدهه لیشده در اوا

 
حال  یجزن  م   یدر  مطرح  که    کند یکه 

از   سف"پس  رفرم    "دیانقالب  انجام  و 

  ی اقتصاد  ی ربنای ز  یارض  یها
ا  ی دارهی سرما   رانی وابسته در جامعه 

 در  عمالً   ستی اما قادر ن   د،یمستقر گرد 
ارتباط با    نشان دهد که در  خود   لیتحل 

ز  د  ربنایآن  به    یبا شدت   یکتاتوریچرا 
ب  جامعه    شتر یمراتب  در  قبل    ران یا از 

او در    ی به نوشته  ی اعمال شد؟ نگاه

فوق دکتاب  با  )نبرد    ی کتاتوریالذکر 
م   یفرد نشان  آشکارا  که    دهدیشاه( 

جا به  ا   ی او  که    ن یاثبات  سخن 
  ی دارهیا سرم   ی اسی س  ی»روبنا

کمپرادور    یبورژواز   یتاتورکیوابسته د

با  ”است متضاد  واقع  در  و  برعکس   ،
دل  ن یا   ی کتاتورید  ی  ابیشدت  ل یحکم، 

از   ز ی قهرآم   داً یشد کامل    بعد  استقرار 
در    ی دارهی سرما  ستم یس وابسته 

خود     ران یا ضرورت  و  الزام  نه  را 
و  ”وابسته  یدارهی سرما  ستم یس“  ،

نشأت نه  از  آنرا،    ی تاتورکید“گرفته 

از    یناش  ،بلکه ”کمپرادور  یبورژواز
قلمداد    ”شاه   ی فرد  ی کتاتورید“

نشان    گریبار د  ک ی  زی ن  نجا ی. در ا کندیم 
بس  شودیم   داده ترما  یاری که  و  ز  ها 

شده  میمفاه   ی شناخته 

فکر  ،یستیمارکس دستگاه    ی در 
مشخص    ی  معان  یجزن  بار  و  متعارف 

مخود   دست  از  به    دهند یرا  تنها  و 
پوشش  و  مبدل    یظاهر  ی الفاظ 

س  شوند یم  بنابه  بر حسب    قه ی لکه  و 

م  ازین قرار  استفاده    . رند یگیمورد 
د که  توض   ی جزن  م یدی همچنان  ح  یدر 

ا  یکتاتور ید ترم  ران،یدر  آغاز،    ی ها در 

به کار برد و    ربنایز  یستیمارکس و روبنا را 
سخن    ”کمپرادور  یبورژواز   یکتاتور ی د“از  

ول به    یگفت،  که  شد  معلوم  ادامه  در 
عبارات  یریرگکا و  آن  طرف  و الفا  یاز  ظ 

در   ش ی ب  یظاهر  یپوشش  تنها  که  نبودند 

به نوشته    دادنیستیخدمت ظاهر مارکس
او فرد شاه   ی ه وقتاند. چرا کاو قرار گرفته

د عامل  واقع   خواندی م  یر کتاتویرا  در  پس 
ذات  یکتاتور ید الزاما  نظام    ی  را  خود 

نم  یدار هیسرما آن    داند ی وابسته  با  لذا  و 
نوعه نوع  ؛صهینق  یمچون    ی همچون 

  ی ا عارضه  کند،یرفتار م  ستمی اقض در ستن

م او،  نظر  به  با  تواندی که  راه    د یو  سر  از 
کنون   برداشته سد  تا  مقابل    یشود  از 

 .تکامل جامعه رفع گردد
 

ا  اما   ی ست یمارکس  یساده  تیواقع  ن یاگر 

ز  رفتهیپذ که    ی  اقتصاد  یربنا یشود 
بطور    یدار هیسرما و  هر   یکلوابسته، 

و    ستیممکن ن   ،ی اقتصاد  یربنایز   از  ینوع
منطبق    یاسیس   ی  روبنا  تواندینم و  خاص 

ن را  خود  نسازد،    زیبا  مستقر  جامعه  در 
د ا  گریآنوقت  نم   ن ی بر  صحه    توانیامر 

فقط   نه  که  پد"نگذاشت    ی هادهی درک 

پد   "یاقتصاد درک    ر یزناپذیگر  یدهیبلکه 
عرصه  یکتاتور ید در    استیس  یدر 

نوابست   یدار هیاسرم  ستمیس از    زیه  جدا 
امپرمن است.    رممکن یغ  یستی الیاسبات 

نت م  جه،یدر  اوا  می نیبیاگر  تحوالت    ل یکه 

سرکوب  ۴0دهه   با  آغاز  همان    نی خون  از 
)توده اگر    است،همراه  (  ۴2خرداد    15ها 

روبنا  مینی بیم   ی دار هیسرما  ی  اسیس  یکه 
و  اعمال خشونت  با  آغاز  از همان  وابسته 

خفقا و  اسرکوب  است،  توأم  ذات    ن ین  از 

نه آنطور    شود،یم   یمناسبات ناش  ن یخود ا
جزن م  یکه  از    یعنی   کرد؛یگمان  نه 

واقع  یفرد  یکتاتور ید روند    ز ین  اتیشاه. 
د و  داد  نشان  چهارچو  مید یخود  در   بکه 

با شاه    ستهای الیمناسبات، چگونه امپر   ن یا
موش    کیآنهم    -موش  کیمثل    شاهان

جا  کردند  فیتکل  ن یی تع   -مرده را    ش یو 

  ی سپردند. معنا  یگری به مزدور د  ،یدگبسا
وابستگ  یواقع مناسبات  جوهر    نی چن  یو 

 .است
 

سرما  تیواقع نظام  که    ی دار هیآنست 

بهره    وابسته و  استثمار  شدت  و  حجم  و 
ب  یکش حدت   و  حجم  آن،    ی حقوقیدر 

گستردهتوده ابعاد  و  و    یعدالتیب   یها 
،  نظام   ن ی ا  تی تحت حاکم  یظلم در جامعه

د اعمال  م  ی کتاتوریبدون    وانست تینه 
م  ابدیاستقرار   نه  و    یباق  تواندیو  بماند 

در    "تعادل"  نجایا  در.  ابد یاستمرار   جامعه 

د اعمال  آن    ستیکتاتوریگرو  بدون  و 
م  یرازهیش هم  از  جامعه   پاشدیامور  و 

انفجار ا  دای پ  یحالت  در  کرد.    نجا ی خواهد 
ارعاب    نستی ا  یکتاتورید  یفهیوظ با  و که 

ببند    ریبگ اختنو  اعمال  با  استبداد  و  و  اق 

در    ی اجتماعیاسیس انفجار  بروز  از 
شر  یاجامعه بحث،    ی  ن یع  ط یابا  مورد 

آورده  یریجلوگ بروز    ایو    بعمل  صورت  در 
.  د یانفجار بتواند آنرا سرکوب و خاموش نما

شد  دیبا تمرکز  لزوم  که  داشت    د ی توجه 

اعمال د   ر ب  انیعر  یکتاتوریقدرت و ضرورت  

 

 ر ب نقدی 

 جزنی بیژن راتنظ 

 ( دیدگاه یک دشکافیِلب)کا

 ( فصل دوم)           

 

 



17 صفحه                                                         62 شماره                                         ي  يادف مایپ
 

  

اجامع   بصو ه،  دگرچه همواره    ی کتاتوریرت 
م  ی فرد  ی  ست یفاش ا  ابد،ی   ی بروز    نی اما 

و در   یطبقات  تیاز درک ماه  اما ر  دیامر نبا
امپرا  نجایا خصلت  درک    نی ا   یستیال یز 

ا  یکتاتور ید   ک ی نه    تیواقع  ن ی غافل سازد. 

قاعده بلکه  است.)   یاستثناء  بنابر  (  2امر 
ا  م  ی در جامعه  ی کتاتور یبردن  د   نی از ب  ن،یا

نابود با    ی دار هیسرما  ستمی س  یتنها 
قطع  قطع  با  و  حاکم    ی سلطه  ی  وابسته 

ا  ستمی الیامپر مولد  و  منشاء    نی که 
امکانا  یکتاتور ید لذا    باشدی م  ریپذ ست  و 

  ی  ستی فاش  ی کتاتور ی که د  م یاگر خواهان آن

با  یفرد باشد  نداشته    ی مبارزه  دیوجود 
و   ستمیس   ن ی بردن  ا  ن ی خود را در جهت از ب

سلطه  نایپا به  در    سمیالیامپر  یدادن 
 .مییمتمرکز نما رانیا

 

ن  همانطور  قبال  در    ز یکه  شد،  گفته 
فکر اغ   ، یجزن   ی دستگاه  لب  مقوالت 

وارونه   و  شده  گرفته  نظر  در  وارونه 
م  جزن شوندیمطرح  مثال  د  ی.    دنیبا 

بجا   ی کتاتورید جامعه،  از    یدر  آنکه 
د و و    ی کتاتوریجود  طپش  وجود  به 

ه برسد، طپش و  وشش در دل جامعج

برا  یوشش ج اش  سرکوب  یکه 
خو  ی کتاتورید الزم    اندهفرا  و  شده 

نتا  دهیگرد برعکس،  حاصله    جیاست، 
ترس و    ی عنی   —یکتاتورید   ت ی از حاکم

چهل دهه  در  جامعه  بر  را    —رخوت 

تجر  واقع  یدیبطور  جدا    ین یع  تی از 
  ی  ع یطب  تیساخته و آنرا همچون وضع 

که    پرسد ی. او نمندکیتوده ها قلمداد م 
چ چه  در    یکتاتورید  یزی اساسا  را 

ا   یوهله لذا    ودهنم  جابیاول  و  است 

نم حاکم  کند یدرک  با  اگر  کامل    ت یکه 
چه  واب  یبورژواز هر  بسط  و  سته 

واقعا    ران یدر ا  سم یال ینفوذ امپر   شتر یب
تشد  واقعا  بو  افتهین  دیتضادها  اگر  د، 

توده  یبرا  یعلت  اعتراض  و  ها  خشم 
نم پلز  یکتاتور ید  ت داش یوجود    دا یوم 

 !کرد ینم

 
معلول    یکتاتور ی د  مسلما که  طور  همان 

بنوبه  یطبقات  یمبارزه بر   یاست،  خود 
  نی چهل، ا  یدهه  . درگذارد ی م  ریروند آن تأث

عوامل   یکتاتور ید با  رف   یهمراه    ق یکه 

مسعود احمدزاده به دقت آنها را برشمرده  
تأث  یعوامل  —است شکست    ری چون 

قبل  ختو  یمبارزات  ها،    و  انتیده 
  ی  مدع  یاسیس  یاروهین  یسازشکار

تبل مردم،  از  و    میرژ  یجهنم  غاتیدفاع 
به   یانقالب  یروین  کی فقدان   قادر  که 

چنان    —حاکم باشد  کتاتوری د  میمقابله با رژ 

وحشت  یفضا و  جا  یرعب  آفردر    ده یمعه 
خمود   و  رکود  دچار  مردم  مبارزات  که  بود 

  نی ا  یدرک چرائ  ی به جا  یگشته بود. جزن
تو  تیواقع اص   حیض و  نقش    ی لدرست 

ا   یکتاتور ید ا  ان،یم  ن یدر    جه ی نت  ن یبه 

شده و از    ادی   یها که با انجام رفرم  رسدیم
برقرار   مس یفئودال  رفت ن ن یب   ستم یس  یو 

انقالب   ی  نیع  ط ی وابسته، شرا یدار هیسرما
ب د  ن یاز  و  آنرا   گریرفته  گواه  و  ندارد  وجود 

ا توده  داندی م  ن ی هم  نکه  تحرک  و ها  دارند 

  تر ش ی که پ  انگونههماند.  ت تن دادهبه سکو

معلول  زین و  علت  نشان شد،  در  خاطر  ها 
. لذا او  شوندی جابجا م یجزن ی دستگاه فکر

وجود    سازدیم  مطرح به  توجه  با  که 
  زنند یها به مبارزه دست نمتوده  ، یکتاتور ید

نم دست  مبارزه  به  چون  نت  زنندیو    جه ی در 

رو   میرژ  زه«ی»سرن هم  خود   ینهیس  یرا 
اختناق    بودن  یجد “  نروی و از ا  کنندی نملمس  

با رژ   ” درک   یرا به خوب  می و ضرورت مبارزه 
ا  کنندی نم بنابر  مبارزه  ن، ی و  و    حاد  یبه 

.  شوندینم   دهی کش  یکتاتورید   هیبرعل  یجد
نت در  تشد   جه،ی و  نخواهند    دایپ   د یتضادها 

انقالب فراهم نخواهد    ی  نیع   طی کرد و شرا

 شد. 
 

راه حل    نیا  ه، صینق  ن ی رفع ا  یاو سپس برا
ار پ   دهدیم   رائه ا  پس  مسلح    شاهنگیکه 

دستها را باال زده، موازنه را بر هم زند    دیبا

ا تغ   ط یشرا  ن یو  او،    رییرا  زعم  به  دهد. 
به   ایرا کنار زد    یکتاتورید د س  دینخست با

تا شرا راند  حاکم   ” بازمهی ن  ایباز  “  طی عقب 
کنند و    دای پ  زهیها نترسند و انگگردد و توده

د و بعد بر بستر رشد  مبارزه دست بزننبه  
س  یاقتصاد  یمبارزه و    ی  اس یو  اقشار 

خلق)  صف  مختلف  ز(  3طبقات  چتر    ریدر 

نها  نگشاهی پ  تیحما تضادها    تایمسلح 
تشد اوضاع    دی آنقدر  که  شود  حاد  و  گردد 

شرا  یبحران و  انقالب    ی  نی ع  طی شده 
مه توده  ایسرانجام  آمادهو  انقالب    یها 

جزنگر در  معت  یدند.  تنها  است    نیاقد 

نها که  است    ی  نی ع  طیشرا  تایمرحله 
 .گرددی حاصل م( ۴انقالب)

 
  بطرز  یکه جزن -احمدزاده  قیرف م ینیبب حال

جاها   یاریاو را در بس  یولناپسند و نامعق

د“در   با  انتقاد   ” شاه  یکتاتور ینبرد  مورد 
زشت  صفت  و  داده  قرار  تمسخر  با    ی توأم 

ب  ”چپ  سمیاپورتون “چون   مرتب  او را  ه 
م نام  دهدی نسبت  آنکه  بدون  او    یالبته  از 

 .کند ی نگاه م اتیواقع  ن ی چگونه به هم -ببرد
 

ب   مسعود  برعکس    ژنیاحمدزاده، 

از    کندی م  ی ابیارز  نگونهی ا  ، ین جز که: 
جنبش   ی خودبخود  یهافقدان 

  ط یگرفت که شرا  جه ی نت  ن یچن   توانینم
ندارد.    یبرا  ی  ن یع وجود  انقالب 

برخ اپورتبرعکس،  نظر    ی ستهایونالف 
تو  برا حزب  )که    ه یتوج   یده 

رفرم   یگ فهی وظیب خود،    سمی و 

ارض باعث    راکودتا    م یرژ  ی اصالحات 
و    فی تخ دانسته  فقدان  تضادها    ا یلذا 

را    ی  نیع   ط یشرا  شدنیمنتف انقالب 
تعب آن  زم کردندیم   ر یاز  شرا   نهی(    ط یو 

انقالب در جامعه همچنان    یبرا  ین یع
در   چه  است،  در  موجود  چه  و  شهر 

و    سم یبا الغاء فئودال وستا. در واقع،  ر

ارض  ب  یرفرم  از  رفته صورت    نی آنچه 
تضاد. جوهر  نه  است  با  تضاد  به    دیو 

اصل ما  جا  یتضاد  با   یعنیمعه  خلق  تضاد 
به    سمی الیامپر نه  کرد  توجه  آن  جوهر  و 

اصل  ییهاصورت تضاد  آنها    یکه  پس  در 

اصل  تضاد  است.  گرفته  همان    ای  ،یقرار 
مقطع   کیقبال و در    سم،یالیامپر  یلطهس

فئودال کانال  و   کردی وابسته عمل م  سمیاز 
کنون مقطع  در  وابسته    یازبورژو  یحال 

گرفته    یجا و    ی کی.  استآنرا    ی کی رفته 
سلطه    ی جا  گرید اما  کرده  اشغال  را  او 

باق  سمی الیامپر در    یهمچنان  و  است 

تضاد    ن یو در جوهر ا  یدر تضاد اصل  جهی نت
است.  ر  یر ییتغ نداده  رفخ  نظر    ق یاز 

درداحم نه  رفرم  اساسا  از    یدزاده، 
نه   شماری ب  یدردها و  کرد  دوا  را  دهقانان 

به   یقصد  ن یچن هم  شهر  در  داشت. 

نه   ن ی هم و  روستا،  در  دهقان  نه  منوال. 
و تحت    یهاتوده و اقشار زحمتکش  کارگر 

آن شهر،  در  تنفس    یستم  فرصت 
قبلاند افتهین ستمگران  رفتن  با    ، ی. 

ز ستمگران   ریبالفاصله  با   دیدج  یفشار 

ند. پس  اآشنا و ناآشنا قرار گرفته  ییهانام
تضادها واقع،  ب   ودموج  یدر  از  فقط    ن ینه 

بلکه بموازات    افتهین   فیط تخفنرفته، نه فق 
ظالمانه روابط    ی دار هیسرما  یرشد 

حت  پ  یوابسته،  تشد   دای عمق  و    د یکرده 
  ی هااست اما آنچه مانع بروز جنبش   افتهی

ساس، سد  در ا   گردد،ی م  ی دخودبخو  عیوس

عنان  انیعر  یکتاتور ید است،    ختهی گس و 
نم  نت  توان یپس  به    ی کتاتوری د  ی جهی از 

 .دیجامعه رس  ی  عیسکون طب
 

 :سدینو یاحمدزاده م قیرف

توده …“ جنبش  که  حکم  اين    ی اآيا 
فراهم    یخودخودبه انعکاس  وسیع 

عین شرايط  است،    ی  بودن  انقالب 
خ جنبش  ن  نشا   یخودودبهاينکه 

دور  دهد یم  رسیده  که  فرا  انقالب  ان 
و    است،  و همیشه  دارد  جنبه مطلق 

شرايط  هر  آيا    یدر  است؟  درست 

است؟   صادق  نیز  آن  ما    ی يعنعکس 
جنب وجود  عدم  از    ی اتوده  یشها بايد 

را    یخودخودبه نتیجه  اين  وسیع 
انقالب وجود    یبگیريم که شرايط عین 

انقالب دوران  هنوز  که  فرا    ندارد؟ 

ا من،  نرسیده  نظر  به  در  ست؟  نه. 
کنون عدم    توانینم   ايران   ی شرايط 

جنبشها وسیع    یخودخودبه  ی وجود 
معن  به  عین  یرا  وجود شرايط    ی عدم 

 ” .انقالب دانست

 

ا ا  اما  یساده   ت یواقع  نیگر 
که    رفتهیپذ  یستیمارکس   بطور شود 

نوع  یکل ز   یهر   ، یاقتصاد  یربنا یاز 
ن نم  ستیممکن    ی  روبنا   تواند یو 

  ز یخاص و منطبق با خود را ن  یاسیس
د آنوقت  نسازد،    گر یدر جامعه مستقر 

ا نگذاشت  ص  توانینمامر    نیبر   که حه 
فقط   پد "نه    " یاقتصاد  یهاده یدرک 

پد درک    ر یزناپذ یگر  یده یبلکه 
عرصه   یکتاتورید در   استیس  یدر 
جدا   زیوابسته ن  یدارهیماسر  ستمیس

امپر مناسبات    رممکنیغ   یستیالیاز 
نت در  م  جه،یاست.  که   مینی بیاگر 
از همان آغاز با    ۴۰دهه    لیتحوالت اوا

(  ۴2رداد  خ   1۵ها )توده   نیسرکوب خون
م  است،اه  مره روبنا  مینیبیاگر    ی که 
از    یداره یسرما  ی  اسیس وابسته 

و   خشونت  اعمال  با  آغاز  همان 
خفق و  اسرکوب  است،  توأم  از    نیان 

 شود، یم  یمناسبات ناش  نیذات خود ا
 یعنی  کرد؛یگمان م  ینه آنطور که جزن

 شاه. یفرد یکتاتورینه از د 
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رف  از قبال    قینظر  که  همانطور  احمدزاده، 
و ضرورت آن از   یکتاتور یگفته شد، وجود د

تعم  یعنی  ت؛یواقع  ن ی هم تشد  قی از    د ی و 
و    سمی الیامپر  ی سلطهاز    ی ناش  یدهاتضا

سرما ناش   یدار هینظام  آن  به    ی وابسته 

اشودیم و  دال   نهاستی.  و    یماد   لیآن 
د  ینیمع اعمال  جامعه   یکتاتوریکه  بر  را 

با  —سازندیم  یضرور اعمال    لیدل  د یوگرنه 
د  یکتاتور ید حاکم   یوانگیرا  طبقات 

ب که  متوسل    علتیدانست  آن  به 
  ی طبقات  ی  کتاتوری د  کی آن را نه    ا ی!  شوندیم

مح فطرت   صولبلکه  شخص    یپست 

گفت که   دی! پس در واقع، بامیبدان(  5شاه)
برعکس،   بلکه  است،  نمرده  حرکت 

آن    مهارچنان باالست که    اعتراض  ینهیزم
د  اعمال  از    ستین  سری م  یکتاتور یبدون  و 

د  نروستیا جزئ  ی کتاتوریکه    ی الزاما 

نظام سرما  ریناپذیجدائ سته  واب   یدارهیاز 
 .است

 
آنجا    ، یکل   ر بطو بحث  تا  به  که 

مربوط    ی اسیو استبداد س   ی کتاتورید
برا  شود،یم  مهم    ستهای کمون  یاصوال 

در   نستیا از  آ   ای  نیا   ابندیکه  ن شکل 

آن شکل از    ا ی   ن یا  ؛ یاسیس   ت یحاکم 
بزک    یعن ی)  ی کتاتورید شکل  به  چه 

( در جامعه،  ان یشده و چه بصورت عر
طبقه کدام    و   یاجتماع   یمنافع 

کدا  اجتماع ن  م مصالح  ت  یظم    ن یأم را 

حت   د؟ ینمایم  اساسا  که  در    ی چرا 
د   نی تریستیفاش   —یکتاتوریاشکال 

د  یعنی که  ه  ی کتاتوریآنجا    ئت یدر 
موسول  تلریه  ی نکره ظاهر    ینی و 

  —راندی و بر کل جامعه حکم م   شود یم 

  ست یطبقات  ی همواره امر  ی کتاتورید
ا در  ”بزرگ  کتاتورید “آن    ای  نیو   ،

  ا ی)  ه طبق  کی  فی اوظ   قت یحق 
انجام  از    ی امجوعه به  را  طبقات( 

جزنرساندیم  برخورد  اما  با    ی. 
ن  ن یا  ی کتاتورید   ی مقوله   . ستیگونه 

د با  او    رغم یعل  —حاکم  یورکتاتیبرخورد 

طبقات  ی ریبکارگ عبارات  و    —یالفاظ 
به   ست؛ یستی دئالی ا  یبرخورد برخورد 

نوع  یکتاتور ید عنوان  و   یخودسر  یبه 
ق  فارغ  ی  خودکامگ   ی طبقات  یهابند و    دیاز 

فکر   است.  دستگاه  شاه    ،یجزن  یدر 

  ست یطبقات  ود یآنچنان مستقل و آزاد از ق
بخش  فقط  نه  بورژواز   ییهاکه  خود     ی از 

( و    یطبقه  یعنیوابسته    ی عنیحاکم 
آنرا بعهده    یکه شاه مزدور   یا همان طبقه

بخش  بلکه  امپر  یدارد(  از    ستهای الیاز  هم 
شاک او  تا  اند   یدست  بق  ییجا،    ول که 

 :یجزن

  ی راه  ای: آ پرسندیاز خود م  اراندهیسرما“
د جز  برا  یکتاتوریبه  شاه  حفظ    یخشن 

و جناح  ستمیس ندارد؟    ی ناراض  یهاوجود 
ا   یستی الیامپر همراه    نیبا  صداها 

مشوندیم آنها  آپرسندی.  آن   ای :  هنگام 

و    م ید  نیرا مانند نگود  ی کتاتوریتا د  دهینرس
او فدا    د ی با  ا یآ.  میح خود سازمصال  یامثال 

شاه و   یخودکامگ  یرا فدا   ستمی س  اتیح
 ” خانواده او کرد؟

 

  م ی نیبی م  کهی بطور
ا  یجزن از    ن یبا  درک 

و   ، یکتاتور ید   اعمال 
در    یکتاتور ید   یسلطه

  ی را، نه فقط ذات   رانیا

جزئ   ر یناپذ ییجدا   یو 
سرما نظام    ی دار هیاز 

سلطه و    ی وابسته 
بر    یستی الیامپر

نم  یجامعه   ند، ی بیما 
برع آنرا  بلکه  کس، 

مصالح  مخالف  

غ  ستهای الیامپر   ر یو 
برا   ستم یس   ی الزم 

وابسته    یدار هیسرما
 .دهدی حاکم جلوه م

جزن  ن یا در    یبرخورد 

ژورنال  قتیحق   سم یبه 
دارد    یبورژوائ تعلق 

پد آنطور    هادهیکه  را 
م بنظر    رسند یکه 

نه    کندیم  یمعرف
  سمی نیلن-سمیمارکس

پد آنطور    هادهیکه  را 

در  که   و  اصل  در 
هستند    تیقعوا

 .دهدیم  حیتوض
—————————

—— 

 :حاتیتوض
احمدزاده،   -1 مسعود 

مسلحانه،    یمبارزه
استراتژ هم    یهم 

 .کیتاکت

  ست ین  لی دل  یب -2
اساس  اصل    ی  که 

  ی اسالم   یجمهور
مضحک بر    یبطرز 

  ی مطلقه  تی»وال

  .دی استوار گرد ه«یفق
صف خلق را    یجزن -3

کارگران،   از   متشکل 
ن، دهقانا

و    یازبورژوخرده
.  داند یم  یمل  ی بورژواز

  نی من بعد به اختالف ا 

ارز  یابیارز و    یابیبا 
صف    ی  طبقات  میترس

سو از    ق ی رف  یخلق 
خواه م  احمدزاده 

ا اختالف    ن ی پرداخت. 

واقع  در  خود 
از    یا مجموعه

ب را    نی ا  ن ی اختالفات 
  سازد ی دو نظر آشکار م

با آنها    دیکه  به 
 .پرداخت

  ط ی »شرا  یجزن -۴

و    ی  نیع را    «یانقالب  تی»موقعانقالب« 
م  ک یبه    نایع بکار  در  بردیمعنا  بعدا  من   .

دو    ن یدو مقوله و التقاط ا  ن ی خود به ا  یجا
ا و  هم  برخورد    ی ناش  ی رادهایبا  آن  از 

 .خواهم کرد

جزن -5  د  یبرخورد  د  یکتاتور یبا  ر حاکم 
 .دارد ینوع نگرش همخوان ن ی با ا قتیحق

 
 دارد( ادامه )

 بهرنگ  -الف

 
 

 
 

استثمار  ت  طبقا   ان ی مبارزه م   ی عن ی   ی مبارزه طبقات   خ ی ر تا 

و زبردست در    ردست ی طبقات ز  ان ی شونده و استثمارگر، م 

 مراحل گوناگون جامعه بوده است. 

مرحله   مبارزه   نی ا  به  د  ده ی رس   ی ا اکنون  طبقه    گر ی که 

ستم  و  شونده  )پرولتار استثمار  نم ا ی کِش    وغ ی از    تواند ی ( 

و ستم  استثمارگر  )بورژواز طبقه  ا ی گر  برهد، مگر  که    ن ی ( 

ع  تما   ن ی در  برا م  حال  را  استثمار،    شه ی هم   ی جامعه  از 

 برهاند.  ی ستم و از مبارزه طبقات 

 انگلس   ش ی در ی فر

 ( ۱۸95ت و ا   5  -۱۸۲۰نوامبر    ۲۸) 
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:  پرسشگر تلویزیون   حمدی ووریا اکاک  
اساسا   سهیال،  در  انتخابات  رفیق 

خصوصیاتی   چه  اسالمی  جمهوری 
 دارد؟  

اصلی  اساسا    :سهیالرفیق   خصوصیت 

از طرف  انتخابات  نام  مضحکه ای که تحت 
می   تحمیل  مردم  به  اسالمی  جمهوری 

انتخاباتی در کار    ، شود این است که اصال 
انتخاب   حق  یعنی  انتخابات  نیست. 

اسالمی  .داشتن  جمهوری  در  حالیکه    ، در 
ه کاندید  ن از میان کسانی کشورای نگهبا

کند   می  دستچین  را  نفر  چند  اند  و  شده 

بدهید.  رأی  بعد به مردم می گوید به اینها  
نیست انتخابات  که  این  واقع    .خوب  در 

نگهبان   شورای  را  از  کرده،  انتخاب  که 
نه مردم. به  ،  سوی ولی فقیه تعیین شده 

دلیل که   ،همین  دانند  می  ما  آگاه    مردم 

پرو این  آن  "انتخابات"  اصال  سه  درواقع  )به 
دمکراسی   در  که  بند  معنایی  نیم 

و    ،ی زرژواوب بیان  آزادی  و آزادی  با  تشکل 
و  (  خوردهپیوند  ...   درواقع نیست 

که   چون،  استدیکتاتورمابانه    "انتصابات"
رئیس جمهور و دیگر عمال کلیدی دولت از  

انتخابات، از  ب  قبل  و  فقیه  ولی  ه توسط 

ز میان مهره هایی  ا  اصطالح "بیت رهبری"
رهبری   بیت  افراد  نزدیکترین  جزو  که 

این  ون شمیتعیین  ،  هستند  مجریان  و  د 
بازی   شب  اصطالح  خیمه  )انتخابات( به 

ر های  برگه  در  که  ندارند  این  به  ی  أ کاری 

ه کآنها علیرغم این   است.   نوشته شده   هچ
ی که  اسم فرد چه میگویند،  ی رأیها گهرب

رهبریقبال   بیت  شد  توسط  از  تعیین  را  ه 
ر  بیرون  أصندوق  را    .ورندآیم ی  واقعیت  این 

مردم   عنوان  آگاه  همه  به  میدانند.  ایران 

رئیس  مثال،   سالها  خودش  که  کروبی 
  ه بود که گفت،  مجلس شورای اسالمی بود 

باالئی" اکثریت  بودم  با    ، رفتم بخوابم   ،جلو 
هم عقب  أی  ریک میلیون    ، وقتی برگشتم

 است. آره این واقعیت   ".افتاده بودم!
 

است الزم  که    اینجا  البته  کنم  این  تاکید 

بودن   انتخاباتی  انتصابی  سیستم  در 

اسالمی  داشته   ،جمهوری  وجود    همیشه 
تازه ای در و چیز    از اول عمر این رژیم بوده  

این  خب، در  اما  جمهوری اسالمی نیست.  
د میکنیم،  زندگی  ما  که  این  کشورهایی  ر 

غربی نیمچه  ،کشورهای  دمکراسی  -در 

نیست  غرب اینطور  این  طبقه حاکم  و  ی  در 
غربی   به  کشورهای  را  اجازه  این  حداقل 

مهره  رأی   میان  از  که  دهد  می  دهندگان 
یکی را برای    ،های طبقه استثمارگر حاکم

بیایند و به  ی،حکومت بر خود در دوره معین 
یان  می از  نیع  انتخاب کنند.  او رای دهند و  

در  اما    "بدترین"ها، یک "بد" را انتخاب کنند. 

این  اسالمی  تکلیف  جمهوری  و  نیست  طور 
جناح های مختلف  -اختالفات میان جناح ها  

صندو  -حکومتی مشخص  رأی  های  قدر 
در    ودنمیش باالی رهبری  و  یعنی    سطوح 

رهبری سطوح  مشخص    باالترین  رژیم 

فقیه یعنی  .  ودمیش ولی  و  رهبری  بیت 
کهگیمی تصمیم   حفظ    رد  برای  جناح  کدام 

د سر کار. دیدیم که  یبیابار  این  منافع رژیم  
تصمیم   باال  همان  از  هم  اخیر  انتخابات  در 

که   که  گرفتند  دیگحاال  جامعه    ر اکثریت 
اصال ایند،  نمیخور  را   طلبی  حفریب   هاو 

سوختهمثل  برایشان   مهره    هستند   یک 

اصطالح  پس   به  کاندید  اصالح "وجود 
کاندیداهای  همه  نیست،    الزمهم    ن"طلبا

اصطالح   ط"به  کردند.    "لباصالح  حذف  را 
دیگ فریب   ودنمیش  رچون  را  مردم  آنها  با 

 . داد

 
که  بنابراین   است  این  برای  واقعیت 

مردم   نیست  مهم  اسالمی  جمهوری 
  مهم برایش  فقط  .  میدهندرأی    کی به  

پای  است   بکشاند  را  ای  عده  که 

تعدادشان را چندین  و  رأی  صندوقهای  
کند  ب اعالم  نفر  و  رابر  میلیونها  بگویند 

دادند  آمد  رای  را  ند  فردی  اسم  بعد  و 
از قبل   از صندوقها میکشند بیرون که 

شده  هدفشان  است  تعیین  تنها  از  . 
در سطح  این است که  این فریبکاریها  

کن ادعا  الملل  از  د  نبین  ت  حمای که 

داخل    .اندبرخوردار  مردمی   کشور  در 

بخش که  را  ناآگاه  قشر  از    ی هم 
هستند   و  را  جامعه  کرده  تحمیق 

که  میفریب   که  دهد  کنند  از  باور 
جمهوری    دادن  رأی  طریق   در 

 .  ردکاری ک میتوان  اسالمی  

 
میدانیم  پرسش  همه  حکومت،  این   :

و   است  دیکتاتوری  حکومت  یک  که 
همانطور که شما خودتان هم گفتید،  

صندوقهای   از  کی  که  است  معلوم 
میاید رأی   ط   ،بیرون  به  واقعی  و  ور 

که   مهم  رأی  انسانهایی  میدهند 

و  نیس داده  رأی  تند  که  هم  هایی 
و  حتی  میشود   نمیشوند  شمارش 

خود   بشوند،  هم  شمارش  اگر 
)تحکوم هدفمند  خیلی  نفع  ،  به 

میکند.    (خودش اگر  درستش  خب 

به   احتیاجی  چه  رژیم  است،  اینطور 
 انتخابات دارد؟ 

خوبیه.    : پاسخ سوال  دقیقأ،  این  بله، 
پی  که  سوال  میاد  کند  ش  تعجب می  آدم 

دیکتاتخوب   راه  چرا  انتخابات  ورها 
از قبل  انتخابات  ، وقتی که نتیجه  میاندازند 

هدف از برگزاری  خب،    معلومه؟از انتخابات  

این بازیها  شب  خیمه  که    است   این 
اسالمی   این جمهوری  به  تکیه  خیمه    با 

مردم  رأی  حاصل  خودش را    ،شب بازی ها
خود برای  و  زند  می  مشروعیت  جا  ش 

برگزاری  البته،  مردمی دست و پا می کند.  

های   دیکتاتوری  در  نمایشی  انتخابات 
خصیصه   تنها  جمهوری  این  وابسته 

همین   نیست.  اسد "اسالمی    " بشار 
جریان هم  مزدور   در  که  کرد  اعالم  اخیرا 

سوریه در  انتخابات  درصد    98  باصطالح 

درصد این    98یعنی  رای دادند.  مردم به او  
تح سوریه  مردم  در  ستم  قاتل  ت  یک  به 

هدف  بنابراین،    داده اند.   شناخته شده رای 
حاکم دیکتاتوری  تبلیغاتی  در    دستگاه 

کشورهای   و  ایران  مثل  کشورهایی 
با استفاده    این است که  دیکتاتوری منطقه

"دموکراتیک" مفهوم  کلمه    ایاز  به  که 

دمکراسی غربی پیوند  "انتخابات" در تاریخ  
استفاده می کنند و   آن  می آیند ازخورده،  

خودش خیال  الملل  در    انبه  بین  سطح 
مشروعیت   دارای    ندن کمیکسب  را  خود  و 

توده ای معرفی   و در داخل ند،  نکمی پایگاه 

کن وانمود  ناآگاهان  برای  هم  که ن کشور  د 
)و برای    انتخابات  ای  چاره  راه  انقالب(  نه 

است. مردم  برگزاری    مشکالت  اهداف 
کش در  هایی  مضحکه  ورهای  چنین 

به   اینکه  هم  که  است،  این  دیکتاتوری 
)برای   مشروعیت  خودشان،  خیال 

و   کنند  ایجاد  کشور  از  خارج  در  خودشان( 

را  کشور  هم اینکه بخشی از مردم )ناآگاه(  
از  دست  مثال  که  برسانند  باور  این  به 

طرق   این  از  میتوانید  و  بردارید  انقالب 
(... و  را  انتخابات  مشکالتتان  کنید(  .  رفع 

این  م به  رسیدن  برای  )رژیم(  عموأل 

عنی کسب مشروعیت در خارج اهدافش، ی 
دو هدف واقعی  و فریب توده ها در داخل،  

میکند  دنبال  مردم میزان مشارکت  اوأل  :  را 
افرادی  باال  را   تعداد  یعنی  میدهد.  نشان 

ر )بیشتر  أکه  برابر  را چندین  اند  داده  از  ی 

ی  أ رمیزان واقعی( اعالم میکند. دومأ تعداد  

 ؟ می چرا به انتخابات نیاز داردمت جمهوری اسالوحک
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

   "حزب کمونیست ایران"مصاحبه برنامه چشم انداز تلویزیون  

 )*(  دائی خلق ایرانف از چریکهای  با رفیق سهیال
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انتخاب   قبل  از  که  فردی  به  که  را  هایی 
را خیلی بیشتر از واقعیت داده شده  شده  

مهم  وری  تدیکتابرای  در واقع  .  کند می اعالم  
که به  أ ر  نیست  دهندگان  واقعی  ی  طور 

چون دیکتاتوری    .روی برگه ها چی نوشتند

میخواهد   خودش  که  فردی  اعالم  اسم  را 
برامیکند.   حتی  نیست  اشی و  مهم  هم  ن 

بروندواقعا    که نفر  کی  چند  به  ی  أر  و 
بیشتر  آنها خودشان  بدهند،   را  نشان  آمار 

داد مثال قبال  که    "کروبی "همین  .  خواهند 
سه  زدم   همیشه  را  آمارها  که  گفت  می 

کنند.   می  مثال،  یا  برابر  طور  موسوی  به 

او   ،گفت که بر اساس اطالع وزارت کشور
برده را  انتخابات  زیادی  فاصله  اما  ،  بود  با 

را   منفور  نژاد  احمدی  فقیه،  ولی  دستگاه 
کرد.  برن معرفی  انتخابات  این  ده  خودشان 

 اطالعات )مربوط به تقلب( را لو داده اند. 

  
حکومت  درواقع،   یک  مشروعیت  به  تظاهر 

امپریالیسم،   به  آن  وابسته  خود  برای  هم 
است    حکومت اربابان  مهم  برای  هم  و 

حکومت  به  را  آن  که     امپریالیستش 
اش    هرساند  از سلطه  خودشان و  نفع  به 

برند می  دارد.  خیلی    ، سود  برای  اهمیت 

برای  که  خیلی مهم است  امپریالیست ها  
که   کنند  تظاهر  جهان  عمومی  افکار 

داشتن   نگه  در  در  این  نقشی  دیکتاتوریها 
ندارند.   نمی قدرت  آمریکا  مثال  عنوان    به 

مردم آ که  بار  هر  که  کند  اعالم  علنی  ید 

برخاستند   سرنگون  ایران  را  رژیم  این  تا 
مریکا به نجات جمهوری  کنند، امپریالیسم آ 

آمریکا،   برخاست.  آمار  د  آمیاسالمی 
را اسالمی  جمهوری  منتشر    ساختگی 

های   دستگاه  و  دولت  اینکه  با  میکند، 

و  اطالعاتی   اطالعاتی  ایران  دستگاه 
ب اکثریت امپریالیستها  که  میدانند  خوبی  ه 

ر  رژیم  ایران سرنگونی  میخواهند جامعه  ،  ا 
میکن  اما منتشر  را  تقلبی  و  آمار  ادعا ند 

را   رژیم  این  ایران  مردم  خود  که  میکنند 
تحمیق  بخشی از جامعه را نیز  .  میخواهند

تکرده   این  بو  خودتان  اصال  که  میکنند  لیغ 

میروید رژیم را انتخاب کردید و هر سال هم  
ی و یکی از جنایتکارانش  أ پای صندوقهای ر

ارب عنوان  به  این  را  و  میکنید.  انتخاب  اب 
نوعکار،   یک  راه    خودش  سر  مانع  ایجاد 

و   جامعه  راه  آگاهی  سر  بر  مانع  ایجاد 

این شرایط    تا   ،است  مردم  ضروری    انقالب  
 عوض شود. 

است  :  پرسش  جمهوری  مسلم  که 
حمایت   مورد  بزرگ  اسالمی  قدرتهای 

آنها،   مطلق  حمایت  بدون  و  است 
ما   شود.  داده  نگه  پا  سر  نمیشود 

که چقدر در ایران مبارزه شده    میدانی م 

چقد چقدر  و  ایران،  از  بیرون  از  ر 
به  واقعیت  حمایتها از ایران شده، این  

که   میدانید  خودتان  خودش.  جای 
سال،   چهل  این  طول  در  ایران  مردم 

نمایش  چند  هر   یکبار  انتخاباتی  سال 

اند،   کرده  تجربه  با  را  مردم  برخورد 
اسالمی   جمهوری  در  انتخابات 

نظر  ، کنون تا بوده    چگونه شما   از 
 است؟ 

سوال،  ب:  پاسخ این  به  دادن  پاسخ  رای 

"مردم"   کلمه  این  روی    . کنیم  مکثاول 

مردم  میدانی  که  و  جامعه  م  اقشار  از 
می شو تشکیل  گوناگونی    . دنطبقات 

نتیجه اقشار  در  این  طبقات  ،  دارای  و 
افکار و نظرات و دیدگاه های گوناگون  

گو اندازهای  چشم  و  ناگونی  هستند 

میبینند.   خودشان  زندگی  برای 
عکس العمل آنها در برخورد  ه،  درنتیج 

آن    واقعه هر  با   اساس  بر  ای، 
مشخص اشان  فکری  می    اختالفات 

است  شود  متفاوت  اما  و  عکس  . 
جامعهآگاه"مردم  العمل   و    " 

با   نمایشات  برخوردشان  این 

بوده    (انتخاباتی)انتصاباتی   که  این 
اتی رژیم  ارزشی برای مضحکه انتصاب

نیستند اشان    قایل  اصلی  انتخاب  و 
است رژیم  آگاه   . سرنگونی    مردم 

اندهمیشه   کرده  تحریم  را  .  انتخابات 

فکرهای"   "گیج  که  زمانی  حتی 
بازیهای   و  رژیم  گول  روشنفکرنما 

  این مردم   ،انتخاباتی اش را خورده اند 
ایجاد    آگاه از انتصابات هم برای  حتی 

علیه   مبارزاتی  م  رژیاین  فضایی 
اند کرده  در    . استفاده  مثال  عنوان  به 

که    1388  سال با  دیدیم  مردم  برخورد 

خیمه  آن  که  بود  این  انتصابات  مضحکه 
شب بازی را تبدیل کردند به بهانه ای برای  

راه   انقالبی  به  خیزش  یک  انداختن 
علیه    بسیار  خودجوش تاریخی  و  عظیم 

کلیپ  رژیم. در  آگاه  مردم  این  هم   امروز 

پخش    در فضاهای مجازی  ونی که تاکنیها
صرا  ،شده  با  مضحکه  بارها  تحریم  از  حت 

برای    1400  انتصابات اند.  گفته  سخن 
آبان  ،نمونه  قیام  جانباختگان    ماه،   مادران 

با شجاعت اعالم کرده   بارها این موضع را 

تحریم    اند را  انتخابات  که  اند  گفته  و 
دشمنان  البته    .میکنند جز  به  همیشه 

صندوقه  مردم پای  رکه  میروندأ ای  یک  ،  ی 
این جامعه هستند  باالخره در  -عده ای هم

فریب رژیم را  ،  یا ترس   یناآگاهاز روی    -که
ر صندوقهای  پای  و  اما  میروند ی  أ خورده   .

ناآگا شده  هاتعداد  کمتر  و  کمتر  بار  هر  ن 

مردم    است. اصلی  العمل  بنابراین، عکس 
ما   جامعه  انتخابات  آگاه  تحریم  همیشه 

اسالمی رژیم    و  جمهوری  های  بوده  بازی 
 است. 

 

قاعدتانباید  این  ،بله :  پرسش  مردم  که 
انتصاباتی   مضحکه  و  نمایش  این  در 

و   بکنند  شرکت  اسالمی  جمهوری 
طریق   از  که  کنند  می  اش  تجربه 

بودن   قربانی  را  انتخابات  خودشان 
که   جنایاتی  تمام  با  اندو  کرده  تائید 

را   داده  انجام  اسالمی  جمهوری 

طریق    باالخره آنهائیکه  از  انتخابات، 
رفتن و این  است  تعدادشان هم چقدر  

می    ، خودشان  مهر  با  کردند  تائید  را 
اینکه   با  ازتان  بپرسم  را  این  خواستم 

جمهوری   که  است  معلوم  دور  از 

انتخاباتش چه هست   نتیجه  اسالمی 
این   در  نباید  کارگران  یا  و  مردم  چرا 

 ؟ انتخابات شرکت کنند
مضحکه  پاسخ: این  ا  اوال  در  ی  نتخابات 

این  و آگاه    بارزتوهین به شعور مردم م  واقع

که در  . یعنی به این مردم  کشور می باشد

دی قیام  در  به خصوص  مناسبتی  ماه    هر 
د ادر کف خیابان فری  1398ماه    و آبان   1396

داده   سر  را  اسالمی  جمهوری  سرنگونی 
به این مردمی که   ، گفته میشوداند خوب 

جمهوری   ما  زنند  می  را  فریاد  اسالمی 

یایید  ب  که  نمی خواهیم بهشون می گویند
که کسانی  قبل  ما    به  از  انتخاب  )رژیم( 

و   را سرکوب  تا شما  بدهید  رای  ایم  کرده 
، شما را  نو به جرم اعتراضاتتا  چپاول کنند

برسانند قتل  خب به  تحقیر    ،.  خودش  این 
مردم است و به همین دلیل هم مردم باید  

هان ولی فقیه  توی د  ،با تحریم این نمایش

ت و ولی حکوم  زده و نشان دهند که خود
از  فقیه     طرف حقیر و بی همه چیز است. 

تحریم  دیگر   که  دیگری  خاصیت  هم، 
مردم  انتخابات   که  توسط  است  این  دارد 

مهوری  رژیم دار و شکنجه جکه این  وقتی  

قصد دارد  انتصاباتی اسالمی با این نمایش 
  ، بزندخودش را دارای پایگاه مردمی جا  که  

مسخره   نمایش  این  در  باید  چرا  خب 
کردشرک ما    ؟ ت  مردم  پاسخ  به  اتفاقا 

دلیل   این  همین  در  شرکت  عدم  باید 
بدهند که این رژیم  نشان  باشد که  نمایش  

است.   مردمی  پایگاه  دیکتاتوری    فاقد  و 

ندارد  پایگ مردم  بین  این  و  اهی  از  مهمتر 
یک خاصیت دیگر تحریم هم این است که  

ابات یکی از راه هایی است که تحریم انتخ
می آگاه  انقالبی  مردم  اتحاد  و  روحیه  توانند 

را   اشان  آینده  جمعی  مبارزات  نفع  به 

کنند.  و تقویت  افزایش داده و حفظ  اشان،  
دشمن انتخابات  انقالبی    خودش   ،تحریم 

افزایشیک   به سمت  است  انقالبی    قدم 
جامعه.    آن در  انقالبی  روحیه  و  چونکه  جو 

حرکت   و  حدانه  متهر  جمعی  انقالبی و 

ازتوده های مردم  انتخابات،    تحریم  جمله  ، 
نیروهای   و  دشمن  روحیه  تضعیف  موجب 

در ضمن فراموش    د.شوسرکوبگرش نیز می
اکم یعنی  حجنایتکاران    که   م که وقتیینکن

نوید   و  ها  بهشتی  ستار  و  نداها  قاتالن 
ترفندی متوسل    ،افکاری ها روز به هر  هر 

مردم   که  شوند  های  می  صندوق  پای  را 

بیاورند  خود  که  طب  ،مارگیری  است  یعی 
ای به  بکوشند  باید  هم  رژیم    ن مخالفین 

 . و جلوی رژیم زانو نزنند ترفندها تن ندهند
 

مورد    :پرسش  در  سوالی  میخواهم 

بپرسم.   اینکه  زنان  بر  عالوه  شما 
عرصه   فعال  هستید،  سیاسی  فعال 

هستید.   هم  زنان  جمهوری  جنبش 
به زنان حق رای  رف  از یک ط اسالمی  

به شرکت در  میدهد و زنان را تشویق  
میکند یک  و    انتخابات  را  زن  همزمان، 

ضعیفه موجودی  میداند   موجود  یک   ،

که  که   است  این  خاصیتش  فقط 
کنند مراقبت  او  از  فقط    ، مردها  زن  و 

بچه به دنیا بیاورد، این تناقض را شما  
میبینید؟  جمهوری    چگونه  چرا  یعنی 

موجو  به  نظر  اسالمی  از  که  دی 

و حکومت قانونی   ،  نظر  از  زیر    اصأل 
سوال هست و در دادگاه هم کامأل به  

نمیشود حساب  شاهد  االن  )  عنوان 
چ در  گنمیدانم  قبأل  اما  است،  ونه 

و زن  دادگاه های جمهوری اسالمی د

مرد،   یک  اسالم،  و  شرع  طبق 
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میشدند حساب  نفر  دو  با    (مجموعأ 
حق  توجه به این واقعیت، چرا به زنان  

  ؟رای میدهند 
است  : پاسخ جالبی  سوال  درواقع  این   .

که میپرسید  قانونا   شما  که  رژیمی  چطور 

شدن  برای   جمهور  رئیس  حق  قائل  زنان 
گوید    یست،ن می  آنها  رکه  به  آنها ی  أ به 

شود،  برای اینکه کدام مردی رئیس جمهور  
یک  . قبال گفتم که این نمایش  داحتیاج دار

همین  و است له ای برای تحقیر مردم یوس
گفتید، مورد شما  که    ی 

د می  آنها نشان  که  هد 

زنان   را  این کشور  چگونه 
اتفاقا  کنند.  می  تحقیر 

عدم  جامعه    زنان   با  باید 
بازی   این  در  شرکت 

دهند  ب نشان    ، مسخره

هیچیک برای  از    که 
حاکم دیکتاتوری    ، قوانین 

نیستند.   قائل  ارزشی 
مادران   همچون  باید  آنان 

، این  نجانباختگان قیام آبا
را   رژیم  تحریم  نمایشات 

ر  اساسأ  . کنند ی  أحق 

دادن به زنان، مانند برگزار 
انتخابات  خود    کردن 

از  فرمایشی یکی   ،
رژیمهای   فریبکاریهای 

دیکتاتوری برای تظاهر به 

دمکراسی   دیکتاتوری    شرایط در  وجود 
طریق،  رژیم  است.   این  رای  از  حق  مثال 

برگزار  دادن به زنان و از این فریبکاری ها و  
اه زنان را  اقشار ناآگکردن انتخابات، در واقع  

فریب میدهد که تصور کنند که این رژیم که  

حق زنان  برگزار  أر  به  انتخابات  و  داده  ی 
راهی برای بهتر کردن وضعیت پس  میکند،  

  شرکت در    نیازی بهزنان  زنان ایجاد کرده و  
طبقه  انقالب   رهبری  به  مردم  های  توده 

یکندارند کارگر   زنان   .  از  جزو  عده  که  ی 
برای  رژیم  این تالش  عمال رژیم هستند در  

زنان ناآگاه  اقشار  اساسی  ن،  تحمیق  قش 

برجامعه   دارند. را  باور  این  واقع  در  یعنی 
دهند های  گسترش  خواسته  گوئی  که 

و   است  پذیر  امکان  رژیم  همین  در  زنان 
کنید   انقالب  نیست  نیازی  همین  شما  به 

باید  این جامعه  رز  خاطر هم زنان آگاه و مبا

چنین  ضور زنان در  بر عدم ح،  تا می توانند 
 . کنندکید أت  اتینمایش

 
کید  أ : اگر زنان باید بر این امر تپرسش 

زنان   این است که  بعدی  کنند، سوال 
چگونه با این امر برخورد کرده اند. اگر  

کورد   زن  یک  شما  مثال  عنوان  به 

باشید، اهل تسنن هم باشید، چندین  
حمل میشوید. ستم ملی را  ستم را مت 

ون کورد هستید،  باید متحمل شوید چ
مت  باید  را  مذهبی  شوید  مل  حستم 

ستم   و  هستید  تسنن  اهل  چون 

شوید   متحمل  باید  هم  را  جنسیتی 
چون زن هستید. هرچند که این ستم  

جامعه   اقشار  دیگر  در  جنسیتی 
پیش   سوال  این  حال  است.  یکسان 

که   ایران  میاید  زنان  با  )برخورد 

بوده؟   ( نتخاباتا اینکه    چه  آیا  و 

ان  آیا  میگویند  باشد،  زنانه  باید  قالب 
 ت است؟ واقعا این درس

بحث "انقالب زنانه" بحث جداگانه    : پاسخ
ای است که در یک موقعیت مناسبتر باید  

آن زنانه"  پردازیمب  به  "انقالب  من  نظر  به   .

مردم   های  توده  کار  "انقالب"  ندارد.  وجود 
به رهبری    معه است،تحت ستم در یک جا

کارگر   ک  .طبقه  عنوان  انقالبی  به  ما  ه 
اینکه   برای  انقالب  کمونیست معتقدیم که 

کارگر  طبقه  رهبری  به  باید  بشود   پیروز 

نیستند.   جدا  مردها  از  زنان  و  باشد. 
)آگاه(   کارگر  طبقه  مردهای  که  همانقدر 

انقالب   رهبری  نقش  و  میکنند  مبارزه 
دارند،  اجتماعی   عهده  به  )آگاه( را  زنان 

در   نیز  کارگر  هسطبقه  و  کنارشان  تند 

حتی گاهی )به خاطر آنچه که شما به آن  
زنان   به  ستم  چندین  که  کردید  اشاره 

اوقات ستم مضاعف(  )   میشود گاهی  زنان 
لوتر از مردهای کارگر هم بوده  جدر مبارزه  

کردستان   انقالبی  خیزشهای  در  ما  اند. 
زنان علیه جمهوری اسالمی نیز دیدیم که  

کوردستان،   ه  آگاو  مرگه  پیش زنان  قهرمان 

مبارزه   اسالمی(  جمهوری  )علیه  چطور 
این    کردند. آگاه  زنان  پاسخ  حال  هر  به 

جامعه همیشه این بوده که نه تنها در کنار 
 مردان بلکه جلودار هم بوده اند.

انتخابات مورد  منتظر  باید    1400  در 

ی  أمراکز ردر رابطه با که باشیم گزارشاتی 
به طور کلی  اما  .  یری منتشر خواهد شدگ

پاسخ زنان و مردان آگاه  توانیم ببینیم  ما می 
می   ما  کلی  بطور  اما  است  بوده  چی 

که  توانیم در این رابطه یک چیزی را ببینیم  
سایه   زیر  در  بطورکلی  انتخابات  مورد  در 

با قاطعیت می توان    ،دیکتاتوری ولی فقیه 

که اق  گفت  و  کارگر  طبقه  آگاه  شار زنان 
مان  نیز  جامعه  آگاه، زحمتکش  مردهای  ند 

مبارزه برای برچیدن    در تحریم انتخابات و در
رژیم  این  بساط  خواهند   ،کل  و  بوده  فعال 

زنان  مسلما  بود.   بخصوص  آگاه،  آگاه  زنان 

فرودست   زنان جامعه  اقشار  بخصوص  و 
ستم   تحت  های  خلق  با  که  میدانند  آگاه 

زدن دژخیم   زانو  مقابل  و    ودنمیش  ،در  نان 
آورد،   دست  به  زناآزادی  )بخصوص  ن  آنها 

و   کرد، عرب، آذربایجان   خلقهای تحت ستم

ایران   ( به خوبی میدانند که  گوشه و کنار 
و   نان  حقوق نه  و  ها  آزادی  کمترین  نه 

حقوق    ،زنان و  برابر  دستمزد  حق  نظیر 
و   برابر  آزادانه  اجتماعی  انتخاب  پوشش  یا 

زد را   زانو  )با  اینطور  مقابل    ننمیتوان  در 
برای  آدست  ه  بدژخیم(   بلکه  کسب  ورد، 

باید انقالب   از این حقوق اساسی  هر یک 

و  ننک ما  د  جامعه  آگاه  زنان  بخوبی  را  این 
و دانند  و    که  می  کنند  انقالب  کلیت  باید 

را   اسالمی  جمهوری  سرکوبگر  رژیم 
در   .زندبراندا زنان  آگاهی  با  رابطه  در  ما 

م  مبارزه،  ضرورت  با  بی  االهثرابطه  ی 
میبینیم.   را  به  شماری 

م چن الثعنوان  روز  ،  د 

که   خواندم  زنان  پیش 
های اردبیل  روستا  ی از یک

برای دومین بار در دو ماه  
جاده بستن  با    ، گذشته 

به عدم دسترسی به آب  

و  سالم  آشامیدنی 
در  لوله کشی 

اعتراض    روستایشان،
اکرد نمونه  این    .نده  یک 

آگاهی   باالی  سطح  از 
مبارزاتی زنان و حرکتهای  

اساسأ  و  است.  آنها 

به   زدن  ین  چندست 
اعتراضی    هایحرکت

مثال  جمعی عنوان   )به 
زنان    (روستاآن  توسط 

و   شخصیتی  استحکام 

آگاهی و عزم مبارزاتی فردی و جمعی این  
دشمنانشان با  مبارزه  در  شان نرا    مردم 

کهدر  میدهد.   ای  جامعه    نیروهای   چنین 
ی رشد  دیکتاتور  اجتماعی اش در مبارزه با

رژیم که    ودشنمیتصور  هرگز  کرده،     این 

دیکتاتور که آب آشامیدنی را که اولین حق  
ب  نیاز  اولین  و  ماندن  بشر  زنده  برای  شر 

مردم   این  از  را  حق  گاست  بیاید  رفته، 
بدهد  آزادانه  مشارکت آنها  به    . سیاسی 

مسلمأ    زنان را  آگاه  و این  میفهمند 
ا  میگویند: رژیمی که آب آشامیدنی سالم ر

مشارکت   حق  چطور  کرده،  دریغ  ما  از 

واقعی  سیاسی  انتخاب  حق  ما    و  به 
انتخابات    ؟میدهد این  که  است  مسلم 

برای تظاهر به داشتن  نی ست و یک فریب 
این یک    مشروعیت است.پایگاه مردمی و  

است   به بازی  جامعه  آگاه  زنان  پاسخ  و 

را   شما  دست  ما  که  بوده  این  رژیم 
ستید و تنها راه  ا دیکتاتور هممیخوانیم، ش

برا  مردها(  )و  زنان  به  رسیدن  رسیدن  ی 
 نان و آزادی، یک انقالب پیروزمند است. 

 
عنوان  پرسش  به  سهیال،  رفیق   :

فضای   که  میدانیم  سوال،  آخرین 

چیزی  تمام  امروز   انتخابات  میشود. 
و   کارگران  زندگی  در  میماند  باقی  که 

آبی   بی  همین  ایران،  زحمتکشان 
اشاره کردید( و  است )که شما به آن  

م ستم  حقوقی،  بی    یتی، لهمین 

به   که  شاقی  کار  زنان،  بر  ستم 
ت علیه  خشونو  کودکان تحمیل شده،  

... و اعدام   زنان در محل کار و خانه و 
 ... شکنجه  فالکتبار    و  و  وضعیت 

ارزیابی  جامعه ایران است.  موجود در  

مورد   در  مبارزاتی، شما    وضعیت 
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ی و  مبارزات کارگربخصوص  سیاسی   
 ؟ یستزنان چبخصوص جنبش  

مانطور که توضیح دادید، در  دقیقأ ه  :پاسخ
زیر بار این چهل و دو سال، واقعأ کمر مردم  

شرایط   و  بیکاری  و  تورم  و  گرانی  و  فقر 

کرونا   از  برای  ناشی  را  شرایط  این  )که 
کرده( شکسته   ناگوارتر  برابر  چندین  مردم 

مردم،   مبارزاتی  حرکتهای  در  است.  شده 
ج مردم  در  انقالبی  خیزشهای  و  نبشها 

ای دیدی ن مردم که هر روز جانشان را  م که 
کف دست گذاشته و در خیابانها علیه رژیم  

به خوبی میدانند  مبارزه میکنند، این مردم  

سالم،   زندگی  یک  ایجاد  برای  برای  که 
موجود،   وضعیت  از  شدن  ای  خالص  چاره 

جز مبارزه انقالبی برای سرنگون کردن این  
همرژیم   عمل  در  را  این    ، ندارند.  واقعیت 

هر زمان که فرصتی و    ان داده اندمردم نش

دست به مبارزه علیه  برای مبارزه داشتند،  
زدند،   کردند.  رژیم  رمبارزه  انتخاب  أو  و  ی 

خیابانها   در  روز  هر  را  خود  بیان واقعی 
انقالب  .کردند در    یپتانسیل  و  جامعه  در 

دارد.  م وجود  آگاه  های  توده  این  و  یان 
واقع   در  و  است  و  مسلم   آگاه  انمردزنان 

کیاشیبرا که  نیست  مطرح  اصال  به   ن 

می جمهوراست  ری منصوب  این  .  ودشی  و 
که   کشند  می  فریاد  جا  همه  هم  روزها 

رأر" بی  مضحکه    "ی أی  ماهیت  که  چرا 
به   را  اسالمی  جمهوری  انتخاباتی  های 

خواست مردم  در واقع  عینه درک کرده اند.  

  . است  سرنگونی این رژیم  م،و انتخاب مرد
  دیکتاتور   رژیمتالش  که  واقعیت این است  و  

مشروعیت کسب    این   طریق  از   برای 
اندا راه  و  مضحکه   ن خت فریبکاری   این 

واقعا ، در مقابل قدرت یک جامعه  انتخابات 

انقالبی،   تالش  د.  بوخواهد    تاثیربی  آگاه 
یک   آگاه،  جامعه  یک  مقابل  در  دیکتاتوری 

قدرت توده    .تاثیر است   انقالبی بیجامعه  
خ انقالبی  آگاه  این  های  از  بیشتر  یلی 

این   چیزهاست. همه  از  که  است    مهمتر 
مردم میدانند  واقعا  ،  هر کس روی کار بیاید 

اسالمی    که جمهوری  ماهیت  در  تغییری 

و   ها  چپاول  این  همه  کند.  نمی  ایجاد 
کارگران  وحشیانه  استثمار  و  ها  دزدی 

ن و زحمتکشان  ادامه خواهد یافت و کارگرا
و   فقر  مرداب  به  بیشتر  چه  فالکت هر 

شد.   خواهند  داده  قعیتی  اواین  سوق 

که در دوره ریاست جمهوری روحانی  است 
این وضعیت  چقدر  که  و دیدیم  شاهد بودیم  

تشدید شد. واقعیت  فالکتبار زندگی مردم  
در جمهوری    مردم میدانند که  این است که

هیچ   و  ای  دسته  و  جناح  هیچ  اسالمی 
معضالت   برای  حلی  راه  کوچکترین  فردی 

د )هر فردی که  یکه میاهرکس  . داردمردم ن 

میشود(   نشانده  قدرت  مسند  فکر  بر  به 
پیشبرد   و  بیشتر مردم  سیاستهای  چپاول 

باشد می  منطقه  در  این    .امپریالیسم  و 
خشم و نفرت مردم را  بدون شک    ،اهداف 

وقتی  .  دادخواهد  ایش  فزا کشورمان  زنان 

ک بینند  شکم  ه  می  کردن  سیر  به  قادر 
نیستند  می    ،کودکانشان  که  کارگرانی 

 ببینند چند ماه حقوق آنها پرداخت نشده و 
سفره   سر  خالی  نان  توانند  نمی  حتی 

چاره ای   ، به عینه میبینند کهخانواده ببرند 

به   که  ندارند  این  جز 
و  برخیزند  اعتراض 

خاست.   برخواهند 
این  أمس مهم  له 

کارگران   که  و است 

و تکشان  زحم آگاه 
تا می  باید    ،زنان مبارز 

خود را سازمان    ،د توانن
مانعی  چون  .دهند که 

که سر راه انقالب قرار 
که   نیست  این  دارد، 

انقالب   ضرورت  مردم 

نمیدانند. مانعی که  را  
انقالب   راه  سر 

دارد،   قرار  پیروزمند 
و  رهبری  وجود  عدم 

سازماندهی   عدم 

میدانیم   است. چونکه 
نیروی  یک  تنها    که 

یک   یافته،  سازمان 
سازمان   ی  جامعه 

ک طبقه کارگر یافته، ی 
یافته   سازمان  و  آگاه 

آینده در  یک    ،میتواند 

به   را  پیروزمند  انقالب 
ببرد.   همین  پیش  به 

که   است  خاطر 
چریکهای فدائی خلق  

تشکل   امر  بر  همواره 

تاکید   تسلیح  کرده و 
اند   داده  توضیح  و  اند 

پیروزی   چگونه  که 
زنان    طبقه کارگر آگاه،

جامعه کل  و  در   ،آگاه 

که  است  این    گروی 
ایران   انقالبی  مردم 

و  شده  متشکل 
انقالب   مسلحانه، 

علیه   را  پیروزمندی 
برای   دیکتاتوری،  این 

این   از  شدن  خالص 

به   فالکتبار  شرایط 
 . پیش ببرند

 
ووریا   کاک 

:  پرسشگر تلویزیون 

خیلی ممنون رفیق  
خسته   سهیال. 

که  تنباشید.   شکر 
برنام  این  ه  در 

 شرکت کردید. 
سهیال:  رفیق  

ممنون.   خیلی 

کاک  از    تشکر شما 
ووریا و رفقای دیگر  

کمونیست   حزب  در 
 . ایران. موفق باشید

 

 زیرنویس: 
تصحیح  این متن، شکل نوشتاری  )*(  

 در تاریخ  مصاحبه ای است که شده  
 2۰21جون   18برابر با   14۰۰خرداد  28

انداز"    "چشم  برنامه  تلویزیون  در  با 
صورت گرفته    "ونیست ایران حزب کم"

ویدئوی آن را میتوانید از طریق لینک  و  

   کنید: زیر در یوتیوب مشاهده 
 

https://youtu.be/22x0FjBi9_o 
  

قهرمان   کیو چر یپزشک انقالب زادروز

 باد!  یگرام  چگوارا_ارنستو

 (1۹67اکتبر   ۹ - 1۹28جون  1۴)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  ی ویو در بول  د یآمد؛ در کوبا جنگ  ایبه دن   ن یدر آرژانت
باخت!    ست ینیلن-ستیمارکس  ی مایس  ن یا  جان 

و   ستیقهرمان  انقالب  به  خود  وجود  تمام  با    که 
 داشت!  مانیا  یپرولتر سم یونال ینترناسا

چه  جاودان  ارنستو  خاطره     ست یکمونگوارا  باد 
و    ی که زندگ  یقهرمان   کیو چر   ی فراموش نشدن

الهام همچنان  نسلمرگش  که    ستییهابخش 

عل مبارزه  در    سمی الیامپر  هی به  مزدورانش  و 
 سراسر جهان مشغولند! 

 ! دانم ی م 

 سند ی نو ی را با کلمه م   گلوله 

 که از کلمات   ی قت و   اما 

 سازند، ی ها را م گلوله   ن ی تر ی شق 

 ست؟ ی چون من چ   ی ک ی چر   چاره 

 کلمات 

 ست ی آدم   ی آگاه   ی گشا راه 

 ز ی ما ن   و 

 سرانجام 

 شد:  م ی متحد خواه   ی زندگ   ی سر معنا   بر 

 کلمه نجات!   کلمه، 

 مردم 

   …   طلبند ی دست م   ن ی از ا   ی ا ترانه 
 

 

 
 

 

https://youtu.be/22x0FjBi9_o
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مضحکۀ  1۴00خرداد    28  دیروز برگزاری  با  همزمان  انتخابات  ، 

ات بزرگی توسط نیروهای ، تظاهردر ایران   ریاست جمهوری رژیم 

این   کنسولگری  مقابل  در  اسالمی  جمهوری  مخالف  و  انقالبی 
عالین چریکهای فدایی خلق ایران نیز از برگزار شد. فرژیم در لندن  

آن صدها  بودند که در  بزرگ  این تظاهرات  زمره فراخوان دهندگان 
 لفین جمهوری اسالمی شرکت کردند. تن از مبارزین و مخا

تظاهر این  از ساعت  در  که  باران شدید  آغاز  صبح    9ات  زیر  در  و 
ا  اسالمی  جمهوری  رژیم  ننگین  پرچم  شد،  ساختمان  برگزار  ز 

همچنین  کن شد.  له  کنندگان  تظاهر  پای  زیر  و  کنده  سولگری 

مقادیر زیادی رنگ به ساختمان سفارت پرتاب شد و سر و لباس  
از    محافظان سفارت جمهوری اسالمی که تعداد زیادی  تعدادی از

   رنگی شد.، کردند   نیروهای پلیس انگلستان از آن محافظت می
 

بسیا شعارهای  تظاهرات  این  محوریدر  با  سرنگونی  ری  ت 

شد.   سرداده  اسالمی  تنوع  جمهوری  انعکاس  شعارها  تنوع 
بخش   در  بود.  تظاهرات  این  در  کننده  شرکت  مخالف  نیروهای 

چپنیر "مرگوهای  بودند:  زیر  شرح  به  شعارها  برخی  بر   ، 
جمهوری اسالمی"، "جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود 

"مرگ    ، شکنجه"  حکومت  بر  "مرگ  گردد"،  ضد  باید  حکومت  بر 
زن"، "مرگ بر خامنه ای، مرگ بر رییسی"، " جمهوری اسالمی،  

گردد"، باید  نابود  غارتگران،  نوکر  زحمتکشان،  ی  "زندان  دشمن 

گرد باید  آزاد  ها  توده  همت  به  اسالمی  سیاسی  "جمهوری  د"، 
رسیده"،   فرا  سوسیالی "مرگت  باد  زنده  انقالب،  باد  م"،  سزنده 

عارهای زیادی نیز به زبان انگلیسی در  ش"رای ما سرنگونی" و ...  
و   عابرین  از  برخی  و  شد  سرداده  اسالمی  جمهوری  محکومیت 

شدند با تظاهر کنندگان  رد می    صاحبان خوردروهایی که از محل

کردند. یکی از فعالین سوسیالیست بریتانیا نیز اعالم همبستگی  
ان  با حضور در میان فعالین چپ ایرانی حاضر در تظاهرات در سخن

کوتاهی جنایات جمهوری اسالمی را محکوم و از خواست بر حق 
جمهوری  و  کارگران   سرنگونی  برای  ایران  محروم  های  توده 

 کرد. حمایت  اسالمی

 
  کسانی که به این   نفر از  ۴0  -  30شمار اندکی، حدود    در طول روز

انتخاباتی  تقلبی  نمایش  و  بودند    رسوا  داده  از  و  تن  و یا  اعوان 
بودندوابست  انصار اسالمی  جمهوری  به  به ،    ه  مراجعه  با 

رای،   دادن  برای  مردم  کنسولگری  اکثریت  با  خود  همراهی  عدم 

که   انتخاباتی  هان عدم  خواقاطعانه  ایران  این مضحکه  در  شرکت 

گذاردندربودند   نمایش  به  به   .  ا  دادن  رای  از  پس  آنها  از  برخی 
رنگی خود جنایتکاران جمهوری اسالمی با وقاحت تمام انگشتان  

با فریاد نیز  جمعیت تظاهر کننده  و  را به جمعیت نشان می دادند  
که در  ره سفارت، شری میهای "بی شرف، بی شرف" و "هر کی 

 به آنها پاسخ می دادند.   ،جنایت" 
 

شمار زیادی از نیروهای پلیس    ختمان کنسولگری رژیم توسط سا

از نفر  دو  آنها  و  شد  می  محافظت  این  معترضین    بریتانیا  به 
 را با ضرب و شتم دستگیر کردند.  انتخابات

 
تظاهرات امروز علیه رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی و نمایشات 

ن یک حرکت موفق در افشای ماهیت ضد خلقی این  انتخاباتی آ

برحق توده های تحت ستم    هایواستخمبارزات و  ژیم و دفاع از  ر
و دسته های   دار  و تمام  این حکومت  نابودی  داخلی و ضد  برای 

بود. آن  در شهر   خلقی  مخالفین  مشابه  اعتراضات  و  حرکت  این 
آنها  بیرمنگام با   باعث خشم مقامات جمهوری اسالمی گشت و 

ض شدید" دیکتاتوری  احضار سفیر انگلیس در تهران مراتب "اعترا
حاکم بر ایران را به آنچه که "اخالل در برگزاری انتخابات" در لندن  

سوی "عناصر تروریست ضد انقالب" خواندند  و شهرهای دیگر از  

صبح شروع    9که از    تتظاهرا  به دولت بریتانیا اعالم کردند. در این 
اد ساعتها  تا  داشتو  برابر    ، امه  چندین  کنندگان  شرکت  تعداد 

داد کسانی بود که در این فاصله جهت شرکت در این انتصابات تع
دادن  حکومتی   رای  ستیز،به  و  مردم  سولگری  کنبه    حاکمان 

 جمهوری اسالمی مراجعه کردند.  

 
 تگران،  جمهوری اسالمی، دشمن زحمتکشان، نوکر غار 

 نابود باید گردد! 
 ، ماحصل گوادلوپ، ننگت باد! ننگت باد! جمهوری اسالمی 

 م! س پیروز باد سوسیالی  اد انقالب،زنده ب

 
 انگلستان  –ای فدائی خلق ایران در لندن هفعالین چریک

 1۴۰۰خرداد  2۹برابر با  2۰21جون   1۹ تاریخ

   

 

 

 باد!  مرگتباد!  ننگت ،ل گوادلوپجمهوری اسالمي، ماحص

 انگلستان  -لندن  در اسالمیی مضحکه انتخاباتی جمهور  گزارشی از تظاهرات علیه 
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 رگر!ه کارهبری طبق ک خلق بهیتراکدم یور هرار باد جمقرب
 

 

 نتنتریروی شبکه ا بر  "ییدافپیام "

 لق ایران خ ای فدایی کهز صفحه چریا

 : ن کنیدیدت دترندر این 
com.iahkals.www 

 

   ف دهقانیشرا یقرف فحهص از

 د: دن کنیت دیترن نایر د
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با  2021جون    18روز جمعه   با  ، همزمان  1۴00  خرداد  28  برابر 
رژ جمهوری  ریاست  انتخابات  مضحکٔە  ،  برگزاری  ایران  در  یم 

مخالف   و  چپ  سیاسی  فعاالن  از  جمعی  توسط  تظاهراتی 

تورک ا وی" در  مقابل ساختمان خانه ترک" المی در  جمهوری اس 
برگزار شد.  استر  –سیدنی   خلق ن  فعالی   الیا  فدایی  چریکهای 

فراخوا از  یکی  نیز  سیدنی  در  تظاهرات ایران  این  دهندگان  ن 
عصر به شکل پر شوری    7صبح شروع و تا  9بودند که از ساعت 

در طول تظاهرات معترضین علیه نمایش انتخاباتی  ادامه داشت.
متنوعج های  سخنرانی  اسالمی  حقوق    یمهوری  از  دفاع  در 

کارگران،  ز و ا  افشاءدر  نان،  اسالمی  جمهوری  های  نتصابات 

جنایتک کردن سران  رئیسی  محکوم  بویژه  -ارجمهوری اسالمی 
 انیان سیاسی در دهه شصت ویکی از عوامل اصلی کشتار زند

و    67سال   جوانان   ، مردان  زنان،  کشتار  همچنین  کودکان و 
خیابانی اعتراضات  در  زما  - نوجوان  مدت  در  ن حضور ایراد شد. 

اهرات که ساعتها ادامه داشت عدم حضور تظمعترضین در محل  

دهندگان گذشته،د  ،رای  انتخاباتی  های  دوران  با  مقایسه   ر 
افرادی که آمدند بسیار ناچیز   تعدادیدا بود.  بسیار چشمگیر و هو

ر مواردی نیز خانم هایی با موهای . دبودند و در حد چند ده نفر  
کجی به ن  ال می آمدند و برای دهابلوند و ماشین های مدل با

بیشرمی  معترضین   ساختبا  وارد  و  داده  تکان  می دست  مان 
باشدند معترضین  موارد  این  در  کردن    .  عناصر  هو  فریاد   واین 

با اینکه    جواب آنها را میدادند.بیشرف، بیشرف و پرستو ،پرستو  

در    حضور هیجان  و  شور  ولی  بود  کم  شدت  به  دهندگان  رای 
و این خود انعکاسی از  د  رهای معترضین نمودار بوتک، تک شعا

و شکست    ضحکه انتخاباتیعدم شرکت اکثریت مردم در این م
فقیه   ولی  و  اسالمی  جمهوری  رسوائی  در   بود.   جنایتکارشو 

شعارهای   تظاهرات  که  این  شد  زده  فریاد  ازگوناگونی   برخی 

اسالمی"،  جمهوری  بر  "مرگ  بودند:  زیر  شرح  به    شعارها 
و  "جمهور  جناح  هر  با  اسالمی  گردددسی  باید  نابود  ،  "ته 

 "زندانی 

 

گرد باید  آزاد  بر "د"،  سیاسی  "مرگ   ، شکنجه"  حکومت  بر  مرگ 
انگشت  "اسالمی مرگت فرا رسیده"،    حکومت ضد زن"، "جمهوری

   ؟ختی"به خون زده ات را چند فرو
دو مورد در تجمع امروز به چشم می خورد که  به عنوان تجربه باید  

مورد نمود.  تاکید  آنها  و  ا  بر  عوامل  از  در حمایت  پلیس  برخورد  ول 

فعالین شرکت    اعمال مزاحمت و فشار براقدام به  مزدوران رژیم و  
از آنها  راض به مضحکه انتخاباتی بود. به این صورت که  کننده در اعت

ایبههر   بلندگو    انه  از  استفاده  و  دادن  شعار  از  جلوگیری  برای 
تهدید  ورتوسط معترضین استفاده کردند. در دو، سه م به  کار  دی 

پلیس   توسط  بر    ومعترضین  مبنی  کهاخطار  بلندگو     این  از  نباید 
مقاومت و اصرار معترضین به  . اما  ه شداستفاده بشود و... کشید

ایی صندوق های رای  به بر پخود در واکنش    قانونیحق و حقوق  

، عمال پلیس ها را  در سیدنی  گیری جنایتکاران جمهوری اسالمی
 شینی وادار کرد.ن به نوعی عقب

یع فاشیستی  دولت  دو  همکاری  دوم  جمورد  و  ترکیه  مهوری  نی 
این شکل که به  بود.  خانه ج  اسالمی  مهوری اسالمی  جاسوس 

ر مرکز  برای  را  ا وی"  "تورک  ترک  خانه  گیری ساختمان  اجاره    ای 

پرستی   سر  و  اداره  ترکیه  اهل  فردی  توسط  مرکز  این  بود.  کرده 
نبود روشن  گرچه  شود.  چه ک  می  "به  اسالمی  جمهوری  ه 

  ده اما چون این ساختمان در محله ایقیمتی" این مرکز را اجاره کر
 ا بورن" که نماز جمعه نیزکی مسجد"مسکونی و مذهبی در نزدی

انتخاب این محل از نظر عوامل    ؛ردقرار دادر آنجا بر گزار می شد،  
نیاز   در صورت  که  بود  خام هم  خیال  این  به  اسالمی    باجمهوری 

ت   نمازگزاران  عقب  کمک  برای  کن   زدنرک  اقدام  که  معترضین  ند. 

ه و بی رونق به  با این انتخابات مسخردر این مورد نیز تیرشان البته  
    خطا رفت.

نوکر غارتگران،  زحمتکشان، جمهوری اسالمی، دشمن  
جمهوری اسالمی ، ماحصل گوادلوپ،    !نابود باید گردد 

 !نقالبا  زنده باد باد! مرگت   ننگت باد! 

  سترالیاا  –فعالین چریکهای فدائی خلق ایران در سیدنی 
 1۴۰۰خرداد   2۹ برابر با  2۰21جون   1۹شنبه 

 

 تسلیت پیام 
رفیق  ،    2۰21جون    2۰روز یکشنبه   ،منتشرهبنا به اخبار  

شعبانی  کمیت  ،  فرهاد  "  ۀ عضو  له"مرکزی  از    کومه  و 

قدیمی   ایران"کادرهای  کمونیست  از  ،    "حزب  پس 

 درگذشته است.    ،ن طا مدتی جدال با بیماری سر 
این رفیق مبارز  درگذشت    ،  چریکهای فدایی خلق ایران 

تان و رفقا و ردس ، مردم ک   را به بازماندگان و عزیزان او
 همرزمانش تسلیت می گویند. 

 روابط عمومی چریکهای فدایی خلق ایران

 2۰21جون  21
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