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

  مقاله مقاله ررسس  

 تسلیح، راه پیشروی و  تشکل

 جنبش توده ای ست! 
خالصیبر هیچ    ای  حاکم  مسلح  دندان  بن  تا  اهریمنان  از 

متتشکل کردن و تسلیح توده ها وجود ندارد و قدم  راهی جز  

راه   این  د اول  شدن  های  مسلح  هسته  آغاز  مبارزاتی  ر  و 
انقال ضد  قهر  مقابل  در  انقالبی  قهر  دشمن  اعمال  می بی 

دزدباشد داران  سرمایه  رژی  .  و  حاکم  فاسد  جمهوری م  و 
هستند و  ین پایگاه توده ای در میان مردم  اقد کمتراسالمی ف

برخورداری   آنها  قوت  نقطه  با    از تنها  و سرکوب  آتش  قدرت 

حکومت ننگین شاه تجربه    ر است.نیروهای سرکوبگ اتکاء به  
حاکمیت    42و   تجربۀ    رژیمسال  ای    جنبشهایو  توده  بزرگ 

کامل  حمایت  از  که  رژیم  این  که  داده  نشان  اخیر  سالهای 
با  یالیستهاامپر نه  با  برخوردار است،  نه   خواست اصالحات، 

خود   ، و نه با قیام فرمانی و مقاومت مدنی، نه با اعتصابنا
سرنگونی اره سقوط نخواهد کرد. برای  یکب  خودی توده ایب

مسلح شدن در برابر ضد    ،تنها راه  ،رسیدن به آزادیرژیم و  
انقال پایی یک جنگ  بر  و  بن دندان مسلح  تا  توده انقالب  بی 

باشد و جز این   میو رژیمشان  ای در مقابل سرمایه داران  

 2صفحۀ  ...   ه و نخواهد داشتنداشت وجود هیچ راه دیگری 
                                                                             

 ست جمهوری رژیم ریا  ابات شرایط و چشم اندازهای بعد از انتخ   
 ه با رفیق فریبرز سنجری()مصاحب

ته را بر عهده داره از  سرمایه داری وابس  نظام از  لیسم که وظیفه حفاظت  ای جمهوری اسالمی به مثابه رژیمی وابسته به امپر  ... 
ائی که در مورد  . جناح هخودش بوده و می باشدو جناح های درونی    تضاد ها اال همچون هر رژیم دیگری دارای  حروز تولدش تا  

دولت   اقتصنقش  بادر  مردم  مبارزات  سرکوب  شیوه  و  توجهاختالفات  هم    اد  حالقابل  در  داشت.  خواهند  و  داشته  برخی که  یی 
ی هم خواهان تخفیف این دخالت و به قول  رخ ب  چه بیشتر دولت در اقتصاد و افزایش سرعت این روند هستندخواهان دخالت هر  

تر کر بها دن دولت  خودشان کوچک  این سالها به  باشند. در  ایم که چگونه   نه کوچک کردن نقش دولت  می  نام  شاهد بوده  تحت 
مختلفی  ون قرار داده اند. بنابراین تا در واقعیت چنین جناح های  دولتی را آماج چپاول خودشخصوصی سازی، اموال و دارائی های  

ندارد. البته روشنه که با دست باال پیدا کردن هر بخش بطور  یم معنا  رژبحث یک دست شدن    وجود داره ایندر میان طبقۀ حاکم  

 6فحه ص                                                    ...خواهند کرد. باز تری در چپاول پیدا در دوره ای دستطبیعی طرفداران آن بخش 

 

 ر ديگت صفحا رد

باد    ● سراسری  اعتپیروز  صاب 

 5 ......................... رگرانکا

در دفاع از خواست برحق مردم   ● 

 10. .............. خوزستانمحروم 

 20       صهیونیسم و خلق فلسطین ●

ستمی مضاعف   ،میانین اسالوق ●

 22...... . .... بر حق و حقوق زنان

ف  گزارش● الین  عآکسیونهای 

 24و  23،  15 ات صفحدر سازمان 

 جزنی بیژن نظرات بر دینق

 (پایانی بخش) اهدگدی یک کالبدشکافیِ

نزد    "کمپرادور"و    "وابسته"  کلمات.  .. در 
کنند و جزنی بار واقعی خود را حمل نمی

کلمه می حذف  با  که  و  بینیم  وابسته  ی 
از   در کمپرادور  تغییری  جزنی  جمالت 
که   میومفهومی  القاءی  به    خواهد  کند 

نمی برخورد وجود  در  ما  نتیجه  در  آید. 
جزنی به امپریالیسم و بورژوازی کمپرادور  

مبا   که مجموعه  هستیم  روبرو   ناسباتی 
سلطه  نه  آن  دیگری،  مبنای  بر  یکی  ی 
همکاری  نوعی  تقسیم  بلکه  نوعی  ست، 

دو بین  بستان  بده  نوعی  نیروی    کار، 
ب ارتباط  در  که  است  قرار   امستقل  هم 

میاگرفته  که  همانطور  اینجا  ند.  در  بینیم 
جامعه به  جزنی  برخورد  ایران، نیز  ی 

ژورنالیستی به    دانشگاهی-برخوردی 
سل و  سلطه  تحت  ی طهجهان 

     ....ست. امپریالیستی 

 16حۀ صف                     

 

فیق پیام فدایی با ر گفتگوی

 ر باره روزهای منتهی بهسنجری د

ت  کیالوین تشو تک 57قیام بهمن  

 ( 7) یرانخلق ا چریکهای فدایی 
مرج  .  .. و  هرج  شرایط  در  مقطع  آن  در 

جام بر  هنحاکم  که  امکانعه  کار    وز 
وجود  هایش  دشواری  همه  با  علنی 
داشت، نیرو های طرفدار خط انقالبی با  
که   مکانهائی  در  سازمان  آن  هواداران 

هوا درقاعدتا  شدند  می  جمع   داران 
رو این ارتباط  به  توجه  با  بودند.  زانه 

و   ها  دروغ  از  سری  یک  واقعیت، 
مورد    تحریفات در  مذکور  سازمان 

در د.  ا می رسیبه گوش ممصاحبه فورا  
صبوری  رفیق  که  بود  رابطه  همین 
مقاله "نگاهی به مصاحبه رفیق اشرف 

 11حۀ فص         ...دهقانی" را نوشت
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ب  ۀجامع ما  سلطه  شرایط  رغم  ه  تحت 

بار از  فاجعه  زیر    ناشی  در  فضای  حیات 
یکی از وحشی ترین  استیالی  خفقان بار و  

دیکتاتوری عریانترین  داران  و  سرمایه  های 

ال نفس کشیدن  و صفت، بار دیگر در حزال
دوداما  است.   میان  و   و  از  خشم  آتش 

و  ببند  و  بگیر  و  و سرکوب  ها  گلوله  صفیر 
بوی خونی که دژخیمان حاکم در خیابانها و 

ها بر کوچه  خوزستان  اند،   ی  ریخته    زمین 
های  این   عمر  عطر شکوفه  پایان  و  آزادی 

به   جمهوری اسالمی به دست توده های 

خا که  هستپا  و مشام    است  انسان  هر 
آزادیخواه را   و بر   انباشته می سازدنیروی 

وظایف   کمک  تاریخی  سنگینی  برای  آنان 
 به خیزش گرسنگان تاکید می ورزد. 

 

انفجار عظیم و گسترده جنبش توده ای در  
خوزستان   پیشگامی  شهرهای  لق  خبه 

انقالب  ،عرب زمین،  آب،  فریاد  نابودی    با  و 
اعتنظام،   کارگصابتداوم  وسیع  به ات  ران 

و  گاز  و  نفت  صنایع  در  آمده   جان 
فریاد های شورانگیز "مرگ بر  پتروشیمی،  

نوید    ... و  تهران  در  اسالمی"  جمهوری 

استدهندۀ   جدید  طوفان  آن    یک  در  که 
برهنگان،  صفوف   پا  و  گرسنگان  با ارتش 

پراکندگی دلیرانوجود  مارش  با  دیگر  بار  ۀ ، 
ده در  روستخود  و  شهر  کشور،  ای  ها 

به   توهمی  هیچ  بی  و  مستقیما 

ساختار پوسیده و منحط  ، کل  اندشمنانش
پاسبان  سگ  و  حاکم  استثمارگرانه  نظام 

اسالمی   جمهوری  وابسته  رژیم  یعنی  آن 
 . ندرا به چالش کشیده ا

 

کوچه  در  که  است  هفته  یک  حدود  اکنون 
ها و خیابانهای شهرهای خوزستان جوانان  

مبارز   و  و  آگاه  عرب  تدیگ خلق  های  ر  وده 
بخوزستان دلیر  ویژه  ه  ،  تداوم زنان  در 

  اعتراض به پایمال نمودن حق زندگی و کار 
و  و سپاهی  ارتشی  در مقابل خودروهای 

ایستاده   رژیم  دندان مسلح  بن  تا  مزدوران 

و  ان وجودد  )حداقل    با  تا    6دادن  کشته 

( و صدها زخمی و زمان نگارش این مطلب
بازداشته  ب خون خود با  های وسیع،  رغم 

را  پرچم   اسالمی  جمهوری  رنگین  نابودی 

  یشخوو هستی  و از شرف    تر ساخته اند
و   حاکم  استثمارگران  و  دزدان  مقابل  در 

کنند.   می  دفاع  حال  اربابانشان  این  در 
مصاف  مردم   به  چشم  ما  کشور  سراسر 

برادران   و  خویش    خواهران  سرنوشت  هم 
علیه دشمن مشترک دوخته    ، در این خطه

با   حمایت  هر  و  به  توانند  می  که  ز  اآنچه 

بستن جاده ها و مبادی    . آنان برخاسته اند
خروج   و  توده    شهرهابرخی  ورود  توسط 

با  مجاور  استانهای  در  ستم  تحت  های 
نیروهای  و گسیل    در حرکت    هدف اخالل  

خوزستان  سرکوب   و و  به  تظاهرات 

  .... و  تهران  و  آذربایجان  در  دیوارنویسی 
این هاینمود از  مبارزهم   ی  را    اتیبستگی 

آگاه  به نمایش می گذارند . این توده های 
مبارز   حرکو  این  برانگیز  ابا  ستایش  ت 

انقالبی  خویش   ضد  تحرکات  واحد،  آن   در 
و شووینیست  های  ایرانیست  ابسته  پان 

های   دسته  و  دار  و  حکومت  به 

افکنی   تفرقه  برای  مرتجع  ناسیونالیستی 
آب  بر  در مبارزه با دشمن مشترک را نقش  

 .  می سازند 
   

دیگر  سوی  گسترش از  همبستگی    ، 

کشور  مردمی   سراسر  و  در  اعتصاب  با 
پشتیبانی   فریادهای  کارگران،  مطالبات 

و    مردم و سیستان  کردستان  و  آذربایجان 
توسط    ... و  زمین  و  آب  مطالبۀ  از  تهران 

تشنه،   خوزستان  رنجدیده  های  توده 

بر   مرگ  با مضمون  گسترش شعارنویسی 
ا جمهور و ی  دیکتاتور  بر  مرگ   ، سالمی 

و   کشور  مختلف  نقاط  در  انقالب  باد  زنده 
بشهای اعتراضی اقشار دیگر که هر روز  جن

با تجمع و تظاهرات در گوشه ای از تهران و  
حق   و  آزادی  کوچک،  و  بزرگ  شهرهای 

زنند،   می  فریاد  را  خود  معاش  و  حیات 

بست بن  از  ای    پیشاروی   بزرگ  گوشه 

ن و حامیان جهانی  باباار   وگردانندگان نظام  
آنها در مقابل خواست تغییر و انقالب توده  

 ر ایران را به نمایش می گذارد.  ها د

 
در ورای تمامی این جوششهای مبارزاتی،  

اجتماعی   انقالب  و  دگرگونی  به  نیاز  این 
ارتجاعی   مناسبات  کلیت  سرمایه  علیه 

ایران   بر  حاکم  وابسته  هر داری  که  است 
گوشۀ یک  از  و  ای  روز  خانه  از  مملکت،  ن 

تا  کارخانه   گرفته،  مدرسه  و  کار  محیط  و 

ا و محیط زیست و در و دیوار فریاد  کوه و دری
جمهوری   اهریمنان  نابودی  و  کشد  می 

، این  اما  این باراسالمی را نوید می دهد.  
است    عرب  محرومخلق  خوزستان تشنه و  

جنبش   جلودار  نان،  و  آب  حق  برای  که 

ما مردم  بخش  جمهوری  عل  آزادی  یه 
رذل حاکم شده   داران  اسالمی و سرمایه 

   .است
 

گفت  دالی  توضیحدر   باید  موجود  شرایط  ل 
دلیل    که به  اسالمی  جمهوری  رژیم 

سر تا پا وابسته و نوکر  این که رژیمی  

منافع   مدافع  و  و  امپریالیستها  آنها 
داخلی   داران  باشدسرمایه  ،  می 

به   داده  نشان  تاکنون  که  همانگونه 
می  ماهدلیل   نه  خود  خلقی  ضد  یت 

ک تواند  می  نه  و  وچکترین  خواهد 

کوچکترین   به  پاسخ  جهت  در  گامی 
آمده   جان  به  های  توده  خواستهای 

موج   با  مقابله  در  نتیجه  در  بردارد. 
جمهوری   ای،  توده  جنبش  کنونی 

بیشتر،   خونریزی  جز  راهی  اسالمی 

رکوب مبارزات مردمی  آنهم به امید س
ا ندارد.  خود  جلوی  از  ما  در  یکی 

درست   کنونی  شرایط  پارادوکسهای 
همی سرکوب  در  دارد.  قرار  نقطه  ن 

مورد   نتایج  به  یعنی    نظر،همیشه 
به طور    آنهم  حفظ شرایط دلخواه رژیم 

روند   شد.  نخواهد  منجر  دائمی 

 تسلیح، راه پیشروی جنبش توده ای ست! و  تشکل
 

 جنگیم،  زن و مرد ما 

 !.....تا بجنگیم  بجنگ
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از سال   ها  توده  اعتراضی  جنبشهای 
خیزش    3تاکنون در جریان حداقل    88

  بات به اث  این حقیقت را    توده ای بزرگ
ما    است   رسانده  مبارز  های  توده  که 

اخذ   تجارب  دادن  قرار  دستمایه  با 

با   بار  هر  خود  های  جنبش  از  شده 
مبارزاتی   پتانسیل  با  و  بیشتر  آگاهی 

می   مبارزه  صحنه  به  قدم  باالتری 
و   و  گذارند  در جریان همین کوششها 

ها،   تشکلحرکت  ایجاد  های    شرایط 
 مبارزاتی را هموار می سازند.  

 

توده  تضادهای مرگبار  ست که  این ا   عیتواق
رسیده   لب  به  جان  رژیم ما  های  با 

منافع   حافظ  مثابه  به  اسالمی  جمهوری 
داخلی  و  استثمارگرخارجی  داران   سرمایه 

هر روز شدت بیشتری به خود می گیرد؛ و  

طی   در  رژیم  اعمال   42این  با  تنها  سال 
ستم، و  کارگران،    ظلم  مطلق  سرکوب 

ز اقشار  و  صالبه  حمتدهقانان  به  کش، 
د  و ان، و نابکشیدن نیمی از جامعه یعنی زن

سرکوب  کردن زندگی چند نسل از جوانان،  
تحت  و   خلقهای  کشیدن  خون  و  خاک  به 

  .... و  مذهبی  اقلیتهای  و  را ستم  خود 

نمی  سرپا نگاه داشته است. اما این روند  
تواند   نمی  و  رژیم  معضتوانست  هیچ  الت 

و بق را حل کند  تا آای  ضد خلقی ای  را  ن 
ابد امکان پذیر سازد. برعکس، استفاده از  

تاثیرات   از  جدا  و سرکوب  انقالبی  ضد  زور 

آنی،   شاهدیم  محتمل  که  به  همانگونه 
پتاسیل   خشم،  درجه  بر  ناپذیر  گریز  طور 

های   توده  قاطعیت  و  قدرت  و  مبارزاتی 
سرکوب شونده علیه سرکوب کنندگانشان  

ین  ل اتحمی.  خواهد ساخت نموده و  اضافه  

از فقر و گرسنگی و بیکاری و گرانی  حجم  
هزاران  و  فروشی  فرزند  و  گورخوابی  و 

بالیای غیر قابل توصیف دیگر بر گرده مردم  
در همان حال حفاظت از چنین مناسبات  و  

سرمایه   مشت  یک  نفع  به  کثیفی 
به   اتکاء  با  هم  آن  خارجی  و  دارداخلی 

  ... و  اعدام  و  زندان  و  شکنجه  و  سرکوب 

قاطعیت بر  تنها   و  انگیزه  و  نفرت  و  خشم 
هر بار  که  است  استثمارشوندگانی افزوده  

که به پا می خیزند با شعارهای رادیکالتر و 
اطعانه تر مبارزاتی به میدان می  اقدامات ق

به   طبیعی  طور  به  بیشتر  چه  هر  و  آیند 

و  ضرورت   شدن  قهر  متشکل  اعمال 
دشمنانشان   علیه  برند.  انقالبی  می  پی 

شک   مسیردر  بدون  های    ، این  توده 
فاجعه بار  مسببین وضع    ،خشمگین و آگاه

بیرحمانه   به  را  خویش  هستی  و  حیات 
تبهکا  ترین  اعمال  سزای  به  رانه  وضعی 

 خویش خواهند رساند.    

 
از  در  اکنون   یکی  که  رسمی  "مدیای" 

و ارزیابی  ابزارهای تحلیل و سنجش اوضاع  
ذینفع  سیاستهای   امپریالیستی  قدرتهای 

ا است یرادر  بحران  ن  مورد  در  گزارشاتی   ،

می   چاپ  به  اسالمی  جمهوری  و  ایران 
با مشاهده روحیه  ناظران  آن  در  رسند که 

خا پا  به  های  رژیم توده  وضع  و  سته 
رسوای جمهوری اسالمی مطرح می کنند  

ایران   که جای  "خ   در  ترس"  " شم" مردمی 

به   نسبت  و  است  گرفته  را  حکومت  از 

انقالب ابراز    کانعواقب این مساله یعنی ام 
)نشریه لوموند فرانسه(    .نگرانی می کنند

و یا در فضای مجازی گزارشاتی به نقل از  
  گردد همین نوع مدیا در آمریکا منتشر می  

مقامات   باالترین  تردید  از  آنها  در  که 

سپاه   و  )ارتش  نظامی  و  سیاسی 
مورد   در  و ضدخلقی(  دادن سرکوب  جواب 

عمل"   ا"شدت  موج  با  مقابله   خیر در 
شود می  توجه  صحبت  قابل  نکته  این  . 

این  که    است   که  این  از  رژیم  سران 
مسلح   با  پیاز  پوسته  یک  تنها  "شورش 

می  وحشت  احساس  دارد"  فاصله  شدن 

 کنند.  
 

نشان دهندۀ آن  برشمرده در فوق  حقایق  
هر   رغم  به  ها  توده  مبارزات  که  هستند 

کمی و کاستی چگونه بر روحیه و وضعیت 

تا گردانندگان   ثیردشمنانشان  و  گذارد  می 
ت و  نظام  مبارزات  این  از  حد  چه  ا 

چرا    شورشهای مردمی در هراس هستند.
که می دانند از دل همین شورش هاست  

و  انقالبی  های  تشکل  ایجاد  امکان  که 
های   تشکل  آید،  می  وجود  به  مسلح 

گلوله    -سیاسی  جواب  که  ای  نظامی 

راه  و  دهند  می  گلوله  با  را  دشمن 
م سازمانده  ثمر  ی  به  برای  ها  توده  سلح 

ن یک جنگ توده ای را می پیمایند.  رساند
این حقایق بر ضرروت ارتقاء   چنین است که

سطحی   به  کنونی  قهرآمیز  جنبشهای 

ت رژیم حاکم  با  مقابله  به منظور  کید  أباالتر 
 می کنند. 

 
کنونی   شرایط  که  نیست  شکی  این  در 

توده  ورود توده عظیمی از کارگران و    یعنی

یم  نابودی رژ  خواستجان آمده با  ه  ب  یها
اسالمی   و  جمهوری  مبارزه  صحنه  به 

مستقیم،  هراس   درگیری    و شجاعانه   بی 
سرکوبش،  آنها   ماشین  و  رژیم  وظایف  با 

نیروهای   دوش  بر  را  بزرگی  مبارزاتی 
ب جامعه  و  ه  آزادیخواه  آگاه  جوانان  ویژه 

پیشرو می گذارد که در خیابانها در صفوف 

جلوی   در  رژیم  ماش مقدم  سرکوب  ین 
برای   و  اند  و  ایستاده  هماهنگی  ایجاد 

در مقابل   رهبری جنبش مردمی  و  تشکل 
دشمن می کوشند. در این پیکار توجه به 

و  تبلیغ  برای  تالش  و  اساسی  نکته  دو 
ها توده  میان  در  آگاهگری  و  به ترویج  ی 

شرط    ،میدان آمده در رابطه با این دو نکته

 . ست  ونیپیشرفت و گسترش مبارزات کن
 

این واقعیت دانسته و مورد  نخست آن که  
که   گیرد  قرار  کنونی  تبلیغ  شرایط  مسبب 

و   احمق"  "آخوند  مشت  یک  حاکمیت 
از   گویا  که  به   1400"مرتجع"  پیش  سال 

نظام   سکان   و  یافته  ظهور  ناگهانی  طور 

و سرمای گرفته  دست  به  را  ایران  داری  ه 
  " را به علت "عقب ماندگی  فجایع کنونی 

  ، موجد شده اند خود    قادات مذهبی"اعتو "
ثابت  این    ،امروزنیست.   حقیقت  یک  دیگر 

شده است که عروج دار و دسته خمینی و 

اسالمی  اساسا   جمهوری  هدف پروژه    با 
و حفظ نظام سرمایه    سرکوب انقالب مردم

بر حاکم  توافقات    نتیجۀ،  ایران  داری 
در   مشخص  طور  به  که  بود  امپریالیستی 

گوادلو ق کنفرانس  از  پ  پس  و  یافت  طعیت 
امپریالیستها  توسط  شاه  رژیم  حفظ  آنکه 

مقا شد،  در  ناپذیر  امکان  انقالب  امواج  بل 

در خالء ناشی از وجود جمهوری اسالمی  
ها   توده  جنبش  بر  انقالبی  رهبری  یک 

 تحمیل شد. 
 

باید توجه کنیم که  اما جدا از این حقیقت،   

نظر   تحت  دو سال گذشته  و  در چهل 
امپ  همین      لیستها ریامستقیم  توسط 

رژیم هزاران میلیارد دالر از درآمدها و  
مملکت   این  جیب  ثروتهای  به  یا 

نظامی و    بزرگترین انحصارات نفتی و

کانالهای  آنها  صنعتی   در  یا  و  رفته 
نظر   و    امپریالیستهامورد  تداوم  صرف 

توسعه سلطه امپریالیسم در منطقه  
است.   در  شده  افروزی  سال    8آتش 

و فرسایشی با عراق    یجه جنگ بی نت
ها که   جیب    بیلیون  به  را  دالر 

داران   سرمایه  و  زالو  امپریالیستها 

ایران  داخلی  صفت   مردم  و    -ریخت 
نشاند،    -وعراق سیاه  خاک  به  را 

انقالبی  پیشبرد   ضد  و  ترین  ارتجاعی 
در  سیاستهای    ترین   امپریالیستی 

در   اسالمی"  "بنیادگرایی  پروژه 

صهیونیسته  نفع  به  و منطقه    ا 
شمال   و  خاورمیانه  در  امپریالیستها 

ماجراجویی های اتمی ای که    ،آفریقا
پروژه اش با هدایت خود امپریالیستها  

استای سیاست بحران سازی و  و در ر 
بیکران   اقتصادی  منافع  از  بردن  سود 

ها   صد  امروز  تا  و  افتاد  راه  به  آن 

ثروتهای   و  درآمدها  از  دالر  میلیارد 
ایران در   ریخته    رتنو عمومی مردم  آن 

سیاستهای   پیشبرد  تداوم  شده، 
بین   بانک جهانی و صندوق  غارتگرانه 

اصطالح  ه برای گسترش بالمللی پول 

سوبسیدها  اقتصا حذف  و  آزاد  بازار  د 
چند   در  که  داران  سرمایه  نفع  به 

مرحله هر بار میلیونها تن از کارگران و  
و   فقر  مرداب  به  را  فقیر  های  توده 

نها را کوچک و  ه آ فالکت پرتاب و سفر

  اجرای سیاست همان  ، هکوچکتر نمود

تحمیل این حجم از فقر و گرسنگی و 
گو و  گرانی  و  ف  ابیرخوبیکاری  ند  رز و 

قابل   غیر  بالیای  هزاران  و  فروشی 
در همان مردم و  توصیف دیگر بر گرده  

حال حفاظت از چنین مناسبات کثیفی  
سرمایه دارداخلی و    به نفع یک مشت

اتکاء   با  هم  آن  و  خارجی  سرکوب  به 
بر   تنها   ... و  اعدام  و  زندان  و  شکنجه 
قاطعیت  و  انگیزه  و  نفرت  و  خشم 

که ت  اسه  زوداف  استثمارشوندگانی
با   خیزند  می  پا  به  که  بار  هر 

اق و  رادیکالتر  دامات  شعارهای 
می  ق میدان  به  مبارزاتی  تر  اطعانه 

طور طبیعی به آیند و هر چه بیشتر به 
و  ضرورت   شدن  قهرمتشکل   اعمال 

دشمنانشان   علیه  می  انقالبی  پی 
مسیر این  در  شک  بدون  توده   ،برند. 

آگاه و    مسببین وضع   ،های خشمگین 
را  ح  بار  جعهفا خویش  هستی  و  یات 

ترین بیرحمانه  سزای   به  به  وضعی 
تبهکااعما خواهند  ل  خویش  رانه 

 رساند.   
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بردن    بین  از  در  المللی  بین  نهادهای 
کار   ایران    کهقانون  کارگر  را  طبقه 

های عمال   برده  قیمت   به    ارزان 
سودجو  داران  نمودهسرمایه  ،  تبدیل 

سازی" و    "آزادی  سوخت  قیمت 

اشانرژی   نتیجه  ریشه    زاندن سو   که 
رنجبر   های  توده  باعث  و    شدهحیات 

جوایز رسوا ک نهادهای    سب  از همان 
المللی   بین  سران  غارتگر  توسط 

موارد  جمهوری اسالمی گشته، همۀ  
پایان  ه ای  ریش دالیل    ،این لیست بی 

آمدنه  ب کنونی    وجود  وضعیت مرگبار 

در ورای عبا  به واقع    .هستندآن    و تداوم
آنها رژیم  و  آخوندها  این دستان    ، و عمامه 

ی شرق و   ریالیستهاامپغارتگر و اهریمنی  
خون کارگران زحمتکشان ما  ست که  غرب  

و   به  را مکیده  را  ما  توده های تحت ستم 

اگر توجه کنیم که .  اندروزی انداخته  چنین  
تمامی مصائب موجود نظیر فقر و بیماری و  

اشکال  در  محرومیت  و  تورم  و  گرانی 
مختلف در رژیم سیاسی پیش از جمهوری  

نیز   در-اسالمی  متفاوتاب  البته    -عادی 
وجود داشتند بدون آنکه حکومت "آخوندی"  

عامل   نقش  به  آنگاه  باشد،  کار  سر  بر 

موجود که همان تحت سلطه   اصلی فجایع
و  ایران  جامعه  داشتن  قرار  امپریالیسم 

و   خارجی  داران  سرمایه  جوئی  سود 
درک   توانیم  می  بهتر  را  است  داخلی 

    نمائیم.

 
باید با توضیح    ارزجوانان آگاه و مبدر نتیجه،  

به    ، فوق  قحقای را  مبارزه  اصلی  سمت 
و   امپریالیسم  یعنی  اصلی  دشمن  سوی 

ایران  وابسته  نظام سرمایه داری   بر  حاکم 

سازند اصلی    متوجه  دشمنان  چهره  و 
دهند. نشان  آنها  به  را  ما  البته    مردم  صد 

اولین    ،مبارزه با دشمن اصلیجریان  در  که  
رژیم   ما  مردم  پیشاروی  و  خونمانع  خوار 

اسال  جمهوری  و  وابسته  دار  تمام  و  می 
دسته های درونی آن می باشند که حیات  

یک   آنها  هر  و  از  مرئی  ریسمان  هزاران  با 

تا   و  خورده  گره  امپریالیستها  به  نامرئی 
جنبش   مقابل  در  همیشه  لحظه  همین 

اربابان    یانقالب کامل  حمایت  از  ها  توده  و 
    جهانی شان برخوردار بوده اند. 

  

فریبکار   قدرتهای  برخورد  به  نگاهی 
مصاف   با  بین  امپریالیستی  و  جاری  خلق 

ضد خلق در ایران روشنگر آن است که این  
علیه   پوچ  تبلیغات  لوای  زیر  در  قدرتها 

ب اظهار  و  اسالمی  اصطالح  ه  جمهوری 
ما مردم  آزادیخواهانه  جنبش  با  ،  همدردی 

عمل،   برای  در  کاری  هیچ  از  از  جلوگیری 

کیم و بقای جمهوری اسالمی  حتو  انقالب  
علیه کارگران و توده های محروم خودداری  

نکرده اند. در همین رویدادهای اخیر نیز به  
اعتصابات   وسیعترین  بودن  جاری  رغم 

ای   توده  جنبشهای  شدیدترین  و  کارگری 

خست  با  آنها  اسالمی،  جمهوری  علیه 
این   واقعی  و  درست  انعکاس  از  تمام 

کر اجتناب  از    وده  رویدادها  پس  عوض  در 
آمریکا   دولت  قاتل و جالد،  انتصاب رییسی 

در  ایران  های  دارایی  سازی  آزاد  مشغول 

برای   مالی  تزریق  و  هند  و  جنوبی  کره 

جمهوری   زده  بحران  کشتی  نجات 

سیاست   این  موازات  به  ست.  اسالمی 

ماشین   به  آذوقه  رساندن  یعنی  عملی 
ریختن   برای  اسالمی  جمهوری  سرکوب 

توده   گرسنه،    های خون  و  تشنه 
اهریمن  طور   صفت  امپریالیستهای  به 

ارائه  برای  تبلیغ  مشغول    سیستماتیک 

مردم    به  "رهبری"بسته بندی های فاسد  
جان   انقالب  آبه  جویای  و  مده  در  هستند 

و  رسوا  طلب  اصالح  آن  یا  این  هیات 
یا   و  خارج  و  داخل  در  سابق  ورشکسته 

پیشین صفت  نوکر  رژیم  های  مانده  ،  پس 
نه  ادر ویترین تبلیغات فریبکار  ی" را  نبرا"ره

کوشند  خود   می  و  کنند  می  عرضه 

سالهای   انقالب  زمان    56-57همچون 
را   ها  توده  کننده  دگرگون  و  تاریخی  انرژی 

پرچم   زیر  ریاکار در  چهرۀ  آن  یا  این 
"اپوزیسیون" و در واقع نوکر این یا آن جناح  

دشمنان   و  المللی  بین  داران  سرمایه 

کرده و به کانالیزه  دم ما،  ره مشناخته شد
 . هرز ببرند

 
های   توده  به  باید  که  حقایقی ست  اینها 

در  آزادی  و  تغییر  جویای  و  آمده  جان  به 
آن   با دشمنان اصلی و سیاستهای  ارتباط 

 ها توضیح داده شوند.  

 
مهمتر   و  دوم  این  نکته  فعلی  شرایط  در 

که همانطور  که  سال    42تجربه    است 
و سرکوب جمهوری  ان  حاکمیت ترور و خفق

داده نشان  از  ،  اسالمی  خالصی  برای 

هیچ   حاکم  مسلح  دندان  بن  تا  اهریمنان 
متتشکل کردن و تسلیح توده ها راهی جز  

مسلح شدن  وجود ندارد و قدم اول این راه  
و آغاز اعمال قهر  مبارزاتی  در هسته های  

بی دشمن  انقالبی در مقابل قهر ضد انقال

باشد داران  می  سرمایه  فاسد    دزد.  و 
رژی و  امپریالیسم  حاکم  به  وابسته  م 

جمهوری اسالمی فاقد کمترین پایگاه توده  
و   آمده هستند  جان  به  مردم  میان  در  ای 

برخورداری   آنها  قوت  نقطه  قدرت    ازتنها 
و   ارتش، سپاه  به  اتکاء  با  و سرکوب  آتش 

است. سرکوبگر  که    نیروهای  همانطور 

تاچ بارها  ایران  خلق  فدایی    کید ریکهای 

اند، و تجربه    کرده  شاه  ننگین  حکومت 
سرکوبگرانه    42تجربه   حاکمیت  سال 

تجربۀ   و  اسالمی  چندین جنبش  جمهوری 
بزرگ توده ای در سالهای اخیر نشان داده  

کامل   حمایت  از  که  رژیم  این  که 

خواست   امپریالیستها برخوردار است، نه با
فرمانی و مقاومت مدنی،  نا  اصالحات، نه با 

اعت با  با قیامصاب نه  نه  و  خود به خودی    ، 
ای برای    توده  کرد.  نخواهد  سقوط  یکباره 

و   رژیم  آزادی سرنگونی  به  تنها   ،رسیدن 
مسلح شدن در برابر ضد انقالب تا بن    ،راه

انقالبی   پایی یک جنگ  بر  و  دندان مسلح 

و  حاکم  داران  سرمایه  مقابل  در  ای  توده 
راه    میرژیمشان   هیچ  این  جز  و  باشد 

داشت.  نداشت  ود وجدیگری   نخواهد  و  ه 
دیگر مهم  وظیفه  این    ، پس  ترویج  و  تبلیغ 

و به    حقیقت  کمک  برای  تالش 

سازماندهی مسلح توده ها در این مقطع  
این وظیفه   در مقابل دشمنانشان است و 

سنگینی  ای   تمام  با  که  دوش  ست  بر 
در    جوانان آگاه و نیروهای پیشرو و انقالبی

   ایران می باشد. داخل 
 

اید با استفاده از تجارب  مبارز ب ان  جوان

دهه   مسلحانه  بویژه    50جنبش  و 
تجارب چریکهای فدایی خلق ایران، با  

استفاده از تجارب جنبش خلق کرد و  
با مطالعه و تحلیل مشخص از شرایط  

کنونی، گرد هم آیند و با ایجاد هسته  

های مسلح مخفی، خود را متشکل و  
مسلحانه عملیات  سازماندهی  و    به 

نی با نیروی سرکوب رژیم  پارتیزانگ  ج
خود   که  ست  راهی  این  بپردازند. 

شهرهای  واقعیات جاری در خیابانهای 

مقابل مردم    خوزستان و تهران و ... در
و   گذاشته  سردادن  بارها  ما  موجب 

مسلح   که  روزی  به  "وای  شعار 
شده   اخیر  جنبشهای  در  شویم" 

به   که  ست  راهی  آغاز  این  است. 
خ  ختم  تمام   شد   واهد آزادی  تالش    و 

نیز   ما  مردم  از  بر  دشمنان  جلوگیری 

راهی   چنین  در  جوانان  گذاردن  گام 
حرکت در    متمرکز شده است؛ چرا که

از   بزرگی  بسیار  نیروی  جهت  این 
آزاد   را  روان  جامعه  مسیر  این  در  و 

ساخت.   مسیر  خواهد  این  در 

اسالمی  قدرت    جمهوری  همه  با 
خود نخواه  مسلح  قادر  رو  هیچ  د  به 

ک بو همد  به  یک  ه  که  ای  راحتی  ان 
آمیز   مسالمت  و  دلیرانه  اعتصاب 

کارگران و یا تجمع مسالمت آمیز توده  
ای را وحشیانه و بدون پرداخت هزینه  

کند،  زیاد  ای   می  گروه های  سرکوب 

 .  نمایدمسلح و مخفی را نیز سرکوب 
  

و   حاکم  دیکتاتوری  شکستن  هم  در  برای 
با آن،  خلقی  ضد  سپاه  و  اارتش    رتشید 

شکیل داد. پس با شعار "تشکل،  خلقی ت

در این  باید    تسلیح، اتحاد، مبارزه، پیروزی"
گذارد راه   پیشروی جنبش  قدم  این شرط   .

سلطۀ   برانداختن  برای  مبارزه  در  ها  توده 
اربابان   و  اسالمی  جمهوری  جهنمی 

ایران در  اش  تضمین    جهانی  شرط  و 

 ست. پیروزی در چنین مبارزه ای  

اده از تجارب  اید با استفمبارز بجوانان  
دهه   مسلحانه  بویژه    50جنبش  و 

تجارب چریکهای فدایی خلق ایران، با  
استفاده از تجارب جنبش خلق کرد و 

ط  رایبا مطالعه و تحلیل مشخص از ش
ی، گرد هم آیند و با ایجاد هسته ونکن

های مسلح مخفی، خود را متشکل و 
مسلحانه عملیات  سازماندهی  و   به 

سرکوب رژیم   نی با نیرویپارتیزاجنگ  
خود  که  ست  راهی  این  بپردازند. 

شهرهای  واقعیات جاری در خیابانهای 
مقابل مردم   خوزستان و تهران و ... در

و   گذاشته  سبارها  ما  دن رداموجب 
مسلح عاش که  روزی  به  "وای  ر 

شده   اخیر  جنبشهای  در  شویم" 
به   که  ست  راهی  آغاز  این  است. 

خ ختم  شد آزادی  تمام  واهد  تالش    و 
نیز  دشمنا ما  مردم  از بر  ن  جلوگیری 

راهی   چنین  در  جوانان  گذاردن  گام 

 .  است متمرکز شده
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   رگرانصاب سراسری کا اعت پیروز باد  

 پتروشیمی گاز و و  های نفته پاالیشگا
،  موج جدیدی از اعتصابات کارگری    در روزهای اخیر،

پتروشیمیپاالیشگاه و  گاز  و  نفت  را    هاهای 
مراکز  این  در  پیمانی  کارگران  است.  فراگرفته 

به  اعالم کردند که    ،تولیدی با دست کشیدن از کار
ر روزه قدرت خرید  ش هها و کاه سطح نازل حقوق

ا عدم  و  شدهخود  داده  های  وعده    ا  شدید  ،جرای 

یک   اعتصابشان  اینکه  اعالم  با  آنها  اند.  معترض 
م کردند  اعال ، "اعتصاب اخطاری" یک هفته ای است

در نهم   ، نمطالباتشاکه در صورت عدم رسیدگی به 
تیر ماه به همکاران رسمی خود در شرکت نفت که  

در نهم تیر اعتصاب خواهند  ند  از پیش اعالم کرده ا 
 می پیوندند.  ،کرد

 

گویند  می  اعتصابی  شاغل   کارگران  کارگر  هیچ  در   یدستمزد 
از   کمتر  نباید  نفت  باشد.    12شرکت  تومان  شرایط  میلیون  در 

آنها خواهان آن هستند  تشدید فقر و گرانی و تورم و گرسنگی،  
ا قیمت  که  نسبتی  به  و  یابد  افزایش  فورا  دستمزدها  س  جناکه 

 . افزایش می یابد سطح مزد کارگران نیز باید باال برود

 
کارگران شرکت های بسیاری  ،  این حرکت  تداومدر طی چند روز  

به   مشابه  خواستهای  اعالم  با  اعتصاب  این  با  همبستگی  در 
اند از کارگران    اعتصاب برخاسته  روز تعداد بیشتری  گرسنه  و هر 

آمده   جان  دارا به  سرمایه  های  ظلم  واز  آنان  ن  حافظ  در    ،رژیم 
پیوندند.   می  حرکت  این  به  مختلف  در   شهرهای  ترتیب  این  به 

اعت  ،عمل  شکل  یک  حال  در  تولید  حوزه  این  در  سراسری  صاب 

شرکت کارگران  از  است.  و    گزفتن  پارس"  "جهان  پتروشیمی 
اورهال   کارگران  تا  گرفته  قشم"  پاالیش  سینا  "شرکت  کارگران 

و تهران"  نفت  و کا  "پاالیشگاه  تندگویان"  "پاالیشگاه   رگران 
و کارگران مخازن نفتی "کوه مبارک" جاسک و   پتروشیمی دماوند

شرکت  همچنین  ...   زیادی  تعداد  به های  کارگران  تاکنون  دیگر 

 اعتصاب پیوسته اند. 
 

ادامه   اعالم  در  این  روند  به  دیگر  های  شرکت  کارگران  پیوستن 
ا  ،اعتصاب نیز  تیرماه  یکم  شنبه  سه  کارگران عال روز  که   شد  م 

پروژه و  وا ایپیمانی  اختر  فاز  فاز  در  اعتصاب  عسلویه  1۳قع  به 

پیوستن از  همچنین  پیوستند.  نفت  کارگران    سراسری 
پارس "شرکت   کارگران اعتصاب   "جهان  به  نیروگاهی  صنایع  در 

مشاهده   از طرف دیگر    سراسری کارگران نفت خبر رسیده است.
 ه نشان می دهد کهنتشر شدی ممجاز ی  هائی که در فضا  کلیپ

شنبه سه  روز  ت  از  مجتمع  رماه، یاول  در  از   یصنعت   یهاکارگران 
بهبهان، کنگان،  تهران،  در  ، گچساران،  جمله  و  بوشهر  آبادان 

فعال ا  ت یاصفهان  با  همراه  تا  کردند  متوقف  را  ران گکار  ن ی خود 

 به مطالبات بر حقشان شوند.  یدگی خواهان رس ،یاعتصاب
 

استثمارگر و  ی  کارفرما ها  بله با کارگران،که در مقاست  شکی نی 
آنان مدافع  ننش  دولت  بیکار  حرکت سنیز  به  پاسخ  در  و  اند  ته 

دست    ، کارگران شریف و زحمتکش همبسته و اعتصاب سراسری  

تعرض   و    علیه  دیگریبه  زده  جمله  کارگران  اخراج اقدام  از  به 
ه نفت تهران در  شگاکارگر پاالی  700اخراج فله ای  .  کارگران کردند

اما خود می باشد.  این اقدامات ضد کارگری  از جمله    ،اول تیر ماه  
چرا  ،  روشنی نشان می دهد که کارگران پیمانی  ه  ب  این واقعیت

از فقدان امنیت شغلی خود نگران اند. کارفرمائی که کارگر را به  
پرداخت  هم  موقع  به  که  نازلی  های  دستمزد  به  اعتراض  خاطر 

به  دهد کهنشان می  ،شرمانه از کار بیکار می کند یب،  نمی شود  

نه تنها برای زندگی و حقوق کارگر  دلیل ماهیت استثمارگرانه خود
نیستکمترین   قائل  ذخیره   ، اهمیتی  انبوه  ارتش  بر  تکیه  با  بلکه 

به   کار وابسته  رژیم  کامل  حمایت  از  برخورداری  با  و  جامعه  در 
با هر اعتراض کارگری به  ین  اینچن  امپریالیسم جمهوری اسالمی،

 مقابله بر می خیزد.  

 
خواستهای   از  دیگر  یکی  کارگران برجستۀ 

های    "امنیتی"توقف    ،اعتصابی محیط  کردن 
 ، حقباشد. در حالیکه از نظر کارگرانکار می  

مستقل  اعتراض   های  تشکل  داشتن  و 

زمره  کارگری   آنهاست  وقحقدر  اما    ،بدیهی 
و   حاکم  داران  لحاظ    انیش ایادسرمایه  این  از 

  ، . در عوضبرای کارگر هیچ حقی قائل نیستند 
دولتی   آنان قدرت  به  اتکاء  محیط    با  ایجاد  و  

با    امنیتی کارگران  کار  محل  از  در  استفاده 
حراست نظیر  هائی  با    ارگان  کلی  طور  به  و 

رژیم    عریض و طویل  نیرو های سرکوب تکیه بر  

 وسازمانیابی کارگران جلوگیری کرده  از    ،حاکم
کنند. دص می  خفه  گلو  در  را  آنها  اعتراض    ای 

است برجسته  و  بزرگ  واقعیت  یک  که    این 
در مطالبات کارگران اعتصابی   ،مقابله با آن به عنوان یک خواست

است   و  مطرح شده آن  زندگی    بیانگر  تجربه  در  آگاه  کارگران  که 

جامعه   و  هستخود  واقعیت  این  حاکم   ند متوجه  دیکتاتوری  که 
اع با  کا  مالچگونه  های  محیط  ساختن  "امنیتی"  و  می قهر  ر 

کوشد تا از اعتراضات کارگری و تالش برای سازمان یابی کارگران 
مبارزات   ارتقای  و  رشد  جلوی  و  کند  جلوگیری  حاکم  نظام  علیه 

به   توسل  با  را  آنها  و سراسری شدن  نظیر  کارگران  هایی  حربه 
کارگران   ک  بگیرد.اخراج  است  مهمی  بسیار  نکته  داین  عین  ه  ر 

مدافع   روشنفکران  به  که حال  یادآور می شود  ایران  کارگر  طبقه 

انقالبی   واقعا   راهی  دادن  نشان  دارد  نیاز  آن  به  طبقه  این  آنچه 
 ،پیش پای اوست که نه تنها باعث بهبود شرایط زندگی آنان گردد

 امد. بلکه به رهائی کل طبقه از قید سرمایه بینج
 

سر روزه  هر  یورش  به  توجه  دارمایبا  و اه  کارگران  دسترنج  به  ن 

فالکت   و  فقر  در  آنها  کردن  ور  ناپذیر اعتراض  وغوطه  وقفه    ات 
و مدتهاست که شاهد رشد  به همه این حق کشی ها  کارگران  

ایمگسترش   بوده  کشور  سراسر  در  کارگری    ؛ اعتراضات 
از   و  ها  فداکاری  وجود  با  که  های اعتراضاتی  گذشتگی  خود 

کارگران ناپذیر  و  بر  توصیف  انسانی  حقوق  حداقل  کسب  ای 

م نان،طبیعی شان  تامین  جز    مسکن   کار  انند  پاسخی  آزادی،  و 
تعقیب و پیگرد، خشونت و شالق و دستگیری و اخراج و شکنجه  

که اثبات گر این امر می باشد    . واقعیتیو زندان و مرگ نگرفته اند
جز وم چنین اعتراضات و اعتصاباتی، راهی که کارگران ما ضمن تدا

سازماند مسلحانه  مبارزه  یک  گرفتن  پیش  باید  در  که  شده  هی 
   توسط پیشروان طبقه کارگر پی ریزی گردد، در مقابل خود ندارند.

اعتصابات   چریکهای از  کامل  حمایت  ضمن  ایران  خلق  فدائی 

پتروشیمی  حوا  یمانیپان  کارگر و  گاز  و  نفت  دیگر دهای  و 
کارگ این  با  همبستگی  در  کارگری  بر    ، راناعتصابات  تأکید  ضمن 

اسالمی  این   جمهوری  شکنجه  و  دار  رژیم  سرنگونی  بدون  که 
ندارد وجود  کارگران  مطالبات  و  خواستها  واقعی  تحقق  ،  امکان 

که   شوند  می  تجمعات  یادآور  برپائی  و  اعتصاب  زدن  دست 

طور کلی دست زدن به اشکال گوناگون مبارزه، در    اعتراضی و به
رژیم مدافع این  و و    راه سرنگونی  الزم  اکیدا   داران  حافظ سرمایه 

باشد می  مسلحانه    ، ضروری  مبارزه  همانا  مبارزه  اصلی  راه  اما 
  -  توده ای است که در حال حاضر با تشکیل گروه های سیاسی

آغاز می شود.   چریکی  جنگ  و  تردید  نظامی  اشکال  بدون  همه 
و  گرفته  قرار  مبارزه  این  جریان  تقویت  خدمت  در  مبارزه  گوناگون 

واند پیروزی کارگران و دست یابی آنان به نان و کار و مسکن  ی تم

 را تضمین نماید. در جامعه ای آزاد 
 ! مرگ بر سیستم سرمایه داری حاکم بر ایران

  ،جمهوری اسالمی دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران
 ! نابود باید گردد 

 ! درود بر کارگران مبارز و آگاه ایران

 رگر ایران علیه  کا  پیروز باد رزم دالورانه طبقه 
 ! سرمایه داران خارجی و داخلی 

 چریکهای فدائی خلق ایران
 2021جون   24، برابر با 1400سوم تیر 
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متن  توضیح:   آید  می  زیر  در  آنچه 

بذرهای  "  تلگرامی   کانالی  گفتگو
در    رفیق  با  "ماندگار سنجری  فریبرز 

از   بعد  اندازهای  چشم  و  شرایط  باره 

  28ژیم در  ریاست جمهوری ر  انتخابات 
"  پیام فدایی"می باشد.    1400  ردادخ

را   گفتگو  نوشتار    صورت  بهاین 
و   ترتیب  درآورده  این  اطالع  ب به  رای 

     عالقه مندان انتشار می دهد.

 
ماندگار های  بذر  کانال  با  پرسشگر   :

ماندگار   های  بذر  کانال  به شنوندگان  درود 
خلق   فدائی  چریکهای  تلگرامی  کانال  تنها 

ی  انتخاباتی جمهور یش  نما  نبالبه دایران.  
شاهد تحلیل    1400خرداد    28اسالمی در  

یک   هر  که  به هائی هستیم   توجه  بدون 

اعالم پیروزی ابراهیم رئیسی    شرایط ایران 
از   ای  را جلوه  نمایش  این  یک دست"  "در 

یا"حذف   و  اسالمی  جمهوری  شدن 
جمهوریت نظام" و اعالم رسمی "حکومت  

جه حلی  راه  یا  ان  بحر  ل"ح    تاسالمی" 

کنند.  جانشین می  قلمداد  ای"  خامنه  ی 
اشاعه این دیدگاه های مختلف که در حد  

فضا   در  هم  و  ها  رسانه  در  هم  وسیعی، 
آن  بر  را  ما  گشت؛  منعکس  مجازی  های 

رفیق   از  تا  از  داشت  سنجری  فریبرز 
بخواهیم   خلق  فدائی  چریکهای  مسئولین 

این   در  ما  های  پرسش  پاسخگوی  که 

 زمینه باشند. 
 

ماندگارانک  رپرسشگ   بذرهای  :  ال 
رفیق سنجری با تشکر از شما که به  

این درخواست   برای  پاسخ    ما  گفتگو 

اولین   که  بدهید  اجازه  دادید.  مثبت 
با نظر شما   در رابطه  پرسش خود را 

ا  انتخاباتی  نمایش  به  خیر  نسبت 
نمایش   این  شما  اساسا  کنم.  مطرح 

ارزیابی   چطور  و  بینید  می  چگونه  را 

 نید. می ک
 

سنجری:  یق رف از    فریبرز  سپاس  با 
های   "بذر  تلگرامی  کانال  اندرکاران  دست 

دیدند.   تدارک  را  گفتگو  این  که  ماندگار" 
همه  به  سخنی  هر  از  قبل  که  بگذارید 

و  بدهم  سالم  کانال  این  شنوندگان 

این   در  کرونا  برایشان  اپیدمی  دوران 

درود بفرستم  سالمتی آرزو کنم.  همچنین 

مرد همه  مبارز  به  آم  فریب  و  که  گاهی 
ش و  دار  رژیم  جمهوری  تبلیغات  کنجه 

در   شرکت  عدم  با  و  نخوردند  را  اسالمی 

اسالمی،   جمهوری  انتخاباتی  مضحکه 
فقیه   ولی  دهان  بر  زدند  محکمی  مشت 

 ارتجاع حاکم یعنی خامنه ای جنایتکار. 
 

کنم   تاکید  باید  شما  پرسش  به  پاسخ  در 

مضح آگاهی  و  مبارز  انسان  هیچ  که  که 
ا جمهور نمی  ی  تصور  انتخابات  را  سالمی 

و   نکرده  و  اسمیکنه  چنین  با  نمی    آنرا 
حق   یعنی  انتخابات  که  دانیم  می  نامد. 

جمهوری   حالیکه  در  داشتن.  انتخاب 
ساله که این حق را    4۳اسالمی نزدیک به  

به   توسل  وسرکبا  از    وب  شکنجه  و  دار 

همان   از  است.   کرده  سلب  ما  مردم 
که با وقاحت    58  ردین سالفرو  12رفراندم  

خودشون   انقالب  با  که  مردمی  از  تمام 
سلطنت   جنایتکار  رژیم  برچیده  بساط  را 

بودند سوال می کردند که سلطنت را می  

یعنی   اسالمیرا؛  جمهوری  یا  خواهید 
ب و  نبود  روشن  چیزش  هیچ  که  عد  رژیمی 

رفراندم   این  در  نفر  میلیونها  اینکه  با  هم 
تقلبی آمار  نکردند  ک  شرکت  د  ردن منتشر 

اسالمی    98که   جمهوری  به  مردم  درصد 
امروز که شورای نگهبان،   تا  اند،  داده  رای 

همه  ش میان  از  ارتجاع   نگهبان  ورای 

انتخاب می کنه که   را  نفر  کاندیدا ها چند 
مر جمهوری  ریاست  برای  باید  هم  د  حتما 

مطلقه   والیت  اسالم،  به  معتقد  و  باشند 
رژیم این  اساسی  قانون  و  باشند؛    فقیه 

مردم    هیچ به  که  نبوده  ابراز  موردی  حق 

باشند. داده  را  خودشان  اراده  فکر    آزاد 
تاکید   من  که  باشد  نیازی  دیگر  کنم  نمی 

نیاز   ملزوماتی  به  واقعی  انتخابات  که  کنم 
و تشکل  و  تجمع  و  بیان  آزادی  مثل   دارد 

در   کدام  هیچ  که  آزاد  مطبوعات  همچنین 

وجود    تمام دوران قدرت جمهوری اسالمی
سلطه  اشتند پایمال  وحشیانه  و  ه 

دلیل   به همین  اند.  دیکتاتوری حاکم شده 
چریکه که  هست  خلق  هم  فدائی  ای 

همواره نمایشات این چنینی رژیم جنایتکار  
حکومتی   انتصابات  را   اسالمی  جمهوری 

انتصاب اند.  نظر  نامیده  مورد  فرد  که  اتی 

در   قدرت  های  نهاد  باالترین  توسط 

اسالمی   عنوان جمهوری  نتخاب  "ا  به 
وزارت  به  و  شده  تعیین  اصلح" 

که  شود  می  داده  دستور  کشورهم 
به عن را  وی  نمایش  نام  این  برنده  وان 

اعالم کند. مردمی که اصال رای نداده  

مهم   رژیم  این  برای  هیچ  هم  باشند 
برای اون  چون  آمار    نیست.  خودش 

سازی می کند. یکی از وظایف وزارت  
سازی آمار  که  اینه  تا  کشور   به   بکنه 

که    بدهد  نشان  ها  آمار  این  وسیله 
پایگاه   دارای  اسالمی  جمهوری 

مشروعیت مردمی    مردمی و در نتیجه

خالصه  خیلی  بخواهم  اگر  است. 
باید   بدهم  را  شما  پرسش  پاسخ 

جمهوری   سلطه  زیر  در  که  بگویم 
چیزی  اسالمی   عریانش  دیکتاتوری  و 

نام   وجودبه  آزاد  و    انتخابات  نداشته 

ایندارد   همه  ن و  مضحکه  ن  مایشات 
ایست که نامی   های مهندسی شده

 جز انتصابات نمی شود بر آنها نهاد.
 

به    پرسش: توجه  که  با  توضیحاتی 
خرداد را شما چگونه    28دادید نمایش  

 ارزیابی می کنید؟  

از    پاسخ:  خارج  نیز  مضحکه  این  ببینید 
توانست   نمی  و  نبود  گفتم  که  ای  قاعده 

انتخ سیستم  جمباباشد.    هوری اتی 
اسالمی طوری سازمان یافته یعنی طوری  

برای   جائی  هیچ  که  اند  داده  سازمانش 

ا آزاد  ابراز  و  مردم  آن  ررای  در  ها  توده  اده 
جهت   در  کامال  سیستم  این  ندارد.  وجود 

راس   یعنی  فقیه  ولی  اوامر  و  مصالح 
جریان   در  گرفته.  شکل  حاکم  دیکتاتوری 

مضحکه،   دوره  این  سیزدهمین  یعنی 

رانتخابا" جمهوری  ت"  میان  یاست  از  هم 
نگهبان   شورای  شدند  کاندید  که  کسانی 

به صالحیت همه را مردود اعالم کرد و تنها  
که   7 داد  انتخابات  در  شرکت  اجازه  نفر 

کاندیدا  بیشتر آنها هم در واقع همان نقش  
. از  "پوششی" را داشتند   به قول خودشان

هم، معدود  عده  از    این  قبل  تعدادی  یک 

نفری هم که   4کشیدند و از    کنارخابات  تنا
کاندید اصلح  به مر رای گیری رسیدند  حله 

رئی  عنوان  به  رئیسی  ابراهیم  س  یعنی 
جمهور اعالم شد. اما برجستگی  این بار  

مردم   العمل  اخیردر عکس  انتصابات  این  و 

جسارت   با  نمایش  این  از  قبل  از  که  بود 
ب یا  و  داد؛  رای نخواهند    ا اعالم می کردند 

گصراحت   دوربین  می  جلوی  حتی  فتند 
این   به  رای".  بی  "رای  که  تلویزیون  های 

ی  تحریم گسترده و میلیونی توده هاترتیب  
ستمدیده یکبار دیگه نشان داد که اکثریت  

از شر جمهوری   ما خواهان خالصی  مردم 

سرنکونی   اینکه  یعنی  هستند  اسالمی 
و دسته   دار  با همه  مردمی  رژیم ضد  این 

درون خو  ش ی های  تحریم    اهان را  اند. 
قدر   آن  نمایش جمهوری اسالمی  مردمی 

"ولی   کشور  وزارت  حتی  که  بود  کسترده 

وقتی هم  دادن ب  فقیه"  جلوه  طبیعی  رای 
حکومتی انتصابات  کردن    این  برابر  چند  با 

  مضحکه، یک تعداد شرکت کنندگان در این  
از   معمول  طبق  نشد  قادر  داد  ارائه  آماری 

ه  ن بگمردم سخ   درصدی  70یا    80شرکت

درصد اعالم   8/48و آمار شرکت کنندگان را  

 م ریاست جمهوری رژی شرایط و چشم اندازهای بعد از انتخابات
 ا رفیق فریبرز سنجری( ب  همصاحب )
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ک پذیرفت  رسمی  بطور  یعنی  ه  کرد. 
ای  در  ایران  مردم  شرکت  اکثریت  نمایش  ن 

هم،   آمار سازی  همین  در  تازه  اند.  نکرده 
رضائی   محسن  نه  دوم  ردیف  آرای  باز 

پاسداران،   سپاه  سابق  جنایتکار  فرمانده 

بود.   باطله  آرای  حتی  بلکه  ابق  طمیعنی 
آهم میلیونین  سه  از  بیش    700و    مار، 

به هر بنا  نفر که  این    هزار  در  مالحظه ای 
به هیچ یک  نمایش اجبارا شرکت کرده اند  

کاندید   و  نگهبان  شورای  های  کاندیدا  از 
رئیسی   ابراهیم   یعنی  ای  خامنه  اصلح 

"ولی   که  شرایطی  در  آنهم  ندادند،  رای 

این   نفع  به  تبلیغات  در    ز امضحکه  فقیه" 
له را "حرام"  "رای سفید" یا باط   دادن،  قبل

دیگر نشان    اعالم کرده بود. واقعیتی که بار
اکثریت چگونه  که  دهد  با مردم    می  ایران 

گاه   و  تبلیغات  این  همه  به  اعتنایی  بی 

 تهدیدات، بر ریش جادوگر پیر، تف کردند.   
 

با توجه به این واقعیات، دیگه مهم نیست  
یع وقیح  آدمکش  این  ای    خامنه  ی نکه 

معرکه  بار  فضاحت  شکست  این  رسوائی 
"حضور حماسی  خودش را بیاید    انتخاباتی 

بنامد و    خرداد"  28و شورانگیز در انتخابات  

"مناظر با آن وقاحت واقعا خود ویژه اش از  
خودش  چشم جمله  این  اجتماعات"  نواز  

چشم ،"در  است"مناظر  اجتماعات"  نواز  
رأی کشمراکز  در سراسر  " سخن  روگیری 

که  صدها ویدئو از مراکز رای  د. در حالیبگوی

و  داده  این مراکز خبر  بودن  از خالی  گیری 
مناطق از  برخی  مراکز   در  به  مردم  حتی 

کردندکه   تالش  و  بردند  یورش  گیری  رای 
به  را  فقیه  ولی  مارگیری  های  صندوق 

خبرنگاران   دیگه   طرف  از  بکشند.  آتش 

از  گزارشاتشان  در  همگی  هم    خارجی 
مردم از این مصحکه گزارش    قبالعدم است

وزارت کشور خود   از همه  اند. مهمتر  داده 
های آمارسازی  همه  برغم  ای  ش  خامنه 

انتصابات   جامعه،  اکثریت  که  کرده  اعتراف 
دولتی را تحریم کرده اند. در خارج از کشور  

  28هم که معترضین به این مضحکه در روز  

ب برای اعالم همبستگی شون    ا خرداد که 
در مقابل سفارتها و کنسولگری   یران مردم ا

های جمهوری اسالمی دست به تظاهرات 
راکز  زدند همگی شاهد سوت و کور بودن م

رای گیری بوده اند. با توجه به اینکه همه  

عزیزانی   اون  همه  کننده   شرکت  عزیزان 
که این صحبت ها را دنبال می کنند بیشتر  

جری در  کردم  من  که  صحبتهائی  این   نااز 
این  جمهوشکست   در  اسالمی  ری 

این   به  هستند  شده  مهندسی  انتخابات 
موضوع بیشتر دیگه نمی پردازم   تا فرصت 

که هر چه بیشتر به  زوایای دیگر این  کنیم  

هم   زاویه  این  که  چه  گر  بپردازیم.  مساله 
 خودش از اهمیت خیلی زیادی برخورداره. 

 
نکات   به  شما  از  متشکرم  پرسش: 

ا جالبی  کرداش بسیار  اجازه  ید.  ره 

گونه   این  را  بعد  پرسش  که  بدهید 
ال شکست خامنه  مطرح بکنم. به دنب 

حکومتای   کل  مضحکه    و    28در 
رداد  برخی تحلیل ها مدعی شدند  خ

مهره   انتصاب  بر  ای  خامنه  تاکید  که 

گسترده   تحریم  به  توجه  بدون  خود 

  " که   هست  این  نشانۀ  ها،  توده 
شده   حذف  عمال  نظام"     و جمهوریت 

"حکومت    برایشرایط   رسمی  اعالم 
اسالمی   جمهوری  جای  به  اسالمی" 

زمینه   این  در  شما  نظر  شده.  مهیا 

 چیست؟ 
 

یا  ینید.  بب  پاسخ: تفکر  این  من  نظر  به 
از   واقعی  درک  یک  اساسا  تحلیل 

رژیم   یک  مثابه  به  اسالمی  جمهوری 
از   بیش  که   امپریالیسم   به  وابسته 

نظام   از  حفاظت  که  است  دهه  چهار 

یعناح سر کم  را  ی  وابسته  داری  مایه 
ندارد.   گرفته  عهده  برای  بر  اصوال 

نظام   "جمهوریت"  که  این  اثبات 
این در  شده    باصطالح  حذف  انتخابات 

باید نشان داد که این نظام اساسا از  

حاال   که  داشته  جمهوریتی  اول  روز 
شده!  حذف  نظر    اکنون  در  تحلیل  این 

اسالمی   جمهوری  در  که  گیرد  نمی 
ز رایامهیچ  ا  نی  مردم  و  نظر  و  راده 

شناخته   رسمیت  به  حاکمان  توسط 
خامنه   حال  که  شد  این  نمی  در  ای 

کر  نقض  آنرا  این  انتصابات  باشد.  ده 

از   آنچنان  باختن جمهوری تحلیل    رنگ 
سخن   اسالمی  حکومت  مقابل  در 

این   در  تنها  اینکه  مثل  که  میگه 
اراده   پایمال  مردم  رای  و  آرا  مضحکه 

حاکم   در  دشدیکتاتور  از  حالیه.  که 

سال   اساسی    58همان  قانون  که 
رسید    تصویب  به  اسالمی  جمهوری 

  اصول حاکم بر آن با صراحت تمام می 
رژیم   مقابل  در  مردم  اراده  که  گفت 

هم   کس  هیچ  و  ندارد  ارزشی  هیچ 

نمی تواند روی سخن دیکتاتور حرفی  
با تکیه بر این اصل که   بزند. این تفکر 

  که بر   تسجمهوری شکل حکومتی ای 
مردم استواره ، نقض اراده و رای   رای 

مردم در این انتصابات را نشانه گذر از  
جل اسالمی  حکومت  به  وه  جمهوری 

در   دهد.  انتخاباتی  می  رفتار  حالیکه 

اول   دور  همان  از  اسالمی  جمهوری 
همین طور ضد دمکراسی و    1358در  

مردمی  صرفا    ضد  و  حاال  تا  بوده 
سال   انتصابات  نیست    1400درجریان 

تغک باشد. ه  کرده  سال   42در طول    ییر 

لگدمال   همواره  مردم  رای  گذشته، 
  ، به همین دلیل هم دیکتاتوری حاکم شده

فاقد   تحلیلی  چنین  که  گفت  باید  تاکید  با 
با   و  باشد  می  تاریخی  و  عینی  دید  یک 

 واقعیت انطباقی ندارد. 
 

این   اتفاقا  سپاسگزارم.  پرسش: 

پرد  آنها  به  شما  که  تید  خا زوایائی 
بپر ما  سش  کنندگان  دنبال  از  سیاری 

در   مشخصا  و  بود  مجازی  فضای  در 
  -می چریکهای فدائی خلقکانال تلگرا 

سنجری   رفیق  ماندگار.  بذرهای 

ابراهیم   انتصاب  ها  تحلیل  برخی 
دست"   "یک  از  انعکاسی  را  رئیسی 

در   کنند. شما  می  قلمداد  رژیم  شدن 
 این زمینه چه نظری دارید؟ 

 

توجه  ببینید.  پاسخ: حضور  به    با  واقعیت 
مختلف در جمهوری اسالمی  و   جناح های

و ب با همدیگررتضاد ها  آنها  که   -خوردهای 
کشیده  حت هم  فیزیکی  حذف  به  گاه  ی 

شده مثل مورد اعدام قطب زاده و یا اعدام  

غیره و  هاشمی  راس   -مهدی  هروقت 
به دیکتاتوری   تضادها  این  از    در  آشکاری 

کرد  دفاع  جناحی  یا  بح  هشخصی  ث  این 
دست شدن جمهوری اسالمی مطرح    یک

به   . شده  تبلیغ  در   و  هم   دلیل  همین 
ی همواره  صفوف مخالفین جمهوری اسالم

داشته.این   وجود  فراموش    نظر  اگر  مثال 

سال   انتصابات  در  باشید  وقتی    88نکرده 
در   و  کرد  دفاع  نژاد  احمدی  از  ای  خامنه 

به   نظراتش  که  کرد  اعالم  جمعه  نماز 
ن  نظرات و  ژاد  احمدی  است  تر"  "نزدیک 

فورا   خوب  پسندد،  می  را  او  روشهای 

"یک دست" شده.   رژیم  کردند  فکر  برخی 
لیکه هنوز چند وقتی نگذشته بود که در حا

ده  و  کرد  قهر  نژاد  احمدی  رسید  خبر  که 
روزی در خانه مانده و بعد هم دیدیم که با  

اش   جمهوری  ریاست  دوران  شدن  تمام 
از یارانش  آنجا  نی ک را زندا  تعدادی  تا  ردند. 

که  امروز در تبلیغات مردم فریب خودش از 

شت  بالهائی که سر یارانش در دوران بازدا
بروی   اینکه  بدون  کند  می  گله  اند  آورده 

خودش بیاورد که در زمانی که در قدرت بود  
حوادث   این  با  آورده.  دیگران  سر  بر  چه 

داستان یک دستی رژیم هم به فراموشی  

ش ادسپرده  خوب  دصال  .  اواخر  وره این 
طوری  وضع  نژاد  احمدی  ریاست جمهوری 

توانست   نمی  کس  هیچ  که  بود  شده 
ای  بقیه  اختالفات  با  را  جناح  این  و  فرد  ن 

نبیند و یا انکار کند. در نتیجه این بحث یک  

رفت   و  شد.  فراموش  دیگه  هم  دستی 
اشاعه  و  طرفداران  از  خوب  ولی  کنار. 

داستان چنین  یک  مبناهدهندگان  برئی   ی 
باید   اسالمی  جمهوری  شدن  دست  یک 

را   سیاسی  رژیم  کدام  شما  خوب  پرسید 
  شرایط بحران   سراغ دارید که به خصوص در

که  شرایطی  در  و  توامان  تورم  و  رکود  و 

ایادی   همه  گرسنگان   شورش  از  هراس 
و هر کس یک   انداخته  را به وحشت  رژیم 

راهی برای مقابله با بحران ارائه می دهد  
همین  ونی مبرا باشد؟ به  ی درتنش ها  زا

دلیل هم این تحلیل فاقد مبانی عینی می  

اسال جمهوری  واقعیت  با  و  می   باشد 
دیری   که  باشید  و مطمئن  ندارد.  انطباقی 

مدافعین   و  نیروها  همین  که  گذرد  نمی 
تضادهای   تشدید  از  دوباره  حرفها  همین 

شدن   دست"  "چند  و  حکومت  درونی 
بگند  اسالمی  بنویس  جمهوری  بدون  ند،  و 

که   بیاورند  یاد  به  هم  ای  لحظه  یک  آنکه 

ارائه   تحلیلهائی  چه  و  گفتند  قبال چه می 
 . می دادند

 
مثابه   به  اسالمی  جمهوری  واقعیت  در 

امپر به  وابسته  وظیفه ایرژیمی  که  لیسم 

سرمایه داری وابسته را بر   نظامحفاظت از  
اال همچون هر حعهده داره از روز تولدش تا 

دای درژیم   و  رای  گری  درونی  های  تضاد 
می   و  بوده  خودش  درونی  های  جناح 

باشد. جناح هائی که در مورد نقش دولت  

 اد و شیوه سرکوب مبارزات مردم بادر اقتص
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اختالفات    و  هم  داشته  ای  توجه  قابل 
حال  در  داشت.  خواهان یکه  خواهند  برخی 

و  اقتصاد  در  دولت  بیشتر  چه  هر  دخالت 
این   سرعت  هستورافزایش  ی  رخب  ندند 

قول  به  و  دخالت  این  تخفیف  خواهان  هم 

می  دولت  کردن  تر  کوچک  خودشان 
نه کوچک کردن باشند. در این سالها به بها

چگونه    که  ایم  بوده  شاهد  دولت  نقش 
تحت نام خصوصی سازی، اموال و دارائی 

قرار   خودشون  چپاول  آماج  را  دولتی  های 
جناح    ن ی داده اند. بنابراین تا در واقعیت چن

یعنی های   حاکم  طبقۀ  میان  در  مختلفی 

سرمایه داران وابسته به امپریالیسم وجود  
این  یک دست شدن    داره  معنا بحث  رژیم 

پیدا   باال  دست  با  که  روشنه  البته  ندارد. 
آن   کردن هر بخش بطور طبیعی طرفداران 

باز تری در چپاول    در دوره ای دست بخش  

ت این  هرحال  به  کرد.  خواهند  یح  ضوپیدا 
تکوت را  اه  واقعیت  این  از  کلی  نها شمائی 

خودش   جای  در  وگرنه  دهد  می  نشان 
ا  این  به  بیشتر  چه  هر  باید  و  مر  میشه 

پرداخت و اون را تشریح کرد. به خصوص در  
شرایط   و  مردم  مبارزات  که  شرایطی 

گرسنگان   شورش  زنگهای  مردم  معیشت 

را حتی برای ایادی خود جمهوری اسالمی  
آو در  صدا  طبیع دربه  که  های  یه  حل  راه  ه 

مختلفی برای سرکوب این شورش ها که  
نمونه هایش را در قبل دیده ایم و در آینده  

هیم دید در میان طبقه حاکمه ارائه  هم خوا

بشه که به هر حال با خودش اختالفات و  
 تضاد هائی را به جلوی صحنه خواهد آورد. 

 
این   با  شما  از  متشکرم  پرسش: 

شما   که  ره  اشا   اونها   هب واقعیاتی 

مطرح   که  دیگری  پرسش  کردید 
پرسش  میشه  و در واقعیت در ادامه  

دنبال   به  اینکه  هست   قبلی  های 
شنیده  انتص زیاد  رئیسی  ابراهیم  اب 

می شود که این انتصاب را  راه حلی  
خامنه    حل"   تجه  جانشینی  بحران 

این   در  شما  کنند.  می  قلمداد  ای" 

 باره چه نظری دارید؟ 
 

یک.االیدنیبب    پاسخ:  سالی ست    ن  چند 
به دلیل  باال رفتن سن خامنه ای و   که چه

بیماریهایش   بر  مینی  اخباری  پخش  چه 

این   مرگ  مساله  باره  در  سرائی  داستان 
جالد و بطور طبیعی روشن شدن جانشین  

برخی   شود.  می  مطرح  زیاد  جنایتکار  این 
مدعی اند که مجتبی خامنه ای  فرزند وی  

جانش برای  را  می    ه آمادپدر  ی  نیخودش 
امر دور از ذهنی هم نیست .   کند که البته  

روشن   تاکنون  واقعی  دالئل  با  کسی  اما 

فرزندانش،   و  ای  خامنه  چرا  که  نکرده 
و   اند  کرده  تعیین  امر  این  برای  را  رئیسی 

مهمتر اینکه چرا باید برای جانشین خامنه  
ای شدن حتما رئیس جمهور شد؟ از آنجا  

به   خمینی  وقتی  واصلردکه  شد    ک 

جمهو رئیس  ای  امر خامنه  برخی  بود  ر 
برای   اینکه  مثل  که  شده  مشتبه  برشان 

شدن در جمهوری اسالمی باید  ولی فقیه  
یک دوره هم رئیس جمهور بود. مثل اینکه  

چنین  ای    ایفای  تجربه  چنین  به  نقشی 

حالیکه با توجه به ساختار هم نیاز داره. در  

قعیت  اودیکتاتوری حاکم اصال چنین چیزی  
به    .داردن رئیسی  قوه  اتفاقا  رئیس  عنوان 

زیادی   قدرت  از  اسالمی  جمهوری  قضائیه 
جانشین   انتخاب  در  گذاری  تاثیر  برای 

خامنه ای برخوردار بود و اگر چنین هدفی  

شدن   جمهور  رئیس  به  نیازی  بود  کار  در 
از   که  دانیم  می  نداشت.  وجود  هم  وی 

نظر رسمی جانشین خامنه ای را مجلس  
رهبراگخبر انن  که ی  کرد  خواهد  تخاب 

می   آن  اعضاء  از  یکی  هم  رئیسی  اتفاقا 
در   بخواهد  اگر  ای  خامنه  بنابراین  باشد.  

تعیین جانشین خود نقش ایفا کند و مسیر  

انتخاب آن مهره آماده کند  را برای تسهیل  
باید ترکیب مجلس خبرگان رهبری را آنطور  

شکل بدهد. کاری که بدون    که می خواهد
بنابرا انجاکنون    اتشک   است.  داده  ین  م 

جمهور   رئیس  را  رئیسی  که  استدالل  این 

بنیان   بشود  ای  خامنه  جانشین  که  کردند 
علمی ندارد. اگر فراموش نکرده باشید در  

ریاست   انتخابات  نمایش  دور  دوازدهمین 
پیش   سال  چهار  همین  یعنی  جمهوری، 

رئیسی هم شرکت داشت و همان موقع  
او   گفتندکه  تا  ای    خامنه   ارهم می  آورده 

جانشی  حالیکه  بعد  در  بشود.  خودش  ن 

دیدیم در آن انتخابات نه او بلکه روحانی از  
همه  جالبه  شد.  آورده  بیرون  صندوق 

می  هائی  تحلیل  چنین  که  هم  کسانی 
اگر   نیاوردند که  مبارک  روی  به  کردند دیگر 

خامنه جانشینی  بر  این  قرار  پس  بود،  ای 

معنائی  شک چه  رییسی  مییپست  کند  دا 
در   ابا  تقابل  که  قرار  رزیابیچنین  می  ای  

 گیرد.
 

رژیم نام رییسی را از  امروز هم که مصالح  

امر    صندوق به  ربطی  امر  این  آورده  بیرون 
جانشینی خامنه ای نداره.  به خصوص که 

خامنه ای می داند که همه آنهائی که در  
دوران حیات و قدرت وی به سر وی  قسم 

ا بعد  خورند  مرمی  تغیز  وی  خگ  واهند  یر 
همین مگر  رفسنجانی    کرد.  و  ای  خامنه 

قول  به  یعنی  خمینی  احمد  که  نبودند 

قول   به  را  امامشان   یادگار  خودشون 
خارج   از صحنه  و  کردند  خور"  "چیز  معروف 

از   که  نبود  ای  خامنه  همین  مگر  کردند. 
صالحیت   خودش،  نگهبان  شورای  طریق 

د  ات ررفسنجانی را جهت شرکت در انتخاب
طالعات آن  ز حیدر مصلحی وزیر اامروکرد و  

می   اعتراف  نژاد  احمدی  دولت  در  زمانش 

می   پیروز  انتخابات  در  رفسنجانی  که  کند 
شد و این با مصالح آنها انطباق نداشت و 

وزارت   گزارش  با  هم  دلیل  همین  به 
نگهبان، رفسنجانی رد  اطالعات در شورای  

شد  خودش  صالحیت  که  ای  رفسنجانی   .
خارهب  در شدن  اساسی  منه  ر  نقش  ای 

مجتبی  داشت.   پسرش  و  ای  خامنه  پس 

با   که  باشند  اندیش  ساده  خیلی  باید 
دست خودشون رئیسی را ولی فقیه کنند  

در   کند  کار  برایشان  امروز  مثل  مثال  تا 
حالیکه هر کس ولی فقیه بشه و در راس  

تفویض   دیکتاتوری حاکم چنین قدرتی بش 

ایه های  که پبشه خوب پس از یک مدتی  
ون شک زیر آب ش تحکیم پیدا کرد بدقدرت 

و   زند  می  را  خودش  قبلی  همدستان 
 خواهد زد.  

 
بر   جریانی  یا  فرد  وقتی  من  نظر  به 

نداره   دسترسی  پرده   پشت  اطالعات 

اساس   بر  گیری  موضع  جای  به  بهتره 
جایگزینی  و  گمان   و  حدس  و  احساس 

واقعی   سیر  جای  به  خودش  تمایل 
اس کدام  ر اسد که بویبگن  رویدادها، روش 

قانوشواهد   نظام  و  درونی  های  نمندی 

چنین نظری را مطرح می کند و یا اعتراف  
در   نظر  اظهار  جهت  الزم  اطالعات  که  کند 

ندارد را  مشخص  مورد  نگه.    این  چیزی  و 
و   حدس  تا  بهتره  بار  صدها  سکوت  این 

 گمان را جایگزین تحلیل عینی کردن.

 
که    وارم پرسش:سپاس از شما و امید

عنوان    ه تان نکرده باشم. بهخست  زیاد
که   خواهم  می  اجازه  پرسش  آخرین 

چشم   چه  شما  که   بپرسم  شما  از 
ریاست   که  رئیسی  دوران  در  اندازی 

شروع   مرداد  اواسط  در  جمهوریش 

 می شود در شرایط ایران می بینید؟ 
 

در ابتدا بگذارید بگویم که من هیچ    پاسخ:
ه نمی  خست  وقت از صحبت با رفقای خودم

و  شو شومم  می  خوشحال  حتی    اتفاقا 

تا   حال  هر  به  بتوانم  که  گیرم  می  انرژی 
امکان دارم و توان دارم در جهت   حدی که 

روشن کردن پرسش های رفقا گام بردارم.  
بگذارید   کردید  که  سوالی  با  رابطه  در 

بگم روشن  معجزه      خیلی  هیچ  انتظار  که 
رئیسی   جمهوری  ریاست  دوران  در  ای 

دارا    جالد کشتی  شت.  نباید  یک  او 

را از روحانی تحویل می گیرد  شکسته ای  
که با هیچ معجزه ای هم نمی تواند بدون  

تنش آن را به حرکت در آورد. بنابراین اصال  
پایان دادن به    نباید به وعده هائی همچون

یا  خانه،  ها  میلیون  ساخت  مطلق،  فقر 

ریشه کن کردن فساد اداری و اقتصادی و  
این اگر ظه هها یک لح حرف  از  باور  کرد.  م 

موقعی   بود  فساد  با  مبارزه  اهل  رئیسی 
می   بهتر  که  بود  قضائیه  قوه  رئیس  که 

این  د. از زمانی که   توانست این کار را بکن

ه از اون سالهای  رژیم خمینی روی کار آمد

اسالمی   تا  جمهوری  تولدش  روز  از 
دارای  ح دیگری  رژیم  هر  همچون  اال 

رونی تضاد های درونی و جناح های د
خودش بوده و می باشد. جناح هائی 

در   اقتصکه  در  دولت  نقش  و  مورد  اد 
با  مردم  مبارزات  سرکوب  هم     شیوه 

توجهاختالفات   و  قابل  داشته  ی 
درداشخواهند   برخی  یکه  لحا  ت. 

دولت   بیشتر  چه  هر  دخالت  خواهان 
در اقتصاد و افزایش سرعت این روند  

تخفیف   هستند خواهان  هم  برخی 
به قول خودشان کوچک    این دخالت و

باشند. می  دولت  کردن  این   تر  در 
بها به  نقش سالها  کردن  کوچک  نه 

که   ایم  بوده  شاهد  نام دولت  تحت 
دارائ و  اموال  سازی،  ی خصوصی 

دوه خودشون    تیلای  چپاول  آماج  را 
واقعیت  در  تا  بنابراین  اند.  داده  قرار 

های   جناح  میان  چنین  در  مختلفی 
حاکم   سرمایه  طبقۀ  اران دیعنی 

اینووابسته   داره  یک   جود  بحث 

 ژیم معنا ندارد. ردست شدن 
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که    58و    57 یادمه  ای  جمله  یک  من 
خاص خودش خمینی اون زمانها با بالهت  

که ما برای گفت  بیه این  ای ش یک  جمله  
ای اسالم انقالب  شکم انقالب نکرده ایم بر

او  البته  ه.  خر  مال  اقتصاد  و  ایم  کرده 

احمقانه   داره  که  میدانست  هم  خودش 
مجبور  حرف می زنه ولی برای فریب مردم  

به زدن چنین حرفی بود. امروز اما رئیسی  
گرسنه،   انسان  میلیونها  به  تواند  نمی 

ومیلیونها کار نان  که    زحمتکشی   گر  حتی 
شب ندارند و حقوق هاشون، حقوق های 

پرداخت نمی   معوقه شان ماه هاست که 

اسالم شود بگوید که اقتصاد مال خره و به  
به   دارند  روز  هر  اینها  چون  بیندیشید. 

ادعائیش   اسالم  و  رژیم  علیه  زبان  هزاران 
می   زمانی  ها  همین  گویند.  می  ناسزا 

دین   گرسنه  شکم  ایگفتند  ندارو  د.  مان 

نابراین باید برای این فقر و فالکتی که در ب
طول این سالها شکل گرفته و به خصوص  

روحانی شدی جمهوری  ریاست  دوران  د  در 
تر شده فکری اساسی کرد که البته چنین  

اسالمی  راه   جمهوری  و  رئیسی  از  حلی 
هم   دلیل  همین  به  نیست.  ساخته 

ضرورت  بر  همواره  خلق   فدائی    چریکهای 

جمهسرن می  وری  گونی  تاکید  اسالمی 
نتیجه    کنند.   ریاست  در  دوران  در 

عام   قتل  مرگ  هیات  عضو  جمهوری 
سال   در  سیاسی  مثل    67زندانیان 

سرکوب   به  رژیم  این  همیشه 

گر  های  فریاد  خواهد  ددمنشانه  سنه 
نمی    رپرداخت. رژیمی که جز زبان زو 

در   را  این  و  سال گذشته    42شناسد 
اسی  دلیل اس   ده .به عریانی نشان دا 

یک چنین چشم اندازی در این واقعیت  

قرار دارد که صرف نظر از این که چه  
ریاست  مه سکان  نظام  این  در  ای  ره 

رژیم   بگیرد،  دست  در  را  جمهوری 
دلیل   به  وابستگی  جمهوری اسالمی 

به امپریالیستها و پیشبرد سیاستهای  
امپریالیستی   نهادهای  و  قدرتها  کالن 

جهانی بانک  ص   نظیر  بین و    ندوق 

پول  الم جز    –للی  ای  نتیجه  هیچ  که 
تشدید فقر و فالکت و بیکاری و تورم  

جامعه   آحاد  اکثریت  برای  گرانی  و 
طو  -ندارند فشار  به  ناپذیر  گریز  ر 

تری را  اقتصادی سیاسی هر چه بیش

و   کارگران  بویژه  و  مردم  متوجه 
نتیجه   در  نمود.  خواهد  زحمتکشان 

دا می  رژیم  این  با  نند  گردانندگان  که 
بزرگی از اعتراضات و اعتصابات  واج  ام 

مردمی   و  کارگری  های  شورش  و 
معمول   طبق  و  شد  خواهند  مواجه 

ت ماهیت خودشون  علت  به  با  هم  نها 

سیاسی   اقتصادی،  ستم  و  سرکوب 
ک با  بیشتره  مقابله  به  توانند  می  ه 

واقعیت   برخیزند.  این شورشها  زمینه 
چشم   گرسنگان  شورش  که  اینه 

ا  کاندازی  ات ست  خود  هه  فکر  اق  ای 

آن   منکر  هم  اسالمی  جمهوری 
این   آنها  برای  مساله  همه  و  نیستند 

چگونه   که  چه  است  اتخاذ  با  و 
روشهائی می توانند این خیزش ها را  

ه هنوز رئیسی  همین امروز ک  کنترل کنند.
رئیس   اقامت  پاستور یعنی محل  در  رسما 

کارگران جمهور   اعتصاب  نشده  ساکن 
بستگی  ا همهر روز بنفت  پیمانی شرکت  

مواجه   ایران  سراسر  از  بیشتری  کارگران 

واق شود.  جمهور  می  رئیس  به  که  عیتی 
برای   که  گوید  می  رئیسی  یعنی  بعدی 

چی تو را روی کار آوردند. برای سرکوب هر 
 گسترده تر این اعتراضات.  چه 

 
البته برخی هم فکر می کنند که جمهوری  

کردن   زنده  با  تواند  می  و  برجااسالمی  م 

نفت  تحریلغو   فروش  نتیجه  در  و  ها  م 
بودجه الزم برای مقابله با این فقر و فالکت  

رد اما اینها متوجه نیستند  را به دست بیاو
به   وابسته  رژیمی  اسالمی  جمهوری  که 

خاطر   امپریالیسم به  درست  که  است 

سیاستهای   مجری  باید  ماهیت  همین 
جهان  و  منطقه  و  ایران  در  امپریالیستها 

لغو محدود تحریم ها    حتی  بنابراینشد.  با
و آزاد کردن منابع مالی این رژیم قبل از هر 

سیاستهای   پیشبرد  صرف  باید  چیز 
در   و امپریالیستی  سوریه  و  یمن 

ضدمل پروژه  و  لبنان  و  بی  افغانستان  و  ی 

اربابان  چون  بشود.  ای  هسته  حاصل 
امپریالیست جمهوری اسالمی چنین می  

مثل   نوکری  و  اسالم جمهوخواهند  ی  ری 
الزاما باید در همین جهت حرکت کند.    هم

به   پولی هم  اگر  که  نیست  قرار  نتیجه  در 

از آن سر  قابل توجهی   رژیم رسید، بخش 
برعکس   برود؛  تهیدستان  و  کارگران  سفره 

دورا جالد در  رئیسی  جمهوری  ریاست    ن 
به   دولت  تر  یورش هر چه گسترده  شاهد 

خوا ستمدیدگان  و  کارگران  هیم  دسترنج 

سیا  که  ستی  بود. 
بخش   سو  یک  از 

از   بزرگتری 
به   را  زحمتکشان 

مرداب فقر و فالکت  
و   کشاند  خواهد 

ا رتش  صفوف 

را   گرسنگان 
تر   فشرده 

از  و  خواهدکرد 
هم   دیگر  طرف 

از   بزرگتری  امواج 

و  خشم   نفرت  و 
را   مبارزاتی  انرژی 

ناآرام   دریای  در 
به  ها  توده  جنبش 

درخواهد   حرکت 
توده   آنهم  آورد. 

قیائی  ه در  ام که 

آبان    96ی  د   98و 
از   که  دادند  نشان 

پتانسیل   چه 
ای   انقالبی 

برخوردارند.و  

روی   بر  جوانانشان 
می   ها  دیوار 

که آبان    نویسند 
بنابراین    ادامه دارد.  

اندازی چشم  چنین  و     با  آگاه  کارگران 
توانند   تا می  بکوشند  باید  انقالبی  جوانان 

برای   و  ساخته  تر  متشکل  را  خودشون 
الز  خیزش کنند.  امی  های  آماده  آینده  در 

تر   تر و مسلح  هر چه مبارزین ما متشکل 

انقالبی   وظایف  به  توانند  می  بهتر  باشند 
در   های  خودشون  شورش  این  جریان 

آ سازماندهی  و  ناپذیر  عمل  اجتناب  نها 
کنند و آبان ها ی ادامه دار را به سرانجام  

 های هر چه مشخص تر و بهتر برسانند. 
 

از تم  :رپرسشگ  رفیق    شما  شکرم 

سپاسگزارم   فریبرزس و  گرامی  نجری 
های   پرسش  پاسخگوی  که 

در ما  بذر    شنوندگان  تلگرامی  کانال 
در   که  امیدوارم  بودید.  ماندگار  های 

عزیز   شنوندگان  کوتاه  فرصت  این 

تلگرامی چریکهای فدائی خلق   کانال 
ایران بذر های ماندگار پاسخ برخی از  

د  را  خودشون  های  موپرسش  رد  ر 
اخیر تحت حاکمیت جمهوری  بات  انتصا

شما   که  اگر  باشند.  گرفته  اسالمی 
ص  این  به  را  می  موردی  هایتان  حبت 

می   ما  همه  کنید  اضافه  خواهید 

 شنویم.  
سنجری:رفیق   یکبار   فریبرز  فقط  من 

چنین   که  کنم  می  تشکر  شما  از  دیگر 
فرصتی را تدارک دیدید و از این طریق هم  

ا برخی  توانستم  زومن  مورز  نظایای  ر  د 

اطالع  به  خلق  فدائی  چریکهای 
 دوستدارانشان برسانم. شاد باشید 

 
ز شما متشکرم. شاد و  پرسشگر: باز هم ا

 پیروز باشید. 

 تیر   8به یاد گرامی جانباختگان 

 یرانچریکهای فدایی خلق ا

 

 

 

 

 

 

 
 ! آنان باد   سالم ما بر 

 ! د بیکران خلق بر آنان باد رو د 

 ، رخشان آتش اه س  گ برآنان کز ن 

 فروغ چشمشان ترکش فرو می ریخت...!   ز و  
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مردم   برحق  خواست  از  دفاع  در 

   ! خوزستان محروم 
شنبه   پنج  روز  ماه  24از  ستمدیده    ، تیر  مردم 

تعدادی از شهرهای خوزستان در گرمای طاقت  
منطقای ی  سافر د ه  ن    درجه  50مای  با 

به    سانتیگراد، دسترسی  عدم  به  اعتراض  در 
آمده خیابانها  به  آشامیدنی  رژیم  و    آب  علیه 

به تظاهرات دست  جنایتکار جمهوری اسالمی  

تظاهرات   این  روززدند.  امروز های  در  و  جمعه 
جریان    26شنبه   در  داشت.  ادامه  نیز  ماه  تیر 

مردم   اعتراضات  اهاین    واز،شهرهای 
دشت  شادگ،  سوسنگرد بستان  ان،خرمشهر، 

به  آ  ... و  ماهشهر  بندر  اهواز،  غرب  در  و خیابانها  زادگان    ریخته 
اعتراضی   را  تجمعات  ای  آبیگسترده  بی  علیه  و بر  تشنگی   ،

مرگ احشام و عدم دسترسی به آب آشامیدنی که حق طبیعی  

سازمان دادند. بخشی از شعارهای    ست،  و شهروندی هر انسان
  ام، آب حق من است"،" آب"تشنهند از:   بود   رتمعات عبان تج ای

با جان و دل از رودخانه كرخه "، "بروح بالدم نفدیج يا كرخه  ما کو"،
كنیم مى  می  "،دفاع  را  آبش  است،  تشنه  رودخانه  خواهد"،  " 

نام   ". همچنین شعار با  مسمای "به"جان و خونمان فدای کارون

 از بود. اند ین جمعات طنین تما را غارت کردند" در ا ،دین
 

  ، بر اساس گزارشات تاکنون منتشر شده از این اعتراضات مردمی 
بستند را  ها  زدن الستیک جاده  آتش  با  مردم  برخی مناطق    ؛در 

به لب رسیده  جاده اصلی  برای نمونه   در سوسنگرد مردم جان 
مسدود    -اهواز را  جاده معترض  مردم    یاو    کردندسوسنگرد 

امبند  –ماهشهر   برر  را  بستند.ساع  ایام  مردم   اتی  همچنین 

زدن الستیک   آتش  با  اهواز  میدانهای شهر غیور  در  مانع  ایجاد  و 
 خیابانها را بستند.  ، از جمله بلوار پاسداران  ،اهواز

 
و رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی   اعتراضات  این  جهت سرکوب 

اوضاع ها  ،کنترل  نیرو  فورا  ابتدا   همان  از  همیشه  روال  ی به 

و  ان ویگتظامی  خشم  ان  اما  انداخت.   مردم  جان  به  را  اش  یژه 
رس را در نوردیده بود که در برخی شهرها  مردم آنچنان مرز های ت

رژیم  سرکوب  نیروهای  فرار   مردم  و  نشینی  عقب  به  وادار  را 
بانمو مقابله  در  عرب  خلق  ستمدیده  های  توده  های   دند.  نیرو 

خواندن ضمن  مناطق  برخی  در  ر  شع)نوعی    هیزل  انتظامی 

درحم رایج   زمین    اسی  به  پا  کوبیدن  با  همراه  که  خوزستان 
سرکوب  نیروی  با  مقابله  به  شود(  می  اجرا  دستجمعی  بصورت 

این   جریان  در  واداشتند.  نشینی  عقب  به  را  آنها  و  برخاسته 
تاکنون   ها  از  درگیری  تن  نام  گان تظاهرکنندسه  مصطفی    هایبه 

شادگا  ۳0نعیماوی،   اهل  قنساله  کی  خصیر  اسم،  وت در 

م اهواز  عبداللهو علی  در  با شلیک مستقیم  زرعه 
 . ندده ا نیروهای امنیتی کشته ش 

 
جالب است که با اینکه در این فاصله دهها فیلم از  

سرکوب  های  نیرو  با  خوزستان  مردم  درگیری 

پخش شده  جمهوری اسالمی در فضا های مجازی  
واقعیت از  گوناگونی  زوایای  زنده  بطور  ش  خیز   که 

های سیرانت  مردم و نیرو  نشان می  دازی  را  رکوب 
وقا   ،دهد با  خوزستان  بیشرم  استاندار  ت  حاما 

برخی به دنبال تحریک مردم  "  تمام مدعی شد که:
در   مردم  اعتراضات  از  جعلی  تصاویری  و  هستند 

می منتشر  مجازی  چنین  کنندفضای  با  تی  حوقا". 

اسالمی   جمهوری  فردا  که  نیست  عجیب  اصال 
که  الم  اع کهتباخناجکند  این    گانی  جریان  در 

سرکوب جمهوری اسالمی    با شلیک مزدوران نیروهایاعتراضات  
شد  ا   ند،کشته  شده  کشته  "اغتشاشگران"  دست  یا    ند؛به 

رسانه های ارتجاعی با بستن عنوان "تجزیه طلبی"، مبارزه خلق 

ستم شدیدترین  تحت  که  عرب  دارد  رزمنده  قرار  تخطئه  را  ها 
 . نمایند

 
شهر در خوزستان    17در بیش از    ده مای رنجدی ا ه هدوتاهرات  ظت

با قطع آب آشام رابطه  آبی رودخانه های منطقه،  در  و بی  یدنی 
نان،   نبود  و  برق  نشان ود  نبقطع  بروشنی  دیگر  بار  آزادی   و  کار 

توان   ای  زمینه  هیچ  در  اسالمی  جمهوری  که  دهد  می 

ان  عنو  بهداشته و  را ن نیاز های مردم  طبیعی ترین  پاسخگوئی به  
زندگی  بر  مانعی که   و  راه حیات  ایران سر  قرار   مردم تحت ستم 

ه  با توسل به قهر انقالبی توده های بپاخاسته کنار زد  ، بایدگرفته
شود. خیزش مردم خوزستان بار   انداختهشده و به زباله دان تاریخ 

آبستن خیزشهائی است   ایران  کل  داد که جامعه در  دیگر نشان 

نابو  هدفیکه   داری  جمه  دیجز  سرمایه  نظام  و  اسالمی  وری 
حفا آن  از  دندان  و  چنگ  با  رژیم  این  که  کندظوابسته  می    ،ت 

برخورد.  ن ندار و  خوزستان  خونین  جمهوری  وقایع  وحشیانه  د 
یکبار   آشامیدنی،  آب  مثل  ها  توده  ابتدایی  مطالبات  با  اسالمی 

مسلحانه  رزه  جز از طریق مبا  این هدف واالدیگر نشان می دهند  

به  سازمو   ها  توده  انقالبی  پتانسیل  نخواهد  اندهی  سرانجام 
 رسید. 

 
 یروز باد مبارزات مردم خوزستان تا رسیدن به پ

 ! نان و کار و آزادی 
 جمهوری اسالمی، ماحصل گوادلوپ ننگت باد، مرگت باد! 

نوکر غارتگران، دشمن زحمتکشان،    ،جمهوری اسالمی

 ! نابود باید گردد 
 

 نرای خلق ایفدائ چریکهای  
 2021جوالی   17برابر با  1400تیرماه  26

  

 
 
 

 

 

 ! ۱۳۷8سال  ییسالگرد جنبش دانشجو رماه،یت  ۱8باد   یگرام

در    ۷8سال    یی دانشجو  جنبش ضد خلق  و  نبرد خلق  مقاطع  ترین  از حساس  یکی  در 

جنبش با   نیتحت ستم را به خود جلب کرد. ا یهاال تودهگرم و فع  ت یحما  عایسر ایران، 

از هر چ  شیشعارها   "یبطلاصالح"و    "سمیدمکرات "دوباره بر توهم    یخط بطالن  ز ی قبل 

  بارکی و    فکندبرا  یخاتمو نقاب از چهره سرکوبگر    دی کش   یاسالم  ی در چارچوب جمهور

ر کشور ما  د  یاجتماع  و عدالت  یو دمکراس  یبه آزاد  لی با وضوح نشان داد که ن  گر ید

موجود و جز با برانداختن    ی نظام ارتجاع  ت یکل   هیعل  یانقالب اجتماع  کی   قیجز از طر 

دسته  یتمام و  امکانطبقه    یها دار  بود.  ر یپذحاکم  جنبش    در  نخواهد  سالگرد 

اجان  ادیما    ۱۳۷8  رماهیت   یمردم-ییدانشجو مردم  نیباختگان  بزرگ  را    یجنبش 

 .  میداریم  یگرام

 ! یاسالم یجمهور   سمی الیوابسته به امپر  م یباد رژ نابود 

 ! سمیزنده باد کمون  ،یباد آزاد  زنده

https://t.me/BazrhayeMandegar/2253 
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 توضیح پیام فدایی: 

  57و    56با اوج گیری انقالب سالهای  

که آزادی زندانیان سیاسی در جریان  
های   توده  خواستهای  از  یکی  آن، 

میلیونی بپاخاسته بود ، رژیم وابسته  
ضربات   زیر  که  شاه  امپریالیسم  به 

می  ود را  ی خن نفس هاآخری انقالب ،  

کشید، مجبور به تن دادن به خواست  
از   سیاسی  زندانیان  آزادی  و  انقالب 

گشت. کشور  سراسر  در    زندانهای 
ماه سال    30 آخرین دسته    1357دی 

سیاهچالهای   از  سیاسی  زندانیان  از 
همین   به  گشتند.  آزاد  شاه  رژیم 

با  مناسبت   ایم  داده  ترتیب  گفتگوئی 

فریبرز درسنج   رفیق  که  سال    آن  ری 
سیاسی  ج زندانیان  دسته  آخرین  زء 

زندان   از  که  شدند.بود  این    آزاد  در 
پر ش سیر  و  واقعه  این  به  تاب  گفتگو 

خروش   پر  روزهای  آن  در  ها  رویداد 

به   و  پردازیم  می  خصوص  انقالب 
روشنی   برای  که  است  این  تالشمان 

افکندن بر گوشه ای از تاریخ پر فراز و  
دو  آن  بنشیب  بره  ویژه  نسل    رای ه 

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

خلق   فدائی  نام    -چریکهای  با  که 

سعود احمدزاده شناخته می  م رفیق  
فدائی    -شود   چریکهای  سازمان  از 

و   قیام بهمن جویا شویم  از  بعد  خلق 
خصوص   از  به  تری  واقعی  دید 

چریکهای   مجدد  تشکیل  چگونگی 

ایرا ائی  فد و خلق  طی    روندی  ن  که 
 کرد، به دست آوریم. 

 
به    فدایی:   پیام  برگردیم  بگذارید  پس 

اشرف   رفیق  با  مصاحبه  انتشار 

سال  دهقا  خرداد  در  سئوال    58نی  و 
رهبری   العمل  عکس  که  کنیم 

با   رابطه  در  سازمان  اپورتونیست 
 انتشار مصاحبه مزبور چه بود؟ 

انتشا  فریبرز سنجری: زمان  مصاز  احبه  ر 

دهقرفیبا   اشرف  اپورتونیستهای  ق  انی 

با   سازمان  آن  بر  کار حاکم  که  شگردی 
همه   شگرد  و   ( بود  آنها  همیشگی 

هاس تالش  اپورتونیست  به  دست  ت(، 
با  و  زدند  اذهان  انحراف  برای  ای  گسترده 

دروغ پردازی سعی کردند اذهان را از توجه 

دروغ   دستگاه  دارند.  باز  اصلی  موضوع  به 
لیتی  س هیچ مسئو حساا بدون اآنه  پراکنی

غیر  صورت  به  دروغی  هیچ  اشاعه  از 
 مکتوب ابا نداشت.  

 
در آن مقطع در شرایط هرج و مرج حاکم بر  

همه  جام با  علنی  کار  امکان  هنوز  که  عه 

های   نیرو  داشت،  وجود  هایش  دشواری 
طرفدار خط انقالبی با هواداران آن سازمان  

قاعدتا هواداران می    جمع  در مکانهائی که 
زانه بودند. با توجه به این  ارتباط رو  در  شدند

و   ها  دروغ  از  سری  یک   تحریفاتواقعیت، 

فورا   مصاحبه  مورد  در  مذکور  به  سازمان 
در همین رابطه بود  گوش ما می رسید.  

به   "نگاهی  مقاله  صبوری  رفیق  که 
را   دهقانی"  اشرف  رفیق  مصاحبه 

برخی   به  پاسخی  واقع  به  که  نوشت 
ت  از دروغ ها  که توسط    بودحریفاتی  و 

سازمان  ا در  کرده  النه  پورتونیستهای 

پشت   در  ایران  خلق  فدائی  چریکهای 
میان   در  رسمی  غیر  طور  به  و  پرده 

می  ن اشاعه  هوادار  جوان  یروهای 
تحریف   و  ها  دروغ  آن  از  برخی  یافت. 

ها را رفیق صبوری در آغاز مقاله اش  

است:   کرده  مشخص  چنین  این 
فرا  که  ای  شماست  روی  "مقاله 

بر شش  کو تا  ترین  دارد  عمده  از  خی 
را   مصاحبه  در  شده  طرح  مسائل 

ادعای   این  پایگی  بی  و  کند  بررسی 

این  که  را  ها    اپورتونیستها  گفته 
مارکسیستی لنینیستی    -پشتوانه 

ندارند، ذهنی اند و از این قبیل ترهات،  
همچنین   صبوری  رفیق  دهد".   نشان 

تأ  در  مقاله  این   " که:  شد  ئید  متذکر 

های  شدهسر  ایده  مطرح  جزوه    خ  در 

دهقانی"   اشرف  رفیق  با  "مصاحبه 
خود   است  مجبور  و  شود  می  نوشته 

"انتقادات") تنگ  دایره  در  وارده    (1را 
فکری   آشوب  باعث  تا  کند  محدود 

داد   تذکر  پاورقی  در  و  نگردد"  خواننده 

تا کنون   انتقادات  به اصطالح  "این  که: 
ست  اندی بیرون نیامده  تبه صورت مس

جدر  عمدتاً    و و  ها  های  بحث  دل 
  موجود خودنمائی می کنند".

 
به دنبال چاپ این جزوه و گذشت حدود دو  

م مصاحبه  خود  انتشار  از  بحث  ماه  ورد 

سرانجام رهبری آن زمان سازمان، در مرداد 
تحت  جزوه  58سال   نمود،  منتشر  ای 

اشرف    عنوان:" رفیق  با  مصاحبه  به  پاسخ 
این دهقانی" مطالعه  روش نوشت  .  به  نی  ه 

دا و  نشان می  ها  دروغ  منشاء همه  که  د 

این فاصله در بین هواداران    شایعاتی که در
  سازمان و در سطح جنبش پخش شده بود 

را  پاسخ  این  که  هستند  کسانی  همان 
نوشته اند یعنی رهبران آن زمان سازمانی  

که تحت نام سازمان چریکهای فدائی خلق  
ته تالش  نوش  ن ایران فعالیت می کرد. در ای

ه بود که ضمن طرح برخی  هانه ای شدآگا

مسائل   با  رابطه  در  هائی  دروغ  و  اتهامات 
ه تشکیالتی، به خواننده چنین القاء شود ک

رهبری آن وقت سازمان اصال درست نمی  
تشکیالتی   و  شخصی  مسائل  که  داند 

 علنی و در سطح عمومی طرح شود. 

 
چنان   به  کنم  می  فکر  پرسش: 

ا در  ن  طالحصبرخوردی  عل  سیاسی 
زدن به    وارونه  پاسخ شما  گویند.  می 

اتهامات  و  ها  از    دروغ  شده  مطرح 

آنها   وارونه  طرف  نعل  این  واقع  به  و 
 ؟ زدن چه بود

اساسا   پاسخ:   کردیم  سعی  ما  راستش 
  وارد بحث های آنچنانی نشویم. مثال  آنها با 

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

 (هفتم بخش) یرانخلق ا چریکهای فداییت کیالوین تشو تک 57قیام بهمن  
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شخصی،    برخورد  دانستن  مذموم  ادعای 
رف علیه  موذیانه  شکل  ابه  تبلییق  غ  شرف 

ا به جای برخورد به تشکیالت  ی کردند. یم
در   سیاسی  نیروی  یک  مثابه  به  که  ما 

فعالی  کرد،مل طجامعه  می  نوشتند:    ت 

جزوا به  "چندیست  و  سازمان  آرم  با  تی 
توسط   خلق"  فدائی  "چریکهای  امضای 

  " یا:  است."  منتشر شده  اشرف دهقانی 
  چون اشرف دهقانی احتماال  در آینده نیز به 

کاای ادامه  ن  لذاخوار  داد  ضروری    هد 
است..." در حالی که در واقعیت امر جزوات 

و یا هر نوشته دیگر همانطور که خودشان  

ام بودند  معترف  فدائی  نیز  چریکهای  ضای 
تشکل   این  طرف  از  و  داشت  را  خلق 

 سیاسی منتشر می شد. 
 

که   بودیم  یافته  در  تجربه  در  چه  اگر  ما 

بر   حاکم  به سازمآن  اپورتونیستهای  تن    ان 
ایدئومب در  ارزه  داد  نخواهند  سالم  لوژیک 

کار   به  را  خود  سعی  تمام  آنها  به  پاسخ 
واقعی   مسائل  روی  که  جنبش،  بردیم 

مسائ  ها یعنی  توده  جنبش  به  مربوط  ل 
ما مهمترین مساله   باور  به  متمرکز شویم. 

یعنی   جدید  رژیم  ماهیت  تعیین  جنبش 

داشت  بدون  چون  بود.  اسالمی  ن  جمهوری 
م حاکم هیچ ماهیت رژی   وردوشن در مظر رن

و  مبارزاتی  برنامه  تواست  نمی  نیروئی 
واقعیات  بر  منطبق  را  خود  عملی  وظایف 

مناف راستای  در  و  و  عینی  کارگران  ع 

نبود   قادر  لذا  و  کند  مشخص  ستمدیدگان 
اتفاقا  بردارد.  انقالب  تداوم  جهت  در  گامی 

" اشرف    جزوه  رفیق  با  مصاحبه  به  پاسخ 
ه بود  ها وارد شدنه  زمیهمه    " در  نیدهقا

مو این  در  جدی  بحث  و  جز  اصلی  ضوع 

اساسی. آنها حتی به جای حرف مشخص  
وظایف    زدن در رابطه با ماهیت رژیم جدید و

اشرف   اینکه  بهانه  به  انقالبی  های  نیرو 
احمدزاده   مسعود  کمرنگ"  "کپیه  دهقانی 

نظرات   و  مصاحبه  به  پاسخ  جای  به  است 
از قیام    بعدشرایط     ه باابطروشنی که در ر

رفیق  ب نظرات  به  بود،  کرده  طرح  همن 

مسعود   جای  به  البته  پرداختندکه  مسعود 
ک کردند  طرح  را  دبره   نظرات  عمال  ه هم 

در   شده  طرح  مسائل  به  ربطی  اصال 
که   دادند  نشان  تازه  و  نداشت  مصاحبه 

نظرات نادرست دبره را هم بعد از این همه  

ر به  اند.  نفهمیده  ااین  غم  سال  ما تالشها 
البالی   کنه  از  شد  می  آنها  های  حرف 

مسخره   اتفاقا   که  شد  متوجه  را  نظرشان 
به  آگاه  انقالبی  مبارز  هر  برای  آن  بودن 

الشمس    -یسممارکس من  اظهر  لنینیسم 
زمان   آن  رهبران  نوشته  اساس  بر  بود. 

خرده   از  قیام،  از  بعد  دولت  در  سازمان، 

وابسته  ازی  رژوبورژوازی، روحانیون مبارز، بو
بت بدا  البته ورژوازی  )که  صفتی  هیچ  ون 

جرات  که  بود  ملی  بورژوازی  منظورشان 
کنند(   مطرح  صراحت  با  آنرا  کردند  نمی 

اساس    شراکتهمه   که  تحلیلی  داشتند. 

و   سازشکاری  منجالب  به  سازمان  سقوط 
 اپورتونیسم را فراهم نمود. 

 
پرسش:  در واقع رهبری اپورتونیست  

با سازمان  نالخ آن  ک ره  گفت  ه  می 

اسال ج کدام طبقه  مهوری  نماینده  می 

از   یا حفاظت  برقراری  نفع  به  و  است 
کار   روی  سیستمی  است.  چه  آمده 

منظورتان   کنم  می  نکته  فکر  این 
 است.   

آنها   پاسخ:  َهَچلَهف   تحلیل  جالبی  و  بله 

خالصه   بود.  نهفته  نکته  این  در  درست 
همه  اینکه  از  بعد  مزبور  پاسخ    نویسندگان 

کنیر  آن هائی  بو  راه  شمردم  قدرت    ر  در 
بعد   نمودند  سهیم  قیام  از  بعد  دولتی 

این   به  کردند  مطرح  را  آوری  خنده  ادعای 
اسالمی   جمهوری  که  خرده  صورت  آن   از 

آنرا بدست   بورژوازی  بورژوازی است. خرده 

او سفارش می   به  و  بورژوازی می سپارد 
را   کمپرادوری  سیستم  خرابیهای  که  کند 

به کندترمیم   د  .  ا   یگر عبارت  اساس  ین  بر 
به  اسالمی  جمهوری  که  این  با  تحلیل 

خرده   این  ولی  دارد  تعلق  بورژوازی  خرده 

دیگری)بورژوازی( طبقه  مامور    بورژوازی  را 
سومی)بورژوازی   طبقه  منافع  تا  کنند  می 

 وابسته( را تأمین نماید! 
 

این   "در  بود:  طور  این  آنها  خود  جمله 
بورژوازی خرده  جشرایط،  ی  مهور، 

ست نمایندگان  یش را به دخو  اسالمی

پوشش   زیر  تا  است  بورژوازی سپرده 
به   مبتال  خرابیهای  تمام  آن،  نام 

د ترمیم  سرمایه  را  وابسته  اری 
چنین   بودن  مسخره  خوب  نمایند". 

میشد   اول  نگاه  همان  در  را  تحلیلی 

سیستم   امر  واقعیت  در  فهمید. 
منافع   علیه  وابسته  داری  سرمایه 

بو  باشد  ازی  رژوخرده  خ می  رده  و 
می  بورژوا  که  بود  می  دیوانه  باید  زی 

خواست آسیب هائی که انقالب توده  

وابسته   داری  به سیستم سرمایه  ها 
ترمیم و بازسازی کند تا    وارد نموده را

او   علیه  سابق  همچون  سیستم  این 
عمل نماید. این را هر بچه مدرسه ای  

ترمیم   که  بداند  توانست  می  هم 
و  های  به ارد آسیب  سیستم    ه 

معنمپرک زندگی  ادوری،  در  ایش 

برای   سیستم  کردن  آماده  واقعی، 
بیشتر   چه  هر  چپاول  و  سرکوب 

می   بورژوازی  خرده  همین  و  کارگران 

نمی  باش واقعی  بورژوازی  خرده  د. 
  توانست مرتکب چنین حماقتی بشود. 

جمهوری   قدرت  های  پایه  هنوز  آخر 
خرده   این  که  بود  نشده  محکم  اسالمی 

دروازبورژ کا  ی  زحمتکرگرکنار  و  شان  ان 

شاهد لشکرکشی این رژیم به کردستان و 
بود.   عرب  خلق  سرکوب  و  صحرا  ترکمن 

واقعی   بورژوازی  خرده  منافیعنی  خود بر  ع 
آگاه   سازمان  اپورتونیست  رهبران  از  بهتر 

بود و می دانست که اگر به واقع جمهوری  
اسالمی نمایندۀ طبقۀ او بود و نمایندگانش  

دساسی  سی  قدرت در  درا  هرگز ت    اشتند 

علیه منافع خودشان عمل نمی کردند آنهم  
"بورژوازی   به  که  مسخره  صورت  این  به 

ارد شده  ملی" بسپارند که برود خرابیهای و
به سیستم سرمایه داری وابسته را ترمیم  

 کند.  

 
راستی "بورژوازی" مورد نظر آنها چه نفعی  

  در این کار داشت؟  خوب همین نشان می 
کسیسم فاصله  حد از مار  چه  آنها تا  د کهدا

عملکردهای   تمام  که  حالی  در  داشتند. 
این   که  داد  می  نشان  اسالمی  جمهوری 

بورژ خرده  نماینده  "بورژوازی"    وازیرژیم  یا 

پایگاه   بلکه  نبود؛  آن  ملی  مفهوم  در 
صراحت   با  ما  که  همانگونه  به  آن  طبقاتی 

است.  وابسته  بورژوازی  بودیم  کرده    اعالم 
همانند رژیم  سالمی نیز  ی ا ین جمهورابرابن

مجری   و  داران  سرمایه  گزار  خدمت  شاه، 

تحلیلی   بود،  امپریالیستی  های  سیاست 
از   بیش  حاکمیت  واقعیت  دو  که  و  چهل 

سال این رژیم و عملکردهایش مهر تأئید بر 
 آن می زند.  

  

نویسندگان   که  یادآور شوم  را هم  این  باید 
  اینکه در از    بعدتحلیل مشعشع فوق الذکر  

رده بورژوازی را در قدرت قرار  یالت خود ختخ
را   اش  دسته  و  دار  و  خمینی  یعنی  دادند 

قل  بورژوازی  خرده  کردند،  نماینده  مداد 
در  شروع   شده  مطرح  نظرات  کوبیدن  به 

بر   که  نمودند  اشرف  رفیق  با  مصاحبه 

در   را  وابسته  بورژوازی  آنها  تصور  عکس 
این   با  مثال  دید.  می  در    آنهاکه  قدرت 

ص   تانکردس ترکمن  که و  دیدند  می  حرا 
خرده  و  زحمتکشان  میان  از  اتفاقا   مردم 

بورژوا هائی که به زعم آنها قدرت سیاسی  

مسل  است،  این  دستشان  با  اند،  شده  ح 
ضرورت  بر  مبنی  مصاحبه  رهنمود  حال 

و   انحرافی  را  ها  توده  سازماندهی مسلح 
واقع  در  دادند.  می  جلوه  نادرست 

بر  تهاینیساپورتو سازمان ره  حاکم    بری 
می   نشان  ایران  خلق  فدائی  چریکهای 

بادی   آسیاب  با  دادند که چون دن کیشوت 

 در حال جدال می باشند. 
 

صحبتتا در  هائی  پرسش:  دروغ  از  ن 
و   داد  می  اشاعه  رهبری سازمان  که 

که   بود  مدعی  هم  باز  توصیف  این  با 

را طرح   تشکیالتی  و  مسائل شخصی 
گفتید. کند  ک لط  نمی  ای فا  در  ن  می 

   توضیح دهید؟ورد بیشتر م 
که    پاسخ: کردم  اشاره  قبال  را  مورد  یک 

معرفی   فرد  یک  نام  به  را  ما  جریان  چطور 

می حالیکه  در  کردند.  یک   می    دانستند 

ما اگر چه در تجربه در یافته بودیم که 
ر آن سازمان تن ب  های حاکماپورتونیست

سا  ایدئولوژیک  مبارزه  نخواهند به  لم 
داد در پاسخ به آنها تمام سعی خود را 

و مسائل  روی  که  بردیم  کار  اقعی به 
ط به جنبش ل مربو، یعنی مسائجنبش

ما   باور  به  شویم.  متمرکز  ها  توده 
ماهیت   تعیین  مهمترین مساله جنبش 
اسالمی  جمهوری  یعنی  جدید  رژیم 

بدون  بود. چ در داون  نظر روشن  شتن 
ه حاکم  رژیم  ماهیت  نیروئی مورد  یچ 

نمی تواست برنامه مبارزاتی و وظایف  
واقعیات   بر  منطبق  را  خود  عملی 

در  ع و  منافینی  کارگراستای  و  ع  ران 
قادر   لذا  و  کند  مشخص  ستمدیدگان 
انقالب   تداوم  جهت  در  گامی  نبود 

پاسخ به مصاحبه    "بردارد. اتفاقا جزوه 
رف اشرف  با  همه   قانیدهیق  در   "

بحث جدی    زمینه ها وارد شده بود جز
 . در این موضوع اصلی و اساسی
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مشخص    های  دیدگاه  با  سیاسی  جریان 
در مقابل آنها قرار گرفته است. با این حال 

اب  همه جا ما را "گروه اشرف دهقانی" خط
ک که  می  ک  فکرردند  کنم  بر نمی  که  سی 

باشد   آگاه  های سیاسی  پرنسیب  حداقل 

سیاسی برخوردی  را  برخوردی    -چنین 
آنها طریق  این  به  کند.  تصور   ایدئولوژیک 

تالش می کردند مبارزه ایدئولوژیک بین ما و 
خودشان را به مبارزه با یک فرد بدل نمایند،  

مبارزه   همان  به  طبیعی  بطور  که  روشی 
لطمهئولواید آ  می  ژیک  چون  می زد.  نها 

و   این جزوات  دانستند یک جریان سیاسی 

اعالمیه ها را تنظیم، چاپ و توزیع می کند  
شدند که  نه یک فرد. همچنین آنها مدعی  

ارتباط رفقا اشرف دهقانی و محمد حرمتی  
به مدت    55پور بعد از ضربات تیر ماه سال  

فاصله   18 همین  در  که  شد  قطع  ماه 

که بعد از  د. در حالیکر  ان تغییرسازمضع  موا
مرکزیتی که به دنبال آن    55ضربات تیرماه  

و   اشرف  رفقا  با  گرفت  شکل  ضربات 
آن  اتفاقا  و  گرفت  تماس  پور    حرمتی 

و نشریه بحث    7مرکزیت نبرد خلق شماره  
و   ایران  خلق  مجاهدین  سازمان  دو  درونی 

سازمان چریکهای فدائی خلق ایران را برای  

ا نمرساآنها  متاسل  ایفانود.  اعضای  ن  ه 
مرکزیت نیز بعد از چند ماه ضربه خوردند و  

و   داخل  ارتباط  موقت،  ارتباط  قطع  از  پس 
ک طوری  به  شد  برقرار  مجددا   ه خارج 

مسعود   رفیق  نظرات  که  آخر  مرکزیت 

احمدزاده را مردود شمرد و سازمان را پیرو  
نظرات رفیق بیژن جزنی اعالم نمود، با رفقا  

محمد    قانیده  اشرف در  حرمو  پور  تی 
باره   "در  جزوه  اتفاقا  داشت.  قرار  ارتباط 

شرایط عینی انقالب" در برخورد به مطالب  

همان  که  داخلی  نشریه  یک  در  مندرج 
رکزیت برای این رفقا فرستاده بود نوشته  م

از  بعد  که  بود  هم  خاطر  همین  به  و  شد 
اعالم تغییر خط سازمان توسط آن مرکزیت  

رفیق   بتوانستن   بردهنام دو  با د    الفاصله 
پخش آن در جنبش مخالفت خود با نظرات  

جزنی و با کار غیر دموکراتیک مرکزیت را با 

بنا بگذارند.  میان  در  جنبش  براین   نیروهای 
ماه نیز دروغ    18ادعای قطع ارتباط به مدت  

 و نادرست بود. 
 

آنها اعتراف می کنند    از سوی دیگر وقتی 

دهقان اشرف  رفقا  وکه  حرمتی  محم   ی  د 
عنوان    پور شورای  به  بازمانده  اعضای  تنها 

تغییر مواضع سازمان   از  بعد  عالی سازمان 
سال   آذر  نش  56)در  دانشجو  در  پیام  ریه 

از۳شماره   این    (  شدند،  مطلع  امر  این 
که  است  آن  بیانگر  خود،  نفس  در  اعتراف 

اپورتونیستها چگونه سانترالیسم دمکراتیک  

مورد  د.  ساخته انخود  یر  را پایمال منافع حق 
که الزم است به آن اشاره کنم این    دیگری

در جزوه   رهبری سازمان  که  واقعیت است 
رفیق  که  بود  شده  مدعی  خود  پاسخ 

پیشنهادی داده اند مبنی    اشرف و یارانش 

اینکه سازمان "همواره دو نظر را بعنوان   بر 
مواضع خویش در سطح جنبش اعالم کند".  

ایدئولو "مواضع  س  ژیکیا  ماو    به   یاسی" 
اقل نظر  مثابه  "همانند  سازمان  درون  یت 

 اکثریت در سطح جنبش طرح شود". 

 

و   آشکار  های  دروغ  آن  از  نمونه  یک  این 

آنها بود ک ه ذکرش رفت. چرا که  بیشرمانه 
با   اشرف  رفیق  مذاکرات  زمان  همان  در 

سوال   مشخص  بطور  آنها  سازمان  رهبری 
ا  این  منظور  آیا  که  بودند  که  ست  کرده 

ون سازمان دو خط  کند در در  المازمان اعس

داده   پاسخ  آنها  به  که  دارد  وجود  مشی 
مواضع   اساس  بر  سازمان  نه  بود  شده 

کند حرکت  و  موضع  اعالم  خود  اما    جدید 
میان   و  سازمان  درون  در  هم  ما  نظرات 

سازمان   نام  تحت  تا  شود  طرح  هواداران 

ه  چوب تکفیر نخورد و بر این مبنا امکان مبارز
سایک  ایدئولوژالم  س درون  در  در  و  زمان 

امر   چون  گردد.  فراهم  جنبش  سطح 
روشنی است که مواضع اعالم شده در آذر  

در    56 پرولتری  ایدئولوژیک  مبارزه    نتیجه 
درون سازمان نبوده است. هر کس اعالمیه  

دیدن   با  کند  مطالعه  را  مواضع  اعالم 

می   متوجه  فورا  آن  نازل  بسیار  محتوای 
ا که  حاصلاعالین  شود  مبارزه    یک  میه 

نبوده است. به هر حال ای واقعی  دئولوژیک 
رهبری   های  دروغ  از  هائی  گوشه  اینها 

البته   بود.  زمان  آن  در  اپورتونیست سازمان 

از بای هائی  گوشه  صرفا  که  کنم  تاکید  د 
به  بود؛  آنها  همه  نه  و  آنها  های  شانتاژ 

خصوص الزم می دانم تاکید کنم که رهبری  
جساز  یستاپورتون در  خود    زوه مان  پاسخ 

گونه  هر  فاقد  حد  چه  تا  که  داد  نشان 
 پرنسیب انقالبی است. 

 

جریان   در  که  کسانی  برای  پرسش: 
اس  ضروری  اند  نبوده  مذاکرات  ت  این 

که مسائل مورد اختالف هر چه بیشتر  
باز   اگر  برای همین  داده شود.  توضیح 

را   مسائل  این  که  هست  مواردی  هم 

 بگوئید. هم   را   روشن سازد آن ها
تاکید  بگذاری    خ: پاس و  د  رفقا  که  کنم 

جوانانی که مایلند در جریان ریز مباحثات آن  
اسناد  به  است  بهتر  بگیرند  قرار  زمان 

زم این  در  البته  موجود  کنند.  مراجعه  ینه 

اسناد موجود از هر دو طرف ماجرا، چون به  
هر حال صحبت های من بنا به ماهیت یک  

تواند   نمی  اختالزوا  همهگفتگو   ت  فایای 

شکیالتی موجود در آن زمان را با  نظری و ت 
" پاسخ  »  اگر بهجزئیات تشریح کند. مثال  

"مرکزیت"  نامه  به  از    « اقلیت  پس  که 
یری اقلیت و اکثریت  انشعاب و شکل گ

سال   اقلیت    59در  جریان  سوی  از 

روشنی   به  کنید  مراجعه  شد  منتشر 
متوجه می شوید که  رهبری سازمان  

با   به   وه "پاسخ شار جزانتدر     مصاحبه 
بی   چه  به  دهقانی"  اشرف  رفیق 

و   بود  شده  متوسل  ای  پرنسیبی 
که   بود  پرداخته  مسائلی  به  چگونه  

ساز  آن  خود  درون  در  آنها  مان  روی 

بی   بود.  نگرفته  صورت  توافق  و  بحث 
از   جز  آشکاری  این  به  پرنسیبی 

همچنین   زند!  نمی  سر  اپورتونیستها 
اقل  »پاسخ  نام یت  مطالعه  ه  به 

روشنی    ت"«"مرکزی  می    به  نشان 

دهد که این پاسخ چگونه بحران درون  
در   است.  نموده  تشدید  را  سازمان 

نشست   "در  است:  شده  مطرح  آنجا 
با رفقا  گرفتند  مرکزیت  تصمیم  التفاق 

چند   حد  در  مختصری  برخورد  که 
گیرد   صورت  مذکور  مصاحبه  با  صفحه 

  و در "کار" منتشر شود. اما رفیقی که 

چئولیت  مس با ند  برخورد  ای    صفحه 
به   دهقانی  اشرف  رفیق  "مصاحبه" 

وی واگذار شده بود، جزوه ای نوشت  
به مسائلی پرداخته بود که   آن  که در 

سازما  درون  در  کامل  هنوز  بحث  به  ن 

در   نظر  اختالف  و  بود  نشده   گذاشته 
یا در این سند    مورد آنها وجود داشت"،

" مرکزیت  جلسه  در  که    بحث نوشته شده 
ح پیراهای  صورت  مون ادی  و    جزوه  گرفت 

حتی مساله جدائی نیز مطرح شد" و گفته 

برخی از اعضای  شده است که با اینکه  
جزوه   که  دهند  می  پیشنهاد  مرکزیت 

به رفیق اشرف "به درون حوزه  پاسخ  
بر   اما  شود  برده  سازمانی"  های 

رفقای   اکثریت  سند  این  اساس 
بح  بدون  که  بودند  "معتقد  ث  مرکزیت 

حوزه د ساز   ر  تصویمانهای  با  ب  ی، 

سند   همین  شود".  منتشر  مرکزیت 
"مرکزیت"(    نامه  به  اقلیت  )پاسخ 

سازمان   رهبری  که  دهد  می  نشان 
انقال پرنسیب  گونه  هر  و  فاقد  بی 

همچنین فاقد هرگونه تحلیل مشخص  

از شرایط مشخص جامعه بوده و همه  
را می   اختالف  مورد  مسائل سیاسی 

زو  به  است  ا خواسته  هر  ای  بزار 
اتفاقا   د حل نماید.به نفع خو  تیتشکیال

که   این  بر  است  تأئیدی  سند  این  مطالعه 
گفته   اشرف  رفیق  با  مصاحبه  در  وقتی 

رف سر  "بر  مساله  که  بود  تار  شده 

انگشت   درستی  به  است"،  اپورتونیستی 
بر روی واقعیتی گذاشته شده بود، رفتاری  

اپورتونیسم حاکم بر مرکزیت    که جزء ذاتی 
 ود. زمان بسا

 

در اینجا  ه شاید بد نباشد  ری کته دیگنک  اما
روی آن مکث کنم این ادعای دروغ رهبران  

که   بود  زمان  آن  در  سازمان  اپورتونیست 
روند نتیجه  را  نظری    خود  تکامل  طبیعی 

این   انداختن  جا  برای  و  دانسته  سازمان 

دروغ تالش زیادی می کردند. در حالیکه در  

روی آن  نکته دیگری که شاید بد نباشد  
اینمک کنم  رهبرا  ث  دروغ  ن  ادعای 

بود   زمان  آن  در  سازمان  اپورتونیست 
روند نتیجه  را  خود  تکامل    که  طبیعی 

جا  برای  و  دانسته  سازمان  نظری 
این تال  انداختن  می    ش دروغ  زیادی 

واقعیت،   در  حالیکه  در  نظرات  کردند. 
اولیه   نظرات  با  متضاد  کامال  آنها 
هم   دلیل  همین  به  و  بود  ما  سازمان 

.  مل نظرات صحبت کردشد از تکانمی  
نظرات   با  آنها  های  دیدگاه  واقع  به 

داشت انطباق  توده  تفاوت    حزب  و 
قابل مالحظه ای با نظرات توده ای ها  

اینهاآن  نداشت. های  د  چه  تئوری  رد  ر 
و  گفتند  می  سازمان  و    اولیه  دالئل 

آنها روشن می کرد که  استدالل های 
کمیته  آنها  از  قبل  که  نیست  موردی 

خائنم ب  رکزی  نگفته  توده   اشد. حزب 
نیست.  هم  نظرات  سر  بر  فقط   بحث 

باند  واقعی که  است  این  نگهدار   خر فت 
در سازمان بعد از قیام روابط تنیده ای  

 کزی حزب توده داشت. مرا کمیته ب
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آنه نظرات  کواقعیت،  ما  ات  نظربا  تضاد  امال 
دلیل هم  یه ساول به همین  و  بود  ما  ازمان 

به   کرد.  نظرات صحبت  تکامل  از  نمی شد 
توده  حزب  نظرات  با  آنها  های  دیدگاه  واقع 

و تفاوت قابل مالحظه ای با    انطباق داشت

نداشت.   ها  ای  توده  نظرات 
رد   در  اینها  آنچه  به  نگاهی 

تئوری های اولیه سازمان می  
دگفتند   وو    الل استد  الئل 

آنهاها که روش  ی  کرد  می  ن 
آنها  از  موردی نیست که قبل 

کمیته مرکزی خائن حزب توده  

فقط   بحث  البته  باشد.  نگفته 
نیست.   هم  نظرات  سر  بر 

ت این است که باند فرخ واقعی
نگهدار در سازمان بعد از قیام  

کمیته   با  ای  تنیده  روابط 

داشت.   توده  حزب  مرکزی 
در دیگر  طرات  خا  امروز 

زمادر  که  سانی  ک درآن   ن 
سازمان فدائی و یا حزب توده 

های   گوشه  داشتند  نقشی 
مال   بر  روابط  این  از  گوناگونی 

بر   دیگر  از سوی  شده است. 

نیست پوشیده  که   کسی 
تا  بعدا   سازمان  بر  حاکم  باند 

با  ادغام  و  کامل  وحدت  حد 
هم   فروش  مردم  حزب  این 

نشان واقعیات  این  همه  رفتند.  ده  دهنپیش 

کآن   ااست  ما  ختاله  زمان  با رف  آن  هبری 
سازمان در حقیقت بر سر دفاع یا خیانت به  

تاکید   به  نیازی  بود.  کارگر  طبقه  آرمانهای 
نشا ها  رویداد  سیر  که  چه  نیست  داد  ن 

پشت   کارگر  طبقه  آرمانهای  به  کسانی 

پیش   حاکم  ارتجاع  پابوسی  حد  تا  و  کرده 
ها  آرمان  آن  به  کسانی  چه  و    رفتند 

 د. ندنما فادارچنان وهم
 

با واقعیاتی که توضیح دادید    پرسش:  
آن   مرکزیت  که  است  مشخص 

رفیق   خط  حضور  به  تمایلی  سازمان 

درسازمان   حامیانش  و  احمدزاده 
ا این پرسش مطرح است  نداشتند.  ما 

بودند   تالش  در  آنها  همیشه  چرا  پس 
گردن   به  را  سازمان  آن  از  جدائی  که 

این آیا  بیاندازند؟  از  ناشی    هم  شما 

اپ"رف ان  هم که  ورتو تار  است  نیستی" 
 ذکر کردید؟ 

این     پاسخ:  به  پاسخ  کنم  نمی  فکر 
پرسش به توضیح زیادی نیاز داشته باشد.  

را در اینجا هم می  واقعا  رفتار اپورتونیستی  
تمایل   از  آگاهی  با  درست  آنها  دید.  توان 

طیف هواداران سازمان برای حفظ وحدت و  

ود  ر بت تن راحبرایشاق،  جلوگیری از انشقا
و طرح  با   تشکیالتی  مسائل  سری  یک 

تا   بیندازند  ما  گردن  به  را  جدائی  این  غیره 
دستان آلوده خودشان را بشورند و شانه از  

ت خالی کنند. از همان آغاز زیر بار مسئولی

رهبران آن زمان سازمان همه جا تبلیغ می  
رفیق   خط  طرفداران  )یعنی  اینها  که  کردند 

انفا دشان  برخور  ده(احمدزا می    فکنانهق 
ترین   بدیهی  ما  اتفاقا  حالیکه  در  باشد. 

حقوق دمکراتیک اعضاء را طلب می کردیم  

و این آنها بودند که چون قدرت را در دست  

دیدند به قول معروف دیگر خدا را   خود می
هم بنده نبودند و به راحتی حقوق ما را زیر 

ن  زماپا گذاشته و امکان فعالیت در درون سا
ا ما  دند. در زمکر  سلب ز ما  را  انهائی علیه 

تبلیغ می کردند که گویا مسائل تشکیالتی  

و شخصی را طرح می کنیم در حالیکه باید  

م  ایدئولوژیک  سیاسی  مسائل  تمرکز  روی 
شد. اما مطالعه مصاحبه با رفیق اشرف و  

منتشر   تشکیالت  این  که  کتابهائی  بقیه 
این   که  دهد  می  نشان  روشنی  به  نموده 

دروغی ن  تهمت  مباحبیش  و  که  یست  ثی 
ایدئولوژیک   مباحث  تماما  ایم  کرده  طرح  ما 

در  ما  نظر  از  عکس،  بر  اتفاقا  باشد.  می 

ایدئولوژیک، یک سازمان کمونیستی    زمینه 
نباید چیزی برای پنهان کردن داشته باشد  

بلکه   ندارد  کاری  مخفی  مسائلی  چنین  و 
علنی   باید  همواره  ایدئولوژیک  مسائل 

تجربه در  شد  باشد.  داده  نشان  که  هم  ه 

آنهائی که از مبارزه علنی ایدئولوژیک شانه  
خالی می کنند ریگی در کفش دارند.  چه 

و چه زمان شاه  در  چریکها   تجربه سازمان 
اسالمی   جمهوری  جابرانه  زمان سلطه  در 

مبارزه   به  توجه  عدم  که  داده  نشان 
یک   به  ای  کشنده  ضربات  چه  ایدئولوژیک 

 ساخته است.   جریان مبارزاتی وارد

 
مبارزه  واقع اگر  کنید  فکر  لحظه  یک  ا 

فدائی   چریکهای  سازمان  در  ایدئولوژیک 
خلق در همان دوره شاه به شکلی درست  

اپورتونیست قادر می    تجاری بود آیا مرکزی

باشد   بهتر  اعالمیه شاید  با صدور یک  شد 
بگویم یک "فتوا" آنهم در نازل ترین شکلش  

اده و یکباره از  کل تئوری سازمان را تغییر د
مسعود به بیژن تغییر ریل دهد؟ و سپس با  

انقالب   دوران  در  مبارزه  شرایط  تسهیل 
ایدئولوژیکی   مبارزه  گونه  هر  بدون 

خود با جمهوری اسالمی    سازشکاری های

اتوریته ایجاد شده برای بیژن و  را در سایه 
با نام او توجیه نماید؟نظرات بیژنی که بعدا  

گذاشته   ایدئولوژیک کنار باز هم بدون مبارزه
 شد. 

در   ارزشمندی  تجارب  اینها  پرسش: 
رفتارهای   و  اپورتونیسم  شناخت 

نسل   مسلماً  که  است  اپورتونیستی 
م در  آن  از  دشمن  ا بجوان  علیه  رزه 

مورد   در  اما  برد.  خواهد  سود 

وقت زمان  آن    مسئولین 
 چه باید گفت؟    سازمان

ا مسلما  از آنچه در اینج  پاسخ: 
چن شود  می  دهه گفته  د 

گذشته  و خیلی ها آن دوره را 
دی  چشم  کرده به  تجربه  و  ده 

به  آگاه  و  مبارز  مردمان  و  اند 

آن  روند  که  اند  دیده  عینه 
ا کشیده شد.  جد ها به کرویدا

وقتی امروز گفته  برای نمونه  
فرخ  باند  که  شود  می 

با    نگهدار  ای  تنیده  روابط 

توده   حزب  مرکزی  کمیته 
امر  بر   داشت ها  خیلی  ای 

آن  ر در  اما  است.  وشنی 
گفتگوی  موضوع  که  زمان 

است    ما  حاضر  حال  در 
با   شما  امروز  نبود.   چنین 

آن   فعالین  خاطرات  خواندن 

می    هاحتی متوجزمان به ر 
از   کسانی  چه  که  شوید 

چه   با  سازمان  این  طرف 
حزب   مسئولین  از  کسانی 

و   داشتند  برخاست  و  نشست  توده 

نت و  سیاسی  مراودۀ  تاثیرات  این  ایج 
مردابی  س چه  به  سقوط  به  یاسی 

زمان وقتی که در    ختم شد. اما در آن
می   گفته  اشرف  رفیق  با  مصاحبه 

زمان   آن  مسئولین  از  برخی  که  شد 

  " در  دسازمان  و  شخصی  گفتگوی  ر 
آن   همه  خویش  عملی  های  رفتار 

کنند"،   می  نفی  را  گذشته  مبارزات 
این   سازمان  زمان  آن  طرفداران 

نوعی واقعیت   عنوان  به  تهمت    را 
برای  تلقی کرده و محکوم می کردند.  

از  نمون تعدادی  مصاحبه،  انتشار  از  بعد  ه 

ای   جزوه  سازمان  هواداران  یا  مسئولین 
تحتمنتشر   بر    کردند  "نقدی  عنوان: 

با   دهقانی"  اشرف  رفیق  های  اندیشه 
این   در  صحرا".  ترکمن  "فدائیان  امضای 

مصاحبه که  نوشتند  آنها  سائلی  م»  جزوه 

کند که نه می تواند آنرا ثابت    را مطرح می 
که با سازمان سر و کار دارند    کند و نه آنها

می   مثال  دارند.  سراغ  را  انحرافی  چنین 
گف های  گوید"در  در    صی خشتگو  رفتار  و 

عملی  مبارزات    های  آن  همه  خویش 
را نفی می کند" ایران  «گذشته  آیا خلق   .

از سال   اساس عمل سازمان    تا   1۳49بر 

بهم   1۳57 قیام  سازمان  و  به  راجع  ن 
اینکه ب یا  ر اساس نقل  قضاوت خواهد کرد 

قول خاله زنکی رفیق در مورد "گفتگوهای  
 شخصی" و "رفتار های عملی". 

 

حتی خود اعضای آن باند    زخوب امرو 
در   که  کنند  نمی  انکار  فدائی  ضد 

"مبارزات   بحث  مورد  زمان  همان 
ن  گذشته را نفی" کرده بودند. در همی 

مو من  هم  از  گفتگو  مشخصی  ارد 

م  سخنان رهبران آن زمان را نقل کرد
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که درست در تائید همین موضوع می  
می   زمان  باید  متاسفانه  باشد. 

چنین   تا  به گذشت  چشم    کسانی 
زمان   آن  رهبری  نباید  که  ببینند  خود 

ها،   نگهدار  فرخ  امثال  یعنی  سازمان 

ماشاهلل   و  پورها  طاهری  جمشید 
"ب را  اساس عمل سازما فتاپورها  ن  ر 

قیام بهمن"     1357تا    1349از سال   و 
نم بر  قضاوت  باید  را  آنها  بلکه  ود. 

مورد   خودشان  عملکرد  اساس 
  د این بان  سنجش قرار داد.  چون افراد

و   مبارزات  آن  با  ای  رابطه  هیچ  اکثراً 

انقالبی   تئوری  و  ها  سنت  و  ارزشها 
راهنمای چریکها در زمان شکل گیری  

نداشتند.   م   اش  زمان  کمی  ی  باید 
فدائیان ترکمن  گذشت تا به اصطالح "

که  صحرا به  "  را  ای  جزوه  چنین 

به   خود  بودند  کرده  منتشر  نامشان 
چگو که  دیدند  می  خویش  نه  چشم 

خلق    نرهبرا مبارزات  به  سازمان  آن 
رهبران   خون  و  کردند  خیانت  ترکمن 

اعدام شدۀ این خلق را به مناظره ای  
فروختند. این  می    تلویزیونی  بایست 

تا دریابند  اعمال   ضد انقالبی را می دیدند 

در  آنچه  قول    که  "نقل  گفته شد  مصاحبه 
 اردر اینجا به ماهیت این اظه)  خاله زنکی"

ست زن  بلکه   پردازم(ینم  یزانهنظر  نبود 
دردناک  واقعیت  آن  و  بود  دردناک  واقعیتی 

امروز   نامیدن که  را "نقل قول خاله زنکی" 
همه   زمان  گذشت  همه  با  با  ابعادش 

مقابل  زش در  روشنی  به  تلخی اش  و  تی 
همگان قرار گرفته، تنها بیانگر آن است که  

برخ شیوه  چه  پاسخ  آن  ورد  نویسندگان 

مخال با   خود  نازلی  چطور  دفین  و  اشتند 
در طی   بر سازمان  حاکم  منحط  باند  برای 

صاف  جاده  خیانت،  و  اپورتونیسم  طریق 
 کردند. 

 
در  مایلم  که  دیگری  روی    مورد  اینجا 

تا باشد  آن  می  واقعیت  این  کنم  کید 

نیرو های   نفوذ  در عمل شاهد  ما  که 
هواداران   طیف  در  توده  خائن  حزب 

الب که  برابودیم  آنها  شناخت  ی  ته 
 ن سازمان امر ساده ای نبود.  ا هوادار

برای نمونه پس از انتشار "مصاحبه با  

نقدی   شاهد  دهقانی"  اشرف  رفیق 
ا مصاحبه   این  بر  سوی  بودیم  ز 

روجا نشریه  "سرخه  مثابه  به   "
 هواداران سازمان در مازندران. 

 
این   در  نقد  اصطالح  به  این  نویسندگان 

که:   بودند  مدعی  برای  " نشریه  مبارزه 

تشکی آز احزاب   لادی  و  ها  اتحادیه 
سرنگونی   کانال  از  نباید  حتما  سیاسی، 

حاکمیت  سالها  بسا  چه  بگذرد،  بورژوازی 
قرا بر  وابسته  مثال بورژوازی  ما  و  باشد    ر 

ساعت کار در    40مبارزات کارگران را برای  
کارگری   های  اتحادیه  آزادی  یا  و  هفته 

در طیف    هدایت کنیم." طرح چنین نظراتی
اصطال هوادابه  چریکهای  رح  سازمان  ان 

کرده   تأکید  همواره  که  ایران  خلق  فدائی 

بود که روبنای سرمایه داری وابسته الزاما  
دی و  است  بورژوازی دیکتاتوری    کتاتوری 

حزب  و  اتحادیه  ایجاد  امکان  هرگز  وابسته 
می   نشان  آشکارا  دهد،  نمی  کارگران  به 

ه ای ها در  داد که افراد و اندیشه های تود
به    هوادارانطیف   است.  کرده  باز  جا 

راستی مگر  این توده ای ها نبودند که از  

انتظار    هم  شاه  گسیخته  لجام  دیکتاتوری 
یش  با وقاحت ویژه خودمکراسی داشتند و  

این خواست ابلهانه را با افتخار مطرح می  
چنین کسانی   وجود  دیگر  از سوی  کردند. 

با   سازمان  هوادار  عنوان  چنین  به  اشاعه 

بیانگنظرا که مرکزیت سازمان    رتی  بود  آن 
ور   غوطه  خویش  اپورتونیسم  در  چنان 

به   کسانی  است  کافی  که  است 
زی با  تا  برخیزند  وی  از  پا پشتیبانی  ر 

همه   چنان گذاشتن  پذیرای  اصول 
هوادارانی باشد و از آنها حمایت کند. این  

آن  ماهیت  از  واقعی  تصویری  حقایق، 

چالشه و  چریکسازمان  پیشاروی  های  ای 
به نمایش می    یفدای را  آن زمان  در  خلق 

 گذارند.   
 )ادامه دارد( 

 ان در ایران رگزارشی از تظاهرات در دفاع از اعتصاب کارگ
 زادیخواه آمردمی و ای یتی نیروهدر ادامه موج اعتراضات و حرکات حما

 از اعتصابات گسترده کارگران در پشتیبانی به منظوردر خارج کشور 

 ر لندن شهدر   2021  جوالی 17، روز شنبه  شانو مطالبات برحق ایران
 در مقابل سفارت رژیم ضد خلقی جمهوری   یتظاهراتانگلستان 

 هاییرویخواه و ناسالمی بر پا شد که در آن ده ها تن از ایرانیان آزاد 
 مبارز و مخالف رژیم شرکت کردند.  

 جمعیت در طول تظاهرات با شعارهای کوبنده به زبانهای فارسی و  

 ه نقلیه در این منطقه را بط گان وساید توجه عابرین و رانن   ،انگلیسی
 موضوع تظاهرات و خواستهای تظاهر کنندگان جلب می کردند. برخی 

 "مرگ بر رژیم جمهوری    ود:شرح زیر باز شعارهای تظاهرکنندگان به  
 اسالمی"، "از کارگران اعتصابی در ایران دفاع کنید"، "زنده باد 

 ه، حکومت نجمت شکحکو  مبارزات کارگران ایران"، "جمهوری اسالمی،

 ذهبی، نابود باید گردد"، "کارگر زندانی آزاد باید گردد" ضد زن، حکومت م
 دد"،" زندانی گر ابود بایدجمهوری اسالمی با هر جناح و دسته ن"

 سیاسی به همت توده ها آزاد باید گردد" ، "جمهوری اسالمی نوکر
"جمهوری اسالمی مرگت فرا رسیده" و ،  م" س ، زنده باد سوسیالیبانقال  باد  غارتگران، دشمن زحمتکشان، نابود باید گردد" ، "زنده

....   
نگلیسی در حمایت از کارگران به پا خاسته ایران و مطالبات  و اای فارسی  سخنرانی های متعددی به زبانه  ،در جریان این تظاهرات

آنان و همچنین   و  در محکومیت  بر حق  .  تخلقهای تحت ستم صورت گرفو  زحمتکشان  جنایات جمهوری اسالمی علیه کارگران 

  ،خوزستانی از  عدد مت  شهرهایخلق عرب که در  ت روزهای اخیر  اعتراضاسخنرانان عالوه بر توضیح وضعیت کارگران اعتصابی، به  
نیز    ند علیه شرایط فاجعه بار حاکم بر زندگی شان و از جمله نبود آب آشامیدنی به پا خاسته و با مزدوران حکومت درگیر شده ا 

از  ن و رانندگان وسایط نقلیه که  بسیاری از عابراآنها توسط نیروهای سرکوب رژیم را محکوم کردند.  ه و سرکوب وحشیانۀ  ه کرداراش
ابراز همبستگی می کردند. به طور نمونه یک   ،با شنیدن شعارهای تظاهرکنندگان  ،ی کردندر ممحل گذ آنان  اهداف  دوچرخه    با 

ضرورت  خواستها و    مورد گان و گوش دادن به سخنرانی های آنان در  مها و بنرهای تظاهر کنندر آظاهرات و  سوارانگلیسی با دیدن ت 

و اظهار داشت که در    نمودبرای تظاهرکنندگان و اهداف آنان آرزوی موفقیت    کرد و  وقفدر محل ت  مایت از کارگران محروم ایران،ح
از ظهر    ظاهرات از ساعت یک بعداین ت   ر یک جبهه هستند". د  م ستمدیدهمبارزه با ظلم و ستم و نظام سرمایه داری "همه مرد

با ظهر  از  بعد  در ساعت سه  و  چ  شروع  فعالین  یافت.  خاتمه  فدموفقیت  نیروهای    اییریکهای  زمره  از  انگلستان  در  ایران  خلق 
کارگران اعتصابی را پخش  ز  ر حمایت اتعدادی از اعالمیه های سازمان د  ،در جریان این حرکت  وفراخوان دهنده این تظاهرات بودند  

 کردند.  

 و کارگر ستیز جمهوری اسالمی!  لیسمنابود باد رژیم وابسته به امپریا 
 ان برای نان، کار، مسکن، آزادی و استقالل! ایرکارگران   زنده باد مبارزات 

 زنده باد انقالب! پیروز باد سوسیالیسم! 

 2021جوالی   17برابر با   1400تیر   26 -ای فدایی خلق ایران در انگلستان فعالین چریکه
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 دیکتاتوری و نه دیکتاتورها،  

 الزام سرمایه داری وابسته 

کهو است  این  سلطه  اقعیت  و  ی  اعمال 

جزئی  و  ذاتی  ایران  در  دیکتاتوری 
نظام سرمایهجدایی از  وابسته  ناپذیر  داری 

سلطه جامعهو  بر  امپریالیستی  ما   یی 
سرمایهابمی اساسا  و  وابسته  شد  داری 

اتوریته و  احاطه  و  بدون  مستقیم  ی 

بدون  مستبدانه جامعه؛  بر  دولت  ی 
نیست ممکن  توجه  .دیکتاتوری  باید   البته 

این   اینجا  در  که  ست  "دیکتاتوری "داشت 
الزامی نه  که  از  "دیکتاتور "ست  هم  ها. 

روند  آیند و میاینروست که دیکتاتورها می
یم سیاسی، در هستی و ژ ماهیت ر  اما در

حاصل   تغییری  دیکتاتوری  ماهیت 

نظام  نمی این  دیگر، حفظ  عبارت  به  شود. 
دیکتاتوری اعمال  به  و    ست،منوط  بقاء  اما 

ابقاء استمر و  به معنای حفظ  دیکتاتوری  ار 
دیکتاتورها به هر قیمت، نیست. رضا خان 

قلدر   یک  از  که  سادگی  همان  به  میرپنج 

شخص   به  مملکمحلی  ارتقاء   تاول 
مقام  می از  نیز  سادگی  همان  به  یابد، 

می عزل  از     (1)گرددشاهی  خواری  با  و 
می تبعید  دستمملکت  همان  و  ها شود. 

نشانده و از مسند عزل  ه او را بر مسند  ک

تخت   بر  را  پسرش  او  بجای  بود،  نموده 
 —نشاند. چندی بعد، همو نیزسلطنت می

آنه و  کبکبه  و  دبدبه  آنهمه  ادای  با  در  قمه 
ادامه  —قدرتی به  قادر  که  وضع وقتی  ی 

فروخورده خشم  فرونشاندن  و  ی موجود 
شود و کلیت نظام در مخاطره  ها نمیتوده

سرنمی  رقرا به  آن  گیرد،  بی  "وشت  پدر 

می   (2) "پدر یک  دچار  آن،  بدنبال  و  شود 
پدر " می  "بی  ُپر  را  جایش  کند.  دیگری 

دیکتاتورهای  که  نیست  عجیب    براستی 
طلبانهکددمنشی   حق  صدای  هر  را  ه  ای 

می خفه  گلو  تودهدر  برابر  در  و  ها  کنند 

می رو  از  اربابان  شمشیر  برابر  در  بندند، 
آس چه  ازاخود  مؤدبانه  چه  تخت    ن، 

پایین می باید  شاهی  که  اینجاست  آیند؟! 
را شناخت  دیکتاتوری  این  حقیقی   ماهیت 

  و برعلیه آن مبارزه کرد نه صورت دیکتاتوری 

رود و  به انحراف می  " پیشاهنگ"   یرا. وقت
سلطه دیکتاتوری  بجای  امپریالیسم،  ی 

جا  مبارزه  اصلی  هدف  را  شاه  فردی 
کمی است  مسلم  دیکتاتور "  هزند    " رفتن 

تلقی شود و مبارزه    "پایان دیکتاتوری " باید  

  57ی قیام  متوقف بماند. آیا براستی تجربه
صحت این مطلب و  نادرستی  نگاه جزنی  

من به  ثابت  بسبت  را  دیکتاتوری  علیه  ارزه 
و عملکرد  ننمود؟! کافی برخوردها  به  ست 

آن   در  فدایی  سازمان  منحرف  رهبری 

پشت   —مقطع سخت  نظرات    که  همین 
بودجزنی   گرفته  تا    —سنگر  کنیم  رجوع 

نام  با  را  سازمان  که  کسانی  که  دریابیم 
دنبال   با  چگونه  بودند  کرده  غصب  جزنی 

به   او  نظرات  رسیکردن  به  د جائی  که  ند 
ی  ای بهمن را در نیمهسهم خود قیام توده

با  مماشات  با  و  داشتند  باز  حرکت  از  راه 

برگ مزدوران  به  حاکم  ارده  مارتجاع 
امکان  امپریالیسته گوادلوپ  کنفرانس  در  ا 

دادند تا نهایتا  اسباب شکست آن را فراهم 
مناسبات   از  جزنی  سطحی   درک  آورند. 

ما از  رژیم امپریالیستی،  ماهیت    ،هیت  از 

و  انقالب،  مسیر  و  نیروها  از  دیکتاتوری، 
ی مسلحانه  باالخره، درک غلط او از مبارزه

می بخوبی  بطن  را  در  و  بتوان  رخوردها 
و  یریگموضع انحرافی  رهبری  های 

چریکهای   سازمان  بر  مسلط  اپورتونیسم 
و   دید  قیام  مقطع  در  ایران  خلق  فدایی 

 .بازشناخت

 

 بسته در  سرمایه داری وا

 جزنی   گانهخصلت های چهار

خصلت چهارگانهجزنی  برای  های  را  ای 
میسرمایه بر  وابسته  که  داری  شمارد 

با   آنها  به  بیشتری  وضوبرخورد  چه  هر  ح 
پدیدهب از  وی  نازل  درک  وابستگی  یانگر  ی 

سرمایه و  امپریالیسم  وابسته  به  داری 

 .باشدمی
لفظ   که  است  واضحی  امر  این  ظاهرا  

عباوابست در  سرمایهره  وابستهت  ی  داری 
در   امپریالیسم.  به  وابسته  یعنی  ایران 

این   که  باشد  آشکار  باید  اصوال   نتیجه 
رشدسرمایه را و    داری  خود  گسترش 

ایران  مدی در  امپریالیسم  نفوذ  بسط  ون 
عبارت  می که  حالی  در  جزنی  اما  باشد. 

میسرمایه کار  به  را  وابسته  برد،  داری 

سرمای این  ههبرای  از  و داری  مستقل  یت 
شود تا آنجا که اولین  امپریالیسم قائل می

سرمایه این  این  خصلت  او  نظر  از  داری 
امپر از  )جدا  خود  که  یسم(  یالاست 

لحاظ کمی و کیفی آنقدر رشد    تواند بهمی
ای از  را به درجه   "بورژوازی کمپرادور"کند و  

امپریالیسم    "تکامل" حال  که  برساند 

  " همکاری "و با آن    تکیه کندتواند به آن  می
 .نماید 

 
شود در ذهن جزنی همانطور که دیده می

پدیده که دو  دارند  وجود  از هم  ی مستقل 

اسم وابستهایهمسر "اش  یکی    " داری 
دیگری   و  نوشته  " امپریالیسم"است  او   .

 :است
سرمایه" خصلت  در  اولین  وابسته  داری 

بورژوازی   کیفی  و  کمی  رشد  ایران 
شر از بورژوازی را  قکه این    کمپرادور است

می تکامل  از  درجه  آن  قادر به  که  رساند 

به می را  حاکم  طبقه  یک  نقش  شود 
نت در  بگیرد.  عهده  به  جه ی تنهائی 

تکیه  امپریالیسم می »طبقه«  این  بر  تواند 
کند و با همکاری او نه تنها به سلطه خود  

در   را  خود  استثمار  بلکه  دهد  ادامه 

 ". رش دهدهای متنوع گستزمینه
 

می نشان  جزنی  تفسیری،  چنین  دهد  با 
تاریخ شکل از  کمپرادور  که  بورژوازی  گیری 

نمی و  بوده  غیرمطلع  ایران  دانسته  در 

که   —یسم در ایرانبا نفوذ امپریال  هاست ک
نظامی و  اقتصادی  قدرت  به  اتکاء  اش  با 

گرفته در  سرمایه  —صورت  ابتدا  دارانی 
کمپرادور(   )بورژوازی  دالل  ظاهر  نقش 

کاالهای   دشدن  کردن  وارد  کار  که 
مواد   کردن  صادر  و  ایران  به  امپریالیستی 

به   ایران  از  امپریالیستها  نیاز  مورد 

امپریا عهده ل کشورهای  به  را  یستی 
امپریالیسم   نفوذ  نتیجه هر چه  در  گرفتند. 

بورژوازی   گشته  بیشتر  ما  جامعه  در 
از طرف  و  نموده  بیشتر رشد  نیز  کمپرادور 

وظایف امپریالی  محول    سم  آن  به  جدیدی 

هم   بورژوازی،  این  نتیجه  در  است.  شده 
گسترش   و  رشد  هم  و  خود  موجودیت 

ایران    خویش را مدیون نفوذ امپریالیسم در
ه به  و  امپریالیسم  است  تابع  خاطر  مین 

بینیم که جزنی  باشد. در حالی که میمی
سرمایه از  تصویری  ایران  چنان  در  داری 

ابسته روی  وچه نام   کند که اگرترسیم می

می به  آن  وابسته  واقع  در  ولی  نهد 
اولین   و  نیست  آن  تابع  و  امپریالیسم 

سرمایه این  که  خصوصیت  است  آن  داری 
سرمایه  قادر به    داراناست  را  بخصوصی 

باالخره   دهد.  رشد  کیفی  و  کمی  لحاظ 

خصلت  سرمایه این  جزنی  نظر  مورد  داری 
خود را  را دارد که آنقدر بورژوازی مربوط به  

میشر به  د  را  طبقه  یک  نقش  که  دهد 
می به  عهده  نوبت  آن  از  پس  و  گیرد. 

می که  امپریالیسم  این  می" رسد  بر  تواند 

و استثمار  ند و با همکاری اک»طبقه« تکیه  

 ر ب نقدی 

 جزنی بیژن راتنظ 
 (دیدگاه  یک دشکافیِلب)کا    

 ( سوم و پایانیفصل )           

 ات خصوصی از جزنی درک

 وابسته  داریسرمایه  

 ایران  در انقالب مختصات از و
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زمینه در  را  گسترشخود  متنوع    " های 
 .دهد

شود  به این ترتیب در اینجا هم معلوم می
کلمات   نزد   "کمپرادور"و    "وابسته"که  در 

را حمل نمیزج واقعی خود  بار  و  نی  کنند 

کلمهمی حذف  با  که  و  بینیم  وابسته  ی 
در   تغییری  جزنی  جمالت  از  کمپرادور 

که   میومفهومی  القاءی  به   خواهد  کند 
نمی برخورد  وجود  در  ما  نتیجه  در  آید. 

کمپرادور  بورژوازی  و  امپریالیسم  به  جزنی 
که  هستیم  روبرو  مناسباتی  مجموعه    با 

ی یکی بر دیگری، بلکه  نه سلطه  مبنای آن

همکاری کار،  نوعی  تقسیم  نوعی  ست، 
مستقل   نیروی  دو  بین  بستان  بده  نوعی 

ب ارتباط  در  که  گرفته  ااست  قرار  ند.  اهم 
می که  برخورد  همانطور  نیز  اینجا  در  بینیم 

جامعه به  برخوردی  جزنی  ایران،  ی 

تحت  -ژورنالیستی  جهان  به  دانشگاهی 
سل  و  امپرهطسلطه  در  الیستییی  ست. 

مناسبات   جزنی،  فکری  دستگاه  در  واقع، 
و   علت  روابط  مرز  از  نهایتا  وابستگی 

نمی فراتر  همین  معلولی  و  ی  ابطهرروند، 
معل و  توضیح  علت  وارونه  یا  گاها  نیز  ولی 

می گرفته  داده  نادیده  اساسا  یا  شود 

 .شودمی

 

 ، حاکمیت بورژوازی بوروکرات

 ی الیستامپریحاصل مناسبات 

را  زج ایران  در  بوروکرات  بورژوازی  رشد  نی 

ناشی از ضعف تاریخی  خود بورژوازی ایران  
می امعرفی  منظور  اینجا  در  ظاهرا     ز کند. 

ایران   است  بورژوازی  ملی  بورژوازی  همان 

و بورژوازی بوروکرات موجود نیز وابسته به  
می جزنی  امپریالیسم  البته  که  باشد 

مورد   این  در  خوچیزی  نمبه  گوید.  یاننده 
بورژوازی   تاریخی   ضعف  اگرچه  گفت  باید 

واقعیتی رشد  ایران  اما  مسلم،  ست 

بخودی را  بوروکرات  توضیح  بورژوازی  خود 
کینم دید  باید  ضعف دهد.  وجود  با  ه 

طبقه کدام  این  ایران،  بورژوازی  ی  تاریخی  
مناسبات   کدام  این  و  اجتماعی، 

پایهاقتصادی که  حاکمیت  ست  های 

رات بر آن تکیه دارد و امکان  کازی بوروبورژو
میحاکمیت مادیت  را  و اش  بخشد؟ 

مناسبات   این  که  است  آن  امر  حقیقت 
امپریالیس مناسبات  بر ت همانا  حاکم  ی 

بورژوازی  جامعه این، رشد  بنابر  ی ماست. 
تاریخی    ضعف  بخاطر  صرفا  بوروکرات 

عامل   بلکه  نیست  ایران  خود  بورژوازی 

درتعیین  ضرواینج  کننده  از  حیاتی  را  ت 
کلیه بر  دولت  از  تسلط  جامعه؛  در  امور  ی 

چهارچوب  در  قدرت  کنترل  و  تمرکز  ضرورت 
کال  یک  در  و  امپریالیستی  از  مناسبات  م 

دیکتا تضمین  ضرورت  و  تأمین  جهت  توری 

  .منافع امپریالیسم ناشی میشود
 

 :نویسداو همچنین می
ضعف تاریخی بورژوازی باعث شده است  "

سر دولمایهکه  آن  تهای  با  رابطه  در  و  ی 
قشر بوروکرات کمپرادور در سیستم نقش  

در  عمده ترتیب  این  به  باشد.  داشته  ای 

بورژوازی بجای  ما  با    اینجا  کالسیک 
 ". زی کمپرادور روبرو هستیمبورژوا

مناسبات   نفوذ  و  بسط  روند  جزنی 
را  سرمایه امپریالیسم  به  وابسته  داری 

می توضیح  که آنگونه  این  گوی  دهد  ی 
بورژوازی  دینرو یکجا  در  که  طبیعی  ست 

از دل آن بیرون می جهد و جایی کالسیک 

آن   بیانگر  نیز  این  کمپرادور.  بورژوازی  دیگر 
منشاء  است از  جزنی  بورژوازی   که 

بر   امپریالیسم  نفوذ  همانا  که  کمپرادور 
 . اطالع بودباشد بیجامعه ایران می

 
جزنی   نظر  در  وابسته  بورژوازی 

را    سخت   "عسلنبور  ز" کوشی 

سهم  می بردن  باال  برای  که  ماند 
شیره از  )یعنی  خودش  گیاه  ی 

بطور  شیره زحمتکشان(  جان  ی 
عمال   ذاتی  و  اغ  بخودانگیخته 

کند. و لذا،  را هم آباد میامپریالیستها  

 :به زعم جزنی
امپریالیست" به  خصلت  امکان  این  ها 

نو  می روابط  سر  درد  بدون  که  دهد 
روابط  ااینجا ج   را دراستعماری   یگزین 

 ". .کهنه استعماری سازند
 

مناسبات   به  برخورد  ی  شیوه  این 

بورژوازی   و  وابسته  بورژوازی  میان 
تاسر تحلیل های  رامپریالیستی در س 

ادامه  قتصادیا جزنی  سیاسی 
از  می آن  بموازات  که  هرچند  یابد 

امپریالیسم   اساسِی  نقش  و  اهمیت 

رانده   سخن  همزمان  بطور  نیز 
او حقیقت را وارونه    ع . به واقشودمی

می امر   دهد.توضیح  واقعیت  در  که  چرا 
حرکت   جهت  که  است  امپریالیسم  این 

فع چگونگی  و  ایران  در  لیت  اسرمایه 

کند و نه  وابسته را تعیین می  دارانسرمایه
بالعکس. و لذا این امپریالیسم است که از 

  " مکیدن شیره جان زحمتکشان" استثمار و  
س ربیشترین  میود  وجود   بردا  ق بل  از  و 

بورژوازی   نصیب  نیز  سهمی  که  اوست 
  .گرددوابسته می

 

 ؟ سلطه گر    امپریالیستهاییا  "شرکای خارجی"

ادامه بر  در  جزنی  بحث،  توضیح  این  ای 

چهارچوب مکانیسم در  وابستگی  های 
به   استعماری  نو  اشاره    4مناسبات  عامل 

 :کند می

  " ی سیستم بر اقتصاد یکپایهتکیه" -1
صنعتیبوا"  -2   -3  "ستگی 

خارجیسرمایه" سنگین  -4  "گذاری 
 ."کنترل بازار خارجی"

واقعیات   به  اگرچه  اینجا  در  جزنی 

می ب رجوع  ولی  آنها  اکند  توضیح  در  ز 
می متوقف  سطح  این  در  او  شود. 

طوری   را  »مکانیسم«ها  یا  عوامل 
می توضیح  مطرح  طوری  و  کند 

روشن  می را  مطلب  عمق  که  دهد 

سیم سازدنمی در  از  ا.  جزنی  که  ئی 
کند، او  بورژوازی کمپرادور ترسیم می

وسباز و ُپر اشتها  ست هایتاجرپیشه
هم   و  شده  ظاهر  دالل  نقش  در  که 

میوخ هم  دش  و  جیب  خورد 
ُپر می را  امپریالیستی  کند.  انحصارات 

تصوری چنین  نقش  با  او  که  ست 

سلطه امپریالیستها در ایران را در حد  

ازِی گویا  واین بورژ»شرکای خارجی«  
وابسته   نام ظاهری  البته  مستقل که 

آورد.  ائین میکند، پرا با خود حمل می
ای چنین  این برداشت را وی در جمله

مییب برای  صنای" کند:  ان  وابسته  ع 

طریق   از  خود  خارجی رشد    شرکای 
دست   جهان  یا  منطقه  بازارهای  به 

 )تأکید از نویسنده این مقاله(.   "یابندمی
 

ری جزنی، وابستگی به این  کدستگاه فدر  
داده می توضیح  این حد  تا  و  در  نحو  شود. 

که بخشی از    —که عوامل برشمردهحالی  

میواقعیت جمله   —دباشن ها  از 
بر  ممکانیس امپریالیسم  سلطه  های 

جامعه ایران هستند و بورژوازی وابسته در  
امپریالیسم   همکار  و  شریک  نه  امر  این 

تابع نقش  عامل    بلکه صرفا  اجرای  بو  رای 

و  سیاست داشته  را  امپریالیستی  های 
آنچه بر خالف  . مثال  گوید،  جزنی می  دارد 

پا"این   یک  اقتصاد  بر  سیستم    " هیتکیه 
عن به  که  باعث  نیست  عامل  یک  وان 

امپریالیسم   به  ایران  اقتصاد  وابستگی 
حاصل   خود  پایه  یک  اقتصاد  بلکه  گشته 

ی تحت  هاسلطه امپریالیسم و یکی از راه

ی خود نگاه داشت ن مردم ما از طرف  هطسل 
اینروست   از  است.  بوده  که امپریالیسم 

گوییم جزنی به جنگ اشکال میرود نه  می
ام اگوجوهر  مثال،  برای  به زعم جزنی ر.  ر 

این طور فرض کنیم که بورژوازی ملی ایران  

را بنیان گذاشته، آیا تولید   "اقتصاد یک پایه "
یک   در  عمده  محصول  )یک  تصاد ق ا"کشور 

پایه مساوی"یک  اتوماتیک  بطور  با  (  ست 
برقرار  این  خیر  یا  مناسبات  وابستگی؟  ی 

  داری وابسته به امپریالیسم است سرمایه

ل عمده را به بالی جان  که تولید یک محصو
می تبدیل  ملت  علیه  آن  باید  آیا  کند؟! 

این  سلطه بر  امپریالیستی  مناسبات  ی 
باید  یا  جنگید،  )نفت(  ه باساسا     صنعت 

جنگ استخراج یا صادرات آن رفت که گویا 
ایرا اقتصاد  وابستگی  بر  به  عاملی  ن 

 امپریالیستهاست؟! 

 
توده سرنوشت  اگر  بر  حاکم خها  ود 

تودهبودندمی اگر  دست  ،  در  را  قدرت  ها 
داشتند، آنگاه استخراج و فروش نفت،  می

خود  بخودی  عمده  محصول  یک  تولید  و 

ابستگی  ولی برای  توانست عامهرگز نمی
در   و مستقل  مردمی  حاکمیت  یک  باشد. 

اقتصادش علت  هر  به  که  به   سرزمینی 
است   گردیده  منحصر  محصول  یک  تولید 

فرودتواند  می از  حاصل  صرف  رآمد  آنرا  ش 
بهبود شرایط کار و معیشت مردم نموده و  

برنامه حال  عین  جدیدی  در  اقتصادی  های 

  ا بتدریج را در دستور کار قرار داده و خود ر
های این شکل از تولید برهاند.  از محدودیت

اسا کنیم،  فکر  این  از  غیر  باید  اگر  سا 
و   بدانیم  واهی  را  استقالل  برای  مبارزه 

پس  ک بگذاریم.  تک  نار  تولید  نه  این 

بلکه   خود،  بخودی  در  محصولی  تولید 
سلطه  حاکمیت  ی  شرایط 

و   ستامپریالیستی ادبار  عامل  که 
جامعه ماوابستگی  اما  ی  حلیل  تست. 

جاری در سطح  چون  اصل  جزنی  از  ست، 

می ا غافل  اصلی   ایراد  این  سلوب  ماند. 
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ندیدن    همین  دقیقا   و  است.  جزنی 
مثا  مامپریالیس به  ایران  دشمن  در  به 

ها و عامل اصلی فقر و فالکت اصلی توده
را  که جزنی  بود  و دیکتاتوری در جامعه ما 

با   مبارزه  که  رساند  آنجا  توری  دیکتا"به 

را استراتژی مبارزه مردم ایران    "شاه   یفرد
مرگ  "   خواند و اعالم کرد که به جای شعار

زنجیریش و سگهای  امپریالیسم  باید  "بر   ،
دی" ر  اشع شاه  بر  حامیان  مرگ  و  کتاتور 

  .را داد "امپریالیستش 
سه    با  جزنی  یا   "عامل"برخورد 

مطرح   "مکانیسم " که  نیز  وابستگی  دیگر 

ت همین  به  وارنموده  در ورتیب  است.  نه 
وابستگی   عامل  آنکه  از  بیش  اینها  واقع، 

ب را  علت  اگر  و  آنند.  معلول  ه  باشند 
هیم  ادرستی بشناسیم و آنرا حل کنیم خو

چه هر  که  از  دید  را  خود  مفهوم  مورد  ار 

می نفت  درآمد  میدهند.    —توانستدست 
نیز می امروز  و   —واندتو هم  صرف عمران 

سرمای گردد،  جامعه  گذاری  هسعادت 
نعتی فراهم آورد، صنایع سنگین را بر پا  ص

ب و  بنیهاسازد،  تقویت  با  آنکه  ی  الخره 
از   اهداف  با  و  کلی،  بطور  اقتصادی کشور 

ازارهای جهانی حضور شده در بش تعیین یپ

قطع  برای  مبارزه  با  البته  اینهمه  یابد. 
امپریالیس حاصل قطعی سلطه  ایران  در  م 

نطق  مد آنوقت  بوشود و اگر جز این میمی
سلطه  از  رهایی  برای  مبارزه  لزوم  ی  و 

بی استقالل  کسب  و  معنا  امپریالیسم 

جزنی می که  گفت  باید  این،  بنابر  شد. 
م  ما  لولعفقط  به  را  میها  نه  نشان  دهد 

 .چیزی بیشتر
 

 "تضاد کار با سرمایه "درک جزنی از 

ه به گمان خود ساختار  جزنی پس از آن ک
کند  می  یاکنون سعجامعه را توضیح داده  

سرمایه مناسبات  مبنای  بر  مثال  داری  تا 
و   تعیین "وابسته  ی  " کنندهنقش 

صفوف   هم  مناسبات،  این  در  امپریالیسم 

متخاصم  انیروه طبقاتی  مشخص  ی  را 
مرحله طریق،  این  از  هم  و  ی  نموده، 

 :نویسد انقالب را توضیح دهد. او می
خلق ما و از جمله طبقه کارگر تنها در   …"

ازی« قرار ندارد و با امپریالیسم  وبر »بورژبرا
کمپرادور بورژوازی  عنوان   —و  به  دو  هر 

استثمارگر همچنین    —عوامل  روبروست. 

ر زیر سلطه  شان و آنها که د کنه تنها زحمت
بلکه  دارند  قرار  داخلی  و  خارجی  استثمار 

ا  در بخش  بقایای بورژوازی ملی که اساس
ودی خود  بورژوازی کوچک به حیات رو به ناب

میا سیستم  دامه  این  برابر  در  دهد، 

خارجی قرار دارد و در نتیجه جزئی از خلق  
می تشکیل  در  را  ترتیب،  این  به  دهد. 

سر وابسته  ایهمسیستم  تضاد داری 
سرمایه   با  کار  تضاد  سیستم  اساسی 

بطور مطلق نیست بلکه تضاد خلق )یعنی  

خردهکارگر دهقانان،  و  ان،  بورژوازی 
ملی امپبورژوازی  با  بورژوازی ر(  و  یالیسم 

که  جاست  این  از  هم  است.  کمپرادور 
جامعه ما در مرحله انقالب سوسیالیستی  

نمی رهائیقرار  خصلت  و  خش  بگیرد 
را آن  انقالب    انقالب  مرحله  در  نهایتا 

 ". .دهد ای قرار میدمکراتیک توده

جزنی   فکری  دستگاه  در  اساسی  خطای 
اش بدان  نوشته  این  ابتدای  در  اره شد  که 

می  رد پیدا  بروز  باز  جزنی  اینجا  کند. 
مکانیکیبواسطه گرائی   عینی  اش،  ی 

تشکیل واحد  دهندهاجزاء  ارگانیسم  یک  ی 

اش( را  بستگانامپریالیستی و وا  )بورژوازی
و   بطور مستقل  که  مجرد  اجزائی  همچون 

با هم داوطلبان و  گرفته  قرار  در جوار هم  ه 
شده میهمسو  نظر  در  او  گیرد.  اند 

ی ارگانیک موجود میان این دو جزء را رابطه
کند و لذا ماهیت این رابطه را نیز  درک نمی

نمی نمیبدرستی  و  شناساند.  شناسد 

ک دستگاه    هچرا  در  جزنی  آنها  فکری 
قائم پدیدار  بههمچون عناصری  ذات در نظر 

هم گردنمی با  مکانیکی  ارتباطی  در  که  د 
  ، یکی به قرار گرفته و در مجرای این رابطه

در دستگاه   است.  یافته  وابستگی  دیگری 

این   جزنی  و   "وابستگی "فکری  ماهیت 
ظرفیتی مکانیکی دارد. به همین دلیل، او  

مشاهد بمث هاز  رابطه  این  رابطهی  ای  ابه 
نقش   و  رابطه  لذا  و  است  ناتوان  ارگانیک 

بورژوازی وابسته نسبت به بورژوازی  تبعی   
او و    امپریالیستی عمال در تحلیل  ا  یغایب 

ست. از اینروست که  کمرنگ و صرفا  لفظی

در   که  واقعیت  این  گفتن  برای  اینجا  در  او 
سرمایه حاکمیت  وابسته،  شرایط  داری 

ااتض سرمایه  و  کار  مناسبات  د  مجرای  ز 
می عمل  بعبارتی  امپریالیستی  و  کند 

با  الشتحت دارد  قرار  مناسبات  این  عاع 

 :کند کهگری بیان میناشی
سیس" سرمایدر  تضاد هتم  وابسته،  داری 

ه اساسی سیستم، تضاد کار با سرمایه ب
 ." طور مطلق نیست

 

واژه درست    " مطلق" ی  بکارگیری  اینجا  در 
در ا  کاز  جزنی  ناشی  مکانیکی   مقوالت  ز 

یک  می در  را  دو  هر  نیست  قادر  او  شود. 
ی واحد و ارگانیک؛ یعنی همچون  مجموعه

بفهم بدرستی  و  ببیند  ارگانیسم  د،  یک 
کند تا  استفاده می  "مطلق" ی  واژه  پس از

به زعم خود نشان دهد که هم این است  

و کار  تضاد  هم  یعنی  آن؛  هم  سرمایه    و 
سم. هر دو م خلق و امپریالیهوجود دارد و  

تأکید   باید  نیز  امر  واقعیت  در  البته  هم.  با 
کرد که بله، هم این است و هم آن، منتها  

هنگ آن.  دیالکتیکی   معنای  که  به  امی 

مبارزهئت از  وری  و " ی مسلحانه  تضاد خلق 
عنوان    "امپریالیسم اصلی"به   " تضاد 

میجامعه صحبت  ما  می  نظورش  کند 
تضا وجود  بع  دکتمان  سرمایه  و  نوان  کار 

نظام   در  اساسی  تضاد  یا  تضاد  اساس 
تضاد  سرمایه که  چرا  نیست.  داری 

داری سرمایه  نظام  در  صرف    —اساسی 

بودن   وابسته  از  امپرینظر  بودن  ایا  لیستی 
و    —آن کار و سرمایه است  همچنان تضاد 

مناسبات   برقراری  با  واقع،  در 
تض این  نمیامپریالیستی،  منتفی  گردد اد 

تحتکبل تضاه  بر الشعاع  حاکم  اصلی   د 

می قرار  در  جامعه  اینکه  یعنی  و  گیرد 
آن عمل می از طریق  و  آن  کند.  چهارچوب 

می داینطور  توضیح  را  مطلب  نه  توان  اد 
همهنای بگوییم  بیاییم  این  که  هم  اش 

 .نیست بلکه آن هم هست

 

 ن استدالل جزنی در مورد مرحله انقالب در ایرا

ب ما  دیگر،  طرف  و    ااز  دقت  عدم  این 

روبرو  ن جزنی  بیان  در  دیگر  اروشنی  
 :هستیم که 

انقالب   …" مرحله  در  ما  جامعه 

نمی قرار  خصلت سوسیالیستی  و  گیرد 
نهایتا در مرحله    اب، آن ربخش انقال رهائی

 ."دهدای قرار میانقالب دمکراتیک توده
که   است  مارکسیسمی  نوع  چه  این  آخر 

و جز    استدالل بهتر  بیانی  ندارد که:  او  ین 

رهائیچو" استن  پس    "بخش 
نیست" چون ".  " سوسیالیستی 

و  رهائی دمکراتیک  انقالبی  است  بخش 
انقالب  "ست ایتوده که  گویی  ؟! 

ان ماهیتا  انقالبی  وترا نمیسوسیالیستی  
انقالب  رهایی آیا  دانست!  بخش 

اقشار    —سوسیالیستی بسیج  بواسطه 

خرده بورژوازی  بورژوامختلف  علیه  زی 
دمکراتیک  انقالب  —ریالیستیپام حقیقتا  ی 

توده نیز  نیست و  انقالب    ؟ای 
دمکراتیک و  سوسیالیستی  ترین 

دمکراسی   ایتوده و  انقالب  یک  نوع  ترین 

چگواجتماعی مینست.  چنین  ه  با  توان 
روشن کرد؟  اللی مرحلهداست  را  انقالب  ی 

سردرگمی از  برخی  دستگاه  اینها  های 
بی البته  که  است  جزنی  این    ش فکری  از 

 .تشریح نداردنیاز به 

 
و   الکن  بیان  این  و  سردرگمی  این 

التقاطی از  من،  نظر  به  گری  مبهم، 
جزنی   فکری  دستگاه  در  فلسفی 

رسد  نظر میباه چنین  گ  گیرد. نشأت می
سخن   زبانی  به  دارد  سعی  جزنی  که 

نیست. مأنوس  آن  با  که    ( ۳) بگوید 

گ قبال  که  تعاریف،  همانطور  شد،  فته 
و تژهامعانی،  مضامین،  مقوالت رمها،  ها، 

و شدهشناخته سیاسی  اقتصادی،  ی 
دستگاه   در  استفاده  محض  به  فلسفی 

و   رایج  کاربرد  و  مفهوم  جزنی،  فکری 

دهند. این امر ست مید د را از  متعارف خو
مشاهده   جزنی  کتاب  سرتاسر  در 

 .شودمی
 

و   طرح  به  بیاندازیم  نگاهی  حال 
رفیق    توضیح سوی  از  امور  همین 

 .حمدزادها

ه ضمن اشاره به تحوالت عینی در  احمدزاد 
اقتصادی جامعهساختار  ایران،  سیاسی  ی 

و توضیح تاریخی نفوذ امپریالیسم در ایران  
تأث تشریح  آن  و  ساختار  دیرات  ر 

با  اقتصادی ارتباط  در  جامعه،  سیاسی 

 :نویسد ی انقالب در ایران، میمرحله
مرحله" با    مسئله  بايد  نیز  را  وجه  تانقالب 

خصوصی اين  و به  استقرار  با  کرد.  حل  ات 
نخست   امپريالیستی،  سلطه  بسط 

تقسیم قدرت سیاسی میان فئودالیسم و  

فئودالیسم تبديل  و سپس  به    امپريالیسم 
نابودی  افئود باالخره  و  وابسته  لیسم 

رشد   هنوز  ملی  بورژوازی  فئودالیسم. 
، ضعیف  نکرده، تحت فشار سرمايه خارجی

تشکل   امکان  دست  طشده،  از  را  بقاتی 
رود.  تدريج از میان میدهد و باالخره بهمی

نمی ملی  بورژوازی  ترتیب  يک  بدين  تواند 

دهد.   تشکیل  را  سیاسی  مستقل  نیروی 
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طر مبارزاز  امپريالیستی،    هفی  سلطه  با 
يعنی سرمايه جهانی، عناصری از مبارزه با 

از طرف ديگر    خود سرمايه را در بر دارد. و 
م مبارزه  تودحتاين  وسیع  بسیج  ها  هاج 

انقالب   از يک  اين دلیل عناصری  به  است. 

مبارزه   اين  بطن  در  نیز  سوسیالیستی 
جريان   در  و  شده  متولد  ضدامپريالیستی 

 ."…کند رشد می شروع به  مبارزه
مرحله احمدزاده سپس  را  رفیق  انقالب  ی 

با ترسیم سیمای واقعی نیروهای طبقاتی  
ای عینی  هدر آن و با تشریح ظرفیتدخیل  

 :دهدآنها، چنین توضیح می و تاریخی

 
که  " دلیل  اين  به  ملی  بورژوازی 

نمی مبارزهماهیتاً  چنین  در  ای  تواند 
ی  خ ايط تاريپیگیر باشد، و به دلیل شر

سرمايه   با  پیوندهايش  و  وجودش 

توده بسیج  در  و  خارجی،  مردد  ها 
داليل  به  نیز  دهقانان  است.    ناتوان 

خود تولید  مادی  یچگاه  ه  شرايط 
مستقل    توانند نمی نیروی  يک 

بدين   و  دهند.  تشکیل  را  سیاسی 
پرولتاريا   رهبری  تحت  بايد  يا  ترتیب 

بورژوازی   به  را  خود  يا  و  گیرند  قرار 

تنبسپ باقی  هارند.  که  نیروئی  ا 
اگر  می پرولتاريا  است.  پرولتاريا  ماند 

چه از لحاظ کمی ضعیف است، اما از  
ک بسیا لحاظ  تشکل  امکان  و  ر  یفی 

پرو است.  بعنوان  قدرتمند  لتاريا 

سلطه   دشمن  پیگیرترين 
به   اتکا  با  و  فئودالی،  و  امپريالیستی 

بین مارکسیسمتئوری  -المللی 
می بلنینیسم  و  رهبرتواند    ی ايد 

عهده   بر  را  ضدامپريالیستی  جنبش 

تفاوتهای   که  اينجاست  در  بگیرد. 
بورژوا  انقالب  دمکراتیک  -اساسی 

انقالبهای  طر  با  نوين  رژوائی  بواز 
شود. گرچه هدف  کار میکالسیک آش

سلطه   قطع  انقالبی  چنین  عاجل 
فئودالیسم   نابودی  و  امپريالیستی 

نابودی   آن  عاجل  هدف  و  است، 

خصوص بورژوا مالکیت  نیست،  ئ ی  ی 
مبارزه،   ضدامپريالیستی  خصلت  اما 

ها، رهبری پرولتری مبارزه  بسیج توده

هرگون  که  امر  اين  روابط  و  بقاء  ه 
برقراری  تدريج موجب  ی بهارد سرمايه

و   امپريالیسم  با  نزديک  پیوندهای 
گرفتن   قرار  او  سلطه  تحت  سپس 

داده،   هم  دست  به  دست  است، 

را سوسیالیستی  انقالب  در    نطفه 
بورژواا بطن   و  -نقالب  نوين  دمکراتیک 

در جريان رشد آن ايجاد کرده و خیلی  
 ."…پروراندزود می

 
تکلیف    همبینیم، در اینجا، میهمانطور که 

جامعهبورژوازی   در  بروشنی  ملی  ما  ی 

گردد، و هم اینکه چرا انقالب در معلوم می
رهبری    —ایران نیازمند  که  حال  عین  در 

بالانق   —پرولتاریاست اسطه  والبی 
اگرچه   اینکه،  یا  و  نیست.  سوسیالیستی 

اولیه نابودی  هدف  ایران  در  انقالب  ی 

بورژ خصوصی   در  مالکیت  اما  نیست  وایی 
انقال ح  عین این  در  در  ال،  هیچ عنصری  ب 

ی کارگر درون صف خلق نیز به غیر از طبقه
جنبش  شایسته هدایت  و  رهبری  ی 

و   نیست  امپریالیستی  ضد  و  دمکراتیک 
بايد رهبری جنبش  یم" وست که  ا و  تواند 

 ( 4) ."ضد امپریالیستی را بر عهده بگیرد

اینجا، هم جهت بی این  گیری انقالپس در 
رو بطور  هم    شن جنبش  و  شده  بیان 

دیدگاه،  ظ این  در  آن.  آنی  و  عینی  رفیت 
تاریخی    در ماهیت  ناروشنی  و  توهم  هیچ 

بورژوا  انقالب  در  طراز  -بورژوازی  دمکراتیک 

ندانوین   اعالم  روجود  صریح  بطور  و  د 
که:  می روابط  "شود  بقاء  هرگونه 

بهسرمايه برقراری  داری  موجب  تدريج 
امپريالیسم  پیوندهای   با  سپس  و  نزديک 

 ( 5) ."قرار گرفتن استتحت سلطه او 

بورژوا انقالب  انقالب،  اگر  دیدگاه،  این  -در 
گردد بدین  دمکراتیک طراز نوین قلمداد می

نشده و  انجام  تاریخی    معناست که وظایف 
یا ناتمام بورژوازی ایران در تکامل جامعه از  

سرمایه به  در  فئودالیسم  و  اکنون  داری، 
دمکراتیک، انقالب  رهبری  ت  این  حت 

خود   ی  طبقه طوالنی   روند  در  و  کارگر 

می متحقق  نه  انقالب  اینجا  گردد. 
ملی" طبقه  "بورژوازی  و بلکه  کارگر  ی 

  .ست اانقالب  رهبری اوست که راهنمای

جزنی را  این بخش از نقد نظرات    در اینجا 
اماپایان می دهم تأکید کنم که این    .  باید 

جزنی نظرات  نقد  پایان  معنای    یست ن  به 
سرآغازی بر آن می باشد. با    به واقعبلکه  

از   این که سه فصل منتشر شده  به  امید 

و   نادرست  نظرات  بخش  روشنی  نقد  این 
   .اشد بنی بوده انحراف از مارکسیسم جز

 پایان
 الف. بهرنگ 

 2021جون   - 1400تیر 
 

 :توضیحات

قلدر  -1 مردک  این  مصرف  تاریخ  انقضای 
ر عزل او را  خبواقعا جالب و آموزنده است.  

انگلیسیاربا ابالغ  بان  وی  به  اینگونه  اش 
ممکن است اعلیحضرت لطفا  از  " کنند:  می

گیری کرده و تخت را به پسر سلطنت کناره

اگذار نمایند؟ ما نسبت به  وولیعهد    ارشد و
از و  داریم  مساعدی  نظر   ولیعهد 

مبادا سلطنت کرد.  خواهیم  حمایت  اش 
راه که  کنند  تصور  دیگری    حلاعلیحضرت 

 " .وجود دارد
 .اشاره به شعر معروف میرزاده عشقی -2

از   -۳ بعد  و  قبل  جزنی  ادبیات  به  نگاهی 

مبارزه تئوری  سوی  تدوین  از  مسلحانه  ی 
در  ه احمدزاد  رفیق را  محسوسی  تغییر   ،

می نشان  جزنی  اآثار  که  جزنی  ز دهد. 
خلق    —او فدایی  چریکهای  ظهور  از  پیش 

ع به چرایی و  اجهیچ اثر تئوریکی ر  —ایران

مبارزهچگو دست  نگی   در  مسلحانه  ی 
رفیق   نظرات  انتشار  از  بعد  نیست، 

و   کتاب  چندین  سال  سه  ظرف  احمدزاده 
زندان    هجزو از  بیرون  میبه  و  روانه  کند 

. غیر گیردلقب می  "پدر معنوی آن"ناگهان  

جزنی   که  بگوییم  اگر  نیست  واقعی 
رفیق   اثر  در  که  موضوعاتی  از  بسیاری 

بزااحمد را  شده  مطرح  نوعی  ده  ه 
یا   فهمیده  را  آنچه  هر  و  کرده  بازنویسی 

نفهمیده، خوشش آمده یا نپسندیده را به  
با نگاه خودش ویراسته و   سبک خودش و 

 .است رضه کردهع

مبارزه -4 احمدزاده،  ی مسلحانه؛  مسعود 
 .استراتژی، هم تاکتیکهم 

 همان مرجع.  -5

 ! یتی ننگ بر خائنان و سازشکاران اکثر! "استوارتر از همیشه "           
گذشت.س 40 آنروز  از  و   40 ال  اکثریت  جریان  که  گذشت  روزی  از  سال 

  رآشکا  بوسیآن با نگارش و انتشار نوشته ضمیمه بار دیگر به پا  سردمداران 

  و وابسته به   جمهوری اسالمی رفته و نوکری خود به این حاکمیت ضدخلقی 

 امپریالیسم را در راه به خاک و خون کشاندن بهترین فرزندان  
 ه نمایش گذاشتند. ب  قهای ماخل 

را بخوانید.  آنروز 40 نوشته  و  آنروز گذشته  از  از به خاک و 40 سال    خون  روز 
مبارزان   از  بسیاری  خیابانکشیدن  این  در  که  ببینید  و  بود  گذشته    کاسهها 

اند. و به  دادهسرمایه با چه وقاحتی فریاد خیانت و خباثت خود را سر    لیسان
کارزار    راستی  در  و که  نامبار خ   خیانت  و  ک  باثت دست سلف  توده  خود حزب 

 اند. آن را از پشت بسته رهبران خائن 

   تاریخ ایران سراغ دارید؟کاران در تر از این جنایتبه راستی آیا پلیدتر و خائن
 

تا آنان  مرگ  با  تنها  فتاپور  و  نگهدار  چون  خائنانی  و  اکثریت  پاک    ننگ  حدی 
   بخشم.کنیم و نمیفراموش نمی  شود.می

 

 1400 تیرماه 10
 ر ثانی ناد 
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 یدنداگر از تو درباره  غزه پرس 

 گو به آنها ب

 در آنجا شهیدی است 
 که شهیدی را حمل می کند

 و شهیدی 
 از وی عکس میگیرد 

 و شهیدی 
 او را بدرقه می کند 

 ( 1) و شهیدی بر وی نماز می خواند

نویسنده    دمحمو  و  شاعر  درویش 
 فلسطین 

ناصر  1) حمزه  دیروز  11(  برای  ساله 
کشته شدن پدرش گریه میکرد امروز  

   ه.......حمز ما برای کشته شدن  

  
اسرائیل جنایتکار  ارتش  اخیر  به    حمالت 

و فلسطینی  های  وحشیانه    توده  بمباران 
منجر  که  آنها  کاشانه  و  و   خانه  خاک  به 

و مردمان بی    کودکان  و   خون کشیدن زنان
خونین  گشت  فلسطین دفاع   صفحه   ،

س تاریخ  بر  جنایتدیگری  و  کشتار   راسر 

اسرائیل  اربابان   دولت  و    امپریالیست  و 
صهیونیستش  حا مردم  میان  علیه  بر 

 فلسطین افزود. 
 

دولت صهیونیستی اسرائیل در ادامه  

اش،  ددمنشانه  کشتارهای  و    جنایات 
انسانهای   کشتار  و  تهاجم    بی دلیل 

در نوار غزه را "موشک  خیر خود  ا گناه  
دیگر   و  حماس  گروه  جریانات  پرانی" 

وابسته    که آنها را  -اسالمی  ارتجاعی 

جمهوری   رژیم  داندمی  اسال به    -می 
  اوال نگفت که این دولت  اعالم کرد. اما  

کاشانه   و  خانه  کردن  بمباران 
غزه   در  نظامی  غیر  چه  زحمتکشان 

ه ضد  روادعای مبارزه با گ  به   ارتباطی 
جریانات ن ا دیگر  و  حماس    قالبی 

غیر قابل    این امر  و ثانیا  دارداسالمی  

که   است  اخیر  انکار  وحشیانه  حمله 
اسر سرکوبگر  ادامه  ائیارتش  در  ل 

ضد   های  نسل  مردمیسیاست   ،
کشی و باز پس گیری خانه و کاشانه  

صورت  توده های زحمتکش فلسطین  

آن    موشک پرانی حماس  گرفت که با
   ود. نمرا توجیه 

 

بارا خانواده    نیز بیرون راندن تعدادی از    ین 

از  های   جرّاح محلهفلسطینی  در   شیخ 

مهاجران   دادن  اسکان  و  المقدس  بیت 
حمله  ئیاسرا اصلی  دلیل  آنها  جای  به  لی 

تحت   های  فلسطینی  به  آنان  ددمنشانه 
خود   که  بود  غزه  نوار  در  تصمیم  ستم  این 

قرارداد سال   با  اسرائ1956مغایر    و یل  بین 
اسرائیلی  اردن    تدول مقامات  میباشد. 

  فلسطینی زمین هائی که  مدعی آنند که  

آنها   ساخته   ها خانه های خود را بر روی 
متعل در  ق  اند،  که  میباشد  یهودیانی  به 

در    را خریده اند.  زمین ها    قرن نوزدهم آن
پیشین  مشاجرات  در  که  زمین  آن    ،حالی 

توسط   این  ها  اختیار  در  ملل  سازمان 

است. از سوی  شده  اده  قرار د  ده هانواخا
در شرایطی مطرح می شود    ادعادیگر این  

ب  که   اسرائیل  صهیونیستی  زور  ه  دولت 
فلسطین و با حمایت م  جنگ و کشتار مرد

جنایتکار   های  از  امپریالیست    70بیش 
را   فلسطین  سرزمین  که  است  سال 

و مردم فلسطین را مجبور به  اشغال نموده  

خان  سرزمین  ترک وو  کرده خود    هن کاشا  ه 
ملت    ،است شده  سبب  که  جنایتی 

بدون    فلسطین  ملت  یک  عنوان  به  امروز 
 کشورهای دیگر شود. سرزمین آواره 

 

ت  نظر  "اعالمیه  ریخی  ااز  زمانیکه 
انگلیس   امپریالیسم  بالفور"بوسیله 

تشکیل   یهود"  "آژانس  و  شد  نوشته 
پوشش   با  یهودیان  مهاجرت  گردید، 

فلسطین   به  شتشد قانونی    ه ب   .دید 

امر   این  منطقی  و  طور  اعتراضات  با 
ساکنین   شدید  های  مخالفت 

بودندفلسطین   مسلمان  چه  و    چه 
  آن  هو با این ک  مسیحی مواجه گردید

آمیز  ا مسالمت  شکل  به  عتراضات 
انگلستان صورت   علیه سیاست های 

گرفت،   سال  می  تابستان    1929در 

با   انگلیس و صهیونیست ها  سربازان 
جن های  معبگی  گلوله  رضین  ته 

از    کرده   تیراندازی  بیش  از    350و  نفر 
فلسطینی ها را قتل عام و صدها نفر  

را زخمی و تعداد بیشماری را دستگیر  

انهای قرون وسطایی خود  ه زندنو روا
 کردند. 

 

تشویق   با  دوم  جهانی  جنگ  از  بعد 
و    مامپریالیس خصوص انگلیس  به 

آ از امپریالیسم  ها  صهیونیست  و  مریکا 
جهان  سرا به  مسر  یهودیان  هاجرت 

فلسطین سرعت بیشتری بخود گرفت. در  

و    1948آپریل    9 تروریستی  سازمان 
مناخیم  رهبری  به    نژادپرست"ایرگون" 

دولت  یک   -ین بگ سابق  مسئولین  از  ی 
روستای      -اسرائیل  حمله    "دیریاسین "به 

از   بیش  و  از   250کرده   این    نفر  ساکنان 
عام   قثل  را  نی  نمودندروستا  از که    می 

این جنایت فجیع از زنان و کودکان   انیان  بقر

بود  گناه  ایجاد  ند.  بی  قصد  به  جنایت  این 
صورت   فلسطین  مردم  میان  در  وحشت 

ت راآا  گرفت  سرزمین    نها  ترک  به  مجبور 
هائیخود   جنایت  چنین  انجام  با  از    بکند. 

رژیم    9روز   موجودیت  اعالم  روز  تا  آپریل 

بیش    1948مه    4اشغالگر اسرائیل یعنی  
ساکنان    هزار  ۳00  زا از  سرزمین  نفر 

 فلسطین به کشورهای عربی گریختند. 
 

دیگر   جمعی  دسته  کشتارهای  از 
ان از کشتار  میتو اسرائیلی ها در فلسطین  

(  1956( عکا ژوئن )195۳ایکریت در سال )

در  196۳)  کفرقاسم که  برد  نام  مامی  ت ( 
ت فجیع و ضد بشری امپریالیست  ااین جنای

حمایت و   وسیعا بهس  ی ا و انگلمریکآهای  
اسرائیل   صهیونیستی  دولت  از  پشتیبانی 

یاد اختند.   دپر سالهای  کشتارهای  از  بعد 

فلس میلیون  یک  حدود  از    طینیشده 
نهصدهزار فلسطینی    و  مجموع یک میلیون 

الی، آواره گردیدند. آنان  غساکن مناطق اش
مصر،   سوریه،  لبنان،  اردن،  غزه،  نوار  در 

ها کمپ  در  پناهند عراق  اسکان گی  ی 

 داده شدند.  
 

در جنگ شش روزه اعراب و   1967در سال  
اسرائیل   صهیونیستی  دولت  نه  اسرائیل 

فلسطین تنها   بخ   خاک  از  هائ  ش بلکه  ی 
عربی کشورهای  های  به    نیز  را  سرزمین 

آورد.   در  خود  این    البتهاشغال  رغم  به 

ی جنگنده  پیروزی در نبرد الکرامه از نیرو ها
شکست خو  فلسطینی    ، ردسختی 

برای   بزرگی  رسوائی  به  که  شکستی 
بر شکس مبنی  اسرائیل  دولت    ت تبلیغات 

از   شد.   بدل  اسرائیل  ارتش  بودن  ناپذیر 

الف  در تتشکیل  پیروزی    1964  ح  سپس  و 
تدریج سازمانهای    به  1967نبرد الکرامه در  

فلسطنی گسترش یافتند و سازمان هایی  
و   فلسطین"  آزادیبخش  مانند"سازمان 

بر"جبه خلق  بوجود    ای ه  فلسطین"  آزادی 
آمد و باعث پیوستن  هزاران جوان عرب به 

 این سازمانها گردید. 

 
دو علیه  مبارزه  گسترش  با    لت بنابراین 

امپریالیسم امریکا و صهیونیست    ائیل، اسر
به   را  عربها  نیکسون"  "دکترین  طرح  با  ها 

جنگ عربها کشاندن و برای شکست دادن 

رب  ن عز مرتجعیجنبش انقالبی فلسطین ا 
اردن،   سابق  پادشاه  حسین  ملک  مانند 

شان برای طرح  مطلوب    یکی از چهره های 
ملک   کردند.  استفاده  نیکسون"  "دکترین 

سوی  ش  ارت   باحسین   از  شده  تجهیز 

و   پشتیبانی مستشاران  آمریکا  و  کمک  با 

 صهیونیسم و خلق فلسطین 
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اردوگاههای   محاصره  به  امریکایی 
زد دست  این فلسطینی  جریان  در   .

روز    در طی  و  محاصره و جنایت کشتدو  ار 
  5ضد بشری بوسیله ارتش اردن، بیش از  

نیروهای مبارز و آواره را به قتل  هزار نفر از  

کشتاره دیگر  از  جنارساند.  یتکارانه  ای 
فلسطین میتوان به کشتار دشمنان مردم  

شتیال"اردوگاههای   و  توسط    " صبرا  که 
  و با حمایت ارتش اسرائیل فاالنژهای لبنان  

داد اشرخ  کرد.،  در  فا  اره  لبنان  النژهای 
روز   محاصره   1982سپتامبر    16عصر  با 

به    "صبرا و شتیال "دوگاه پناهندگان  کامل ار

ص تا  و  برده  یورش  روزآن    18شنبه    بح 
از   سپتامبر به وحشیانه ترین شکل، بیش 

نفر از آوارگان فلسطینی و لبنانی را   ۳500
 د. به قتل رساندن

 

ها ه  گابه اردو  مزدوران فاالنژ پس از رسیدن
عام   قتل  به  ها شروع  گاه  اردو    ساکنان 

ح  کردند. کشتارها  در شباین  با   تی  نیز 
توسط   اردوگاه  محوطه  کردن  روشن 

آنان به زور وارد   .امه داشتی ها اداسرائیل 
فلسطینی   و  شدند  می  مردم  های  خانه 

بستند می  رگبار  به  را  خواب  در  در    .های 

مورد   عبدالطیف"  این  زین  از  ی"وجنات  کی 
بدجا جنایت  ن  این  گوید:  ربردگان  روز  "می 

پناه  غزه  بیمارستان  به  آنها    جمعه  و  بردم 
و  کردند  محاصره  را  ما  شنبه  صبح 

شامل زنان و کودکان   ا را کهفلسطینی ه

نیز می شدند از دیگران جدا کرده و به یک 
اثر   بر  که  هایی  چاله  در  و  بردند  ورزشگاه 

انداخنه   بود،  شده  حفر  گفتند، بمباران    و 
دراز بکشند سپس بر روی همه آتش    همه

بولدو سه  با  آخر  در  و  روی گشودند  بر  زر 

 . " آنها چه زنده و چه مرده خاک ریختند
 

د جیکی  از  مردم  یگر  درحق  که  نایاتی 
دست   کشتار  گرفته  صورت  فلسطین 

  1976اوت    12جمعی فلسطینیان در تاریخ  
مسیحیان   دست  به  لبنان  در  زعتر  تل  در 

ائیل بود که در جریان  ه اسروابسته بفاالنژ  

کشته    ۳000تا    1500آن   فلسطینی 
 شدند. 

 
آری واقعیت این است که صهیونیسم  

ناسیونالیستی  جریان  و    متعصب   یک 

ایدئولوژی    ارتجاعی  به  که  است 
بدل   اسرائیل  تجاوزگر  دولت  رسمی 

بور به  متعلق  و  است  ژوازی  گردیده 
طی سالیان    این جریان یهود میباشد.  

که زدرا  آن  شا  ی  اهداف  هستیم  هد 
را   احساسات  خود  کردن  تحریک 

ملی   های  تعصب  و  ناسیونالیستی 

علیه   مبارزه  با  صهیونیسم  پرچم  زیر 
م  و    قرار  ترقی نیروهای  به حربه  داده 

و   ارتجاعی   محافل  خدمت  در  ای 
است گردیده  تبدیل    . امپریالیستی 

با  صهیونیست   را  یهود  بورژوازی  ها، 

امری انحصاری  دیگمحافل  و  ر  کا 
کرده  کشور ادغام  امپریالیستی  های 

از    .اند امپریالیستی  قدرتهای 
آن  صهیونیسم   اصلی  محتوای  که 

ضد   و  طلبانه  جنگ  شوینیسم 

میبکم توطئه  تاکنون  اشد  ونیسم  در 

های   جنبش  ضد  ملی،  ضد  های 
سود   سوسیالیسم  ضد  و  آزادیبخش 

برند. بردفراوانی   می  و  واقعیت    ه  این 
خالصه طور  به  که  آنها   ها  شد    اشاره  به 

اشغال   و  جنایات  فلسطین  سرزمین  تاریخ 

اربابان   و  ها  صهیونیست  توسط 
امپریالیستی اشان بر علیه خلق فلسطین  

 . میباشد
 

کشتار  حمالت    و  غزه  به  اسرائیل  کنونی 
فلسطین   گناه  بی  گذشته چهم مردم    ون 

سرکوبگر نیروی  یک  به    تهاجم  اشغالگر  و 

آنان   کشی  نسل  و  فلسطین  مردم 
دلیل هم دولت اسرائیل   به همین  . میباشد

ارتجاع و بزرگترین منبع   خود بارزترین جلوه 
ستم   تحت  مردم  سرکوب  و  امنیت  تهدید 

بوده   باشد. منطقه  می  دولت    و  این 

اشغالگر   و  توسط  جنایتکار  همواره 
خصوص  به  و  امپریالیسم    امپریالیستها 

شده  پمریکا  آ با بتواند  تا  است  شتیبانی 
باز   ار سیاسدست  های  را  تجاعی خت  ود 

کل توده های تحت    ومردم فلسطین  علیه  
 .پیش ببرد ستم منطقه خاورمیانه

 

یک   هم  حماس  که  نیست  شکی 
ارتجاع اس نیروی  اسالمی  که  ی  ت 

آوردن   بوجود  در  اسرائیل  دولت  خود 
مقابل   در  نیرویی  عنوان  به  آن 

در   فلسطین"  گردان  خود  "حکومت 

عربی   نوار  و  که غزه  زمانی  سر  یا  در 
سازما  عرفات آزادیبخش  و  ن 

بودند،  آن  راس  در  نقش    فلسطین 
ارتجاعی   جریان  این  و  داشته 

جهان  همانطو و  ایران  مردم  که  ر 

  تا حدی   آن هستند،  سالهاست شاهد
رژیم   پشتیبانی  و  حمایت  تحت 

جریان   میباشد.  اسالمی  جمهوری 
سال   در  حماس  در    2006ارتجاعی 

این   در  و  رسید  قدرت  به  غزه  نوار 
نی  قهمنط مسلط به  شد.   روی    بدل 

همین مبنا است که دولت اسرائیل  بر

منطقه  در  خود  جنایتکارانه  را    اهداف 
گوناگون    با های  ببهانه  رابطه  ا  در 

بردپیش  حماس   اسرائیل      .می  دولت 
جریانات ارتجاعی دیگری مانند  از  همچنین  

غیره   و  هللا  حزب  اسالمی،  جهت  جهاد 

ود پیشبرد سیاستهای ضد مردمی خود س
این برده   به  تا مبارزات    بهانه می کوشد  و 

صهیونیستی   ضد  و  امپریالیستی   ضد 
ند. واقعیت  به انحراف بکشامنطقه را  مردم  

این اس اتلخ  سرائیل همانطور  ت که دولت 
گردید اشاره  آن  به  دستاویزهای    که  با 

پرانی وچگوناگون   موشک  و    ن  حماس 

زنان،   دیگر،  وابسته  و  ارتجاعی  گروههای 
نوجوانکودکان مردا،  اقشار  ان،  دیگر  و  ن 

را مورد حمله   و کارگر فلسطین  زحمتکش 
دهد و با ادعای اینکه  و تجاوز و قتل قرار می

خ از  حماس  مردگروه  های  موشک  انه  م 

مدارس،   بیمارستانها،  کند  می  پرتاب 
درمانی،   مراکز  مسکونی،  ساختمانهای 

می   خون  و  آتش  به  را  غیره  و  آموزشی 
مضحک  ن ادعای  آنها ای   . با این همهکشاند

گویا   که  دارند  هم  حمله را  مورد    مناطق 

با  ه البته می کنند ک  به دقت انتخابرا  خود

ی  غیر نظامی بدر نظر گرفتن کشتار مردم  
از    دفاع مشخص می شود که منظورشان 

باشد  می  چه  مورد    .دقت  مناطق  آری، 
و با دقت  درستی  ه  بدولت اسرئیل  حمله  

آنهاانتخاب   شوند.  ی  اختمانهاس  می 

مردم که  را  ، بیمارستانها و غیره  مسکونی
گناه   ارتش  بی  وحشیانه  بمباران  حین  در 

برند   می  پناه  مکانها  این  به    را اسرائیل، 
م و  انتخاب!!  کنند  انسان،  ی  شکارچیان 

را   شده  انتخاب  های  محل  همان  دقیقا 
 هدف خود قرار میدهند. 

 

داری،   سرمایه  دولتهای  که  سالهاست 
پشتیبانی از  وپا برای  یکا و ارمردرآبخصوص  

اسرائیل   وحجنایات  های  شیانه  عملکرد 
از خود"  اسرائیل را   جلوه داده و به    "دفاع 

فاع" قایل  سرائیل "حق دا  بهانه اینکه برای

رژیم   این  جنایات  توجیه  به  باشند  می 
در    این حق دفاعاما    .اشغالگر می پردازند

اشغال   واقع و  تجاوز  حق  تداوم  مفهوم  به 
امروز  بر این اساس    . یل میباشدای اسرائبر

کننده   مشمئز  حق  شعارهای  مانند  ای 
غیره،   و  صلح  منطقه،  امنیت  حفظ  دفاع، 

هر نفرت  و  خشم  مر  تنها  بیشتر  دم  چه 

صهیونیسم   علیه  را  می  جهان  فزونی 
 . بخشد

 
خاتمه   که  در  نمود  تاکید  سالهاست  باید 

اسرائیل   پشتیبانی  که  و  حمایت  با 

و   ها  های  امپریالی صهیونیست  ست 
فلسطین یتکار،  جنا به سرزمین  تجاوز  و    با 

عام    باو  آن  اشغال فلسطینقتل    خلق 
تعضمن   حق  آشکار  سرنوشت ینقض    ین 

نشانه خود را بر  سطین سلطه ددمفل  مردم

کرده تحمیل  بنابراین    آنان  راه    است.  تنها 
تعی حق  خلق  ی تحقق  نوشت  سر  ن 

ق مبارزه  چرا و  طع  افلسطین  و  چون  بی 
امپعلیه   و  سلطه  در  ریالیسم  صهیونیسم 

میباشد   انقالبی    وخاک فلسطین  مبارزات 
تحت   فلسطین  انقالبی،  یک  خلق  رهبری 

تعی و  موثر  از عوامل  ا ی یکی  در  کننده  ین  ن 

است. چنین    راه  در  و  رابطه  همین  در 
واقعا  نیروهای  تمام  وظیفه  شرایطی 

انقالبی و آزادیخواه میباشد که با تمام قوا،  
سرائیل  ونی دولت اشگی و کنجنایات همی

ولی   رنجدیده  مردم  کشی  نسل  تداوم  و 

چهره  و  محکوم  را  فلسطین  آزاده 
قدرتهای   فریبکارانه  و  جنایتکارانه 

مانام در  را    اروپا    و  مریکا آ ند  پریالیستی 
قدرتهائی که   افشاء سازند،عرصه جهانی  

به   توسل  نهادهای با  و  ملل  سازمان 
به   نهادوابسته  توسلو    این   یاوه به    با 

ها خود" حق  مانند    یئگویی  از    "دفاع 

خلق   اسارت  های  زنجیر  اسرائیل  دولت 
 . و می نمایندفلسطین را محکم نموده 

 طینرزات خلق فلسپیروز باد مبا
 برای آزادی  

 ننگ ونفرت بر دولت اشغالگر اسرائیل 

  ،مرگ بر امپریالیستها و صهیونیستها
این متجاوزین به حقوق مردم  

 فلسطین 
 

 1400خرداد  -نوروزی اکبر
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جمهوری   سلطه  تحت  ایران  در  زنان 
می   بسر  دردناکی  شرایط  در  اسالمی 

زندگی   از  ای  حوزه  هیچ  در  تقریبا  برند. 

م وستم آشکار مواجه  ظلنها با  ست که آنی
هم  نباشند. دلیل  همین  مساله ستم    به 

کامال  مساله  یک  ما  کشور  در  زنان  بر 
املمو  تحت  س  جامعه  بطن  در  که  ست 

 است.   نهادینه شدهسلطه ما 

 
  زن  حاضر  حال   در  ایران   جامعه  در

  حاکمیت   درونی  ذات  از   ناشی  ستیزی 
  و   وابسته  داری سرمایه  نظام

  باشد،   می  آن   رتجاعیا   مناسبات
  طبقه   منافع  حفظ  جهت  در  که  نظامی

  است.   شده  تنظیم  حاکم   دارسرمایه

  به   ن زنا   به  اجتماعی-اقتصادی  ستم
  را   جمعیت  از   نیمی  زنان  که   این   دلیل 

  ستمی   حال  درعین   دهند می  تشکیل 
  بر   ستم   طریق  این  از  و  آنان   خانواده بر

   باشد.   می جامعه   کل

 
  که   ای یافتهسازمان  تبعیض   ما  جامعه  در

 زنان  بر  داریسرمایه  سیستم  توسط
  زنان   مورد  در  ویژه   به  شود،  می  تحمیل

  یدتر شد  بسیار  زحمتکش   و  کارگر  طبقه
  ذهب، م  نام  حت ت   ایران  جامعه  در   است.

 ستم   چنان  مردساالرانه  اترسوم  و  سنت

  شود   می  اعمال  زنان  علیه  ی آشکار  های
  می   موجب  و   باشد  می  ناپذیر  انکار  که

  حقوق   از  تنها  نه  امعهج  در   زن  که  شود
  امر   این  بلکه  نباشد  برخوردار   مردان   بابرابر

 مرسوم  و  عادی   کامال  امری  صورت  به

  . شود   پایمال  حقوقش   و  شده  گرفته  هنادید
  هم   ای  جامعه  چنین  در  که  است  حواض

 ها   ستم   به  رسیدگی   برای   ارگانی  یا  نهاد
  می   اعمال  زنان   به   که  هائی  تبعیض  و

   باشد.  شتهدا ن جودو واقع بطور شود

 
اسالمی در   جمهوری  ستیز  زن    نظام  

با  آنان  نابرابر  حقوق  و  زنان  علیه  تبعیض 
گرف الهام  با  اسالمی،  مردان  قوانین  از  تن 

ه شده و با آن توجیه می  جلوه دادمشروع  
نظام   این  در  زن  شود.  اینکه  بر  تاکید  با 

که   وابسته  عضو  یک  عنوان  به  همیشه 

و هستی ماحیات  تحت  باش  زعم  لکیت   ه 
برتر   جنس  طور   باشد،می د(مر(آنان    این 

زن   گویا  که  شود  می  به القاء  لزومی 

از نظر   .نداردداشتن حقوق مساوی با مرد  
اکثریت مطلق زنان    گاه مالی اقتصادی تکیه

است؛   مرد  یک  وجود  به  وابسته  همواره 
یا همسر. اگر همسر  او باشد و  خواه پدر 

او می کار  توایک زن راضی باشد  و  ند  کند 

زن  اال  و  دارد  نگه  خود  برای  را    درآمدش 
داری و تربیت فرزندان زاده شده  برای خانه

تامین مالی او را دارد اما ی  و مرد او وظیفه
ه صالح بداند؛ در نتیجه زیر سلطه  گونه کنآ

و  مالی  استقالل  اسالمی  جمهوری  رژیم 
رویایی   زن  یک  برای  اقتصادی 

 است. نیافتنی دست

 
  تمام   در   زنان  بر   تم س  ما   جامعه   در 

  اجتماعی   اقتصادی   های عرصه
  قابل   و  برجسته  سیاسی  و   فرهنگی

  د مز   از  نظر  صرف   است.   مشاهده 

  ی برا  ثمار است  بدتر  شرایط  و   نابرابر
  با   مقایسه  در  تکشزحم  و   کارگر  زنان 

  کلی   طور  به  ایران   امروز  زنان  ،  مردان 
  ستم   تحت  نیز   دیگر  جهت  چندین  از

  برجسته   موارد  زا   یکی  د.انگرفته  قرار
  دست   به  زنان   قتل   با   رابطه   در   امر   این 

  برادر   و  پدر  از  خود   خانواده  افراد

  می   دم  ولی  یا  و  همسر   تا  گرفته
  نام   ناموسی   های   قتل   آنرا   که   باشد 

  مردساالری   فرهنگ   سلطه  اند.  نهاده 
  حاکم   رژیم   توسط  که   خانواده   در 

  همانطور   ،شود   می  تقویت  آگاهانه 

  شنیده   و  دیده  اخبار   رد   وفور   به  که
  می   هائی  قتل   چنان   باعث   شود  می

  و   کالمی   هایخشونت  همچنین  گردد. 
  ی حت   و   جسمانی  های اذیت  و   آزار 

  محیط   در  زنان   با  رابطه  در  هم  جنسی

  خانه   از   بیرون  فضای   در   هم   و   خانه 
  خیابان،   یا  و  مهمانی  و  رکا   محل  در  چه

  در   اما   گیرد. می  صورت   غیره   و   پارک
  نظر   از   زنان  ایران،   ز ستی  زن  جامعه 

  امنیتی   ترینکوچک  از  هم  جنسی
  های   دستگاه   تازه  نیستند.   برخوردار 

  های استفاده  سو   موارد   در  حکومتی

  مقصر   ا ر   زنان  همیشه   نیز   جنسی 
   دهند. می  لوه ج

 مورد  در  عامدانه  دیگرحکومت  طرف  از
  هیچگونه   تحصیل  دوران  در  جنسی  مسائل

 آنها  برعکس   کند.  نمی  رسانی  آگاهی

  به   را  جوانان  شده  دهیزمانسا  بسیار
  دهند.   می  سوق  عرف  از  خارج  روابط  انجام

 و  قانون  حمایت  عدم  دلیل  به  بین   این   در
  معه، جا  پذیرش  عدم  آن  از  ترمهم  چنینهم

 ررمتض  که  هستند   زنان  این   هم  باز
  باری   و  بند  بی  و  هرزگی   انگ  و  شوند می

 که  جاستاین   شود.می  زده  هاآن  به

  شوند   می  مواجه  ایلمس  این   با  که  زنانی
  هرزگی   سمت  به  واقعی   صورت   به  یا

  انزوا   در   عمر  پایان  تا  یا  و  شوندمی  کشیده 
  مقصر   البته   کنند. می  ندگیز  ناراحتی  و

  این  به  حکومتیان  طرف   از   زنان  نداد  جلوه

  مواضع   کسی  مثال    شود.   نمی   ختم  ردموا
  اسید   جریان  در  را  حکومتی  مسئولین 

  نکرده   موش فرا   صفهانا   در  زنان  به  پاشی
  به   اسید   که  کسی  جای  به  که  است

 مقصر  را  زنان  خود  ،بود   پاشیده  زنان  صورت
  آنها   پوشش   شکل   گویا  که  دادند  هوجل

 با   ایجامعه  ین چن  در  عاطب  . نبود  مناسب 

  در   که  اینانوشته  قوانین   و  تفکر  چنین
  نهادینه   جامعه  آن  افراد  از  بخشی  وجود

  ر دشوا  چنانآن  را  کردن  زندگی  عمال  شده،
  این  از   خالصی  برای   زنان   گاه   که  کند می

    آورند. می  روی خودکشی به ها فشار

   
  بر   حاکم   فرهنگ  که   این   به   توجه   با 

  فرهنگ   مارکس،  گفته   طبق  ما   جامعه
  در   ، است  جامعه   بر   حاکم   طبقه

  و   صدا   در  که   هاییسریال  و  هافیلم

  ساخته   اسالمی  جمهوری  سیمای
  شوند، می  پخش   تلویزیون   از  و  شده

  ستیزی   زن  فرهنگ  تقویت  در  کوشش 
  وضوح  به  مردساالری  فرهنگ واشاعه 

  اوضاعی   چنین   در  شود. می  دیده
  های توانایی  به   هم   ی زنان  اگر   حتی 

  مرد   فرهنگ  تسلیم   و   اند اقفو  خود 

  از   دسته   آن  یا   و   شوند   نمی   ساالری 
  به   مجبور   حاکمه   جبر   اثر  بر  که  زنان 

  خود   علیه  مضاعف   ستم  با  مقابله
  باال   را  خود  توانند  می   و  ستنده

  در   آیند،  فایق  مشکالت  بر  و  کشیده

  با   نه   آنها  کار   این   حاکم   فرهنگ
  به   بلکه   زن   کی  عنوان   به   خودشان 

  شود.   می   گذاری   زش ار   مرد   انعنو
  مرد   یک   مانند  او "  چون  هایی جمله

  و  " کندمی  کار   مرد   یک   مانند "   ،"است
  را   او  توانایی  که  است   آن   بیانگر  غیره

  خودش   وجودی  های اقعیتو   با

 تنها  نه  گونهاین   به  واقع  در   سنجند. نمی
  کنند می  تاکید  بلکه  کنند،  نمی  تجلیل  او  از

  جنس  از  را  خوب   هایصفت  این   همه  که
  بدون   موارد  این   تازه  اند.گرفته  عاریه  به  برتر

  ه ک  مادی  مشکالت  و  مسایل  گرفتن   نظر  در

  زنان   زندگی  در  بزرگی  بسیار  تاثیر  و  نقش 
  بگیرید   نظر  در  حال  است.  ده ش  مطرح  رددا

  به   دست  ای،جامعه  چنین   در  زن  یک  که
  هم   معیشتی  و  اقتصادی  مشکالت  گریبان

 در  هویژ به مادی   مشکالت  داستان د.باش

  23 ۀصفح در  مهادا

 !ستمی مضاعف بر حق و حقوق زنان  ،انین اسالمیوق
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گزارش کوتاهی از تظاهرات در حمایت از  لندن: 

 کارگران اعتصابی 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
جوالی  با  ب  روز شنبه سوم  ماه    12رابر  در    ،1400تیر  تظاهراتی 

بر   لندن  در  اسالمی  جمهوری  سفارت  با مقابل  که  گزارشد 

و  استقبال   در  ایرانیان مبارز  مواجه ر  این کشونیروهای سیاسی 
این   و شد.  نفت  کارگران  اعتصاب  از  حمایت  در  تظاهرات 

بود داده شده  گاز سازمان  و  هفته   پتروشیمی  دو  به  نزدیک  که 
هی ترین مطالبات خود در اعتصاب بسر می  بدیتحقق    است برای 

از    برند.   یکی  انگلستان  در  ایران  خلق  فدایی  چریکهای  فعالین 
آکسیون این  دهندگان  از   کهبودند    فراخوان  خود  فراخوان  در 

شعار   با  بودند  خواسته  آزادیخواه  و  مبارز  "جمهوری  ایرانیان 

و گردد"  باید  نابود  و دسته  جناح  هر  با  ز  اسالمی  ندانی،  "کارگر 
گردد" باید  آزاد  سیاسی  ح  زندانی  این  از به  و  پیوسته  رکت  

تحقق شعار "نان، کار ، خواستها و مطالبات بر حق کارگران برای  
 ند. ادی" دفاع کنآزمسکن و 

راحاین   محل    س رکت  و  شد  شروع  ظهر  از  بعد  یک  ساعت 

تزئین    باآکسیون   کننده  شرکت  های  نیرو  های  پرچم  و  ها  بنر 
بود.  شد و   دره  انگلیسی  زبان  به  شعارهایی  حرکت  این  طول 

از منطقه  فا رانندگانی که  و  توجه عابرین  رسی سرداده شد که 
خود از خواستها و مبارزات    یتنها حماعبور می کردند را جلب و آ

اتوموبیلهای خود  تظاهرکنندگان   بوق  درآوردن  به صدا  با  اعالم  را 
کردند.   نابودمی  شعارهای  بر  اسالمی،  جمهوری  ی  عالوه 

زند  انقالب،  باد  "زنده  نظیر  سوسیالیسم"،  شعارهایی  باد  ه 

اتحاد"،   اتحاد  دانشجو،  بر " "کارگر،  مرگ  ای،  خامنه  بر  مرگ 
مرگ بر حکومت مذهبی"،  "بر حکومت ضد زن" ،  گ مر" ی"، رییس

داده سر   ... و  کنید"  حمایت  کارگران  اعتصاب  از  شد.    می  " 
عدادی از شرکت کنندگان تدادن ها    بین شعار  همچنین در فواصل

که در سخت  ایران  در ضرورت حمایت از کارگران  در این آکسیون  

اعتصاب   به  کرترین شرایط  اند، صحبت  خاسته  در   ارخبو    دندبر 
ضرورت   اعتصابی  کمک  مورد  کارگران  به  متذکر  مالی  را  نکاتی 

 شدند. 
بر  "مرگ  فریاد  داشت  ادامه  حرکت  این  که  ساعتی  دو  در 

"،"جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود سالمیا ری  جمهو

باید گردد"،"کارگر زندانی آزاد بادیدگردد" لحظه ای از بلندگو قطع  
حمایتظاهرات    نمی شد. اعتصابی،  ت  در  کارگران  حرکت یک  از 

از   حمایت  ضرورت  به  پاسخ  در  کوچک  گامی  و  موفق  مبارزاتی 
اعتصابی در ده   رگرانه کامبارزات کارگران و زحمتکشان ایران، بویژ

ایران   در  صنعتی  واحد  خارج ها  در  سیاسی  نیروهای  طرف  از 
 بود.  کشور 

 درود بر کارگران مبارز و آگاه ایران! 

 ب سراسری کارگران نفت و گاز  صاباد اعتپیروز 
 ! و پترو شیمی 

جمهوری اسالمی دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران،  
 نابود باید گردد! 

 قه کارگر ایران علیه ورانه طب دالپیروز باد رزم  

 سرمایه داران خارجی و داخلی!  
 فعالین چریکهای فدائی خلق ایران در انگلستان

 2021 جوالی  3برابر با   1400تیر  12

 

 

 ....  ان زن حق بر مضاعف   ستمی ،اسالمی انینوق
   22 صفحۀ از 

 با   . ستیگرید  غمنامه  خود  جااین   کش زحمت  و  کارگر  زنان  مورد

  چند  همین  که  هایی افشاگری  و  آمار  به  انگشتی  سر  نگاه  یک
 جامعه  در  زنان  توسط   خودجوش  حرکت  یک  توسط  اخیر  وقت

  بورژوازی  خرده  طبقه  از  ا  اکثر  اتفاقا  که  زنانی  ،گرفت   صورت  ایران

 دانشگاهی  تحصیالت  دارای  هاآن  همه  تقریبا  و  هودب  مرفه
 کار   محیط  در  زنان  زا  باالیی  بسیار  تعداد  که  شد  مشخص  بودند،

 انکارفرمای  و  همکاران  توسط  بعضا  کاری،  روابط  چهارچوب  در  و
  ین کمپ این که کسانی اکثر اند. شده جنسی  آزارهای  دچار خود

  تعلق  آن  به   که  ای طبقه  پشتوانه  به  بودند  انداخته   راه  به  را
  و  شوند  خارج  محیط   یا  شغل  آن  از  که   بودند  توانسته  دارند

  کنند.   پیدا  دیگر  محیطی  در  را  خود  شغل  مانه  یا  و  گردی   شغلی

  های  خانواده  زنان  و  کارگر  طبقه  زنان  مورد  در  مساله  این   اما
  پیدا   مساله  است.  متفاوت  نآسما  تا  زمین   از  پایین   به  متوسط

 آن  زنان  این   برای  معاش   امرار  برای  شتن دا   آمد  در  و  شغل   کردن
  شرایط  باال  یاربس  و  آور  سرسام  هایهزینه  به  توجه  با  هم

 مشخصا   است.  آورده  وجود  به  زنان  این   برای  دردناکی  و  متفاوت

  شده  تحمیل  خانواده   سرپرست  زنان   به  که   ای  انهظالم  شرایط
 بسیار   را  زندگی  بضاعت،  بی  هایخانواده  رایب  کلی  طور  به  و

 . است کرده تبدیل جهنمی به و نمود روارتدش
 

  قوقی،ح  جنسیتی،  اجتماعی،  نابرابری  است  مسلم  که  چهآن
 ایران  زنان  بر  که  است  واقعیاتی  آزادی  فقدان  و  معیشتی

 در  که  اخیری  هایخیزش  طی  که  زنانی  بر  است.   شده  تحمیل

 البته  و  تاثیرگذار  و  پررنگ  بسیار  حضور  دیگر  ربا  افتاد  اتفاق  ایران
 که  آگاهی  زنان  کردند.  ثابت  همگان  به  را  مردان  با  خود  برابر

 خود   حقوق  به  امروز  هاابرابرین  و  شارهاف   این   تمام  علیرغم
 کنند. می رزهمبا مردان کنار در  آن به رسیدن برای و آگاهند

 

  شرکت  از  ممانعت  و  حجاب  بودن   اجباری  شک  بدون 
  هب  مسابقات  تماشای  و  ورزشی  های  استادیوم  در  نان ز

  حقوق  از  اینها   باشد.   می   زن   حقوق   نقض   خود  نوبه 
  نیروهائی  ه ک   شاهدیم   اما هستند.  زنان  ضروری   و  اولیه

  دیگر  طرف  از  و  مشکالت  طرف   یک  از  کوشند  می

  و  دهند  تقلیل  مسائلی   چنین   به  را   ایران   زنان   طالبات م 
  در   زن   و   مرد  قوقیح  برابری  کسب   یعنی  اصلی   مسأله

  چنین  ببرند.  اشیهح  به  را  زندگی   های   عرصه  تمام
  نظام  حفظ   دغدغه   که   هستند  هائی   همان  نیروهائی 

  چنین  یتالشها   . دارند را  دیگر   یی بو  و رنگ  با   البته   کنونی
  ن کشاند   انحراف   به  جز   موفقیت   صورت   در   نیروهائی 

 اشت. د  نخواهند بر  در   دیگری  نتیجه زنان  مبارزات مسیر 

 

 1400تیر ماه ، ره پویان ساآ
 

 تسلیت 
که لمط شدیم  خواهر  راجی  افسانه خانم    ع   ،

اخیرا   راجی  فرشید  و  فرزین  شهید  رفقای 

است.   گذشت  "یفدای  "پیام درگذشته  در   ،
راجی بازماندگان    افسانه  به  عزیزا را  او  ن  و 

 . تسلیت می گوید
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 رگر!ه کارهبری طبق ک خلق بهيتراکدم یور هرار باد جمقرب
 

 

 نتنتریروی شبکه ا بر  "ییادفپیام "

 لق ایران خ ای فدایی کهز صفحه چریا

 : ن کنیدیدت دترندر این 
com.iahkals.www 

 

   ف دهقانیشرا یقرف فحهص از
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اعتصابات دلیرانه  آکسیون در حمایت از سوئد: 

 کارگران ایران! 

جمعه   میدان    9روز  شاهد    شهر  "سرگل"جوالی  استکهلم 

نفر از ایرانیان چپ و آزادیخواه بود که در دفاع    90تظاهرات بیش از  
گاز   و  پتروشیمی  نفت،  پیمانکاری  کارگران  سراسری  اعتصاب  از 

در این آکسیون عالوه بر   را شکل داده بودند.حمایتی  ین حرکت  ا

از رفقای چپ شیلی و  شماری  نیروهای چپ و کمونیست ایرانی  
ها اگروه  آزادیخواهان یی  از  تعدادی  و  کمونیست سوئد  جوانان  ز 

شرکت داشتند. این حرکت از ساعت چهار و نیم  نیز  افغانستانی  
 مه داشت. بعد از ظهر شروع و تا ساعت شش ادا

   
محل تظاهرات با بنر ها و پرچم های شرکت کنندگان تزئین شده  

دفا در  کنندگان  شرکت  از  تعدادی  تظاهرات  طول  در  و  ازبود   ع 

سیاستهای   کردن  محکوم  و  کارگران  اعتصاب  و  مبارزات 
ضد کارگری جمهوری اسالمی سخنرانی کردند. در    و  سرکوبگرانه 

ضمن    ، سخنرانانودفارسی ب  بیشتر این سخنرانی ها که به زبان
کارگران اعتصاب  از  راحمایت  مطالبی   ،  

صحبت   سیاست علیه پیمانکاری  شرکتهای  و  بیان  نئولیبرالیسم 

اعتصاب ه .دکردن از  دفاع  در  سوئد  چپ  رفقای  از  برخی  مچنین 
کارگران  با  را  خود  همبستگی  و  کرده  صحبت  نفت  کارگران 

د کردند که  نین تاکیاعتصابی اعالم کردند. رفقای چپ سوئد همچ
و   کار  شرایط  بر  قانونی  هیچ  واقع  در  آنها  اطالعات  اساس  بر 

آنها  ایران  کارگران    معیشت و  داشتن  حق    از  حتی  حاکم نیست 
محروم می باشند. سخنران نیز  خود  صنفی  تشکل های مستقل  

سیاست   کردن  محکوم  ضمن  سوئدی  سرکوب  تعرضهای    و 

و    تشدید  ،جمهوری اسالمی علیه کارگران چپاول دسترنج  غارت 
نموده   محکوم  را  پیمانکاری  شرکتهای  و  کارفرمایان  توسط  آنها 

ط  و مبارزات  از  اسالمی  جمهوری  که  داشتند  کارگر تاکید  بقه 
 سخت به وحشت افتاده است. 

 

چریکهای   فعالین  از  ثانی  نادر  رفیق  ها  سخنرانی  این  ادامه  در 
خلق   شرایطدر سوئد  فدائی  با  رابطه  و اجامعه    ملتهب  در  یران 

سوئدی   زبان  به  گاز  و  پتروشیمی  و  نفت  کارگران  اعتصاب 
حاضرین مواجه شد.    با استقبال  و صحبت های اوکرد    سخنرانی

نران ضمن توضیح وضعیت وحشتناک اقتصادی و فقر شدید در  سخ 
ستمدیدگان   و  کارگران  روز ایران  میان  هر  شود  می  باعث  که 

مبارز این  به  یشتری  به  اقشار  گسترش  بر  دند  نپیوات  ضرورت 

کارگران علیه   نمودهنظام  مبارزه  تاکید  داری  که   سرمایه  و گفت 
سیالیسم در یک راستا  بوجود آوردن سو  این مبارزه با مبارزه برای

باش اسالمی  نمی  جمهوری  که  نمود  تاکید  سپس  سخنران  د. 
از   تواند  نمی  بکشد. تاثیرات  دیگر  راحتی  نفس  کارگران    مبارزات 

ندی حرفهایش تاکید نمود که کارگران دارند در  در جمع بخنران  س

مب جز  به  راهی  هیچ  که  یابند  رژیم ارزه  می  علیه  مسلحانه 
شان باقی نمانده است. این سخنرانی با جمهوری اسالمی مقابل

  شعار "زنده باد سوسیالیسم ، نابود باد کاپیتالیسم" پایان یافت. 
 

هائطول    در   شعار  تظاهرات  همچواین  بی  "مرگ  جمهوری  ن  ر 
اسالمی"،" کارگر زندانی،زندانی سیاسی آزاد باید گردد"،" کارگر 

پیرو دار"،  اتحاد علیه سرمایه  باد اعتصاب نفت ما: همبستگی،  ز 

  کارگران" و ... از سوی تظاهرکنندگان سر داده شد. 
 

در سوئد   خلق  فدائی  چریکهای  جریاناتفعالین  از  فراخوان   یکی 
حرک این  بودند  دهندگان  پیام   وت  نشریه  آکسیون  این  جریان  در 

شکل  " فدائی و ماهنامه کارگری و کتاب جدید رفیق اشرف به نام  

را توزیع نمودند.  نقد تاریخ جعلی"    وگیری چریکهای فدائی خلق  
حرکت  این  جریان  عکس  ،  در  سازمان  آرم  و  ها  بنر  از  رهگذران 

درج  گرفته تصاویر  دیدن  با  افغانستانی  جوان  یک  بر    و  بنر  شده 
آمریکاست که امپریالیسم  که این    مطرح می نمود های سازمان  

و    اصلیعامل   ها  و    بدبختی  و   جنایاتمظالم  ایران  در  موجود 

  افغانستان می باشد. 
 

 ! پیروز باد مبارزات کارگران ایران 
 ! جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باد گردد 

 ! یسمد سوسیالپیروزبا    ! نابود باد کاپیتالیسم
 

  -سازمان هواداران چریکهای فدائی خلق ایران در سوئد

 استکهلم 
 2021برابر با یازده جوالی   1400تیر  20
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