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 1400 مرداد                                                                                        م ش  شِ ست وبی لسا                     ن ایر ا قخلیی  دای فاکه چری انگرا  

  مقاله مقاله ررسسبه جای به جای   

 در همبستگی با خیزش بر حق

 ! مردم خوزستان 
که  ...   داشت  نباید  تحت  تردیدی  مردم  دالورانه  مبارزات 

ا  و ب  اندنکرده    ستم ایران که در مقابل ظلم و ستم سرخم

همه خونینسرکوب  وجود  و  خشن  به    های  پا  حکومت 
مبارزه   و  میدان  اسالمیگذاشته  جمهوری  بر  و    مرگ 

ر دار  فری سرمایه  جا  همه  در  زنند ا  می  مبارزات  ،  اد 

توده همه  و  زحمتکشان  و  که  کارگران  دالوری  های 
که عالوه بر پر کردن جیب  هستند  رژیمی  خواهان نابودی  

، ثروت  ما   متکشان رگران و زحسرمایه داران از دسترنج کا
مر سیاستهای  اجرای  جهت  در  را  ایران  های  دم 

لبنان و یمن و ...    امپریالیستی در سوریه و غزه و عراق و 

نماید  می  آری  صرف  نیروهای  ،  خود  دل  در  مبارزات  این 
تشکل،   شعار  تا  دهند  می  پرورش  را  پیشتاز  انقالبی 

اتحاد،   ساخ  مبارزه،تسلیح،  متحقق  را  و  پیروزی  با  ته 
ها،    ی زماندهسا توده  مسلحانهمسلح  را  جنگ  با  ای 

و   مسکن  و  کار  و  نان  به  رسیدن  برای  مردم  دشمنان 

 2صفحۀ                                    ... ی پیش ببرند.آزاد
                                                                             

 در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی   ه ها نداز مبارزات تود چشم ا   
 (ه با رفیق فریبرز سنجری)مصاحب

در    ...  و  بیاید  رئیسی  اینکه  از  تحلیف14قبل  مراسم  آن  بده همین    شمرداد  انجام  اعضایکه    توکلی  را  از  مجمع تشخیص   یکی 
 غذائی  دموا  پخش  بودده  این دیدار مطرح کر  ارشات مطبوعات درنای گزی که بر مب ش رفته بود و اولین چیزبه دیدار  همصلحت نظام

را بگیره. به هر حال این چشم اندازیه که   درمیان مردم فقیر و غرقه در فالکت بود تا حداقل یک حدی جلوی خیزش های حتمی 
با این    راهی برای مقابلهان یک  ن هر جناحشرار گرفته و اون ها هم هر کدامشابطور غیر قابل انکاری مقابل جمهوری اسالمی ق

هر روز به شکلی به  جمهوری اسالمی    امپریالیست    اربابانما شاهدیم که  که   دلیل هم نیست ند و بیارائه می ده  یرحالت انفجا 
ازش  ش توده ها  و در مقابل جنب  یستها وابسته استبه امپریال  شتا مغز استخواندفاع از آن بلند می شوند برای دفاع از رژیمی که  

                                                                                  .... بود رئیسیجالد ابراهیم در مراسم تحلیف  دیه اروپاماینده اتحار نحضوونه اش هم همین ایت می کنند و نمحم

 6فحه ص

 

 ر ديگت صفحا رد

ر چنگال  ستان دمردم افغان ●

 4 ........و مزدورانش .  سم امپریالی 

 ۀ سابقافزایش بییران شاهد ا ● 

  15......... ........ میلیاردرهاست! 

مالحظاتی در بارۀ رشد سرمایه   ●

 20 ............ ..( 1)داری در چین 

ف  گزارش● الین  عآکسیونهای 

مخدر  سازمان   در کشورهای  تلف 

 24و  ،19 ،18، 17، 16 ات صفح

 گیری شکل" چاپ کتاب تمناسب به 

  و خلقایی های فدچریک 

 "جعلی نقد تاریخ
در    به عنوان یک کارگرمن    ی کهدر دوران.  ..

کارگری محفل  یک  حرف   تنها  ،بودم  درون 
گورکی  کتابهای  و  داستانها  مطالعه    بود، 

خاموشی    بود. درمی بسر  در  کل    بردیم. 
ا .  وجود داشتینجوری  جنبش دەها محفل 

سای شوم،  سسایەای  و  جور  تم،  ەی 
بیسا و  استثمار  تودەها،   یەی  حقوقی 

سر    بود  سایەای که  مادرانبر  ی 
دستهایبچە از  گرسنگی  در  را    شان 
پدرا  .دادندمی کهبرسر  از خجالت خود   نی 

گم  می را  گور  میان  و  به  هرگز  و  کردند 
که  بود    یاسایە  گشتند.ر نمیعزیزانشان ب

کارگر بدون  صدها هزار  در گلوی    ار  سکوت
گرسنه  کنمس بیک  و   دهقانهزاران    ار،و 

 14حۀ صف . خفه کردە بود اآوارەی شهره

 

فیق فدایی با ر پیام گفتگوی

 ی بهر باره روزهای منتهسنجری د

ت  کیالوین تشو تک 57بهمن  قیام 

 ( 8) یرانخلق ا چریکهای فدایی 
به .  .. اسالمی  جمهوری  حمله  اولین 

خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  ستاد 
آن  در  گرفت.  صورت  آبادان  در  ایران 

مقاومت  حم قصد  که  بودند  رفقائی  له 
راحتی  به  خواستند  نمی  و  داشتند 
به   بنا  ولی  بدهند  رژیم  تحویل  را  ستاد 

ستمرکز  دستور هیچیت،  بی  آبادان   اد 
اس جمهوری  تحویل  المی مقاومتی 

 22داده شد. بعد، جمهوری اسالمی در  
مورد   را  تهران  در  میکده  ستاد  مرداد، 

ومتی  یورش قرارداد. اراذل و اوباش حک
به ستاد حمله  و زنجیر و سنگ  کارد  با 

 9حۀ فص                              ... کردند
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های تشنه و بیش از ده روز است که توده

جان به لب رسیده خوزستان با پیشگامی  
از حق توده دفاع  در  های تحت ستم عرب 

خود معیشت  و  مبارزه   حیات  میدان  به    پا 

مدتاند گذاشته این  در  جنایت    .  سران 
یپیش علیرغم    ه  اسالمی  جمهوری 

فریبکاران ادعاهای  و  ریاکارانه    ۀ گفتارهای 
دشوار   شرایط  درک  ظاهراً  بر  مبنی  خود 

سرکوب  توده نیروهای  منطقه،  این  های 
گرسنه   و  تشنه  مردمان  سراغ  به  را  خود 

و  گلوله  جز  عمل  در  و  فرستاده  دیار  این 

سینه   جوان  انکودکشکافتن  پاسخی    انو 
های به پا خاسته توده  مطالبات بر حق  به

ا نداده  خدمت  این  آخر  .  ندخوزستان  رژیم 
داخلی و  خارجی  داران  سرمایه  از    ،گزار 

عامل   خود  که  و  آنجا  فالکت  و  فاجعه  فقر 

در فقط  نه  )و  خوزستان  در  آبی  این    بی 
منطقه( می باشد، قادر به پاسخگوئی به  

  های رنجدیده نیست تودهاز  ابتدائی ترین نی
و توسل به سرکوب و خونریزی تنها پاسخ  

    .می باشد هاتودهاین آن به 
 

که امروز    و شوک آوری  های دردناکصحنه

در فاجعه بحران آب در خوزستان شاهدیم  
سرمایه ظالمانه  سیستم  در  داری  ریشه 

شده   بنا  سودجوئی  اساس  بر  است،  که 
انسانها از که در آن جان    سیستمی  -دارد  

استترین  کم برخورد  واقعیت    -ارزش  این 

سیستم   حاکمیت  دلیل  به  ایران  در 
امپریالیسم  سرمایه به  وابسته  با  داری 

و   تر  گسترده  هرچه  نمود  ابعادی  آشکارتر 
و   و تودهحیات  داشته  فقر  با  را  ما  های 

و   و  فالکت  و  تشنگی  مرگ گرسنگی 

. در سیستم  مواجه ساخته استتدریجی  
که  ادسرمایه ایران  در  وابسته  ری 

  42در طی    ، می باشد دیکتاتوری ذاتی آن  
بر سر    ،اخیرسال   که  رئیس جمهوری  هر 

آمده به   کار  حتی  پایبندی  عدم  با 
ساز  قانون دست  بدون    ،خودشانهای 

کارشناسانه مدیریت  با    هیچگونه  صرفا  و 

قلدری  رزو منافع   ،و  تأمین  جهت  در 

داران به    ،سرمایه  نظیدست  ر  اقداماتی 
سد، رودخانه    ایجاد  مسیر  کردن  منحرف 

و  ها، عمیق  چاه  در    زدن  آب  فروش  یا 

به  مق مثالً  عظیم  همسایه،  یاسی  کشور 
است  زده  که    ،کویت  آن  این  بدون  اثرات 

تودهتغییر  در  اقدامات   زندگی  های  شرایط 
دل   کمترین  مربوطه  درمناطق  ساکن 

  باشد. ان  نگرانی این سوداگران و سودجوی
دلیل   به  اسدرست  واقعیت  که  این  ت 

ترین    آب  پر  از  یکی  زمانی  که  خوزستان 

و  برنامگی  بی  اثر  در  بود  ایران  مناطق 
داران  سیاست سرمایه  سودجویانۀ  های 

که  است    دچار شدهحاکم به چنان وضعی  
از تامین آب مورد نیاز کشاورزان و دامداران  

است   ناتوان  مردم  آشامیدنی  آب  حتی  و 

کهبه   ای  صده  گونه  روستای  مردم  ا 
که سالهاست  اند    خوزستان  شده  مجبور 

آب آشامیدنی خود را هم از تانکر های آب  
 تأمین نمایند. 

 
تنها با  ما  مردم تحت سلطه    بی تردید

سرمایه سیستم  حاکم  نابودی  داری 

و    ایرانبر   آزاد  جامعه  توانند  می 
جامعه   یک  همانا  که  خود  دلخواه 

نمایند بنا  را  است  و سوسیالیستی    ؛ 
قدماولی  سرنگونی    ن  مسیر  این  در 

اسالمی  جمهوری  جنایتکار  می    رژیم 

که   اشباشد  اصلی  به    ، مشغله 
و   فالکت  و  فقر  تحمیل  قیمت 

هزاران   و  گسیخته  عنان  دیکتاتوری 
ما،  سلطه  تحت  مردم  به  بال  و    درد 

امپریالیسته  منافع  سرمایه  تأمین  و  ا 

یران بوده و به مثابه  داران داخلی در ا 
محصول   امپریالیستها  انس  کنفررژیم 

کار  در   به  منظور  همین  به  گوادلوپ 
 . گمارده شده است

 
که  طول  در   های  تودهخروش  مدتی 

خوزستان   جریانرنجدیده   تظاهرات   در 

شکنان سیاسی    ،خود  ۀدشمن  فضای 

آورده   وجود  به  ایران  سراسر  در  نوینی 
خشم و کین و  در شرایطی که  است،  

توده این  حق  بر  تحت  عصیان  های 

علیه  لهعشستم،   مبارزه  های 
نگاه   ور  شعله  را  اسالمی  جمهوری 

هر گوشه ایران آوای  ، از  ست داشته ا 
های به پا  شورانگیز پشتیبانی از توده

اتح  اعالم  و  خوزستان  با  خاسته  اد 
برگزاری   با  چه  منطقه  این  مردمان 

بر   "مرگ  مرکزی  شعار  با  تظاهرات 

بستن   با  چه  اسالمی"،  جمهوری 
اش در  چه  و  ها  به  جاده  دیگر  کال 

گوش می رسد. این فریاد همبستگی  
دیگر   و  زحمتکشان  و  کارگران 

با  توده ما  رسیده  لب  به  جان  های 

مردم خوزستان و به خصوص با خلق  
خلقیعرب  جمهوری    ،  رژیم  در  که 

توهین   و  تحقیر  مورد  اسالمی شدیداً 
ایرانیست وپان  شوینیسم    تعرض   ها 

فارس قرار دارد گرمی بخش قلب هر  
عرب و  ن آزادیخواه و زحمتکشان  انسا 

و   کرد  و  ترک  و  و  فارس  و  ترکمن  لر 

باشد می  غیره  و  حال  بلوچ  عین  در   .
این فریادهای اتحاد و پشتیبانی مردم  

ایرا  تا    ن مبارز  گرفته  آذربایجان  از 
اصفهان و کرج  کرمانشاه و  لرستان و  

ایران،  سراسر  از  واقع  به  و  تهران    و 

که  خنجری بر سینه مرتجعینی است  
استثمارگرانه   در جهت حفظ سیستم 

بین  حاکم   تفرقه  ایجاد  صدد  در  مدام 
 . خلقهای ساکن در ایران می باشند 

 

در شرایطی که بر همگان آشکار است که 
بی بار    این  فالکت  شرایط  و  زندگی  آبی 

مردمان خوزستان آنها را به صحنه مبارزه با  
است  کشانده  داران  سرمایه  مدافع    ، رژیم 

اتفاقی   ارتجاعی  رسانهکه    استآیا  های 
 عرب   خلق  بر  ملی  ستم  و  ظلم  یاد  به

  های بحث  کشیدن   پیش  با   و  افتاده

 به جای سرمقاله 

 !در همبستگی با خیزش بر حق مردم خوزستان
 

 !شعب يريد اسقاط النظامال  
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  خلق   مبارزات  بین   اند  تالش  در  انحرافی
 وجود   به  جدائی  ایران  خلقهای  دیگر  با  عرب

 ؟ بیاورند
 

رسانه این  هدف  که  نیست  در تردیدی  ها 

بحث چنان  به  زدن  از دامن  دفاع  نه  هائی 
ز و  عرب  ایجاد   بلکه   ، عربیبان  خلق 

متحد   نیروی  در  تفرقه  و  اغتشاش 
توده و  رسیده  گرسنگان  لب  به  جان  های 

دشمن   مظالم  از  ایران  سراسر  در 
  جمهوری اسالمی مشترکشان یعنی رژیم  

باشد در    همچنین .  می  که  نیست  بیهوده 

توده که  آذربایجان  شرایطی  رنجدیده  های 
از   ناشی  خطرات  همه  خریدن  جان  به  با 

به برخو امنیتی  و  سرکوبگر  نیروهای  رد 
آذربایجان  خیابان آمده و شعار می دهند: "

)آذربایجان  ا   دایاخدی"  خوزستانا  ویاخدی، 

خوزس  پشتیبان  و  است  است(،  بیدار  تان 
پرورده دست  از  ای  سپاه  عده  های 

تبریز  در  اطالعات  وزارت  و    پاسداران 
با   فوتبال  مسابقات  جریان  در  که  )همانها 

،  برخی از جوانان ناآگاه با خودهمراه کردن  
، در حالی  علیه فارس ها شعار می دهند(

بهانگشتان  که   را  خود  عالمت    دستهای 

ترک پان  خاکستری"  های  "گرگهای  یست 
بلند می کنند   به میان جمعیت  فاشیست 

کنند این طور جلوه دهند  رفته و سعی می
آذربایجان   مردم  گویا خیزش  از  که  دفاع  در 

ومردم   عرب    خوزستان  خاطر  خلق  به 

 . جدائی طلبی است
 

ارتجاع   به تالش  توجه  تفرقه   برای با  ایجاد 
الزم    ،بر مسئله ملی   با تکیهدر میان مردم  

اصل   بر  تأکید  ضمن  در  " است  ملل  حق 

ر  یادآو"  تعیین سرنوشت خود تا حد جدائی
حقوق    شوم دیگر  همانند  نیز  این حق  که 

پایمال شده مردم ایران شرایط تحقق خود  
 .  ا داردر

 
واق ملی  جامعه ستم  در  ناپذیر  انکار  عیتی 

خلق عرب در    رستم ببه خصوص    ماست و

پان   که  اسالمی  جمهوری  سلطه  زیر 
فار شوینیسم  و  هر  ایرانیسم  از  بیش  س 

گشته  تقویت  دیگر  عرب    ،وقت  شکل  در 
است. یافته  ای  برجسته  صورت  با    زدائی 

در  که  دانست  باید  واقعیت  این  به  آگاهی 

م تعیین    ، اجامعه  در  ملل  حق  تحقق 
خود   شرایط سرنوشت  استقرار    به 

هر    است که تحت آن  ی وابستهدموکراتیک
نه در مورد  ایک از خلقهای ایران بتوانند آزاد

بگیرند.   تصمیم  خود  بدون  لذا  سرنوشت 
ایران  وجود   در  دموکراتیک  هیچ  یک شرایط 

راه حل خود    محق نیست نیروی سیاسی  

به   برای خلقرا  و  تحمیل  تکلیف    آنها  ی 
در  .  دتعیین کن اگر شرط حل مسئله ملی 

ای   جامعه  وجود  می  ایران  دموکراتیک 
بنابراین  ایران   باشد،  خلقهای  تمام  امروز 

موظفند دست در دست هم متحدانه علیه  

امکان  و  کنند  مبارزه  دشمن مشترک خود 
چه به  در ایران را  دموکراسی و آزادیایجاد 

تعیین   حق  به  یابی  دست  منظور 
ر  سرنوشت خود و چه برای رسیدن به دیگ

خویش  خواسته برحق  نماین های  د.  فراهم 

که   گفت  باید  دلیل  همین  آوای  به  این 

در سراسر  اتحاد که امروز    ۀدشمن شکنان
های  در پشتیبانی از رزم دالورانه تودهایران  

هر ،  رنجدیده خوزستان طنین افکنده است 
تر   پرتوان  و  چه  و عرب  ترک  و همبستگی 

بلوچ و کل خلقه فا ایران  رس و لر و  هر  ای 
    مستحکم تر باد! چه

که   داشت  نباید  دالورانه  تردیدی  مبارزات 
مردم تحت ستم ایران که در مقابل ظلم و 

سرخم همه    اندنکرده    ستم  وجود  با  و 

های خشن و خونین حکومت پا به  سرکوب

مبارزه   و  میدان  جمهوری گذاشته  بر  مرگ 
اد  ا در همه جا فریو سرمایه دار ر  اسالمی

مبارزات کارگران و زحمتکشان و ،  می زنند
توده که  همه  دالوری  نابودی  های  خواهان 

که عالوه بر پر کردن جیب  هستند  رژیمی  

و  کارگران  دسترنج  از  داران  سرمایه 
، ثروت های مردم ایران را در  ما  زحمتکشان

سیاست اجرای  امپریالیستی  جهت  های 
و عراق و و غزه  و    در سوریه  و یمن  لبنان 

این مبارزات در  ، آری  ... صرف می نماید
را   پیشتاز  انقالبی  نیروهای  خود  دل 

تشکل،   شعار  تا  دهند  می  پرورش 

اتحاد،   را    مبارزه،تسلیح،  پیروزی 
و   ساخته  سازماندهی متحقق    با 

ها،   توده  را  جنگ مسلحانهمسلح  ای 
با دشمنان مردم برای رسیدن به نان  

آزاد و  مسکن  و  کار  ببرند. و  پیش    ی 

رویز  این سخن پر نغز رفیق کبیر امیر پ 
تاریخ توالی  پویان را به یاد آوریم که " 

مبارزات   مبنا  این  بر  نیست".  فصول 
های رنج  دالورانه و خونین امروز توده

در   ایران  دیالکتیکی  کشیده  توالی 
به   را  دشمنان  پوزه  سرانجام  خود 

ای   جامعه  به  را  ایران  و  مالیده  خاک 

به  مستقل   امپریالیستها،  سلطه  از 
بتوا مردم  و  ن جامعه ای که  رفاه  در  ند 

تبدیل   کنند  زندگی  آسایش  و  آزادی 
 د نمود. نخواه

 برابر با  ،  1400پنجم مرداد 

 2021جوالی  27
 اشرف دهقانی 

واق ملی  ناپذستم  انکار  در  عیتی  یر 
و ماست  بخصوص  ب  جامعه    ر ستم 

س زیر  در  عرب  جمهوری خلق  لطه 
ایر پان  که  و اسالمی  انیسم 

وارفینیسم  شو هر  از  بیش  قت س 
گشته تقویت  شک   ، دیگر  عرب در  ل 

یافته   ای  برجسته  صورت  زدائی 
ما  در  است. ملل    ،جامعه  تحقق حق 

خود   سرنوشت  تعیین  استقرار در  به 
ه است ک  ی وابستهدموکراتیک  شرایط

آن ایران   تحت  خلقهای  از  یک  هر 
ر مورد سرنوشت خود  نه دابتوانند آزاد

شرایط   یکجود  و  بدونند.  تصمیم بگیر
ایران    دموکراتیک نیروی در  هیچ 

راه حل خود را   محق نیست  سیاسی
آنهاخلقبه   برای  و  تحمیل  تکلیف    ی 

اگر شرط حل مسئله ملی  .  دتعیین کن
ای   جامعه  وجود  ایران  دموکراتیک در 

بنابراین  می تمام    باشد،  امروز 
ایران د   خلقهای  در  موظفند  ست 

دش علیه  متحدانه  هم  من  دست 
 .  زه کنندرود مباخ مشترک
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چنگال   در  افغانستان  مردم 

   ! و مزدورانش  امپریالیسم آمریکا
  ز پرده جدیدی اجهان شاهد پیشبرد    ،یگرد  ربا

سیاستهای   ترین  کثیف  و  رسواترین  از  یکی 
سرکوبگران  ستمگرانه آمریکا  ۀو   امپریالیسم 

است افغانستان  ستم  تحت  خلقهای  .  علیه 
صحنه های دردناک آوارگی و دربدری و فرار از 

گریه کودکان بی پناه و گرسنه و آواره و  جنگ،  

توسط    ،و کودکان دختر  به اسارت گرفتن زنان
مزدور پروده    ، ود خکه    ،طالبان  دست 

گوشه هایی از    می باشد،امپریالیسم آمریکا  
امپریالیستی نت مردمی  ضد  این سیاست    ایج 

 را به نمایش می گذارد.  
 

خروج نیروهای نظامی آمریکا و ناتو از چراغ سبزی که با  بدنبال  به  

حامیان    افغانستان و  طالبان  دسته  و  دار  دولتهای آ به  یعنی  نها 
جمه و  پاکستان  شد،  ووابسته  داده  اسالمی   نیروهای ری 

در آمریکا    ساز امپریالیسمدستاسالمی  این دار و دستۀ  طالبان،  
اخیر به پیشر  روزهای  افغانستان  به سرعت   پرداختهوی در خاک 

ساختاند آمریکا  ارتش  که  این  به  توجه  با  و  و   ۀ؛  افغانستان 

دولتی چشمگیر  ،نیروهای  مقاومت  مواج  یکمترین  این  هدر  با  ه 
اند  ا از خود نشان  هنیرو نواحی تحت کنترل نمی دهند، توانسته 

مرکز دهها  و  داده  گسترش  را  ووالسوالی  خود  )شهرها   ها 
"  ها()استان  والیاتو    ها(شهرک "هرات"،  نظیر  و  غزنیمهم   ،"

و به چند ده کیلومتری  نموده ....  را تصرف ، "لشکرگاه" و  قندهار"  
   .برسندکابل  

 

فجایع به  برخورد  اف  در  مردم  که  روبرو وحشتناکی  آن  با  غانستان 
به امپریالیسم    شده اند در رسانه های امپریالیستی از یک طرف

آمریکا )که با حمله به افغانستان، آن کشور را مستقیماً به تصرف 
خود در آورده بود( ایراد گرفته می شود که چرا نیروهای خود را از  

ب   بیرون  مقآن کشور  دیگر  از طرف  و  رارد،  دالیلی  امریکائی  ا مات 

مبنی بر درستی کارشان ارائه می دهند. با طرح چنین برخوردی  
طالبان را مسئول ترور و   اً ن رسانه ها به واقع می کوشند، صرفای

اعمال   و  امروز  شدیداً  وحشت  که  ای    مردم تحت ستم ارتجاعی 
به افغانستان   توجه  اوالً  اما  دهند.  جلوه  اند،  شده  مواجه  آن  با 

به  قطر  طالبان در  آمریکا با  رویدادها و از جمله مذاکرات    از    یبرخ

خلیل زاد )یکی از مزدوران آمریکا که زمانی سفیر    یریاست زلما 
هزار از نیروهای طالبان از    5و آزادسازی    آمریکا در افغانستان بود( 

حاکم    زندان  جریاندولت  قطر  در  آن   ، مذاکرات  بیانگر  روشنی  به 
آمریکا   که  نیروهایش، خواهان  پیش  اپیشاست  بردن  از  تغییر  بعد 

تحویل  رنگ خود در افغانستان و  توازن نیرو در بین مهره های رنگا
 . مزدورش بود به طالبان به مثابه نیروی اسالمی  این کشور 

 

کهثانیاً   سواالتی  از  تحوالت  یکی  این  را   ،در  جهانیان  تعجب 
ای  فری  نهزار    300ارتش    و بی مصرفی  برانگیخته عدم مقاومت

ب با صرف ه  ست که  ناتو  و  امریکا  افغانستان توسط  دنبال اشغال 
از   دالر  این کشورمیلیاردها  توده های  منابع  و  قیمت    ثروتها  به  و 

مردم  برای حفاظت از    اً ظاهرتحمیل فقر و فالکت به این توده ها،  

در حالی .  بود درست شده و آموزش یافته  مقابله با تروریستها  و  
ارتش    ند کهدکه همگان شاه در مقابل قاومت چشمگیری  ماین 

نشان   خود  از  و  طالبان  دهدنداده  رغم نمی  به  دیگر  طرف  از   .
سازمان یابی و تسلیح هزاران نیروی مردمی و به ویژه زنان آزاده  

و   مال  و  جان  از  دفاع  برای  مختلف  مناطق  در  که  افغان  دلیر  و 
ج آماده  و  برگرفته  و سالح  شده  داوطلب  خویش  با ن هستی  گ 

طال چنین  مزدوران  از  استفاده  به  حاضر  ارتش  این  اند،  شده  بان 

باشد.   نمی  طالبان  با  نبرد  برای  مردمی  دلیل  امکان  همین  به 
افغانستان    است در  امروز  به که  طالبان  طرفه  یک  هجوم  صرفا 

با افغان  مردم   افغانستان  ارتش  بین  جنگ  نه  و  است  مطرح 
غانستان  ارتش موجود در اف   دلیل این امر هم آن است که  طالبان.

خود امپریالیستی  ساختار  علت  ملی  به  ارتش  یک  نه  بلکه   ، 

امپریالیستهاست ساز  دست  ارتش ارتش  این  از    .  دفاع  برای  نه 

بلکه به خاطر پیشبرد منافع  منافع مردم افغانستان 
خالق سیاستهای  آمریکا( خود    و   )امپریالیسم 

که   است  دلیل  همین  به  درست  و  شده  ساخته 
آن  اسفا در  ر  درنیز  حیاتی  خود    شرایط  دست 

مردم    خالقانش  نه  پوشالین  و  دولت  حتی  یا  و 

 . می باشدافغانستان  
 

توسط   مزدور  طالبان  قالده  کردن  رها  موازات  به 
ها  اربابانش  توده  ارتش  علیه  و  افغانستان  ، 

نیز    انفرمانده طالبان  آن  نیروی  مقابل  همچون  در 
ی  نه اتیجه به گوناند و در  دانه های برف، آب شده  

هاکه   اکنون    خبرگزاری  اند،  داده  میلیاردها گزارش 

زرادخانه  دالر از سالح ها و تجهیزات و ماشین آالت و 
طالبان  زرین  سینی  در  آن    های نیروهای  تقدیم 

  یک عامل اساسی برای تغییر   است که خودگشته  
قرار دارد پیشبرد سناریویی    بوده و در خدمتتوازن نیروی موجود  

اهدافش    هک از  در یکی  نیرو  این  گیری  قدرت  و  طالبان  تقویت 

آگاه و آزادیخواه را به این واقعیت هر انسان    .افغانستان می باشد
عراق ۀ  مورد تسلیح چشمگیر مزدوران سیا ساختیاد   در    داعش 

اندازد که   از آنجا که قرار نبود    موصل  شهر  هنگام تسخیر  درمی 
مقاب در  عراق  ساخته  آمریکا  مقاومت   لارتش  مزدور  نیروی  این 

هزاران سالح سنگین و نیمه سنگین به دست داعش افتاد   نماید،
امکان بقای این نیروی ضد خلقی را تا قدرت آتش و  به طوری که  

سوریه   و  عراق  در  ساختسالها  بنیادگرای    مهیا  نیروی  این  و 

یافت   امکان  قدرتهای  اسالمی  نفع  به  را  ناپذیری  توصیف  جنایات 
    .ودعلیه توده ها مرتکب شو و امپریالیست  رگاستثمار

 
در حق   مزدوران طالبان  دردآوروحشیانه و  نمایش آشکار جنایتهای  

ب و  زنانه  مردم  دختر  ویژه  کودکان  پراکنی و  دهشت   ،

سیستماتیکی که این گروه با قتل و غارت مناطق اشغال شده، با  
و   الن و سس کم    شکنجه و اعدام جوانان، با ربودن زنان و دختران 

خود مزدور  نیروهای  برای  آنها  کشاندن  بردگی  اعالم    به  با  و 
در همین چند روز اخیر به راه انداخته    حکومت "خالفت اسالمی"

بویژه   و  افغانستان  محروم  مردم  از  تن  هزاران  تا  باعث شده  اند، 

دسته   و  دار  حضور  وحشت  از  افغان  دلیر  و  ستم  تحت  زنان 
آواره طالبان،  به    شده  فاشیست  کنترل و  تحت  مناطق  سوی 

)آنهم در شرایطی    ایرانبه  و یا به مناطق دیگر و از جمله  دولت  
جمهوری اسالمی خود در خدمت به امپریالیسم آمریکا یکی از   که

می   مرتجع  طالبان  اش،  اسالمی  کیش  هم  مهم  پشتیبانان 
فرار کنند و در بدترین شرایط زیستی در ترس و وحشت به    باشد(

 رند. سر بب

 
  تداوم نتیجۀ منطقی  آنچه که امروز در افغانستان شاهد هستیم،  

امپریالیسم آمریکاست که  سیاست اشغالگری مستقیم  سال    20
کشور  این  به  تجاوز  تروریسم    ،با  با  مبارزه  لوای  برقراری  زیر  و 

و مردم  دمکراسی  برای  تحت    آزادی  های  توده  و هستی  حیات 

را   کشیدبه  ستم  خون  و  از    ههددو  امروز  .  خاک  اشغال  پس 
و مصا و تمامی دردها  این اشغالگریئافغانستان  از  نه    ب ناشی 

برای مردم  امپریالیستها  تنها هیچ یک از آن وعده های فریبکارانه  
نشد متحقق  افغانستان  امحروم  بلکه  نده  قسم  ،  دشمنان  این 

خرخره مقروض،   یک اقتصاد هر چه وابسته تر و تاا،  خورده خلقه
فاسد، ضد   و عروسکی و یک ساختار حکومتی نیک دولت پوشالی

عالوه بر آن،  ند و  ه ابر جای گذاردبرای مردم  مردمی و ناکارآمد را  

کردن قالده سگهای زنجیری خویش، مزدوران   بازبا  در حال حاضر  
نیز در ابعادی وسیعتر    طالبان را    خود یعنیاسالمی سیا ساخته  

نظیر بوتو   بانی که بیل؛ همان طاه انداز قبل به جان مردم انداخت
پاکستان   سابق  وزیر  پیش  نخست  سال  تبعید  چندین  زمان  در 

آن  ،خویش ماهیت  مورد  کرد  در  اعالم  کار  "  که:  رسما  روی  فکر 

آمریکایی را  آن  مدیریت  بود،  انگلستان  از  طالبان  ک آوردن  ردند،  ها 
ها پرداختند و من )دولت پاکستان( اسباب  ی آن را سعودیهزینه

   ".هم آوردم و طرح را اجرا کردماآن را فر
 

اخیر تحوالت  جمهوری    ،در  امپریالیسم  به  وابسته  و  کثیف  چهره 

اسالمی نیز در پیشبرد سیاست ضد مردمی آمریکا در افغانستان  
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رغم   به  است.  گرفته  قرار  مقابل همگان  در  آشکاری  به  دیگر  بار 
مورد   در  اسالمی  جمهوری  سیاستهای  از  ایران  مردم  نفرت 

مشترکش  اطالب اربابان  سیاست  پیشبرد  در  نیز  رژیم  این  با  ن، 
آمریکا   مزدور  اسالمی  مرتجعین  این  یاری  به  قوا  تمام  با  طالبان 

آمده، در خاک ایران به آنها پناهگاه داده، با تایید آمریکا برای آنها  

برای  باالخره  و  چیده،  افغانستان  دولت  مقامات  با  مذاکره  میز 
آ مختلف،  مناطق  به  و حتی نحمله  کرده  و مسلح  را متشکل  ها 

ه قول برخی رهبران طالبان "دوش به دوش"  پاسداران منفورش ب
 برادران طالب خود علیه مردم افغانستان جنگیده اند. 

 
افغانستان،   در که    باید به یاد آوریمدر باره علل تحوالت جاری در 

جمهوری  دوران سپس   ریاست  و  از    اوباما  برخی   ترامپ، 

المللی    ردیهبارسیاستهای   آمریکا  بین  سایه  امپریالیسم  در 
قدرتهای  تضاد و سایر  با چین  آمریکا  تنشهای  و  یابنده  های رشد 

در جهت بر این مبنا  امپریالیستی جهت گیری تازه ای پیدا کردند.  
جدید، های  حضور   گیری  و  تمرکز  کاهش  ضرورت  بر  جمله  از 

و   خاورمیانه  در  امریکایی  نیروهای  مستقیم  عوض  دنظامی  ر 

تاکید    " دوپاسیفیکاینمنطقه  " نیروهای آمریکایی در  حضور  تقویت  
ترک   سیاست  است.  گزارشات  شده  از  که  آنطور  و  افغانستان 

ترک  و  عراق  در  نیرو  چشمگیر  کاهش  آید،  می  بر  منتشره 
خاک   هااحتمالی  پایگاه  و  ها  نیرو  کاهش  حتی  و  کشور  ی آن 

یاستهای آمریکا در سدر عربستان سعودی، ناشی از تغییر  آمریکا  
بدون شک وجود  و تقویت در چارچوب این تغییرات  منطقه است.  

یک خالفت اسالمی در مرزهای چین    برای حیات و بقای  امکانات

این سیاست جدید  ، گامهایی هستند که)و روسیه( در راستای 
آمریکا جدیدش  امپریالیسم  راهبرد  پیشبرد  با ب  در  مقابله  رای 

   در پیش گرفته است.  و چین  هامپریالیستهای روسی
 

معرض    امروز در  افغانستان  رنجدیده  های  توده  هستی  و  حیات 

یکی از وحشیانه ترین یورش های مزدوران امپریالیسم آمریکا قرار 
است. از   گرفته  ها  توده  این  تصور  قابل  غیر  مصیبت  و  درد  اگر 

تصمیم   مراکز  و  افغانستان  مردم  دشمنان  برای  اهمیتی  کمترین 
تمام    گیری اما  است،  برخوردار  امپریالیستی  قدرتهای  میان  در 

به   و  دانسته  ها  توده  این  همدرد  را  خود  آزادیخواه  هر نیروهای 

مسلماً یکی از   و  دپشتیبانی کنندفاع و  طریق می کوشند از آنان  

راهها چهره  ،این  مصیبت    افشای  تحت  مردم  واقعی  دشمنان 
به صرف محکوم کردن   ه البته باید دانست ک  افغانستان می باشد.

طالبان  به  موسوم  اسالمی  مزدوران  چه شدیدتر   هر  و  حق  به 
که  چرا  برخاست.  ها  توده  این  از  دفاع  به  راستی  به  توان  نمی 

الیسم آمریکا که با پروردن و رها کردن دار نادیده گرفتن نقش امپری

تحت   های  توده  جان  به  طالبان  یعنی  اسالمی  مزدور  دسته  و 
م  افغان،  است،بی شک  سستم  کنونی  دردناک  وضع  اصلی  بب 

است این  واقعیت  بود.  خواهد  حقیقت  وضعیت    که  سالخی 
خلقی  ضد  سیاستهای  حاصل  افغانستان  در  جاری  دردناک 

آنها دولت آمریکاست که با کمک رژیمهای    امپریالیستها و در راس
حاکمین   و  اسالمی  جمهوری  نظیر  منطقه  مرتجع  و  وابسته 

دولت عروسکی و تا مغز استخوان وابسته    وعربستان و پاکستان  

نیروهای  و  مزدوران  دست  به  و  شرکاء   و  غنی  اشرف  فاسد  و 
، آن سیاست ها را پیش  ام آمریکا یعنی طالباننیابتی و پیاده نظ

این    . برد  می درک  با  افغانستان  مردم  حقوق  از  واقعی  دفاع 
و   مزدورانش  و  آمریکا  امپریالیسم  که  است  خورده  گره  حقیقت 

افغانه مردم  تنها  نه  اصلی  دشمنان  امپریالیستها  بلکه    ، مه 

 د. ندشمن مشترک تمام خلقهای خاورمیانه می باش 
 

که   کرد  تأکید  باید  آخر  در  در  جاری  دردناک  تحوالت  تجربه 
چه توده  افغانستان یک بار دیگر این حقیقت را عیان می سازد که  

خاورمیانه    های رنجدیده افغانستان و چه دیگر خلقهای تحت ستم
  می توانند   سلطه امپریالیسم و مزدورانش   تنها با مبارزه برای محو

از سیاستهای ستمگرانه و سرکوبگرانه امپریالیستها رها گشته و 

    به استقالل، نان،کار، مسکن و آزادی دست یابند.
 

مرگ بر امپریالیسم آمریکا و سگان زنجیریش در  
 ! افغانستان و منطقه

های ستمدیده   ودهمبارزاتی بین ت  یقرارباد همبستگ بر

 !افغانستان و ایران 
مبارزات مردم ستمدیده افغانستان علیه   د پیروز با

 امپریالیسم و بنیاد گرائی اسالمی! 
 چریکهای فدائی خلق ایران

 2021آگوست  14برابر با  1400مرداد  23
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بر  کانال    نامه:مجری  به شنوندگان  درود  با 

ماندگار خلق    کهایی رچ  بذرهای  فدائی 

گوئی   آمد  خوش  ضمن  همه ایران  به 
رفقا   و  فریبرز سنجری دوستان  رفیقمان    و 

برنامه   این  در  رفقا  از حضور همه  با تشکر 
شروع   ،الیو از  قبل  که  دانم  می  الزم 

این   با  رابطه  در  سخنران  های  صحبت 
کوتاهی  برنامه   به  بدهم.  توضیح  توجه  با 

که   هائی  انداپرسش  چشم  زمینه    ز در 

دوران ریاست جمهوری  مبارزات توده ها در  
فریبرز   رفیق  از  بود  مطرح  جالد  رئیسی 

چریکه مسئولین  از  فدائی  سنجری  ای 
خواستیم   ضمن  که  خلق  برنامه  این  در 

بحث در این زمینه مواضع چریکهای فدائی  

توض کنونی  احوال  و  اوضاع  در  را  یح  خلق 
صحب  از  جدا  برنامه  این  تهای  دهند. 

ی برنامه های ل همیشگاوطبق رسخنران  
شامل قسمت  ایران  چریکهای فدائی خلق  

پرسش و پاسخ نیز می باشد که هر کدام  
شرکت کننده  شما رفقا و دوستان عزیز  از  

سوالی داشتند می توانند آنرا طرح کنند تا 

خود پاسخ  ارائه   سخنران  را  مورد  این  در 
بدهند تک  با  اینکه  به  امید    ا.  تک  شرکت 

دوستان  رفقا   پر  ا  ر دو  جلسه  بحث،  ین 
 باری داشته باشیم. 

 

آمدید.  فر خوش  خیلی  فریبرز سنجری  یق 
 . بفرمائید 

 
اول  سخنران بگذارید  بفرستم :  به    درود 

برنامه  این  در  که  دوستانی  و  رفقا  همه 

الزم می   حضور دارند و قبل از هر چیز هم
اندرود دست  از  اینم  کانال  نستاگرام  کاران 

کنم   تشکر  ماندگار  برنامه    هک بذرهای  این 

به من   و  دادن  دادن  هم  را سازمان  امکان 

وضعیت  با  رابطه  در  عزیزان  شما  با  که 
در داخل و  کنونی و برخی وظایف مبارزین  

کشور  خارج   باشم.  از  داشته  گفتگوئی 
که در آفیش برنامه قید شده  هم  همانطور  

پرسش ای با  جلسه  همراه    ن  پاسخ  و 
نکه  یا خواهد بود.  به همین دلیل هم برای  

و   پرسش  بخش  برای  بیشتری  فرصت 

بپاس که  خ  کردند  تاکید  رفقا  بماند  اقی 
باش  حدی  در  من  وقت    هصحبت  که 

؛  پیدا بکنه بیشتری به این بخش اختصاص  
امکان   بیشتری  رفقای  که تا  کنند    پیدا 

. پس  درا طرح کننشون  پرسش های خود  

صحبت اولیه من در این  دلیل هم  به همین  
ب خواهد  کوتاه  همانطور    ،خوب  .دوجلسه 

امشب چشم  موضوع صحبت   که می دانید
ریاست  ان دوران  در  ها  توده  مبارزات  داز 

مواضع  و  رئیسی  ابراهیم  جمهوری 
 . هچریکهای فدائی خلق می باش

 

بگویم همینکه   ابتدا  صحبت امشب ما    در 
باره   هدر  عضو  که  رئیسی  یات  ابراهیم 

زند عام  قتل  در  در  مرگ  سیاسی  انیان 
و  امروز    و  هبود   67سال   رئیس  آمده 

اسالجمهور، این  خود    ؛ می شدهجمهوری 

که ما در چه شرایطی به    د نشان می ده
و  سرکوبگر  رژیم  چه  با  و  بریم  می  سر 

هستیم.   مواجه  به  بیشرمی  رئیسی 
ه باید در اولین فرصت  عنوان جالدی ک 

دادگاه های مردمی محا کمه بشه  در 

سزای  خاطر جنایاتی که کرده به  و به  
به  شاعمال جنایاتش  سزای    برسه 

مهور ایران شده.  برسد امروز رئیس ج
رئیس جمهور رژیمی شده که  البته او  

در شکنجه و قتل و جنایت همه مرزها  
باید این  را در نوردیده. در واقعیت هم  

روی که  را  کرد  تاکید  همچنین  ش 

نشواقعا  جالدی   بر  برازنده  ستن 
چنین  صند جمهوری  ریاست  لی 

که هرژیمی رژیمی  حیات  د  ،  طی    42ر 
مد که  داده  نشون  خودش  افع  ساله 

و    (منافع) داخلی  داران  سرمایه 
های   سیاست  پیشبرنده  و  خارجی 

منطقه و  ایران  در  و    امپریالیستها 

همین    جهان از  آیا  خوب،  است. 
که سرمایه  گرفت  نباید نتیجه    واقعیت

این   مدافع  واقع  رژیم  داران  به  در 
ن  ا شروزی افتاده اند که در چنته رژیم

حتی برای پست ریاست جمهوری جز  

ندارد  زی چی جالد   به    ؟ وجود  اینها  یعنی 
جز یک جالد را نمی توانند بیاورند بنشانند  

  . اون باال تا بتوانند یک کمی فریبکاری کنند 
به  هر کسی  در این رژیم    م  در واقعیت ه

یامقامی    یک و  رسه  در    می  را  یک  اون 
پرونده  که  وقتی  دهند  می  قرار  مقامی 

  در پرونده )ش را می روی نگاه می کنی  ا

و    (اش قتل  تجاوز  جز  و  دزدی   و  جنایت 
درش چیزی  بینی.  واقعا  شکنجه    نمی  یا 

گر بوده یا قاتل بوده یا متجاوز بوده یا اموال 
مقایسه این    مردم را دزدیده و خورده اما  

با   که وضع  دورانی  در    آن  بورژوازی 

به قدرت رسیدنش و در جدالش   آغاز 
  مترقی   نقش  ها    ب ها و فئودال با ر ابا  

از زبان کسانی    رفهایش را داشت و ح 
جون روسو و ولتر می زد و همین هم  

خاطر   این  به  که  داد  می  می  نشان 

که   بکند  کاری  چنین  از  تواند  را  آینده 
آن خودش می بینه  و حاال می بینیم  

ه کسانی و مزدورانی  که او مجبوره ب
چون رئیسی جالد متوسل بشه خود  

میا نشان  در    ین  امروز  که  دهد 
قرارشر که  ایطی  مرگ    گرفته  اتفاقا 

بینه و  میخودش را در جلوی چشمش  

باعث   که  هست  هم  واقعیت  همین 
که  شده که اینها این رئیسی جالد را  

قاتل   را  یک  کار  رسواست  سر  بر 
ودش یک  همین کار با خاما خوب    ،بیاورند

 هم دارد. پیامی 

 
اینه   اسالمی  جمهوری  رئیس  پیام  با  که 

که    ، ی دهدسی نشان م کردن رئی  جمهور
سرمایه داری ایران در چنان بحرانی غوطه  

وره سرمایه داری ای که این رژیم حامی و  
استثمار   تشدید  جز  اینها  که  حافظشه 

جز   کارگر  کشور طبقه  منابع  بیشتر    غارت 

موجودیت اچ  هیچ حفظ  برای  ای  ره 
  طرح هائی که     بهاگر ما    و  شون ندارندخود

بازرگا ج اتاق  اسالنی  برای    میمهوری 
اقتصادی   پیشنهاد  اوضاع  رئیسی  داده  به 

مراجعه کنیم و مطالعه کنیم می بینیم که  

که   اینه  در  ها  طرح  این  همه  در  اولویت 
و   کارگر  طبقه  چپاول  و  استثمار 

تشدید استثمار  ستمدیدگان تشدید بشه.  
د که  هائیه  طرح  همه  اولویت  ر  کارگران 

ر  ی اینکه دبراقرار می گیره  اختیار رئیسی  

 ل آینده آنها را پیاده بکنه.چهار سا

در دوران ریاست جمهوری  چشم انداز مبارزات توده ها

 ابراهیم رئیسی و مواضع چریکهای فدائی خلق
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

: آنچه در زیر می آید متن مصاحبه رفیق فریبرز سنجری با  پیام فدایی 

ن  دم در دورا ز مبارزات مرچشم انداد  در مور ر"  کانال "بذرهای ماندگا
  صورت  ،1400مرداد   21 که در تاریخ ست رییسی  ت جمهوری ابرهیم  ریاس

گرفت. "پیام فدایی این مصاحبه را از گفتار به نوشتار تبدیل و با برخی  

 به نظر خوانندگان می رساند. به این ترتیب ویرایشهای جزیی  
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قرارخوب   طرح   هاگر  چنین  پیشبرد  با  که 
که مردم  امرور  فالکتبار  این وضعیت  هائی 

یا  و  کنه  پیدا  ادامه  گرفتند  قرار  درش  ما 
ت  با  بشه  تشدید  شدنش  حتی  شدید 

و  فقر    در واقعیت در مرداب  اکثریت جامعه  

گرسنگ  فالکت غوطه  و  ی  و  خانمانی  بی 
بش میشه ور  باعث  این  خوب   که   وند 

جامعه    ستمدیدگان رنجبران  همین    و  که 
جاالن   لبشون  شانناهم  و    به  رسیده 

هر چه  فشار زندگی کمرشون را خم کرده  
برس استخوانشان  به  کارد  به  دبیشتر   .

که   شرخصوص  در  ما  قرار  مردم  ایطی 

فاصله فقر و   ه  گرفتند و زندگی می کنند ک
و   تهیدستثروت  و  ابعاد ر  ه  ثروتمند  روز 

کنه می  پیدا  حفظ    .بیشتری  برای  خوب 
همین   حفظ  و  فاصله    ،   شرایطهمین 

ابزاری جز سرکوب   جمهوری اسالمی هم

بیشتر  قتل و شکنجه و زندان    خونریزی  و
ندارد. چنته  در  هم   همین به    بیشتر    دلیل 

آمار هاما    هست که به  نگاه کنیم    ئی اگر 
  اخیرا یکی از   .ها  می دهند که خبرگزاری  

میلیونر های  با  را من در رابطه  این آمار ها  
ایران می خواندم اصال درصد رشد میلیونر  

برابر   چندین  گذشته  سال  در  ایران  در  ها 

برای   یعنی  است.  دیگر  های  کشور 
میلیسک یک  حداقل  که  دالر  انی  ون 

دارند سیستم    سرمایه  این  و  کشور  این 
 . ستا فراهم کردهن فرصت ها را ریبزرگت

 

باعث میشه که  هم  ین واقعیتها  مه  خوب  
سیاسی صحنه  به  وقتی  کشورمان   ما 

نگاه می کنیم می بینیم که در هر گوشه 
کشور همین    این  اپیدمی    در  شرایط  تازه 

کرونا برخورد   کشنده  خاطر  به  واقعا  که 

دسته    ی جمهوری اسالمی امروزه دارهها
از مردم ق هد شاا  انی می گیره مربدسته 

هستیم مب مردم  های  ارزات  خیزش  با  و   .
هستیم روبرو  نشان    .واونها  این  البته 

ه داره به سمتی  عدهنده اینه که واقعا جام
و   گرسنگان  خیزش  که  رود  می 

چشم یک  تهیدستان  و  انداز    ستمدیدگان 

و    این جامعه استخیلی واقعی در مقابل  
را کرد    این  تاکید  باید  چیزی    اینکه  البته 

ک جمهوری فقه  نیست  مخالفین    ط 
بگذارند. انگشت  روش  خود    اسالمی 

این   هم  اسالمی  جمهوری  های  طرفدار 

به   و  میبینند  و  کنند  می  درک  را  واقعیت 
همین دلیل هم نگران اند و به سردمداران  

دهند جمهو اسالمی هشدار می    که   ،ری 
کاری بکنید که ما را از عواقب شورش    یک

پیش   در  مثالنجارو  های  بدهید.  تی  وق   ت 
که در صدا و سیمای شدیدا    میبینیم   که ما

تحت کنترل جمهوری اسالمی کسانی که  

وجود   همه  می  با  دارند  قبول  را  رژیم  این 
می   هشدار  گرسنگان  انقالب  از  و  آیند 

و   ما  دهند  که  کنند  می  صحبت  بعد 
انقالبی را میبینیم که همین مردم بریزند و  

  ره هتو ب  آقازاده ها  اینهمین کاخ هائی که  

بگوئیم زالو زاده ها ساختند و درش زندگی  
دهند   می  پز  تجمالتشان  با  و  کنند  می 

این   خوب  کشند.  می  آتش  به  را  همه 
از درون خود  اینه که  خودش نشان دهنده 

م صدا هائی بلند شده که  طبقه حاکمه ه

این واقعیت ها را می بینند و هشدار می  

به   اگر  مثال  یا  ر همی دهند.  جمهون  ر  ئیس 

می  رئن  شد کنیم  نگاه  و  برگردیم  یسی 

در  و  بیاید  رئیسی  اینکه  از  قبل  که  بینیم 
تحلیف 14 آن مراسم  بده    ش مرداد  انجام  را 

اعضایکه    توکلی  همین   از  مجمع    یکی 
نظام دیدار   هتشخیص مصلحت  رفته  به  ش 

گزارشات   مبنای  بر  که  چیزی  اولین  و  بود 
کر مطرح  دیدار  این  در   بودده  مطبوعات 

و    ی ائغذ  دموا  پخش  فقیر  مردم  درمیان 

حدی   یک  حداقل  تا  بود  فالکت  در  غرقه 
جلوی خیزش های حتمی را بگیره. به هر  

قابل   غیر  بطور  که  اندازیه  چشم  این  حال 
ق اسالمی  جمهوری  مقابل  رار  انکاری 

هر  کدامشان  هر  هم  ها  اون  و  گرفته 

این   با  مقابله  برای  راهی  یک  جناحشان 
دلیل   یب  ند وارائه می ده  یرحالت انفجا

نیست که  که    هم  شاهدیم   اربابانما 
هر روز به  جمهوری اسالمی    امپریالیست  

شکلی به دفاع از آن بلند می شوند برای  
که   رژیمی  از  استخوان دفاع  مغز  به    ش تا 

است امپریال وابسته  مقابل    یستها  در  و 

و  کنند  می  حمایت  ازش  ها  توده  جنبش 
همین   هم  اش  نحضونمونه  ماینده  ر 

تحلیف    اوپاردیه  اتحا مراسم  جالد  در 
البته    ؛بود   رئیسی ابراهیم   تنها  که  به  این 

اروپا خالصه   اینه    واقعیت  .  نمیشهاتحادیه 

سال گذشته همه امپریالیستها   42که در  
چه   و  شرق  در  از  چه  غرب  رژ در    یم این 

پیشبرد  برای  را  اون  و  کردند  دفاع 
ی  منطقه  و  ایران  در  ک  سیاستهایشان 

لیه و مطمئن در نظر  او و الب ه خیلی چزینگ

واقعیتهای    .گرفتند   از  یکی  هم  همین 
سال گذشته    42جمهوری اسالمیه که در  

 ش توجه کرد. ه باید ب
 

برگریدیم   جامعه    به حاال  صحن 
امروز   که  اینه  فریاد  صدای  واقعیت 

اسالمی جمهوری  بر  هر    مرگ  از 

اگر   میشه.  شنیده  جامعه  این  گوشه 
خی همین  مبارز  مردزش  به  م 

برای نمونه  ن مراجعه کنیم و  تا زسخو
م مردمبه  اشاره  ایذه  و    اهواز   بارزات 

واقعیت   این  که  بینیم  می  کنیم 

مبارزات   این  در  بروشنی  را  خودش 

این    کهنشان داده   از  این مردم چقدر 
م نفرت دارند و چه خشم و نفرتی  رژی 

در   شده  انباشته  رژیم  این  از 
ر واقعیت  همین  ددرونشان.  نا  ظز  ر 

این  ا  جد بگیریم   ما  میبینیم  از  در  که 

شر و  همین  بزرگ  اعتصاب  با  ایط 
کارگران شرکتهای    سراسزی  پیمانی 

مواجه ایم و  نفت و پترو شیمی و گاز  
دیگربا سوی  طوالنی    از  اعتصاب 

مواجه ایم از سوی    پهکارگران هفت ت
تهران    دیگه با مبارزات مردم در کرج و

مواجه ایم.    انو تبریز و دورود در لرست 

می  ادج  با مردم  که  هائی  بندی  ه 
می   را  ها  جاده  فداکاری  با  و  ریزند 

شرایط   به  کنند  می  اعتراض  و  بندند 
  موجود به این بیکاری به این بی آبی 

و   فقر  این  به  برقی  بی  این  به 

 . گرسنگی
 

خوب اینها همه نشان می دهد که اکثریت  
توده های ستمدیده کشور ما بطور واقعی  

خواهانند و    ار جمهوری اسالمی  ی  سرنگون
هم   فداکاری  و  ایثار  هر  دریغ  بی  حاضرند 

  اما   .برای رسیدن به این هدف انجام بدهند 

باید    هخالی  شی جاکه  آنچه    متاسفانه ما  و 
یک   فقدان  کنیم  تاکید  نیروی  رویش 

انقالبی   از  شکلمت یک  .  هروشنفکران  جای 
و   باشد پیشاهنگ  پیشرو  توانسته    که 

توانسته    یگهن پیشا  یاپیشرو   با  دش ابکه 

ارگانیک   ارتباط  ها  صحنه  ه گیربتوده  در   ،
و جاش خالیه و همین اوضاع و    هحضور ندار

احوال نشان می دهد که چطور توده ها و  
 مردم از نیرو های پیشرو به واقع جلوترند.  

 

باید   ضعفی  چنین  به  توجه  هم  با  را  این 
که اصوال مبارزات مردم همیشه    توجه کرد

رش ادزیتاثیر   روند  در  و  اج  دی  داشته  معه 
های   خیزش  مقایسه  مثال  داشت  خواهد 

نشان می دهد   98و    96با قیام    88سال  
و   ها  خیزش  این  چطور  مبارزات  این  که 

برده جلو  به  را  شرایط    جامعه  یک  در  و 

قرار  و  جدیدی  روز    داده  می  هم  هر  که 
شتری پیدا می کنند  بی  توده ها تجربه  هگذر

ی تر  هنهال تر و آگاکادیبه حرکت های راو  
زنند  هم می  انقالبی  .  دست  شعارهای 

د می  سر  ممکنه  که    هندای  گذشته  در 

و  براحتی می دهند  دادند ولی حاال  نمی 
به   جامعه  اوضاع  االن  که  اینه  واقعیتش 

و نفرت و اعتراض  جائی رسیده که خشم  
اقعا  و شم خ از هر گوشه اش می جوشه و 

جوانان و  ه  ، مرزهای ترس را در نوردیداون  
فیلم    انهابادر خی در  برخی مواقع شاهدیم 

سینه   چگونه  میشه  دیده  که  هائی 

هاشون را جلوی سالح های دشمن سپر  
با  خودشون   حرکات  با  گاه  و  کنند  می 

نیرو های سرکوب   حمالت خودشون حتی 
می  ج فرار  به  مجبور  را  اسالمی  مهوری 

یک   فقدان  از  کامال  حالیکه  در  کنند. 

   د.نادر رنج  متشکل بیسازمان انقال 
 

این  بنابراین   شرایط  را    سئوالاین 
که   گذارد  می  ما  روشنفکران    مقابل 

را    شونانقالبی چگونه می توانن خود

تبدیل کنند؟   چگونه  و  به پیشرو مردم 

ما   کشور  در  انقالبی  جنبش  تجربه 
دیکتاتوری   شرایط  در  که  داده  نشان 

گسی کهلجام  نظاروب  خته  ذاتی  م  نای 
د حسرمایه  ایرانه    اکماری  از   بر  جز 

نمی قهر  اعمال  سازمان    شه  طریق 
نیاز مورد  شرایط    انقالبی  مورد  این  و 

طبقه  کارگر  طبقه    نیاز با  پیوند  در  و 
را  کارگر   کاریش  ادامه  و  داد  شکل  را 

بر   .کردتضمین   ما  دلیل هم  به همین 
باوریم که   امروزاین  ید  با  شعار اصلی 

،  تشک جنگ  ل  و  مسلحانه  تسلیح 
تنها  نشان دهم  ندگی  . زهشبا اده که 

و   پیشرو  کارگران  پیوستن  با 
همدیگ به  انقالبی  و روشنفکران  ر 

ه دادن  های سیاسیسازمان    -سته 
انقالبی  هنظامی های  نیرو  می    که 
ددمنشانه    توانند حمالت  مقابل  در 

حاکم و مقاومت    دیکتاتوری  کنند 
خوهم  بتدریج   و ر  ونشدصفوف 

 .بدنترش گس
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را  مردم  اعتماد  توانند  خود)  می    ( به 
بتوانند به اون وظایفی که  ؟  د جلب کنن

گذاشته   شون  عهده  بر  تاریخ  واقعا 
آگاه و انقالبی    ند و یک نیرویکن ل  عم

را تشکیل بدهند و به خصوص با کدام  

مردم   به  توانند  می  مبارزه  شکل 
آنها   مدافع  واقعا  که  بدهند  نشان 

که    هستند دارن  را  آن  شایستگی  و 
را   مردم  خوب  و    ؟دکنن  هدایت مبارزات 

مهم   در  مسأله  خصوص  به  که  اینه  هم 
  ینچنکه در    ای  آلترناتیوهای قالبیمقابل  

ی مثل قارچ از گوشه و کنار لاحواضاع و  او

کنند  بیرون مقابله  میشه  .  زده 
هر   که  ای  برنامه  آلترناتیوهائی  یا  نسیه 

ای   نسیه  وعده  یا  ای  نسیه  می    شعار 
حفظ  اما    دنهد نقدشان  سرمایه  برنامه 

   .ه و ارتش ضد خلقیاری د

 
به   پاسخ  در  که درست  وضعیته  همین 

انقالبی چگونه    پیشرو ه  ب  روشنفکران 
ت بشوند  دب واقعی  فدائی    کهیل  چریکهای 

سرنگونی   ضرورت  بر  تاکید  با  خلق 
مطرح می کنند که باید  جمهوری اسالمی  

آزادی به  رسیدن  و    برای  تشکل  امر 

ن  سازمانیابی روشنفکران انقالبی و کارگرا
صدر   به همه  در  و  بگیره  قرار  ها    کار 

واقعیتی    تبدیل بشه  امروزمبرمترین وظیفه  
دیک ش  درکه   از  هم  حاکم    ی تاتوررایط  جز 

 یه. یافتننطریق اعمال قهر انقالبی دست 

 
ما   کشور  در  انقالبی  جنبش  تجربه 

دیکتاتوری   شرایط  در  که  داده  نشان 
نظام   ذاتی  روبنای  که  گسیخته  لجام 

ح داری  ایرانه    اکم سرمایه  از    بر  جز 

نمی قهر  اعمال  سازمان    شه  طریق 
نیاز مورد  رد  موو  این شرایط    انقالبی 

طبقه  رگر  اک طبقه    نیاز با  پیوند  در  و 
را  کارگر   کاریش  ادامه  و  داد  را شکل 

بر    .کردتضمین   ما  به همین دلیل هم 
باید    شعار اصلی امروز این باوریم که  

مسلحانه   جنگ  و  تسلیح   ، تشکل 

اده که تنها  نشان دهم  ندگی  . زهباش 
و   پیشرو  کارگران  پیوستن  با 

همدیگ به  انقالبی  و  ر  روشنفکران 
ه دادن    -ه های سیاسیت سسازمان 

انقالبی   ه نظامی های  نیرو  می    که 

ددمنشانه    توانند حمالت  مقابل  در 
حاکم   و  دیکتاتوری  کنند  مقابله 

و  مقاومت   صفوف  هم  بتدریج  کنند 
به    جادر این   .بدنگسترش  و  ر  شونخود

من مایلم روی این نکته تاکید کنم  خصوص  
ما   شرایط  در  و  ایران  در  و  که  آزادی 

جمهوری اسالمی    نترف اصال با    سی رامکد

نمی ش الزم  هحاصل  این  نای  هو  به  ما  که 
این برسیم  خواستها  این  به  و    مطالبات 

با    است اسالمی  جمهوری  رفتن  که 
توام بشه   نظام سرمایه داری حاکمنابودی  

تجرب سو  این  ه  هم  شاه  رژیم  رنگونی 

واقعیت را نشان داد و ما در آن زمان دیدیم  
بدون    م سیطه امپریالسل  دی بوبدون ناکه   

داری   نابودی سرمایه  توسط    نظام  که 
این  سرکوبگرش  گوناگون  ارتش و نیرو های  

حفظ   را  ظالمانه  و  کردندنظم  آزادی   ،
 . نیامد و نمی آیددست  به دمکراسی  

 

لوگزا  روزا  انقالبی مبورگ  زمانی    زن 
یا   کمونیست و  کرد  که    مطرح  نوشت 

معلم" بهترین  اگ   ."  ه تاریخ    ما ر  واقعا 
بیائیم و درکش  را    تسخن درس   این  

و   حرکت  کنیم  قرار    مانخودراهنمای 

در    اون وقت می بینیم که   ، دهیمش ب
رژیم    ددمنشانه   ی سرکوب ها  شرایط

که   رژیمی  به  شاه  وابسته 
خیلی  ی  دیکتاتور  وبود    امپریالیسم

را   اعمال  شدیدی  جامعه  سراسر  در 

بود مبارزه    ، کرده  به  توسل  با  تنها 
انقالبی شن رومسلحانه     فکران 

سیاسی  توانستند سازمان    -اون 
دار  الزم  کارگر  طبقه  که  را    دنظامی 

بعد   و  کنند  حفظش  و  بدهند  شکل 
به همین    .صفوفش را گسترش بدهند

روی این  یط امروز  دلیل هم ما در شرا

می با    تاکید  که  هسته  کنیم  ایجاد 
سیاسی   فعالیت  که  نظامی    -های 

مخفی   باشندکامال  داشته  بر    ، باید 
هائ  نیرو  روی    یعکس  دارند  که 

ما    ،فعالیت های علنی تاکید می کنند 

روشنفکران  باید حتما این تجربه را به  
مبارز    کارگران  و  کنیم  منتقل  انقالبی 

مخفی فعالیت  این    ، که  کار  اساس 
بای این هسته ها  هسته ها  و  باشد  د 

رژیم   سرکوب  ماشین  با  توانند  می 
می  پیدا  امکان  و  کنند  با  د  ننک  مقابله 

دیگر  ا زمبار این   اشکال  که  تشون 

مثل   اعتصاب  مثل  تجمعات  مبارزه 
در  ها    راهپیمائی  مثل  اعتراضی 

قرار بگیره و هر    خدمت این راه اصلی 
 چه بیشتر مفید تر باشه. 

 

حال    به کههر  در   همانطور  ابتدای    من 
گفتم   من  صحبتم  که  نیست  این  قرار  در 

کوتاه   تفصیلصحبت  و  طول  این    با  همه 
تو  ئل سام بدهرا  که    م ضیح  ی  م چرا 

خواهیم وقت بیشتری را در اختیار شرکت  
را   شون  سواالت  که  بگذاریم  کنندگان 

مطرح بکنند و به همین دلیل هم من باید  

این   در  من  که  کنم  مثالتاکید  به    بحث 
خار اسالمی سیاست  جمهوری  به    ،جی 

امپریالیس با  اش  به    ،تها رابطه  یا  و 
ی که در این  ا   بیاپوزیسیون های ضد انقال

گرش شکل  ادعائی    رفتهایط  کدام  هر  و 

در    دارند که  گذاشتم  و  نکردم  ای  اشاره 
پاسخ  قسمت   و  مسائل    پرسش  این  به 

پرداخ بشودتهم  و    .ه  رفقا  که  امیدوارم 
جل  این  در  کننده  شرکت  با  دوستان  سه 

نظرات   اظهار  با  و  خودشون  های  پرسش 

اون   در  ما  که  بدهند  امکان  خودشون 
به  فرا  قسمت ب ین مسائل  اصت بیشتری 

 بپردازیم.  
 

 . برایتان آرزوی موفقیت و پیروزی می کنم
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 توضیح پیام فدایی: 
انقالب سالهای   گیری  اوج    57و    56با 

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

، رژیم وابسته   میلیونی بپاخاسته بود 
ضر زیر  که  شاه  امپریالیسم  ت  اب به 

ود را می  ن نفس های خیرانقالب ، آخ 

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

  30در   نهای سراسر کشور گشت.زندا 
سال   ماه  از    1357دی  دسته  آخرین 

سیاهچالهای   از  سیاسی  زندانیان 

همین   به  گشتند.  آزاد  شاه  رژیم 
ب مناسبت   ایم  داده  ترتیب    ا گفتگوئی 

س  فریبرز  آنج نرفیق  در  که  سال    ری 
سیاسی   زندانیان  دسته  آخرین  جزء 

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

ر آن  در  ها  خروش  رویداد  پر  وزهای 

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

و    افکندن بر گوشه ای از تاریخ پر فراز 
دوره آن  برای    نشیب  ویژه  نسل  به 

جدایی   چگونگی  و  چرایی  از  جوان، 

اولیه   نظرات  به  معتقد  رفقای 
خل فدائی  نام    -ق  چریکهای  با  که 

شناخته  رفیق   احمدزاده  می  مسعود 
فدائی    -شود   چریکهای  سازمان  از 

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

مج تشکیل  چریکهای    د دچگونگی 

و  ی فدائ ایران  طی    خلق  که  روندی 
 کرد، به دست آوریم. 

 
تحلیل  پرسش:   مقایسه  با  شما 

چریکهای فدائی خلق از ماهیت دولت  

رهبری   تحلیل  با  قیام  از  بعد 
رتونیست سازمان چریکهای فدائی  اپو

کردید   تاکید  مقطع،  آن  در  ایران  خلق 
اساس سقوط سازمان  که تحلیل آنها  

ساز منجالب  اپورتون کشبه  و  م  سیاری 
اشاره  نمرا فراهم   با  آیا می شود  ود. 

این   کمی  زمان  آن  های  رویداد  به 
 موضوع را بیشتر تشریح کنید؟

 
به    پاسخ:  توجه  با  ما  ببینید،  حتما. 

قیام تحلی از  بعد  رژیم  ماهیت  از  که  لی 

و   امپریالیسم  به  وابسته  آنرا  و  داشتیم 
ارزیابی  وابسته  داری  سرمایه  نظام    حافظ 

د می  کردیم  دورنامی  که  هرج ستیم  ان 
ومرج بعد از قیام موقتی است و دیر یا زود  

اساس    حتما اختناق باز می گردد. چون بر

بودیم   باور  این  بر  مسلحانه  مبارزه  تئوری 
نظام سرمایه  ک ذاتی  روبنای  دیکتاتوری،  ه 

دلیل   همین  به  باشد.  می  ایران  در  داری 
کمونیسته وظیفه  که  بودیم  معتقد  و   اهم 

فدائی خلق ایران  ن چریکهای امبالطبع ساز
با توجه به برخورداری اش از حمایت وسیع  

امکانات عظیمش،   و  ها  سازماندهی  توده 

توده  انقالب  پیشبرد  برای  ها  توده    مسلح 
هاست. ما مخالف این نبودیم که سازمان  

میتینگ و راهپیمائی برگزار کند، یا اعالمیه  
سندیکا    لیو نشریه بدهد یا در جهت تشک

د؛ اما می گفتیم که اینها گام بردار  ارو شو

همانا   اصلی  وظیفه  اما  است  الزم  گرچه 
ها برای مقابله با  سازماندهی مسلح توده

زنج سگهای  و  امپریالیسم  یریش  یورش 
زود   یا  الزاما دیر  می باشد؛ مقابله ای که 

رخ خواهد داد. تاکید داشتیم که همه این  
ا در  بایست  می  پیش    نی فعالیتها  راستا 

مفید  ورب تا  خالصه  د  گردد.   ساز  کار  و 

و  هرج  شرایط  از  بایست  می  کمونیستها 
ق از  بعد  شده  ایجاد  به  مرج  که  بهمن  یام 

تبلی برخالف  آنرا  شد  نمی  وجه  غات  هیچ 
نامید   دمکراسی  استقرار  رایج،  فریبکارانه 

سازماندهی   و  صفوف  گسترش  جهت 

این به  علم  با  ببرند،  سود    ه کنیروهایشان 
گ اوضاع  و چرذاین  بوده  و  ا  بخواهند  آنها  ه 

چه نخواهند دشمن جنگی خونین را دیر یا  
د کرد. ما می زود بر توده ها تحمیل خواه 

و  مردم  که  دادیم  هشدار  و  دانستیم 
هجوم  ر این  برای  باید  انقالبی  وشنفکران 

ددمنشی   چه  با  دیدیم  بعداً  متأسفانه  که 
توجه    ارخ داد آماده باشند. به خصوص ما ب

جریان قیام به دست  هائی که در  به سالح
مردم افتاده بود تأکید داشتیم که اوال یکی 

دش  هجوم  که  دالئلی  عقب  از  را  من 

در   ها  سالح  همین  وجود  است،  انداخته 
تأکید  دس ثانیا  و  باشد  می  مردم  ت 

را   ها  سالح  همین  باید  که  داشتیم 
نمود.   مردم  دستمایه سازماندهی مسلح 

ا  همین راست  رددستان مسائل  رکاتفاقاً در  

پیش رفت. مردم مبارز و آگاه در کردستان  
در   آمده  دست  به  های  سالح  تحویل  از 

و  جریان   کردند  امتناع  دولت  به  خود  قیام 
تود بودیم  ها،  شاهد  همان سالح  با  ها  ه 

توانستند   و  شدند  مسلح  سازماندهی 
از   و  کرده  آزاد  را  کردستان  از  مناطقی 

ی  ریی بر آن جلوگمسیطره جمهوری اسال 

ری که عالوه بر حفظ تداوم روحیه  کنند. ام
کردستان  در  انقالبی  و  مبارزاتی  فضای  و 

حدا شد  یعنی  باعث  دشمن  سلطه  قل 
نسب  کردستان  بر  اسالمی  به  جمهوری  ت 

سایر نقاط ایران تا مدت زیادی عقب بیفتد.  

خلع  مساله  درستی  به  ما  مقطع  آن  در 
ج اصلی  مسائل  از  یکی  را  ش  ب نسالح 

آوری کنم که اتفاقا  باید یاد     . مطرح کردیم
هم   خمینی  رژیم  اولیه  کارهای  از  یکی 

ده ها بود.  درست تالش برای خلع سالح تو
قمی   آذری  که  بود  هم  همین  برای 

اطالعیه  دادستا مرکز،  اسالمی  انقالب  ن 

داد و اعالم کرد که اگر کسانی که سالح 
  غیر مجاز دارند اسلحه های خود را تحویل 

عنو به  ا  ن اندهند،  فی  الرض"  "مفسد 
در   شوند.  می  تیرباران  و  شده  شناخته 

مقابله با چنین شرایطی یکی از موضوعات  

بلیغ و ترویج ما در میان توده ها طرح این  ت
ما    واقعیت جنبش  اصلی  "مساله  که  بود 

با  )مصاحبه  است".  سالح  خلع  مساله 
رفیق اشرف دهقانی  جلد کوچک، صفحه  

 نتهی به وزهای م فیق فریبرز سنجری در باره ریام فدایی با رپ  گفتگوی

 (مت شهَ بخش) یرانخلق ا چریکهای فداییت کیالوین تشو تک 57قیام بهمن  
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ا58خرداد    -  70 اساس  بر  و  تحلیل    ن ی ( 
بر  یکی   "مرگ  ما  سازمان  شعارهای  از 

خلع سالح کنندگان" بود. خوب، به راحتی  
دید   توان  خط  می  و  تحلیل  این  که 

زمین    سیاسی ای که از آن منتج می شد 

فرق   سازمان  آن  رهبران  خط  با  آسمان  تا 
داشت و متفاوت بود که توده ها را نسبت  

رژیم این  مردمی  ضد  ماهیت  توهم    به  در 
بر  یمنگاه   و  جمهوری  داشتند  ای 

ماهیت   آن  از  هایی  جناح  یا  و  اسالمی 
و  بودند  قایل  انقالبی  و  مردمی 

"آرزوی   برای آن  تبهکار  رهبر 

واقعی  کردند.  می  را  سالمتی"  ت 
هم بخواهیم در اینجا صرفاً خطای  

و  تحلیل  بلکه  نبود  مطرح  نظری 
گر  توجیه  اساس،  در  آنها  نظر 

ش عملی  دست  تمایالت  بود.  ان 

اپورتوردان آن سازمان کاران  نیست 
همه تالش خود را می کردند تا از 

طریق مماشات با حکومت بتوانند  
خود ام برای  علنی  فعالیت  کان 

ا در  و  کنند،  پا  و  به دست  راه  ین 
این   با  دادند.  می  تن  خفتی  هر 

خط بود که در شرایطی که مردم 

مبارزه   آماده  و  شده  مسلح  کرد 
خ تحقق  برحق برای  واستهای 

شاخه  دوخ این    بودند،  کردستان 
بر زمین گذاشت   سازمان اسلحه 

و به قول ک ردها "آشپیتال" کرد. با  

ن سیاست بود که در ترکمن  همی 
ند. به واقع صحرا آن فاجعه را آفرید

آنان  انقالبی  غیر  عملی  تمایالت 
هائی  سیاست  اتخاذ  به  منجر 

و  آشکار  خیانت  راه  که  شد 

 ننقالب و کارگراسیستماتیک به ا
 را هموار نمود. و ستمدیدگان 

 
نظر   از  آیا  ها،  این صحبت  با  پرسش: 

شما همین کرنش برای کسب امکان  
که   شد  باعث  که  بود  علنی  فعالیت 

س  زمان  آن  مقاومت  رهبری  ازمان، 

به   یورش  با  مقابله  برای  هواداران 
سازماندهی   را   سازمان  های  ستاد 

 نکند؟ 
 

که    پاسخ: آنجا  از  اندرکاران  خوب،  دست 

مان مورد بحث، هدف اصلی خودشان  زاس
علنی   فعالیت  امکان  آوردن  دست  به  را 

گذاشته بودند، در نتیجه بطور طبیعی برای  
پذیرفت اول  با دولت در درجه  بودند  توافق  ه 

که سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به  
عنوان سازمان زمان صلح، سالحهای خود 

تحوی یا  و  بگذارد  کنار  درا  آن هم  دهد؛   رل 

ک جنگی  با کوران  اسالمی  جمهوری  ه 
تعرض به مردم ما و سرکوب آنها و حقوق  

ن در تمام کشور  و خواستهای دمکراتیکشا
شرایط چنین  در  بود.  انداخته  راه  ی،  به 

توده   بر  تکیه  جای  به  بحث،  مورد  سازمان 

ها و در اولویت قرار دادن منافع آنها همواره  
های کانال  از  کوشید  اصطالح    می  به 

بود که  ی عمل کند. هنوقان مین سیاست 
در   سازمان  این  رهبری  برخورد  در  را  خود 

جمهور  ایادی  حمله  به مقابل  اسالمی  ی 

نشان   آشکار  طور  به  سازمان  ستادهای 
 . داد

به   اسالمی  جمهوری  حمله  اولین  ببینید، 
ستاد سازمان چریکهای فدائی خلق ایران  

له رفقائی  در آبادان صورت گرفت. در آن حم

مقا  دنبود قصد  نمی  که  و  داشتند  ومت 
رژیم   تحویل  را  ستاد  راحتی  به  خواستند 

دستور به  بنا  ولی  ستاد   بدهند  مرکزیت، 
جمهوری   تحویل  مقاومتی  هیچ  بی  آبادان 

جمهوری  اس بعد،  شد.  داده  المی 

در   در    22اسالمی  میکده  ستاد  مرداد، 

تهران را مورد یورش قرارداد. اراذل و اوباش  

به ستاد   زنجیر و سنگ  وومتی با کارد  حک
سازمان   رهبری  نیز  اینجا  در  کردند.  حمله 

حمله  مقابل  در  مقاومت  فکر  حتی    که 
اراذل و اوباش حکومتی را به خود راه نمی  

ب  را  دادند،  ستاد  مقاومتی  کمترین  دون 
به   روز  همان  من  داد.  مزدوران  آن  تحویل 

نزدیکی ستاد رفتم تا ببینم که چه کار می 

 ته است.  ی از ما ساخکمود کرد و چه کش
 

گونه   هر  فقدان  دیدم  عمل  در  آنچه  اما 
اراذل  با  تدارک و سازماندهی برای مقابله 

و اوباش حکومتی بود. نکته قابل توجه هم  

پیشاپیش  اس این   سازمان  رهبران  که  ت 
خواهد   حمله  ستاد  به  که  دانستند  می 

شد. در نتیجه آنها زمان الزم و امکان آن را  
با   تا  نیرویکتداشتند  بر  هواداران    یه 

سازمان به اقدام مناسبی در دفاع از ستاد  
ما این بود که با  برخیزند. اقدام مؤثر از نظر  

به  ن  بسیج رفقای هوادار و پشتیبان سازما

نمی   راحتی  به  که  دهند  نشان  حکومت 
هزینه   باید  و  کنند  تسخیر  را  ستاد  توانند 

افش باعث  اقدام  این  چهره  بپردازند.  ای 
جمه  وسیاه   در  ضدمردمی  اسالمی  وری 

می   ها  توده  میان  در  وسیعتر  سطحی 

مرتجعین   که  شد  می  آن  باعث  و  گشت 
ستاد   تسخیر  برای  را  زمان  حداقل  حاکم 

ند و برای مدتی عقب  ینسازمان مناسب نب
اما   انقالبی  بنشینند.  غیر  رهبری 

و   هواداران  به  تکیه  جای  به  سازمان 
مرتجعی  خود  به  توسل  مردم،  حاکم  ن 

وزارت  تسج به  نخست  .  و  کشور 

استمداد   آنها  از  تا  زدند  تلفن  وزیری 
سخنگویشا زمان  همان  در  ن  بطلبند. 

از   اعالم کرد که: "ساعتها قبل  رسماً 
دستج  این  شد    اتهجوم  سعی 

جریان"   در  را  دولتی  های  سازمان 
بگذاریم  و بعدا هم "گله" کرد  

که " همه تلفن های ما را بی  

آنها ک جواب گذا  نمی    هشتند". 
حمله    خواستند  که  کنند  قبول 

کننده ها همانا اراذل و اوباش  
حکومت   خود  شده  بسیج 

مث کردند  هستند،  افشاگری  ال 

که "آیا این پشتیبانی مستقیم  
اعمال  حا هیات   از  کمه 

ها   نیرو  این  مرتجعانه  
 نیست؟".

 
پرسش: بر اساس آنچه گفتید  

در واقع حکومت به جای حمله  

و   برسمی  خودش  نام    ه به 
بی    ستاد سازمان  نیروهای  از 

 رد. نامش استفاده می ک 
 

آن    پاسخ:  در  بود.  بلی، همینطور 

می   تبلیغ  طور  این  مرتجعین  زمان 
اوباش، حز و  اراذل  آن  ب کردند که 

به ا گویا  که  هستند  هائی  للهی 
خود  طور  به  اعتقاداتشان  خاطر 

حکومت   توسط  که  )گوئی  سر 

ب بودند(  نشده  ه سازماندهی 
ها   انق   وکمونیست  البی  نیروهای 

جامعه حمله می کنند. اما حرکت 
و عمل آنها به گونه ای بود که انسان می  

هیأت  بای دست  که  بود  می  کور  ست 
در سازماندهی   را  ها    لهیال  حزبحاکمه 

به مثابه اراذل و اوباش حکومتی نمی دید.  

این  این  کما  مبارزی  و  آگاه  انسان  هیچ  که 
نمی باور  را  ا  دروغ  حزب  که  ها هیللکرد 

خودسری  گویا   متعصب  های  نیرو 
است"،   پیروز  "اسالم  شعار  با  هستندکه 

حزب للا  فقط  روح للا"  "حزب  فقط  رهبر   ،

 د وبه همه تجمعات مردمی یورش می برن 
پاسداران   از  تعدادی  هم  همیشه  البته 

برای   حکومت  های  چی  کمیته  و  مسلح 
می  حاضر  صحنه  در  فورا  آنها  از  دفاع 

تنها رهبش و    اپورتونیست  یروند.  سازمان 
بودند   اپوزیسیون  در  مشابه  رهبران  البته 

به   را  خود  آگاهانه  البته  و  که  زده  کوری 

ماهیت   و  واقعیت  روی  بر  را  چشمانشان 
 یروهای مزدور بسته بودند. ن نحرکت آ

 
سازمان    مسئولین  گفتم   که  همانطور 

بسیج   با  که  داشتند  آنرا  زمان  و  امکان 

حملههوادارا هزینه  را    ن  ستاد  برای  به 
دشمن باال ببرند. ولی واقعیت  این بود که  

بر آمد    آنچه  سازمان  های  "ستاد"  سر 
در   آنها  ورشکسته  سیاست  ناگزیر  نتیجه 

حاکم با توهم و امید    ژیمکرنش در مقابل ر

بود.  علنی  فعالیت  امکان  آوردن  دست    به 
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اساسا    اسالمی  جمهوری  که  حالی  در 
بود و    ت رسیدهر دقالب به قان  برای سرکوب

را   خود  صدای  جز  صدائی  هیچ  تحمل 
 نداشت.  

 

هزینه   بردن  باال  از  شما  پرسش: 
صحبت   حکومت  برای  ستاد  به  حمله 

جمهوری   باالخره  ولی  کنید.  می 
انقالب  الماس سرکوب  برای  که  ی 

کالً   و  ستادها  این  بود  آمده  کار  روی 
آزادی اجتماعات را تحمل نمی کرد. با  

شمبه  توجه   مشی  خط   ا خط    یعنی 

خلق   فدائی  چریکهای  که  مشی 
 داشتند چه می بایست کرد؟ 

 
کامالً    پاسخ: ما  نظرات  و  مشی  خط 

رهبری  اگر  ما  نظر  از  بود.  شفاف 

روی سیاسی  ر نیاپورتونیست سازمان یا ه
دیگری  می خواست در مقابل یورش های  

آنچنانی اراذل حکومتی بایستد، قبل از هر 
م بایست  می  خلقیاهیچیز  ضد  رژیم    ت 

به  جدی وابسته  شاه  رژیم  همانند  که  د 
جهت  در  و  شناخته  را  بود  امپریالیسم 

تو مسلح  می سازماندهی  حرکت  ها  ده 

با نیروی سازمانیافته   و  کرد. در این صورت 
در  مس توانست  می  داشت  که  لحی 

شکل   هر  در  حاکمین  های  یورش  مقابل 
ممکن دست به مقاومت زده و جهت سیر 

امر با توجه به  د. این  هدرا تغییر  ها  رویداد  

حضور توده های انقالبی در صحنه مبارزه،  
بزرگ به قیام  بهمن    توده هائی که دست 

زده بودند کامالً امکان پذیر بود. در آن زمان  
مردم، شیرازه امور را برای دشمنان   قالبان

مردم از هم گسیخته بود و رژیم جدید قادر  

ساز را  خود  راحتی  به  در    ماننبود  دهد. 
آن  رش به  ایط  اسالمی  جمهوری  واقعاً  روز 

های   برنامه  پیشبرد  به  قادر  راحتی 
ت  نبود.  خود  که سرکوبگرانه  بود  الزم  نها 

واقعی،   مفهوم  به  اپوزیسیون،  نیروهای 
تا ضعف حکومت کامالً  نقالا بی عمل کنند 

در   ما دیدیم که خمینی  آشکار شود. مثالً 

یه خلق عل  فرمان جهاد  58مرداد سال    28
اما به دلیل مقاومت مسلحانه و  را داد    دکر

خفت   با  شد  مجبور  کرد  خلق  قهرمانانه 
کرده نشینی  عقب  ماه    تمام  آبان  در  و 

 همان سال از صلح و سازش سخن بگوید.     

 
ستادهای  پر به  حمله  از  سش: 

از   غیر  به  آیا  کردید.  صحبت  سازمان 
ستادهای   دیگر  به  تهران  و  آبادان 

 ه شد؟   حمل سازمان هم  
 

بله. رژیم در همه جا مترصد حمله    سخ: اپ

در   از جمله  را هم می کرد.  کار  این  و  بود 
یعنی   تحریک مال حسنی  به  زمانها  همان 

نماین عمل  در  که  ارومیه  جمعه  ده  امام 
اوباش خم و  اراذل  بود،  این منطقه  در  ینی 

شهر   این  در  سازمان  هواداران  دفتر  به 

جرح و  ضرب  ضمن  و  برده  و    یورش 
ت هوادعدستگیری  از  به ادی  را  آنجا  داران، 

محل   به  هم  بعد  کشیدند.  آتش 
و کرده  حمله  پیشگام  را آنجا    دانشجویان 

ایادی   زمان  در همان  البته  زدند.  آتش  هم 

دفتر به  هم  سازم  رژیم  الهیجان  در  ان 

حمله کردند و در جریان تیر اندازی مزدوران  

از هواداران سازمان زخمی   نفر  رژیم، سه 
دین هم برای  زمانها مجاه  دند. در همانش

ترک مراکز خود تحت فشار بودند. همه این  
صمیم حمله به  حمالت نشان می داد که ت

برنامه   آنها   خلع سالح  و  سازمانها  مراکز 

فته بود که از باال در باره اش  ان یاای سازم
جمهوری   برای  بودند.  گرفته  تصمیم 

تخلیه   با  که  بود  مهم  بسیار  اسالمی 
که سا ن  ختمانهائی  اختیار  یروهای  در 

اپوزیسیون بود، هم سالح های موجود در  

این دفاتر را  آن اماکن را مصادره کند. و هم  
نیروگیری   و  آگاهی  مراکز نشر  از  یکی  که 

س  میان  جواز  پیوستن  یل  به  مشتاق  انان 
سازمان  بویژه  و  انقالبی  نیروهای  به 

 چریکهای فدایی خلق بودند، تعطیل کند.  
 

م برای  اهدین هجمگفتید که  ش:  پرس

بودند   فشار  تحت  مراکزشان  تخلیه 
 آنها چگونه برخورد کردند؟ 

 
بود    پاسخ: خواسته شده  آنها هم  از  بله 

مجاهدین کنند.  تخلیه  را  خود  مراکز    که 

در  ابتد تا  فرستادند  قم  به  را  هیأتی  ا 
مذاکره با خمینی یا دفترش  اجازه داشتن  

که چنی  بگیرند  را  مراکز  باین  ای  اجازه    ه ن 
نشد. در نتیجه آنها بر اساس خط  آنها داده  

اطالعیه   آشکار  طور  به  خود  سازشکارانه 
دادند که "رای امام و دولت برای ما حجت  

ترتیب چون نمی   این  به  ند  خواستاست". 

که   مقاومتی  بدون  شوند  درگیر  دولت  با 
الزم بود به "رای امام و دولت" که خواهان  

بو مراکز  این  نهتخلیه  گردن  ند.  دادند، 
این است که مجاهدین تا نزدیکی    واقعیت

به قول خودشان   60خرداد سال    30های  

آنها   در فاز  این  در  و  بودند  "فاز سیاسی" 
این    ششانهم همانند باند فرخ نگهدار تال

آنها  به  که  حمالتی  همه  رغم  به  که  بود 
را   خود  علنی  فعالیت  موقعیت  شد  می 

حالی   در  آنها  کنند.  مدافع حفظ  را    خود 

م ایران  تا  خلق  زمینه  این  در  نامیدند،  ی 
در   کامال  را  خودشان  که  رفتند  پیش  آنجا 

و  ار داد  می  رخ  کردستان  در  آنچه  با  تباط 
انجام  کرد  خلق  علیه  که  می    جنایاتی 

د، کنار کشیدند و رسما اعالم کردند در  ش
 کردستان نیروئی ندارند! 

 
موضوع   که  این  به  توجه  با  پرسش: 

س   58سال    حوادث سرنوشت    ل اکه 

مردسا برای  میان  زی  در  بود  ایران  م 
هم   را  سئوال  این  دهید  اجازه  است، 

که  بکن رهبرانی  رسمی  موضع  که  م 
را   خلق  فدائی  چریکهای  سازمان 

بو کرده  به  دند،  غصب  حمله  باره  در 
از   بود، چون شما فقط  ستاد ها  چه 

 برخورد عملی آنها صحبت کردید؟ 

 
 در  اً سآنها اسا فتم  همانطور که گ  پاسخ:

به  م  اسالمی  جمهوری  حمالت  قابل 
نبودند   حاضر  مردم،  های  توده 

ر ها  توده  بدهند.  مقاومت  سازمان  ا 

قرار   آن سازمان  رأس  در  که  کسانی 
تو با  بودند  به گرفته  نه    جه  که  این 

و   بودند  سازمان  سابق  نظرات  پایبند 
نه اساساً انسان های انقالبی بودند،  

ا هر  یو ی کردند که گاین خط را تبلیغ م 
حکومت  گونه   با  آنها  از    -مقابله  که 

و   ملی  های  جناح  دارای  آنان  نظر 

بو رفتن    -دمردمی  بین  از  به  منجر 
به   شد.  خواهد  علنی  فعالیت  امکان 

خاطر   کردند    رسماً همین  می  اعالم 
با   درگیری  به  که  حرکتی  :"هر  از  که 

دسته  های ناآگاه  و قرار گرفتن  این  

روبروی   منجر  مردم  د  و شیکدیگر 
ش شماره  )ود.  پرهیز"  به    28کار 

رهبری    (1358مرداد    25تاریخ  
سازشک  و  و  اپورتونیست  اراذل  ار، 

کرد می  معرفی  مردم  را  با    اوباش  و 

مردم ،در    بگران اعمال تبهکارانه سرکو
مماشات   با  واقعی  مردم  علیه  مقابل 

کرد. می  یک    برخورد  حقیقت  در  این 
این  با  آنها  و  بود  گو  توجیه  که   ایتوجیه 

دم می باشند  رروئی مردم با مرمخالف رود
کردند.   می  الپوشانی  را  خود  سازشکاری 

و آیا   قمه  با  هجوم  با  که  بودند  مردم  این 

ب و  گرم  سالح  حتی  و  چوب  و  ا  چاقو 
و  پشت چی  کمیته  مسلح  نیروهای  یبانی 

دختران   دفاتر سازمانهای سیاسی،  به   ...
خون و  خاک  به  را  مبارز  پسران  می    و 

 رژیم خمینی؟  یا مزدوران  کشیدند و

 
و   ستاد  به  حمله  از  بعد  روز  پنج  ببینید، 

ادی جمهوری اسالمی  اشغال آن توسط ای
سخنگوی سازمان یک مصاحبه مطبوعاتی  

خانه شهید که    بیژن  در  کرد  برگزار  جزنی 
از   خیلی  داخلی  خبرنگاران  از  جدا 

در  هم  خارجی  های  خبرگزاری  خبرنگاران 

دا شرکت  این آن  در  مصاحبه     شتند. 
را  سخن سازمان  نظرات  سازمان  گوی 

آن روز ها  مطرح کرد. وی  پیرامون حوادث 
به دالیل  بدو واقع  به  و  به چرائی  آن که  ن 

اشار حتی  ستاد  به  حمله  ای  واقعی  ه 

و   اوباش  این   ": که  شد  مدعی  بکند، 
از   یک  هیچ  حمایت  مورد  بدستان  چماق 

مترقی   و  ملی  سیاسی  سازمانهای 
لی این بود  ه مسأله اصکیتند"! در حال نیس

سرکوبگری   این  پرده  پشت  های  نیرو  که 

ه این وسیله در ها و خطی که رژیم جدید ب

کامالً  ما  نظرات  و  مشی  شفاف    خط 
پورتونیست گر رهبری ابود. از نظر ما ا

روی سیاسی دیگری  ر نیسازمان یا ه
های  یورش  مقابل  در  خواست  می 

قبل  بایستد،  حکومتی  اراذل  آنچنانی 
ماهی بایست  می  چیز  هر  ضد از  ت 

جدید   رژیم  در  خلقی  و  شناخته  را 
تو مسلح  سازماندهی  ها جهت  ده 

با   صورت  این  در  کرد.  می  حرکت 
س مسته  مانیافاز نیروی  که و  لحی 

تواندا یورش شت می  مقابل  در  ست 
ممکن  شکل  هر  در  حاکمین   های 

سیر   جهت  و  زده  مقاومت  به  دست 
ها   با  رویداد  امر  این  دهد.  تغییر  را 

انقالبی در   توجه به حضور توده های 
مبارزه،   بود. صحنه  پذیر  امکان  کامالً 

مردم، شیرازه امور    قالبدر آن زمان ان
از هم گسیخته  ن مردمنارا برای دشم

جبو رژیم  و  راحتی د  به  نبود  قادر  دید 
 دهد. خود را سازمان
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حال پیشبرد آن بود، افشاء شود و مهمتر  
ها در اختیار ه با این یورشمقابلاز همه راه  

با موضع غیر  وی  البته  که  گیرد  قرار  مردم 
نبود.  کل  انقالبی اش قادر به چنین کاری  

سانسخ  سخنگوی  آن  ن  جریان  در  ازمان 

ریخت   روی دست همه  پاکی  آب  مصاحبه 
طلبان مماشات  موضع  انقالبی  و  غیر  و  ه 

برای   )البته  همه  برای  را  مذکور  سازمان 
برای شنیدن و چشمی  گوشی  آنهائی که  

برای دیدن داشتند( و از جمله سرکوبگران  
حاکم روشن نمود! سخنگو در آن مصاحبه 

آن این    مطرح کرد و  مع مضحکی را هموضو

هنوز   که  این  از  "خوشحالیم   : که  بود 
ت می  مطبسازمان  کنفرانس  را  واند  وعاتی 

در خانه شهدا برگزار کند". او با این سخن  
تسلیم طلبی خود و   خفت وبه واقع نهایت 

گذاشت:   نمایش  به  را  متبوعش  سازمان 

که   اما خوشحایم  دادیم  از دست  را  ستاد 
می   علنا  هنوز  ترتیب صمتوانیم    احبه 

بدهیم!! در حالی که در همان زمان معلوم  
ح رژیم  یعنی  مردم  دشمنان  که  اکم  بود 

نقشه های ضد خلقی خود را گام به گام 
خ دورۀ  این  و  برند  می  ی  وشحالپیش 

 سازشکاران رسوا، زیاد نمی پاید!

 
اوباش   و  اراذل  که  حالی  در  همچنین  او 

البته ناآگاه   حکومتی را جزو مردم و  بخش 
کرد  نآ سازمان معرفی  که  نمود  تاکید   ،

درگیری    مخالف هر حرکتی :"به  که  است 

دسته   این  گرفتن    با  قرار  و  ناآگاه   های 
برای   و  شود  منجر  یکدیگر"  روبروی  مردم 

لوه دادن نظر و موضع اش درست  وجه جم
به همانگونه که مرتجعین برای جلوگیری از  

ل حکومت از  اقدامات انقالبی مردم در مقاب 

شدن هشدار می دادند، او    هزیننانبل  رطخ
داخ جنگ  از  را  مردم  خود  نوبه  به  لی  نیز 

نقاط   در  گوئی جمهوری اسالمی  ترساند! 
از حمله    –ده هامختلف ایران با حمله به تو

به   حمله  تا  گرفته  بندرانزلی  صیادان  به 
مینو   کارخانه  کارگران  کشتار  و  کارگران 

دره،   ناصردرخرم  ترور  ک  یا  رگر اتوفیقیان 

بیکار در اصفهان، آتش زدن کتابفروشی ها 
داخ  –و حمالت خونین دیگر را در  جنگ  لی 

جنگ   مرتجعین  بود!  نکرده  آغاز  ایران 
ب کرده  آغاز  را  خام  ودند  داخلی  برای  ولی 

کردن توده ها و بازداشتن آنها برای مقابله  

و   داخلی  جنگ  از  را  مردم  مهاجمین،  با 
در پیروی    ترساندند و  های لبنان می رویداد

از آنان ، همین کار را سخنگوی سازمان و 
نی اش  اندرکاران  دست  می  کل  انجام  ز 

 دادند.  
 

پرسش: برگزاری مصاحبه مطبوعاتی  

نکته قابل توجهی  جزنی  در خانه بیژن  
رهبری   در  که  باندی  واقعا  است. 

قرار   خلق  فدائی  چریکهای  سازمان 
تیربارا  از  بود  بیگرفته  وحشیانه  ژن  ن 

ی  و  سوء  اجزنی  چه  اوین  در  رانش 

استفاده ای می کرد! آنها خودشان را  
او را هم به دروغ    پشت نام جزنی که 

می   سازمان  بنیانگذار  و  تئوریسین 
بودند و توده های  کرده  نامیدند پنهان  

هوادار این سازمان هم تصورشان آن  

راه   دهندگان  ادامه  گویا  اینها  که  بود 

  50سال    ای فدائی خلقهمان چریکه
د. بنابراین به نظر می رسد که  نهست

از   در این اوضاع، آن رهبری بی خیال 
شکیالت شما کارشان را پیش  وجود ت

که   شما  برای  شرایط  و  بردند  می 

ح  میان  قایق  بتوانید  در  مردم  با  را 
بگذارید، سخت بود. چه نظری در این  

 مورد دارید؟  
  

ه مبارزه،  باید بگویم در شرایطی ک  پاسخ:

وتو بود  ای  کل    ده  نسبت  به  ما  نیروی 
جنبش و نیرو و قدرت سازمان غصب شده  

د ما  بود،  کم  قرار  مان  دشواری  وضع  ر 
داشتیم. اما از یک طرف با توجه به این که  

دهقانی نامی شناخته شده    اشرف  رفیق
طرف   از  و  بود  ها  توده  میان  در  محبوب  و 

با   ما  های  گیری  موضع  و  نظرات  دیگر 

ر جامعه مطرح  دق داشت، ما اقعیات انطباو
در   بود  مجبور  همواره  رهبری  آن  و  بودیم 

خود از ما نام برده گفتگوها و نوشته های  
آن   در  اتفاقاً  نماید.  پاشی  ما سم  علیه  و 

بوعاتی هم در رابطه با برخورد به مطمصاح

تخلیه   در  سازمان  رهبری  سازشکارانه 
اوب و  اراذل  مقابل  در  تسلیم  و  اش  ستاد 

ر سوال شد که وسخنگوی مزب  حکومتی از
عملی   بی  شما  که  اند  مدعی  برخی 

طرفدار هم  ای  عده  دادید.  اشرف    نشان 
چه  زمینه  این  در  هستند  دهقانی 

 اطالعاتی می دهید؟  

 
م  این  زبور  سخنگوی  به  پاسخ  در 

کار   نشریه  در  که  ای  گونه  به  سوال 
درج    58مرداد    29به تاریخ    29شماره  

جواب   این  "شده  که:  داد  وضعیت  را 

دیگر    ن سازما  گروههای  وضعیت  با 
سازمانهای   میان  در  کند.  می  فرق 

مده بر عهده  عمارکسیست مسئولیت  
نداریم   حق  ما  ماست.  سازمان 

و دهقانی  اشرف  گروه  قتی  همچون 

دچار  چ بینیم  می  هائی  صحنه  نین 
احساسات شویم. ... در مورد مساله  

از   او  گروه  ارزیابی  که  گفتیم  اشرف، 
کنونی  واقعی    موقعیت  ست".  ا غیر 

خواست   می  گوئی  سخنگو،  این 
که   دهد  فریب  را  ها  مدرسه  شاگرد 

سا  حمله  زاینگونه  با  را  خود  شکاری 
 به ما الپوشانی کرد. 

 
ضع ما  و مو   واقعیت این است که نظر  

حمله   مقابل  در  مقاومت  با  رابطه  در 

کنندگان به ستاد نه غیر واقعی بود و  
مط احساسات  روی  از  شده  نه  رح 

ائی خلق هرگر نمی  دف. چریکهای  بود
و   هست  سازمان  باید  که  گفتند 

رد  ا نیستش را سر حفظ این ستاد بگذ
که   بود  این  ما  اصلی  حرف  اوالً  بلکه 

باید   اساساً  سازمان  این  سیاست 

با  ب مقابله  برای  را  مردم  که  اشد 
دهد. سازمان  ارتجاع  مورد    یورش  در 

باال   در  که  همانطور  هم  ستاد  مشخص 
کردم با    اشاره  شد  و س بمی  اعضاء  یج 

برای   هواداران را  مهاجم  نیروهای  سازمان 

وادار   نشینی  عقب  به  با  مدتی  و  کرد 
آگاهی  ها  توده  به  دشمن  چهره  افشای 

که دفاع از توده   ازمانداد. اما رهبران آن س
ها و منافع آنان مسأله شان نبود و کرنش  

را   اسالمی  جمهوری  ارتجاع  مقابل  در 
خ بوپیشه  کرده  چنود  به  امکانی    نیدند، 

حکایت   آنها  حکایت  اندیشیدند.  نمی 

ب ارتجاع  جنگ  وسط  در  که  بود    ا کسانی 
مردم و نبرد هائی که راه اندخته بود لحاف  

ی نبینند و  ا چیزبر سر خود می کشیدند ت
از جنگ   را  به همین دلیل مردم  و  نشنوند 

مردم"   با  "مردم  رویاروئی  گویا  و  داخلی 

می   البرحذر  آن  داشتند.  نه  و  هربته  بری 
جدا   آنها  از  بعدها  که  "رهبرانی"  آن  نه 

نیاورد خود  روی  به  هیچوقت  که  نشدند  د 
را   "ارزیابی"  کدام  درستی  ها  رویداد  سیر 

ارز رساند،  اثبات  فدائی  یابی  به  چریکهای 

آن   اندرکاران  دست  ارزیابی  یا  را  خلق 
فدائیان   خودشان  قول  به  سازمان  مقطع 

 ؟  را
نظر نی  از  پشتوکه    روئی ما  مبابه  رزات  انه 

صادقانه چریکهای فدائی خلق، یک نیروی  
خ سر  پشت  را  عظیمی  ای  ود  توده 

این   اول  درجه  در  بایست  می  داشت، 

برای خود مطرح می کر به د که  مسأله را 
برای   منظور رهبری کارگران و ستمدیدگان 

های   یورش  مقابل  در  پیروزی  به  رسیدن 
مسلحا حمالت  و  بهقهرآمیز  رژیم  توده    نه 

قهر ضد انقالبی را فقط   د سیاست "یاها ب

داد"   پاسخ  توان  می  انقالبی  قهر  در  با  را 
    پیش می گرفت.

 
خلع   با  تان  مخالفت  از  پرسش:شما 

واقعیت این  و  ر  سالح  هبران  که 
داخلی می   از جنگ  را  مردم  سازمان 

ترساندند صحبت کردید. اما در متینگ  

در   علیه    8آن سازمان  خلع سالح  تیر 
شش داده  نظر    .دعار  از  امر  این  دلیل 

 شما چه بود؟ 
 

  در آن مراسم  شعار "مرگ بله    پاسخ:

این   بر خلع سالح کنندگان" داده شد. 
که   بود  هائی  نشانه  از  یکی  هم 

ک   معلوم رهبری  می  چگونه  که  رد 
با   مصاحبه  انتشار  از  پس  سازمان 

رفیق اشرف دهقانی مجبور شده بود  

اما صرف  الفت کند.  با "خلع سالح" مخ

که آنها   تمام مدعی شدند  ریاکاری  با 
شهادت  از  پس  اشرف  حمید  رفیق 
"این   که:  است  گفته  جزنی  بیژن 
اگر   و  بود  جنبش  به  بزرگی  ضربه 
کار  باشد،  شده  آن  باعث  ما  عملیات 

مورد   این  در  بود".  اشتباه  ی نممان 
ان آن  ء و هواداراز میان اعضا  که   دانم

که  پیدا شد  زمان سازمان کسی هم 
ل کند که این حرفی که به  ا سوااز آنه

دهید  می  نسبت  اشرف  حمید  رفیق 
این   مورد  آنها  آیا  اید؟  آورده  کجا  از  را 
حمید   رفیق  که  شدند  واقع  پرسش 
اندرکاران   از دست  به کدامیک  اشرف 

ی زده  رفسازمان در آن زمان چنین ح
از  بود یا    54ل  آنها در سا ؟ آخر کسی 
و   55 نبود  اشرف  حمید  رفیق  با 

همین    بودن  دروغین از  نیز  حرف  این 
   جا روشن است.
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هدف  ل امخ  بلکه  نبود  کافی  فت 
مسلح   و  متشکل  ما  نظر  از  مخالفت 

ب ها  توده  وظیفه  کردن  آن  این،  ود. 
حتی   سازمان  رهبری  که  بود  اصلی 

ه نمی  ود را فکرش را هم به مخیله خ 

داد. اما همین که در آن میتینگ علیه  
شد،   داده  شعار  ها  توده  سالح  خلع 

انتش تاثیرات  بیانگر  مصاحبه  خود  و  ار 
ما  سازمان    مواضع  هواداران  طیف  بر 

بر   حاکم  های  اپورتونیست  البته  بود. 
که   ها  سازمان  توده  فریب  کارشان 

در   ما  موضع  ظاهراً  که  حالی  در  بود 

سال خلع  با  تو رابطه  تأئید  ح  را  ها  ده 
ابراز   با  میتینگ  همان  در  ولی  کردند 

با   خود  مخالفت  کوشیدند  سخنانی 
که مسلحانه  زما  مبارزه  آن  از  تا  ن 

سازمان پنهان کرده    ن ا هوادارو    اعضاء

  بودند را تا حدی علنی کنند.
 

ینکه در تمامی این گفتگو  پرسش: با ا
سازمان   زمان  آن  رهبری  علیه  شما 

اما کردید  ی  صحبت  که  در  گفتید  جا  ک 
در زمان حمله اراذل و اوباش به ستاد  

ببینید چکار می شود   تا  آنجا رفتید  به 

ا  آیا  برخورد  کرد.  توصیفی  ین  از  با  که 
تناقض   در  کردید  رهبری  آن  برخورد 

 نمی باشد؟  
 

هیچ وجه. مخالفت  به باور من به    پاسخ:

ما با تحلیل های نادرست و سازشکارانه و 
برنا یک  انفقدان  آنها  مه  صفوف  در  قالبی 

قوس   و  کش  در  که  بودیم  معتقد  ما  بود. 
برنامه   یک  فقدان  زمان،  آن  شرایط ملتهب 

اران آن سازمان دست اندرک  بی در نزدانقال

می   طلبانه شان  مماشات  عملکردهای  و 
آنه خود  مسیر  در  بوسی  تواند  پا  به  را  ا 

چنین   شاهد  که  این  )کما  ببرد  ارتجاع 
ها با نام اکثریت از آنعاقبتی برای بخشی  

به  توجه  با  زمان  آن  در  اما  بعدها شدیم(. 
وجود نیروهای انقالبی در درون و حول این  

ب و  به  سازمان  توجه  سازمان  ا  آن  که  این 

نام  حال  هر  در  ولی  نادرست  به  چند  هر 
را با خود حمل می    چریکهای فدائی خلق

و   انقالبی  هواداران  مقابل  در  ما  کرد، 
نوز نتوانسته بودند  که ه   همچنین اعضائی

بشناسند   را  سازمان  رهبری  واقعیت 

رو   این  از  کردیم.  می  مسئولیت  احساس 
مسأ ما  طور برای  این  نبود  له  که    مطرح 

آنها را مورد یورش قرار داده   وقتی دشمن 
ک بگوئیم  و  بایستیم  کناری  ما ما  دیدید  ه 

که   یاد داشت  به  باید  گفتیم!  درست می 
آن در  بحث  مورد  رغم    مقطع  سازمان  به 

همه سازشکاریها و کرنش های رهبرانش  

و در سرکوب توده ها نقشی نداشت  هنوز  
سازمان  که  با  بخشی   اکثریت  آن    بعدا  از 

بسا را  برد،  زمان  ارتجاع  پابوسی  به  ا خود 
 فاصله داشت.    

 

یا در رابطه با حمله به ستاد  پرسش: آ
دوستداران   که  تهران  میکده  خیابان 

ن ر فدائی  فدائی  امش  خیابان  به  ا 
شما   تشکیالت  بودند،  کرده  تبدیل 

 موضع رسمی هم اتخاذ کرد؟ 

 

ابله    پاسخ: بعد  روز  به  در  یورش  ز 
یعنی  ست ما  58مرداد    23اد   ،

با    ایاطالعیه عنوان  که  دادیم 
که  شکل  این  به  داشت    مسمائی 

دسته   و  دار  باشید،  هوشیار  "ملت 

افتاده   راه  به  دیگر  بار  مخ  بی  شعبان 
به    است!" حمله  ما  اطالعیه  این  در 

و    کرده  محکوم  را  سازمان  ستاد 
و دسته شعبان   "دار  که  اعالم کردیم 

یکائی  کودتای آمرها که طعم  بی مخ  
کرده    32مرداد    28 مزه  دهنشان  به 

است ، سه روز است که شهر تهران  

به آشوب کشیده ... به مراکز تجمع  را  
ضد   و  مترقی  سازمانهای  و  ها  گروه 

اشاره  ریالیامپ  اند"  برده  یورش  ست 
ای هم به عملکرد مزدورانی که نقش  

بازی   را  مخ  بی  شعبان  دسته  و  دار 

کردند اط  می  این  شده  در  بود  العیه 
حالکه چط در  از  ور  جدا  را  که خود  ی 

حکومت جلوه می دادند و در تبلیغات  
خود   نیروهای"  عنوان  به  آنها  از  نیز 

تظاهرات   در  شد،"تنها  می  یاد  سر" 
از  مرد   21 بیش  را    700تا    600اد  نفر 

آنجا ما ضمن افشای  مجروح کردند".   در 

به   کننده  حمله  مزدور  دستجات  نقش 
ست و  نیروهاظاهرات  وتاد  مترقی  ضد   ی 

طرفامپری از  که  دست    الیست  مرتجعین 
ب  اسالمی  جمهوری  کار  شده  اندر  سیج 

بودند، نوشته بودیم: "متخصصان دوره دیده  

عمر که  نیز  لبنان  با  در  فاالنژیستها ی 
میهن   تبدیل  خواب  اکنون  و  کرده  همکاری 

ما به لبنان دوم را می بینند و رهبری این  
به گور  آرزو را    ته اند این بعهده گرف  گروه را

 اهند برد". خو

 
پرسش: شما گفتید که در گردهمآئی  

نوعی    58تیر    8 به  سازمان  رهبران 
را   مسلحانه  مبارزه  با  خود  مخالفت 

در این مورد بیشتر  لطفا  علنی کردند.  
 توضیح دهید. 

 

تیر به مناسبت سالگرد    8میتینگ    پاسخ: 
سازمان   اشرف  حمید  رفیق  داده  شهادت 

ب اپشده  اما  النه کورتونیستهود.  رده در ای 
ه از نام و خاطره شهدای  رهبری سازمان ک

فدائ در چریک  کردند  می  سوءاستفاده  ی 

رد   به  روش  ترین  زشت  به  میتینگ  این 
آ  شهدنظرات  آنها  ن  مبارزاتی  راه  رد  و  ا  

در   سازمان  اپورتونیست  رهبران  پرداختند. 
تحت   که  ای  اعالمیه  در  مراسم  نام  این 

خاطره  "گرامی حمی  باد  اشرف"  رفیق  د 
ادر کرده بودند، اعالم کردند که "امروز در  ص

تاکید به نقش محوری مبارزه    یافته ایم که

مسلحانه و تعمیم آن در تمام طول پروسه 
حزب    نقالبا تشکیل  جهت  در  تأکیدی 

 طبقه کارگر نیست". 
 

در  که  اپورتونیستها  همه  که  است  جالب 

اعتقا امر  راستین  واقعیت  طبقه  دی  به 
ایدکا و  آنرگر  هموار  ئولوژی  نام  ندارند  با  ه 

قه طبقه کارگر و ضرورت "تشکیل حزب طب
و  کرده  توجیه  را  خود  اپورتونیسم  کارگر" 

این توجیه،    ها باآنمی کنند. در اینجا نیز  

یعنی   ایران  در  مبارزه  اصلی  شکل 

ها   توده  اتفاقاً  که  مسلحانه  مبارزه 
م مبادرت  آن  به  را خود  کردند  کنار    ی 

حتی  گذاش  و  کردن  ته  نظر  پشت  به 
را   مسلحانه  مبارزه  که  جزنی  شهید 

را علنی  "تاکتیک محوری" ن بود  امیده 

کردند. تازه آنها به همین موضع گیری  
نکر  اکتفا  وهم  تمام    دند  ریاکاری  با 

اشرف   حمید  رفیق  که  شدند  مدعی 
گفته   جزنی  بیژن  شهادت  از  پس 

بزرگ ضربه  "این  که:  به  است  ی 
اگر  جنبش   و  مابود  آن    عملیات  باعث 

 شده باشد، کار مان اشتباه بود". 

 
که دانم  نمی  مورد  این  میان    در  از 

سازمان   زمان  آن  هواداران  و  اعضاء 
آنه  از  که  شد  پیدا  هم  سواکسی  ل  ا 

کند که این حرفی که به رفیق حمید  

کجا   از  را  دهید  می  نسبت  اشرف 
پر این  مورد  آنها  آیا  اید؟  سش  آورده 

ف به  حمید اشر   ند که رفیقواقع شد
سازمان  کدام اندرکاران  دست  از  یک 

؟ آخر  در آن زمان چنین حرفی زده بود
سال   در  آنها  از  با    55یا    54کسی 

دروغین  و  نبود  اشرف  حمید    رفیق 

این حرف نیز از همین جا روشن    بودن 
چنین   آیا  که  پرسید  شد  می  است. 

در نشریات   حمید  رفیق  از  قولی  نقل 
و یا نقل  نوشته شده  نی سازمان  درو

است   و  قولی  نگهدار  فرخ  باند  که 

مستند،   منبع  ذکر  بدون  طرفدارانش 
سرانه و غیرمسئوالنه آن را برای  خود

رسمی   میتینگ  در  هواداران  فریب 
 م کردند؟  ن اعالسازما 

 

اگر به جوهر این سخن توجه کنیم خواهیم  
دید که آن جمله از یک طرف یک اتهام ناروا 

ر ابه  حمید  و  فیق  است  خود شرف  هم 
غیر انقالبی می باشد. چرا   رای ماهیتدا

فد چریکهای  اگر  می که  خلق  ائی 
عکس  خو اساس  بر  را  خود  اعمال  استند 

خود   اسرای  به  نسبت  دشمن  العمل 

می  کنند   تعیین  منطقا  صورت  این  در   ،
می   کنار  را  ای  مبارزه  گونه  هر  بایست 

که  به یاد آوریم که در زمانی  گذاشتند.  
و   اشرف  حمید  دیگر  رفیق  رفقای 

یم شاه می جنگیدند زندانهای  علیه رژ

بود فدائی  اسرای  از  مملو  .  شاه 
این   باید گفت که  با قاطعیت  بنابراین، 

از  تنها  اینچنینی  ترهات  و  مغز    ادعا 
در   کرده  النه  اپورتونیستهای  علیل 

و   گرفت  می  نشات  سازمان  رهبری 
هیچ ربطی به  رفیق حمید اشرف که  

وابچ رژیم  با  سال  به  ندین  سته 

عملیات   در  و  جنگید  شاه  امپریالیسم 
ندارد.   داشت  شرکت  متعددی  های 

الزم به تأکید است که جدا از    اً اساس
هر   خلق  فدائی  چریکهای  سازمان 

ا بخواهد  نقالب سازمان  اگر  دیگر  ی 

فعالیتهای خود را طوری پیش ببرد که  
وارد   ای  لطمه  زندان  در  اسرایش  به 

ا متوقف  ال باید مبارزه خود ر نشود، عم
   کند.

 

 )ادامه دارد(  
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واقعی  رفیق  فدایی  سرسخت،  مبارز   ،

 ! اشرف دهقانی
 

دوران کهدر  کارگرمن    ی  یک  عنوان  در   به 
کارگری محفل  یک  حرف    تنها  ،بودم   درون 

گورکی  کتابهای  و  داستانها  مطالعه    بود، 

خاموشی    بود. در میبسر  در  کل    بردیم. 
 .  وجود داشتینجوری جنبش دەها محفل ا

ستم،  س و  جور  سایەی  شوم،  ایەای 
تودەها،   حقوقی  بی  و  استثمار  سایەی 

سر    بود  سایەای  که  مادرانبر  ی 

دست هایبچە از  گرسنگی  در  را    شان 
از خجالت خود    نی کهبرسر پدرا   .دادند می

می گور  و  گم  میان  را  به  هرگز  و  کردند 
که بود    سایەی  گشتند.ر نمیعزیزانشان ب

کارگر بدون صدها هزار  در گلوی    ار  سکوت
بیکار،  مسکن  و  گرسنه  دهقان هزاران    و 

شهره سایەای  آوارەی  بود.  کردە  خفه  ا، 

شاه    درکه   سیستموجود  خالصه  اش  و 
بی سکوت،  و  خفقان  بود.  ،  عملی   شده 

شکنجه و  سایە    زندان  این  سایەی  در 
حتا این سایە سکوت و بی    .شد انجام می

به  اشاره کردم، های که محفل  عملی را در

 .  آورده بودوجود 
 

صاعقەای،    49بهمن    19اما ناگهان در  
درست از وسط این سایه گذشت. آن  

برداشت ترک  آذرخش    سایە  آن  و 
ی زور و  روزنەی امیدی شد. آن هیوال

صورت  به  اش  خدایگانی  لدری،ق

در   آمد.  در  افتادنی  و  نحیف  جانوری 
امیدها   بردم،  اسم  که  محافلی  میان 

تن جوانه ز و  بلندتر  دتر شدند،  د، گامها 
و  را    ها، چە کنم  آن اضطراب  جایشان 

عمل.   پیشنهاد  و  نترسی  به  دادند 

هجوم   و  سکوت  شدن  شکسته 
و   خیابانی  تظاهراتهای  در  جوانان 

سا به  فدائی    زمانپیوستن  چریکهای 
تاریخ سازمان    همان  فاکتورش ،  قخل

میباشد. چریک خلق  فدایی    های 

برای جوانان  آذرخش سیاهکل نه تنها  

برا روزنەی  بلکه  کمترین  که  ی  پیران 
و    امیدی نبود، شگفتی  زندگیشان  در 

داشت.شادی   همراه  به  امید  از    و 
دیگر   و  طرف  کارگران  دشمن 

تنش  افتاد،  هراس  به    زحمتکشان 

به  لرزی بست  دخیل  تهمت،  د،  دروغ، 
، و پناه برد به اربابان  شکنجه و اعدام

 اش. آمریکائی و یاران اسرائیلی
 

دیگری  ای هسالاین،    ودوجبا   نیز   شوم 

و   سرکوبگری  آمدند، کارگران  دشمن 
ایجاد   با  و زحمتکشان،  شکنجه  فضای 

،  از یک طرف   از نوع دیگری  اعدام و خفقان
دیگر   طرف  از  شدو  فدافدا  که  ن  ئیانی 

یا با گلوله دشمن و    را  ە، جانشانقهرمانان
از    ،یا با سیانور صداقت و ایمان به پیروزی

سس  دادند،می  دست نا  وضعیت،  و  تی 

 امیدی دیگری به وجود آورد.
 

ناگهان،   که  نکشید  طولی  خبر با  اما 
و  شد  باز  جوانان  لب  بر  خنده  دیگری، 

ظاهر   تودەها  چهرە  بر  دیگری  شگفتی 

این  فضای باورها به آینده شد.  فضا    .گشت
فرار اشرف دهقانی، از حصار غیر قابل  خبر  

دشمن  نبود  نفوذ  فرار  این  هزاران .  یز 
بهدا داشت.    دنبال  ستان    نگی چگوخود 

با   بود  ناباوریفرار  واقعی  ،روبرو  فرار  ت  اما 
کهو  داشت   بود  بس  خود  تودەها    همین 

کنند طرف    باور  از  دشمن  حصار  و  دیوار 

زحمتکشان  انانقهرم و  نفوذ    کارگران  قابل 
 یخت. خواهد رفرو است و 

 
این را  دیگران  )حتا اگر  فرار اشرف دهقانی  

توپ  به باور من،  ه(  د به حساب مبالغنگذار ب

که  دیگری   آذرخش سیاهکل  بود  اندازه  به 
فروختەی صدا   خود  دشمنان  میدانم    داد. 

کاران    اپورتونیست، نگهدارها، سازش  فرخ 
این  خطی  ب  چند  گزافەگویی  را  حساب  ه 

واقعیت   یک  این  اما  گذاشت.  خواهند  من 

فرار نە چندان با    دنبال  به  تاریخی است که
مقاومت آذرخش  چاپ حماسه    اصله دور،ف

آورد. وجود  به  را  یقین  باور    دوم    دارم و 
مبارزینی که حتا الفبای مبارزە را هنوز بلد  

نبودند، حاضر بودند، تحت هر شرایطی این  

چگونگی    کردە و مطالعه کنند.  پیدا   کتاب را
دستگیری   در  دشمن  توانایی  عدم  و  فرار 

ماسه  اشرف دهقانی و اقدام به نوشتن ح 
است سطح  و  مقاومت،  شجاعت  قامت، 

 ایمان به مبارزه را باال برد.
 

کتا رهنمود  این  کتاب  این  نبود،  تئوری  ب 

پستی،   اسرار  از  پردە  کتاب  این  نبود، 
و که  بردا  سیستمی  دنائت  ذاللت  شت 

المللی ادای  شاەاش هر روز در محافل بین 
را   بودن  و دمکرات  ورد.  آدر میاصالح طلبی 

کش داخل  کدخدا   هم   وردر  ر  اجی  یدست 

تلویزیون  را  روستائی  شده   اخبار  در 
کارمی به  سر  که    میزد  ئیخانەهافشرد. 

و لباس    بودند  ش در مرخصینصف کارگران 
را   آنها  پاسبانان  کار  و  و   شیده پوارتشیان 

می شاهنشاه  باد  کف   گفتندزندە    و 
چهره پلید شاە و   حماسه مقاومت  .ند میزد

معر تودەها  به  را  و  سیستمش  کرد  فی 

حم مقاومتشناساند.  که    اسه  بود  تیری 
دشمن  به  زحمتکشان   رودررو  و    کارگران 

 شلیک شده بود.  
 

نوشتەاید،    !قرفی زیادی  کتابهای  شما 

می فکر  در  همیشه  که  با جدال  "کردم، 
حماسه    اشنقش   "موشیخا به  شباهت 

دارد.   فمقاومت  این  فروش  سر چشمه  کر 
بود    ئیهاها و گفتگوکتاب در کتاب فروشی

 شنیده بودم. ن کتاب که راجع به ای

 
کتاب   که  کرد  اعتراف  باید  اکنون  اما 

"شکل شما  چریکجدید  های  گیری 
جعلی"   تاریخ  نقد  و  خلق  فدایی 

در  که  بود  خواهد  دیگری    آذرخش 
و    میان  کارگران  واقعی  جنبش 

حماسه   نقش  همان  زحمتکشان 

را داشت.    مقاومت  کتاب  خواهد  این 
حماسه   مانند  از  نیز  پردە  مقاومت، 

براسرا سالیان  می  ری  که  دارد، 
و   کمونیستی  جنبش  درون  در  زیادی 

مسلحانه شکوه   مبارزه  پر    پرچم 

خلق  فدائی  دست  را    چریکهای  به 
ر سال  د  آن،در زیر آن و با نام    و گرفته  

را    57 شده  رها  انرژیهای  و  نیروها 
به   اپورتونیسم  متأسفانه  سیالب 

طرفدار   تودهراست    . کشاند  حزب 
چری"شکلکتاب   فدایی  کگیری  های 

جعلی  تاریخ  نقد  و  تیری  خلق  نیز   "

رودر که  پلید    رواست  چهره  به 
طرفدار   و  تودەای  اپورتونیستهای 

است. شده  شلیک  برای    خمینی 
کتا این  بنوشتن  را  ایب  شما  د 

 . پیروز باشیدصمیمانه تقدیر کرد. 

 

  1400د پنجم مردا –مظفر  

   چاپ کتاب مناسبتبه 

 گیری شکل"

 های فدایی خلقچریک 

 "نقد تاریخ جعلی و 

 

 

 

 ، نابود بايد گردد! دشمن زحمتکشان، ننوکر غارتگراجمهوری اسالمي، 
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  نی ا  نکهیرغم ایعل   رانیدر ا   ونرهایل یتعداد م

اثرور  کش و   االتیا  ی هامیتحر   در  متحده 

گ  یمار یب بسیار   19کووید    ریهمه  رنج  در 
ه  ای افزایش یافتبه حد بیسابقه،  فرو رفته

 است. 
 

ی کاه د افاراد، تعادا2020ساال    دردر ایران  
میلیاون   5که بالغ بار دساتکم    دارای ثروتی

درصااااد  21،6بااااه میاااازان  باشااااددالر می

 التر ازباااتااه اساات. ایاان میاازان افاازایش یاف
رقاام در ایاان ایاان  یجهااان ن یانگیاامافاازایش 

. ثاروت باشاددرصاد باود، می  3،3سال که  
 یافزایشاا یدالر یونرهااایلیم ن یااا یجمعاا

 داشته است.  24،3معادل با 

 
 مینی"ی از شرکت مشاورتی "کااپگگزارش

جاون منتشار شاد   29شنبه  که در روز سه
ی ماارس و هاادایر بر آن است که "بین ماه

تجاااری بااورس اوراق بهااادار  ئیااه، ارزشژو
در مقایسه با مدت مشاابه در ساال   تهران

درصاااد  625گذشاااته رشااادی معاااادل باااا 

توان یادآور داشته است. برای مقایسه می
رکت بزرگ بورس در ش  500سهام  شد که  

نهااا دارای در همااین دوران ت متحااده ایاااالت
درصااد بااوده  16رشاادی کماای بیشااتر از 

 است.

 
ت ثروتمن  د و طبق  ااف  راد از  یاریبس   

ب   ه  یب   ا دسترس     ران ی    ا یاحرف   ه
ک  ه توس  ط   اییالملل   نیب  یهاییدارا

، پول خ  ود را ندها محدود شده امیتحر
ای  ن ند.  اردهسهام کبازار بورس و  وارد  

منج  ر  ار دزدان،، بازجوشوبازار ُپرجنب

آنها ش  ده   شدن بسیاری از  ونریلیبه م 
ت     ه گف ن     ا ب     ه گ     زارشاس     ت. ب

هزار میلی  ونر   250  ، اکنون "کاپگمینی"
ش  تر آنه  ا در یب  که  دناروجود د  ران یدر ا

 کنند.یم   یزندگ  ،، تهران ایران   تختیپا

 
دارایاای  ساارازیر ساااختن بااا  رانیااادولاات 

در س اوراق بهااادار بااور بااازار عمااومی بااه

قشار رشد  سرعت  در  رونق    جادیبه ا  تهران

. در سااپتامبر ه اسااتکمااک کاارد ونرهااایلیم

 خزاناهاز  رصد  دولت یک د  ن یگذشته ا  سال
( را باه ی)صندوق توساعه ملا  دارایی ملی

کرد   قیتهران تزردر  بورس اوراق بهادار  بازار  
 25 را برابار باا مبلاغامسال ایان   هیو در ژانو

ر( را دال  ونیالیم  595.2)حادود    لایر  ونیلیتر
 د.نمواعالم  

 

ارز " یااااا کوین "بیاااات) هیاااارمزپا یارزهااااا
نبااع مضاایح از برگرداننااده( الکترونیکاای ا تو

 یونرهااایلیم ثااروت باارای افاازایش  یگاارید
 ن یاده اسات. بارق ارزان در اباو  رانیاا  دیجد

وری از بااازار شااکوفایی باارای بهاارهکشااور 

 کرده است.  جادیا  ن یکو  تیب
 

در  نیک  و تی   ب ان اندکاردس  ت از یک   ی
خواس  ت ن  امش ف  اش ی، ک  ه نمران یا

وار وان  هیعم  ل "د  نی   شود، گف  ت ک  ه ا
د او درآم   ش  خص ر" اس  ت و س  ودآو

 نیک   و تی    بب   ا  معامل   ه از یش   تریب

 نس  بت ب  ه اش  تغال ب  ه ش  غلش ک  ه
ای  ن : "دیگویم   یدارد. واست،  وکالت  

از م   ردم  یدرس   ت اس   ت ک   ه برخ    
 نیک    و تی     ب معامل    ه ب    اازطری    ق 

و ان   د." اه   ا دالر کس   ب کردهون یلیم 

ه  ا دالر ون یلیم   ی: "به راحتاضافه کرد
 پ  ایینه ب  ه  و با توج     اندبه دست آورده

، اگ   ر در کش    ور ری    ال شب   ودن ارز
 ی آنه   ادالر ون ی    لیم دارای   ی بمانن   د، 

 ."است  ترباال  حتی  یارزشدارای  
 

"اکنااااون ایاااان راه باااارای : تاییااااد کااااردو ا

مااومی ، فاااش و در همااه جااا عدرآماادزایی
 کوین عاملاه باا بیاتم  یبارا  اقیاشاتشده"  

شااد کااه در ماااه مااه دولاات  دیچنااان شاادآن
باااا رای تجاااارت باااچهارماهاااه  تیاااممنوع

 یرا اعاالم کارد. قادرت محاسابات  ن کویبیت

، از بارق معاامالتانجام ایان    یبرا  ازیمورد ن
ایان امار کارد و یاساتفاده م یادیازبسایار 

کشاور   طنقا  بسیاری ازدر    یباعث خاموش
 شد.یم

 
تی "کاپگمینی" دایار گزارش شرکت مشاور

درصاد از ایرانیاانی کاه   72بر آن اسات کاه  

ت در میلیااون دالر اساا 5از  ثروتشااان باایش 
گذاری کوین ساااارمایهخریاااادوفروش بیاااات

 اند.کرده
 

 ش یافاازا"کاااپگمینی"  یبرآوردهااا بنااا بااه 
یکای را به  رانی، اونرهایلیمثروت این    عیسر

 ن یجهاان و ثروتمنادترکشور ثروتمناد    14از  

. کااارده اسااات لیتباااد اناااهیاورمخکشاااور 
های این گزارش دایار بار آن اسات کاه داده

 یاکنون حتندان،  به لحاظ تعداد ثروتم  رانیا
یعناای ، در منطقااهخااود  بیاارق ن یاز بزرگتاار

 ، که باانیز پیشی گرفته  یعربستان سعود

 دالری  ونیالیم  5هزار ثروتمناد    210داشتن  
   .دقرار دار  17در رده  

 
 پدیااده رانیاادر ا دبساایار زیاااثااروت داشااتن 

باه فرزنادان   1990. در دهاه  ساتین  ایتازه
و  بیاعج یسابک زنادگ  لیدلثروتمندان به  

 ایاااازاده" قاا"آ آنهااا نامهااایی چااون بیااغر

در بسایاری   " داده شد. اماروزاشراف زاده"
و  هاااای آنهاااالیااااتومب ری، تصااااواز مواقاااع

 اگرامنستیدر ات  الیتعطزندگیشان در خالل  
 ویرایان تصاااز    یاریبس  .خوردیبه چشم م

شر بازن  "تهران  هایپولداربچه"توسط کانال  

 شوند.یم
 

فرزناادان یاری از بساا ،خیاالایاان  انیاادر م
چناادی پاایش از حاکمااان کشااور هسااتند. 

 تیا، آرهبر ایران، نوه بزرگ یعاطفه اشراق

 3800  یدست  فیبا ک  عکسی،  ینیللا خم
د. در سااال گرفتااه شاادر لناادن  اشیدالر

داماااد حساان زاده، یدمهاا زی، کااامب2018
رییس جمهاوری کاه دوره اش در   ،  یروحان

ط باه اتهامات مرباوپس از    ،حال پایان است
، از ساامت ات ویااژه بااه نزدیکاااندادن امتیاااز

 استعفا داد.  اشیارشد دولت

 
دهناد نشان میوجود دارد که    ییهانشانه

هااا ازادهقآ بااررا تساالط خااود  رانیااا میاارژ
شاااته در ساااال گذ. ده اساااتدا گساااترش

آنهاااااا در ر زرق و بااااارق پااااا   یهاپسااااات

 و  ه اساتکاهش بسایار داشات  نستاگرامیا
آیااد کااه آماااده بااه بااه نظاار می یحتاا رانیااا

ساشااااا " رکااااارپ   نسااااتاگرامریا تساااالیم
باااه اتهاااام  ایدر اساااپانکاااه  "،یسااابحان

 تحت تعقیب است، باشد.  ییپولشو
 

 

 رانیاا  یونرهاایلیثاروت م  ید یادآور شد کهبا
هاای توده یاقتصاادوضاع کامالً در تضااد باا 

باااه موجاااب گااازارش اسااات.  ایااان کشاااور
درصاد  60از  ش ی، با"کاار  یاسالم  یشورا"

بااااال باااودن  لیاااباااه دل رانیاااا تیاااجمعاز 

 یزنادگ  یدر فقار نساب  یزنادگ  یهانهیهز
دربااره   ایاران آماار رسامی  کنند. دولاتیم

 .در کشور ارائه نداده استوجود مفقر 
 

بار دایر  پ  دونالد ترام  میتصماعالم  ل  به دنبا

باا  یااز توافاق هساتهایاالت متحاده  خروج  

 : . ویلیامزوولی آا

 ها،  ن با تحریمهمزما

 و انتخابات،  19کووید 

 یران شاهد  ا  

 ۀ سابقافزایش بی

 میلیاردرهاست! 
 (1400تیرماه   7) 2021جون   28، شده در نشریه "فوربز"درج

 به فارسی: نادر ثانی  برگردان
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اعمااااال مجاااادد  و 2018در سااااال  رانیااااا
 ش یاقااالم روزمااره افاازا مااتی، قهااامیتحر

. سااااال بعااااد اعتراضااااات افااااتیبساااایار 
 یهانااهیهز ش یافاازا هیااعل یزیآمخشااونت

 رانیااباازرگ ا یدر سراساار شااهرها یزناادگ

 برگزار شد.
 

 50 توجااه بااه تااورمبااا  م روزماارهاقااالبهااای 
 یماریاند. بافتهیباز بیشتر    ش یافزا  یدرصد

ضاربه زدن از  ش یکاه پا 19کوویاد    ریهمه گ
باه   کاایآمر  واروپاا    کشورهایاز    یرایبسبه  

و فقاار  یکاااریضااربه زده بااود، باعااث ب رانیااا

 شده است.  شتریب
 

 رانیااشدن ثروتمندان    خبر ثروتمندترپخش  
 س ی، رئاایساایرئ میابااراه یتوانااد باارایم

 یروزیااکااه پااس از پ، رانیااا ناادهیجمهااور آ

ماه   یجمهور  استیدر انتخابات ر  ریچشمگ

 ،خواهاد آمادکار  یر ماه آگوست روژوئن، د
 .باشد  دردسرساز

 
 ییکایآمر-یرانیاکارشناس  زاده،  عیرف  دیمج

شااااورای  " س یو رئااااسیاساااای علااااوم 

از  یاری: "بساادیااگویم "كااایآمر یالمللاان یب
طااور كننااد و بااه یانتقاااد م میاارژاز  انیاارانیا

 ثروتمنادان  ن یبا  دیاز اختالف شد  یاندهیفزا
نخبگااان و  ن یباا یداقتصااا ینااابرابرو  ارو فقاا

 او كنناااد."یاباااراز خشااام م یعااااد ماااردم
در پااااایین مشااااارکت  زانیاااا: مدیااااافزایم

مااردم از  یدیااانتخابااات ژوئاان نشااانه ناام

 دولت است.
 

جمهااور منتخااب، حمایاات رئیساای، رئیس 
بارای انعقااد را از مذاکراتی که در وین  خود  

ای با ایاالت متحده در ای تازهقرارداد هسته

ایان  اعالم داشته است. اگرجریان هستند  

مذاکرات به موفقیات منجار شاوند احتماال 
رود کاااه تحریمهاااا برچیاااده شاااده و مااای

المللاای باارای کااار در گذاریهای بین ساارمایه
 وسیعتر از سر گرفته شوند.بازای  

 

 رداشااتن بکااه  آیاادبااه نظاار می دیاابعا اماا
زاده   عیارف.  باشاد  عیسار  یحلاها راهمیتحر

اغلب فقر گسترده   رانی"رهبران ا  :دیگویم
، مانناااد یکشاااور را باااه عوامااال خاااارجدر 

 االتیاااشاااده توساااط اعمالا   یهاااامیتحر
 ساتمیو س  یابرناماه هساته  هیامتحده عل

 ."دهندینسبت م رانیا  یبانک

 
و   گساترده  یفساد مال  دیافزود: "اما با  یو

هاااا، خویش وامتیاااازات ویاااژه باااه قومدادن 
مهام   یبه عنوان عاواملنزدیکان  دوستان و  

 د."نشو  یر تلقسطح فق  ش یدر افزا

 تظاهرات در حمایت از مبارزات مردم خوزستان   لندن:
 یبانیدر پشتشور در خارج از ککه  یتی ای مادر تداوم حرکات ح

 از خیزش خلق عرب و مردم خوزستان و کارگران اعتصابی  
 ه دوم مردادشنبنفت و گاز برگزار می شوند، امروز های   بخش 

 جوالی( تظاهراتی در مقابل سفارت جمهوری اسالمی   24) 

 در لندن برگزارشد. این حرکت مبارزاتی در حمایت از مبارزات  
 کارگران و و  ده خلق عرب ای جان به لب رسیتوده هی جار

 های اخیر علیه شرایط فاجعه هفته در کهستمدیدگان منطقه 
 دمی های ضد مر سیاست وبحران آب و  خویش بار زندگی و کار 

 سازمان داده شده بود. به پاخاسته اند،  دیکتاتوری حاکم 
 از  ئیگوناگون که گوشه های محل تظاهرات با بنرها و پرچم ها

 لیسم جمهوری اسالمی را به  به امپریا ایات رژیم وابستهجن

 نمایش می گذاشت تزئین شده بود که توجه خیلی از عابرین  
 ان با به صدا درآوردنبسیاری از رانندگ.  را به خود جلب می کرد

 بوق اتومبیل هایشان همبستگی خویش با تظاهر کنندگان را  
   نشان می دادند. 

 ایرانیان لف سیاسی وهای مخت بال گروه ا استقب این تظاهرات 

 آزادیخواه مواجه گشته و شرکت کنندگان در تظاهرات در تمام  
  ادند. مدت بر علیه جمهوری اسالمی شعار د

از بلندگو سرداده شد که برخی از آنها به شرح فارسی و انگلیسی  های به زبان  ی بسیار زیاد و متنوعیشعار هات، در جریان حرک
"حکومت شکنجه، حکومت ضد   "جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد"،  ی اسالمی"،"مرگ بر جمهورد:  ر بودنزی

"زنده باد انقالب"، "پیروز  ،  "زنده باد خلق عرب"  ان تا تهران زحمتکشان در میدان"،"از خوزست  ،"گردداید  زن، حکومت اعدام، نابود ب

سی آزاد اسباد سوسیالیسم"،"زندانی  "ج  ی  و  گردد"  اسالباید  گردد" مهوری  باید  نابود  زحمتکشان،  دشمن  عارتگران،  نوکر  ،  می 
آزادی"   باد  "زنده  المللی"،  بین  همبستگی  باد  ک"زنده  تظاهر  همچنین   ... های  و  توده  شعار  بار  چندین  در  نندگان  پاخاسته  به 

 د اسقاط النظام". عب یری لش خوزستان را سردادند که این روزها در همه جا فریاد می زنند "ا
ای ایراد شد.  در طول  فارسی  و  انگلیسی  زبان  به  به ن حرکت سخنرانی هائی  اشاره  با  انگلیسی  فعالین چپ  از  یکی  همچنین 

ایران برای سرنگونی  مایت جریان خود از مح از دار و دسته    1979شاه در سال  بارزات مردم  به غلط  آنها  نکته که  و تاکید بر این 
از مبارزات  می کر  اعخمینی دف با ها  و خواست دند،  ایران برای سرنگونی این رژیم حمایت و همبستگی خود  ی کارگران و مردم 

 مردم ایران را اعالم کرد.  

بخ  تظاهراتدر  از  دیگری  و    ، ش  کارگران  مبارزات  از  را  خویش  حمایت  سخنانی  طی  زبان  فارسی  آنارشیست  جوانان  از  یکی 
و سرنگونی رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی و ضرورت حمایت هر ای انقالب  مردم خوزستان بر  گران وارزحمتکشان ایران و بویژه ک

 رد.  چه بیشتر از جنبش های جاری در ایران را اعالم ک
سف ساختمان  شد درب  رنگی  و  گرفت  قرار  تعرض  مورد  تن   چند  توسط  حرکت  این  در  اسالمی  جمهوری  آنتی    ارت  عالمت  و 

  . بست قش فاشیست بر روی آن ن

تا سه ادامه   بعد از ظهر آغاز و  که از ساعت یک  دهندگان این حرکت اعتراضی بودند   از فراخوان  ایران  فدائی خلق  فعالین چریکهای 
 داشت. 

 دلیرالنه خلق عرب و مردم خوزستان برای سرنگونی جمهوری اسالمی! مبارزات زنده باد  
 ی تحت ستم! خلقها  و هر چه مستحکم تر باد پیوند مبارزاتی بین کارگران

 محصول گوادلوپ، ننگت باد، مرگت باد! ی اسالمی،  جمهور
 زنده باد انقالب! پیروز باد سوسیالیسم! 

 نگلستانیران در ا فعالین چریکهای فدایی خلق ا

 1400مرداد 2
 2021جوالی  24 
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جوالی در لندن در  31گزارش کوتاهی از تظاهرات 

 مبارزات توده های بپاخاسته در ایران  دفاع از

به جان مردم  البات  جوالی در حمایت از مبارزات و مط  31روز شنبه  

نفت،  آمدۀ   شرکت  کارگران  سراسری  اعتصاب  و  خوزستان 
پ  گاز و همچنین  و  کاپتروشیمی  از اعتصاب  رگران هفت شتیبانی 

  یک آکسیون مبارزاتی  شهر لندن  "ترافلگار اسکوئر"تپه در میدان  
و  تردد  پر  های  میدان  از  یکی  که  تظاهرات  محل  شد.   برگزار 

 عکس های  نرها و شعار ها وبد با  توریستی شهر لندن می باش 
تزئین شده  ایران  مردم  عزیز جنبش آزادیخواهانۀ  شهدای    برخی از

 ود.  ب

 
تظا شروع  از  ظهرپس  از  بعد  یک  ساعت  در  شرکت   ،هرات 

زبانهای   به  مختلف  شعارهای  دادن  سر  به  شروع  کنندگان 
فارسی و  به    انگلیسی  را  عابران  توجه  و  آکسیون  محل  نموده 

: شده به این شرح بود  هداد. برخی از شعار های  د جلب می کردن

گردد" باید  نابود  اسالمی  باید  زندانی سیاس"،  "جمهوری  آزاد  ی 
تهران"،  "گردد تا  میدان   ، از خوزستان  در  جمهوری  "،  "زحمتکشان 

"، "شکنجه و کشتار  اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد
  ... باید متوقف کردد" و   مردم، قربانی کردن و سرکوب زنان در ایران

و  انگلیسی  زبان  به  هائی  سخنرانی  تظاهرات  این  در  همچنین 
خلق عرب و مبارزات  تگی با  شد که تماما در  همبس فارسی ایراد  

و   خوزستان  بپاخاسته  های  سیاستهای توده  نمودن  محکوم 

در    سرکوبگرانه جمهوری اسالمی در برخورد با مطالبات مردم بود.
ابرین زیادی از این آکسیون  ظاهرات بر قرار بود عطول مدتی که ت

این حرکت به   د را باومبارزاتی دیدن کردند و برخی همبستگی خ
 وناگون نشان دادند.  اشکال گ

 

دهندگان   فراخوان  از  یکی  لندن  در  خلق  فدائی  چریکهای  فعالین 
بودند حرکت  رفقااین  زبان    .  به  اعالمیه  پخش  با  حرکت  طول  در 

کنندگانبازدیانگلیسی   جریا  د  در  و ن  را  جامعه  بحرانی  شرایط 
و مردم   داده  مبارزات کارگران  قرار  همبستگی  ورت  ضر بر    و  ایران 

المل از  بین  و هر شکل  این مبارزاتلی  از  توده ها   حمایت  توسط 
کردند  می  آکسیون  تاکید  این  که  زمانی  در  باران  شدید  ریزش   .

تا   شد  باعث  رسید  می  خود  پایان  به  ظاهرکنندگان ت مبارزاتی 

 پایان تظاهرات را اعالم کنند.  14:40و در ساعت  کمی زودتر
 

 زستاننه خلق عرب و مردم خوازنده باد مبارزات دلیر 
 برای سرنگونی جمهوری اسالمی! 

هر چه مستحکم تر باد پیوند مبارزاتی بین کارگران و  

 خلقهای تحت ستم! 
 جمهوری اسالمی، محصول گوادلوپ، 

 اد! بننگت باد، مرگت   
 زنده باد انقالب! پیروز باد سوسیالیسم! 

 

 فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در انگلستان
 2021جوالی  31برابر با  1400داد مر 9

  علیه  ظاهرات ت از گزارشی

 تورنتو در "عاشورا" حکومتی مضحکه

  چریکهای   فعالین   فراخوان   با  ، 2021  آگوست   19  شنبه  پنج   روز

 از  گروهی  سیاسی،  نیروهای  از  دیگر  برخی  و  ایران  خلق  فدایی
  شدند   عجم  تورنتو  در  ایرانیان  پالزای  محل  در  مبارز  و  آزاده  ایرانیان

  توسط   ساله  هر  که  اسالمی  جمهوری  عاشورای  مضحکۀ  علیه  تا
 اعتراض  افتد،  می  راه  به  شهر  این   در   حکومت  مزدوران  و  مقامات

 و  کارگران  علیه   اسالمی  جمهوری   جنایات   افشای  با  و  ردهک

  علیه   ایران   مردم  خواهانه  حق  صدای   ایران،  ستم   تحت  خلقهای
 فکارا  گوش  به  را  فاسد  و  ددز  و  امپریالیسم  به  وابسته  رژیم  این 

 برسانند.  عمومی
 

  سر   با  کنندگان  شرکت  و  شد  آغاز   صبح  9  ساعت  از  راتتظاه

  جمله  از  ،فارسی  و  انگلیسی  انزب   به  مختلف  شعارهای  دادن
  ملغی  ارتجاع،  مضحکه  "عاشورا،  و  اسالمی"  جمهوری  بر  "مرگ

  سینه  های  دسته  و  دار  و  رژیم  علیه  افشاگری  به   و  گردد"  باید
 فریب  و  قتحمی  برای  آنها  که  ارنوالیک  ارتجاعی  اهداف  و  نیز

 پرداختند.   بودند، انداخته راه به عمومی افکار
 اثر  در  که   دردناکی  رویدادهای  به  توجه  با  ین همچن  کنندگان  تظاهر

 نوکران  آوردن  کار  روی  با  متحدینش   و  آمریکا  امپریالیسم  سیاست

  به   دیگری  ارهایشع  است،  جریان  در  افغانستان  در  شان  "طالب"
  علیه  و  افغانستان  مردم  از  مایتح  در  انگلیسی  و  فارسی  زبان

  می  سر   میاسال  مزدور  های  دسته  و  دار  و  اسالمی  گرایی  بنیاد
 چه  ،  کابل  در  چه  طالبان،  بر  مرگ  زدند"  می  فریاد  جمله  از  و  دادند

 تهران".  در

 
مین   این    جمهوری  مخالف  نیروهای  همت  به  که   ست  سالی  شش 

  ضحکهم  داکانا  در  ایران  خلق   ییفدا  چریکهای  فعالین   و  اسالمی
  و   شده  تبدیل  رژیم  این   علیه  اعتراض  صحنه  به  حکومت  عاشورای

 و  رسمی  مزدوران  و  اسالمی  جمهوری  بیشتر  چه  هر  رسوایی  به
 گردد.  می  منجر  شهر  این   مردم  عمومی  افکار  در  اش  رسمی  غیر

  ترس   از  امسال  ،  حکومتی  کارنوال  این   سازماندهندگان  ،  نتیجه  در

  مسیر  آزاده،   ایرانیان  و  ف مخال  و   مبارز  نیروهای  با  برخورد
  آن  در  لسا  هر  که  محلی  در  حتی  و  داده   تغییر  را  خود  همیشگی

 که  نشدند  جمع  نیز  پرداختند  می  "نذری "   پخش   به  و  کرده  تجمع
  دسته  و  دار  که  چرا  بود؛  مبارز  نیروهای  برای  پیروزی  یک  امر  این 

 جای  به   ،فرعی  ایخیابانه  مسیر  از  ذشتن گ  با  زنی  سینه  های

  اطراف  در   سرانجام  شدند  مجبور   همیشگی  محل  در  بلیغ ت  و  تجمع
 ند. و ش متفرق کوتس   در و کرده تجمع کلیسا یک

 
 اسالمی!  جمهوری   امپریالیسم  به وابسته رژیم  باد  نابود

 شمایلش!  و شکل  هر در ارتجاع  بر مرگ

 سوسیالیسم!   باد پیروز  انقالب!   باد زنده 
 

 کانادا  در  ایران خلق  یفدای چریکهای   فعالین
 2021 آگوست 20

  



18 صفحه                                                         62 شماره                                         ي  يادف مایپ
 

  

 ظاهرات حمایت از مردم خوزستان گزارش ت

تظاهراتی در میادان (  2021یولی    24)  1400مردادماه    2  روز شنبه
"ماادبوریاپالتزن" اسااتکهلم در سااوئد باارای دفاااع از مبااارزات مااردم 

"شاورای  باه دعاوتخوزستان و مطالبات کاارگران اعتصاابی ایاران  

حادود برگازار شاد کاه رزات آزادیخواهانه مردم ایاران" حمایت از مبا
نفاار از نیروهااای چااپ و کمونیساات شااهر اسااتکهلم در آن  100

 شرکت داشتند.
 

در جریاان ایاان تظااهرات شااعارهای زیااادی باه زبانهااای سااوئدی و 

فارسی علیه رژیم جمهوری اسالمی و در حمایت از کارگران ایران 
ه: " ماارگ باار رژیاام رب در خوزسااتان از جملااو جناابش خلااق عاا

تحااد اتحااد علیاه سارمایه دار"، تروریست جمهاوری اساالمی"، "ا
حااد باا مباارزات ماردم "زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسام"، "ات

 ی" و "سرنگون باد جمهوری اسالمی" سرداده شد.برای آزاد
 

کننده همچناااااین نمایناااااادگان احاااااازاب و نیروهااااااای شاااااارکت

رزات کااارگران و تااوده هااای تحاات هایی در دفاااع از مباااسااخنرانی
انجام دادند. سخنرانها با درود باه کاارگران دلیار ستم در خوزستان 

کارگر و خلاق ساتمدیده عارب بار ضارورت   و تقدیر از مبارزات طبقه
"سااازماندهی مبااارزات کااارگران"  تاکیااد کاارده و مطاارح کردنااد کااه 

رژیاام تبهکااار جمهااوری مااردم خوزسااتان نااه تنهااا آب، بلکااه ماارگ 

ها مطارح شاد خواهند. در یکی دیگار از ساخنرانیسالمی را میا
 داری حاکم بر کشور ما به قتال ماردمکه گردانندگان نظام سرمایه

زنند و سخنران با اشاره با درجاه بااالیی و انواع جنایات دست می
ها تاکید کرد کاه از نفرت طبقاتی و خشم مبارزاتی در جنبش توده

دیم و هایچ راهای در مقابال جنابش ک جنبشیم، ماا یاک فریااما ی
! برخای دیگار از ساخنرانان وجاود نادارد نقالبایمردمی جز عمال ا

ناسیونالیساتی کاور دار و دساته هاایی کاه در صاادد سیاساتهای 

 ها هستند را نیز نقد کردند.برداری از مبارزات برحق تودهبهره
  

ن کای از ساخنرانان در ایایباه نماینادگی از ماا  رفیق نادر ثانی نیز  
ن ساوئدی مطارح خویش به زباا  سخنانتظاهرات بود که در جریان  

های ساوئد یاران رساانهکرد که با وجاود تظااهرات و سارکوبها در ا

هاایچ خبااری از مبااارزات گسااترده مردماای در ایااران را ماانعکس 
ها اشاااره کاارد کااه انااد. او همچنااین باارای اطااالع سااوئدینکرده

ر آب و یکی از زرگ و پ  های بسیع با رودخانهخوزستان یک منطقه و
باشد و کمبود آب در این خیز در ایران می  ثروتمندترین مناطق نفت

رباوط باه طبیعات نیسات بلکاه عامال اصالی مصاایب خطه تنهاا م

های خاویش ست که با ساودجوییکنونی رژیم جمهوری اسالمی
ت و وجااود آورده اسااه بار را باارای مااردم مااا بااایاان شاارایط فاجعااه

باه آب توساط ماردم تشانه خوزساتان شاروع جنبشی که باا مطال
های اساسای ماردم یعنای داوم خود منجرباه خواساتهشده، در ت

جمهوری اسالمی و آزادی شده است. رفیق در بخاش   سرنگونی
دیگری از سخنان خاویش بار سیاسات رژیام ضادخلقی جمهاوری 

کاه  ای تاکید کرداسالمی و شخص رهبر این حکومت یعنی خامنه

ز حکومتش به خشونت بیشاتری بارای سارکوب گفته در صورت نیا
ی دمکراتیک مردم به پا خاسته متوسال خواهاد شاد. در خواستها

ها و شعارها یاک جاوان ساوئدی حاضار در محال جریان سخنرانی
 کنیم!"تظاهرات فریاد زد "ما به شما افتخار می

 
فعااااالین چریکهااااای فاااادایی خلااااق ایااااران در سااااوئد یکاااای از 

کاات مبااارزاتی بودنااد کااه بااا بناار و آرم دهناادگان ایاان حراخوانفر

این حرکت به همراه سایر نیروهاای سیاسای شارکت   سازمان در
د. تعاادادی از شااهروندان سااوئدی باارای حمایاات و اظهااار کردناا

همبستگی با مردم ایران در تظاهرات حضور یافتند و از جملاه یاک 
بنار ساازمان گازارش نگار باا گارفتن فایلم و عکاس از  دختر روزنامه

پخااش در اهی از تظاااهرات و عکااس و فیلمهااای خااود را باارای کوتاا
سئواالت حاضارین های اجتماعی فرستاد. رفقا همچنین به  شبکه

در مورد نظر چریکهای فدایی خلق ایاران دربااره رویادادهای جااری 

ویاژه در ماورد مباارزات ماردم و راه ه در کشور و مساائل مختلاف با
دادناد. تعادادی از سخ میسرنگونی رژیم بود پا  اصلی مبارزه برای

سااازمان در ایاان حرکاات در بااین جمعیاات  هایاعالمیااهو نشااریات 
 2ظهار آغااز و در سااعت  12تظااهرات از سااعت توزیع شاد. ایان 

 بعدازظهر با پایان رسید.

 نابود باد رژیم جمهوری اسالمی  
 با همه دار و دسته هایش! 

 لقهای تحت ستم زنده باد مبارزات کارگران و خ
 آزادی! برای   

 سیدنتنها راه رزنده باد مبارزه مسلحانه که 
 ست! به آزادی 

 

،  چریکهای فدایی خلق ایران در سوئدسازمان هواداران  
 استکهلم 

 ( 2021یولی  25) 1400مردادماه   3یکشنبه 
 

 جوالی در تورنتو  24زارش کوتاهی از تظاهرات گ

ر روز شنبه  کانادا، د  یدر تورنتوفعالین چریکهای فدایی خلق ایران  
حمایت از مردم خوزستان و علیه  تظاهراتی را در  2021جوالی    24

"مل میدان  در  اسالمی،  جمهوری  کردند.  رژیم  برگزار  لستمن" 
شرکت  ها و افراد سیاسی مبارز  در این تظاهرات  از گروهتعدادی  

یکردند،  . ایرانیان و دیگرشهروندان کانادا که از محل عبور مداشتند
عالمت  و با نشان دادن  ماشین هایشان  بوق  آوردن    به صدا در با  

کردند. فضای از تظاهر کنندگان اعالم میرا    پیروزی، حمایت خود 

یرانیان آگاه ساکن تورنتو که همیشه  همکاری و اتحاد عمل میان ا
تشویق   و  ترویج  کانادا  در  خلق  فدایی  چریکهای  فعالین  توسط 

. در این تظاهرات ات به وضوح وجود داشتمیشود، در این تظاهر
بلندگو    ی عرب، کرد، لر و ترک و ... ازها انقالبی خلق  سرودهای

گردید زبانهای همچنین  .  پخش  به  انقالبی  و  رزمی  موسیقی 

انگلیسی  عر و  ، فارسی  بلند گوها پخش شدنیز  بی  این    .از  در 
ران آکسیون به زبانهای انگلیسی و فارسی در مورد قیام مردم ای

مورد توجه ها  یسخنرانکه    از آن صحبت شد  و ضرورت پشتیبانی
سخنرانی کوتاهی که توسط یکی از  عابرین قرار گرفت. در ضمن  

انگ  زبان  به  فدایی خلق  از قبل ضبط شده  یاران چریکهای  لیسی 
به خود بود، از بلندگو پخش شد و توجه عابرین انگلیسی زبان را  
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بی در انگلیسی، فارسی و عر   جلب کرد. شعارهایی به زبانهای
تظاهرات   جمله:  سر  این  از  شد،  جمهوری  " داده  بر  مرگ 

گرددز"، "اسالمی باید  آزاد  اسالمی  "،  " ندانی سیاسی  جمهوری 
در ساعت  حرکت  این  ".سرنگون، سرنگون شروع شده      18  که 

 به اتمام رسید. دقیقه با موفقیت  19:30بود در ساعت  

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

 
 کانادا –ایران در تورنتو  فعالین چریکهای فدایی خلق

 2021جوالی   25 تاریخ
 

 هلند: گزارشی از آکسیون حمایت از 

 مبارزات مردم ایران  

شنبه ساعت    2021جوالی    31  روز  از  در    5تا  2،  ظهر،  از  بعد 

قیام   از  دحمایت  کارگران  مبارزات  و  خوزستان  و مردم  ایران  لیر 
جن میدان  افشای  در  آکسیونی  رابطه،  این  در  رژیم  اخیر  ایات 

این آکسیون،   برگزار کنندگان  مرکزی آمستردام )دام( برگزار شد. 
زحمت و  کارگران  مبارزات  از  حمایت  ایران  کمیته ی  هلند    –کشان 

هلند بخشی از آن   بودند که فعالین چریکهای فدائی خلق ایران در
 می باشند.  

 
بزررفق های  بنر  نصب  با  در  ا  مردم  مبارزات   باره  در  نوشتاری  گ 

و زحمتکشان  کارگر   و طبقه  و وضعیت فالکتبار  مردم  خوزستان 

مبارزات جا و  ایران  اوضاع  مورد  در  آگاهی رسانی  به  در  ایران  ری 
با آکسیون  محل  همچنین  پرداختند.  کننده  بازدید  جمعیت    میان 

زیین شده  بی و مبارزات مردم تتصاویری از جانباختگان جنبش انقال
در  کرد.  می  جلب  خود  به  را  توریستها  و  عابرین  توجه  که  بود 

از عابرین از محل آکسیون و میز کتاب   جریان این حرکت عده ای 
ها به گفتگو پرداختند. تعدادی از هموطنان رفقا دیدن کردند و با آن

یبانی سیون دیدن کرده و از این حرکت پشتایرانی نیز از محل آک 

 کردند. 
 

جری مبارزات مردم  در  از  کمیته ی حمایت  اطالعیه  این حرکت،  ان 
با   رابطه  در  زبانکارگران  ایران  و به  فارسی  و  هلندی  های   

ه های چاپی آن در انگلیسی از پشت بلندگو خوانده شد و نسخ

مبارزات خلق رد  همچنین رفقا در مو  بین بازدیدکنندگان پخش شد.
خوزستا مردم  و  سرکوبگرعرب  سیاستهای  و  جمهوری  ن  انه 

 اسالمی در قبال مردم این خطه، صحبت  و اطالع رسانی کردند. 
 

نصب  و  کتاب  میز  برپائی  با  ایران  خلق  فدائی  چریکهای  فعالین 
ساز بنرهای  و  شرکت پوسترها  آکسیون  این  در  فعاالنه  مان، 

شرایط   توضیح  با  رفقا  رژیم  داشتند.  توسط  که  باری  خفقان 

ارگران و توده های تحت ستم  جمهوری اسالمی علیه کسرکوبگر  
در کشور ایجاد شده راجع به مبارزات مردم بویژه در خوزستان به  

  اطالع رسانی پرداختند و بر ضرورت دفاع  از مردم ایران و حمایت 
 از مبارزات کارگران و توده های گرسنه و مبارز تاکید کردند.  

 

خوزستان و دیگر  زنده باد مبارزات حق طلبانه ی خلق 
 ای ایران! خلقه

 نابود باد رژیم دار و شکنجه ی جمهوری اسالمی! 
 زنده باد انقالب! زنده باد آزادی! 

 

 فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در هلند 
 2جوالی  31
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ماه   چند  گذشت    سند   امضای  ازبا 
،  ساله میان ایران و چین   25های  همکاری

ای  وه هافراد و گرحث های گسترده بین  ب
رسانمختلف   و  در  رسمی  های  ه 

باره  غیررسمی   همچنان  در  رویداد  این 

نیروها    ؛ ددارادامه   یا  در  این  مخالف  نقش 
های  ن برخی  ،  موافق فرض  پیش  و  ظرات 

موضوع  را  غیرواقعی   این  بارۀ  مطرح  در 
آنها ضروری مهمترین  بررسی  که  ند  ه اکرد

 ( 1)  میباشد.
 

در   چیز،  هر  از  با  پیش    بور مزسند  رابطه 

که  ب گفت  آگاه    برایاید  مردم  های  توده 
است  کامأل  ایران   هدف  نقش    کهواضح  و 

در   رژیم  ها  همهعمال  و   توافقنامه 
اقتصادی  و  قراردادها در   سیاستهای  که 

شده  انجام  رژیم  این  ننگین  عمر  ،  طول 

چپاول   و  غارت  جز  و دسترنج  چیزی  منابع 
)با همکاری با    کارگران و زحمتکشان ایران

امپقدرتها و  ی  غرب  ،  شرق(ریالیستی 
آنان   منافع  حسابهای  کردن  پر    و  تامین 

است خود  بانکی   نبوده  اطرافیانشان  .  و 
مسلمأ    سند  امضای نیز  چین  با  با  اخیر 

و   حقوق  کردن  ایران  پایمال  مردم  منافع 

شده   و انجام  غارت  و  دزدی  جز  هدفی  و 
ندارد امپریالیستها  با  این    و  .همدستی 

ری  اسارتبار جمهوه  فقنامتوا  اولین و آخرین  
نیست  امپریالیستی  قدرتهای  با    اسالمی 

   .و نخواهد بود

 
از   در  که    ییها  عوامفریبی یکی 

از   برخی  های  و  موافقی تحلیل  ن 
این  مخالفین   به  مربوط  های  بحث  در 

به طور یکسان دیده میشود،  موضوع  

ادعای کمونیستی بودن رژیم حاکم بر  
است که    . چین  است  حالی  در  این 

چینرژ یک    در  یم  کشور  واقعیت 
عیار   تمام  دیگر  امپریالیستی  )مانند 

نه حاکمین و نه    و   استامپریالیستها(  
چین"  کمونیست  "حزب    باصطالح 

که     ه ب  ربطیهیچ  سالهاست 

 نداشته و ندارند. کمونیسم 
 

از   دسته  که    سند  مخالفین آن  مزبور 
کمونیست   دروغ  به  را  چین  دولت 

کمینامند،   اسم  چسباندن  مونیسم  با 
کرژیم    به سابقه  چین  عملکرد  ه 

اش   اخیر  استعماری  دهه  سه  در  در 

همگان   بر  جهان  نقاط  دیگر  و  آفریقا 
  روشن است، در واقع علیه کمونیسم 

و با این دروغ، یک کمپین    تبلیغ میکنند
بین   سطح  در  را  کمونیستی  ضد 

 لمللی به پیش می برند. ا
 

از   دسته  )از    مزبور  سند   موافقینآن  نیز 

نیروهای  ته تا  سالمی گرفال جمهوری ا عم
که چین را به حزب توده(  به    تفکراً وابسته

مینامند،   "کمونیست"  جز کاری  دروغ 
جمهوری   نفع  به  عوامفریبی  و  فریبکاری 

طبقه    اسالمی چشم  به  پاشیدن  خاک  و 

نمی دهند.  انجام  و زحمتکش  آنها     کارگر 
از   و    تاریخ گذشتهبا سوءاستفاده  کارگران 

بی توده  انقال  که  چین   تحت ستمخلقهای  
را در این کشور به  ای و ضد امپریالیستی  

رساندند و  و  )  سرانجام  حاکم  دولت  طبقه 
  ( ندکنونی ربطی به آن انقالب نداربر چین  

که   میکنند  از  تالش  غیرواقعی  تصویری 

ماهیت کنونی چین ساخته و آن را یک نوع  
و دوست و  قدرت جهانی غیر امپریالیستی  

و از این  مند  بنا  تکشانرگران و زحمبرادر کا
به   در ستم  چین  امپریالیسم  نقش  طریق 

ستم   تحت  خلقهای  و  کارگر  در  طبقه 

سلطه خود را    نفوذ وکشورهایی که چین  
 اعمال میکند را الپوشانی کنند.

 
که  اما   است  این  بر واقعیت  حاکم  حزب 

و    حزبیتنها  نه  ،  چین  نیست  کمونیستی 

زحمتکشان و  کارگران  را  چین    منافع 
نمینمای منافع    ندگی  حافظ  بلکه  کند، 

دار   سرمایه  است  طبقه  کشور  که  آن 
غارت   طریق  از  را  خود  نجومی  ثروتهای 

به اموال   کارگر  طبقه  استثمار  و  عمومی 
است. آورده  تاریخ   دست  به  نگاهی  با 

جمهوری چین آشکار می شود که با غلبه  

حزب  بر  رویزیونیسم  و  اپورتونیسم 
ای  چین  اکمونیست  دچار  حزب  ستحاله  ن 

و  ط شد  یک  بقاتی  کردن  سپری  از  پس 

به حزبدوره   تدریج  بدل    به  داران  سرمایه 
های   سیاست  تحت  گردید.  

به   حزب  این  بر  حاکم  رویزویونیستهای 
رو برشد گذاشت  ت دریج مالکیت خصوصی 

و دروازه های کشور بسوی سرمایه های  

تا  نیز  امپریالیستی   شد  صاحبان باز 
ری با  در همکا  نی قادر شوندانحصارات جها

حاکمه چین    تهمپالگی های خود در هیا
چین را استثمار ارزان قیمت  قانونا کارگران  

کرده و شیره جانشان را کشیده و به دیگ  
سرریز   مناسباسرمایه  غلیه  با    ت کنند. 

چین   اقتصادی  نظام  در  داری  سرمایه 

شرایط برای امپریالیست شدن این کشور  
از   شد.  مهیا  انیز  در  که  اینآنجا    دامه 

در  پرداخت  خواهم  موضوع  این  به  مطلب 
امپریالیست شدن  گریزی    اینجا به مساله 

خود پیش از پاسخ دادن به   میزنم. اماچین  

کشور   یک  چین  آیا  که  سوال  این 
این   به  باید  نه،  یا  است  امپریالیستی 

سوال پاسخ داد که امپریالیسم چیست و  
تشخیص  معیارهای   برای  کشما  ور  یک 

 تی چیست؟ امپریالیس
 

کتاب   در  باالترین  لنین  "امپریالیسم، 

داری"  مرحل  سرمایه  جمعه  بندی    با 
واقعیا  از  سرمایه  عینی  جهان  ت 

تکامل  داری،   های  قانونبندی  پرتو  در 
طور    کهاست  داده    توضیح تاریخ   به 

خالصه: "امپریالیسم مرحله انحصاری  

توضیح میدهد  سرمایه داری است" و  
مرحله که   تمرکز    امپریالیستی،  در 

چنان   به  سرمایه  و  باالتولید  ی  یحد 
ایجاد   کهرسیده   به    اتی انحصار  منجر 

تعیین  شده   و  اساسی  نقش  که 

را   ای    ی اقتصادنظام  در  کننده 
میکنند ایفا  دوران  امپریالیستی  در   .

و  بانکی    های  سرمایه،  انحصارات  
شده  صنعتی   ادغام  هم  و  در 

مالی   این  را  الیگارشی  اساس  بر 
این  دمیکننایجاد    مالی""سرمایه   در   .

نظام  از  دوره   داریتکامل  ،  سرمایه 

  اهمیت استثنایی یافته صدور سرمایه 
بسیار    اقتصادنقش آن در  وسعت و  و  

تر شده   صدور نقش  از    گسترده    کاال 

 (1) مالحظاتی در باره رشد سرمایه داری در چین
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ی بین المللی سرمایه  نهادهاو    است
میشوند    یانحصار  یدار كه  تشکیل 

كنند تقسیم  خود  بین  را  یتأ  نها .  جهان 
ارضیتقسیپروسه   میان  جهان    م 

داری سرمایه  قدرتهای  در    بزرگترین 

   . دوشمیتکمیل  دوران امپریالیستی 
 

به   توجه  امپریالیسم،  با  لنینی  با تعریف 
های    و مونوپولیات  انحصارتوسعه  بررسی  

پیکر   ت  امپریالیسیم  میتوان  چیندر  غول 
از روشهای    .را نشان دهیم  آن بودن   یکی 

شد که  ضوع باد تعیین این مواین کار میتوان

های جهان    چه تعداد از بزرگترین مونوپولی
دیگر   و  بزرگ  بانکهای  مهمترینشان  )که 

مالی   چین  هستندانحصارات  به  متعلق   )
نقش   و  کشور  بوده  آن  اقتصاد  در  آنها 

است.   برای  چگونه  مفید  شاخص  یک 

در  انحصاری  های  شرکت  حضور    تعیین 
مختلف آن  کشورهای  سهم  میزان  در و  ها 

ا  شرک سرمایه  به  ،  تهاین  لیست  رجوع 
یعنی  ،  است  "500  فورچون"جهانی  

های  شرکتبزرگترین    از  عدد    500  لیست
"فورچون"   مجله  در  ساله  هر  که  جهان 

میشود. منتشر   اعالم  آمار  مقایسه  با 

فورچون مجله  در  و    2017سال    شده 
که   2020 در    میبینیم  چین     سال کشور 

بزرعدد    109  دارای  2017 گترین  از 
ه و بعد  از نظر درآمد( بودجهان )شرکتهای  

)با   آمریکا  بزرگترین    132از  از  عدد 

رتبه را از این نظر  دومین  شرکتهای جهان(  
است. داشته  اختیار  در  جهان  مقام    در 

بودبه  متعلق    سوم   51دارای    که  ه ژاپن 
شرکتها  عدد بزرگترین  بوده از  جهان    ی 

سال  .است فقط 2020  در  از  بعد  یعنی   ،  

باسال،  ه  س آسا  شر  331  چین  غول  کت 
قرار گرفت    ی جهانکشورها همه  در رأس  

کاهش تعداد شرکتهای بزرگش    و آمریکا با
کرد.121به   دوم سقوط  مقام  به  ناگفته   ، 

که   اینکه  نماند  شرکتهای  با  بیشتر 
شرکتهای استخراج منابع  انحصاری چین را  

تولیدی   شرکتهای  اما  و  میدهند،  تشکیل 

یک  به  چین  اری جهانی  شرکت های انحص
دو   تولیدات سبک  یا  یا  و  واحد  نوع صنعت 

ن مؤسسات  شمی محدود  و  شرکتها  وند. 
مالی و تکنولوژی جدید نیز سهم باالیی در 

 میان انحصارات چینی دارند.  

 
بانکهابرر یعنی  مالی،  انحصارات  نیز    سی 

کشور  برای   یک  خصوصیات  بررسی 
زیرا  امپریالیستی   هستند.  در مهم    بانکها 

دتوسعه   بسرمایه  داری  اری  سرمایه  ه 
اساسی  )امپریالیسم(  انحصاری   نقشی 

بانکها   میکنند.  به  ایفا  دسترسی  با 

و   مالی،  اعتبارسرمایه  مایه  مثابه  به  ات 
در   پیشرفته،  داری  سرمایه  حیات 

اقتصاد داخلی و  بخشهای  تمام  شریانهای  
در هم تنیده  با آنها  جریان یافته و  خارجی  

با    یه کهوسه انباشت سرماو از پر  میشوند

منابع   غارت  و  کار  نیروی  شدید  استثمار 
می   تر  فربه  و  فربه  است  متناظر  طبیعی 

  ی به آمار بزرگترین بانک با نگاه   .شوند 
میبینیم که   از  کشور  های جهان  چین 

برتر   های  بانک  تعداد  سطح  نظر  در 

هم جهان،   بانکچنین  و  نظر  هایی    از 

دارند،   را  سرمایه  بیشترین  ر  دکه 
متوالی بوده  ی رتبه اول  دارا  سالهای 

 ( 2) .است

 
از   دیگر  با    مسائلییکی  رابطه  در  که 

امپریالی  مطرح    مسارزیابی  چین  بودن 
و توازن  بهره وری اقتصاد چین  میزان  ،  است

است. میدانیم که  ن در بخشهای مختلف  آ

امپریالیس و سرعت  یک کشور    تیتوسعه 
اقتصادی  آن   وری  بهره  افزایش    گره آن  به 

ا  به  است.  شخورده  وری ین  بهره  که  کل 
شرکت  زیاد  و  گسترده  بزرگ    نسبتاً  های 

شرکت با  مقایسه  به    در  کوچک،  های 
تا   شرکت کند  می  کمک  انحصاری  های 

کوچک   های  سرمایه  برای  را  آزاد  رقابت 

با تضعیف و تصرف آنها عمأل دشوار کرده و  
برای   را  نظام  شرایط  التزاید  دائم  رشد 

لید  "تو   معموال  کنند.  اهمفرامپریالیستی  
ملی سرانه  )جی.دی.پی(-ناخالص  یا  )و   "

ملی(   ناخالص  تولید  ازی   شاخص  یکی 

وری    های بهره  سنجش  برای  اصلی 
. اما بهره وری را نمیتوان به  هستنداقتصاد  

سنجش    تنها  عنوان برتری  معیار  درجه 
ت به یکدیگر  ب نسدولت های امپریالیستی  

 به کار برد.
 

مثال   عنوان  ور به  بهره  نروژ  ی  کشور 

قتصادی باالتری نسبت به آمریکا دارد، اما  ا
امپریالیست قدرت  نروژ  که  گفت  ی  نمیتوان 

با نگاهی    قویتری نسبت به آمریکا است.
که   میبینیم  آمار  در  به  چین  کشور 

ملی"با    6201  سال ناخالص    " تولید 

از ایاالت متحده    ،تریلیون دالر  22  حدود
اقتصا بزرگترین  عنوان  جهان  به  د 

گرفت  اینکه    با  . تاس   هپیشی 
چین،   اقتصاد  در  پیشرفت  چشمگیرترین 

اما   بوده،  جدید  تکنولوژی  روزافزون  توسعه 

از   در  مهمترین  یکی  توسعه  عوامل 
کشور،اقتصادی   استراتژیک    آن  برنامه 

چین  سال 2025  "ساخت  از  که  است   "  
شد.    2015 گفته  آغاز  دولت مقامات  به 

اچین،   برنامه  این  از  که  هدف  است  ین 
از  چی   اقتصاد" ارزش  ن  کم  و  پرکار  تولید 

دارد نیاز  زیاد  کار  نیروی  به  که  و   )تولیدی 
است کم  هم  دور  سودش  به  ش (  و  ده 

سود   با  پرارزش  تولید  )که   باالسمت 
از  یکی  کارگر  طبقه  استثمار  تشدید 

هدف   این  به  نیل  ناپذیر  جدایی  ملزومات 

بر  است(   صنعتی  ،  دوپیش  نوآوریهای 
و صنعت افزایش  ری ، تلفیق فناویابندبهبود 

   ."و ...  ندشو، صنایع پایه ای تقویت  یافته
 

ماین   استراتژیک  بهبرنامه  هر   نجر  ظهور 
و انحصارات چینی   مونو پولی هاچه بیشتر  

خواهد   پیشرفته  صنایع  بخشهای  همه  در 

رقبای  بر  و  چین  داخلی  بازار  بر  که  شد 
مسلط   المللی  بین  بازارهای  در  خود 

روز  .دبوهند  خوا سهم اافزایش  فزون 
محصوالت   تولید  در  چینی  های  شرکت 

هوشمند های  تلفن  مانند    و   پیشرفته 

" اینترنت  جدید  از    یکیجی"    5نسل 
پیشرفتهای   چین  سریع  اقتصادی  شواهد 

شرکت چینی   است.  های    های  مقام 
پنجمین  سوم و  چهارم  لیست  ،  در  را 

تلفن های هوشمند در  گان  سازندبزرگترین  
 (  3) در اختیار دارند. جهان

  

عناصر  وصد از  دیگر  یکی  سرمایه    اصلی ر 
از  اما    است.   امپریالیسم  کارکرد پیش 

اقتصاد چین از نظر صدور سرمایه،  بررسی  
صدور  شیوه  باید به این نکته اشاره کرد که  

 1917 از سالی  امپریالیستسرمایه های  

کرده تاکنون   تغییر  توجهی  قابل  طور  به 
استعمار   و  ماست.  تقریباً ستقیم   رسمی 

مه کشورهایی که  تقریباً ه  وشده  نقرض  م
اسمأ  کنون  ، اند مستعمره بود در زمان لنین  

رسمی   سیاست  چهارچوب  مستقل  در 

عمل،    ماا  .هستند  کشورهای  در 
کنترل شدید سیاسی،  چنان  امپریالیستی  

نظامی   و  می   آنهابر  ای  اقتصادی  اعمال 
و  محدود  بسیار  شان  استقالل که  کنند  

یا  م و  استصفتقریباً  شروط  پدیده  ر  این   .
لنین نیز تا حدی وجود داشت و از    زماندر  

ایران،  کشورهایی مانند لنین این رو بود که 

"  ه"نیمه مستعمردر آن زمان  را  ...  چین و  
  أ رسماسمأ و  کشورهایی که  نامید، یعنی  

و نظامی و ...   اقتصادیاز نظر مستقل، اما 
قدرتهای   به  بودند.    یلیستامپریاوابسته 

را مستعمرمه  نی لنین   کشورها  آن  بودن  ه 

ادامه  وضعیتی   با  انتقالی می دانست که 
میان  روند   نیمه  امپریالیستدرگیریهای  ها، 

میتوانستند   مستعمرات  مستعمرات  به 
 د. ن رسمی تبدیل شو

 
اکثر  بعد   مستعمرات  از جنگ جهانی دوم، 

و    مستعمره   نئوبه     نئو اکنون  تبدیل شدند 

غالب    مستعمره تسلط  شکل 
تحت    است.  یستیلامپریا شکل  این  در 

سلطگی که به استعمار نوین هم معروف  
رسما سلطه  تحت  کشور  ظاهرا   است   و 

ب   تا  عمال  اما  وابسته  مستقل  استخوان  ن 

تحول    است. هرچیز،  این  از  دلیل  بیش  به 
و   آگاهی  ضدافزایش    استعماری مبارزات 

  مبارزات   .مردم در کشورهای مستعمره بود
نظامی    و  الیمهزینه های  داستعماری  ض

سیاسی   سود نسنگی و  از  )بیش    ی 

ای     به   اتمستعمراز  که  اقتصادی 

به   توجه  امپریالیسم، ینی  لنتعریف  با 
و  ات  صارانحتوسعه    بررسیبا  

پیکر    مونوپولی غول    چین در  های 
بودن  امپریالیسیم  میتوان را    آنت 

یکی از روشهای این کار    .نشان دهیم
مو این  تعیین  که میتواند  باشد  ضوع 

بزرگترین مونوپولی از  تعداد  های   چه 
جهان )که مهمترینشان بانکهای بزرگ 

مالی انحصارات  دیگر  ( ستنده  و 
بوده   چین  به  نقش  متعلق  در    آنهاو 

است.   چگونه  کشور  آن  یک  اقتصاد 
حضور  تعیین  برای  مفید  شاخص 

در انحصاری  های  کشورهای    شرکت 
و میزان سهم آنها در سرمایه    مختلف

شرکتهاا به  ،  ین    500  لیسترجوع 
که های  شرکتبزرگترین    از  عدد جهان 

اعالم   "فورچون"  مجله  در  ساله  هر 
منتشر شده مقا   با  میشود. آمار  یسه 

کهم چین    یبینیم  آمریکا  کشور  از  بعد 
شرکتهای   132)با   بزرگترین  از  عدد 

نظر  دومین  جهان(   این  از  را  در  رتبه 
 اختیار داشته است.
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دست  میرسیدها  تامپریالیس  روی   )
نگه   درنتیجه،  گذاشتند.  امپریالیستها 

برای   سودی  دیگر  مستعمرات  داشتن 
که  است  رو  این  از  نداشت.  امپریالیستها 

امپریالیستی   قدرتهای  میان    در رقابت 

کنونی،   درجدوران  اودر  بر  ه  سر  ل 
و    نفوذگسترش   سیاسی  اقتصادی، 

و تجدید تقسیم    مستعمرات  نئونظامی در  
درک  برای  ه این دلیل،  . بست بازارهای آنها

نبودن    بهتر یا  بودن  امپریالیست  مسئله 
که   است  بهتر  کنونی،  بین  چین  روابط 

را  المللی   موضوع  چین  این  به  توجه  با 

 بررسی کنیم. 
 

ارکان   روصد از  یکی  مهم  های    سرمایه 
شرکتهای  است.  تی  امپریالیس  سیستم

اقتصاد   یانحصار  در  سودآوری  فرصت  هر 

کنند،   می  تسخیر  را  برای  اما  داخلی 
شدن   انتخاب  بزرگتر  دنبال  های  به  حوزه 

گذاری   سرمایه  کشور  سودآور  از  خارج  در 
رقابت بین المللی به این معنا  هستند.  نیز  

شرکته وقتی  که  در  انحصارای  است  ی 
جی سرمایه گذاری میکنند،  ی خارکشورها

که   است  این  تالششان  شرایط  تمام 

به  مطلوب   را  باشد  خودشان  نفع  به  که 
طرف مقابل را  و  طرف مقابل تحمیل کنند،  

رقابت   این  کنند.  محروم  مطلوب  از شرایط 
و    شرایط  کسب  برای تجارت  در  مطلوب 

گذاری المللی،   سرمایه  بین  عنصر    های 

استاصل ای  امپریالیست  ثماری  ستعمار و 
ر  وصددرنتیجه،    جدید را تشکیل می دهد.

م و  ترین  از مستقیم  ثرترین  ؤسرمایه یکی 
هایی است که انحصارات می توانند    روش

منابع   اولیه  از  مواد  و  نیرویمعدنی  کار   و 

دیگر  کشور شاخص   سودهای  دو  ببرند. 
کشورهای  برای  مهم   نقش  مقایسه 

در   سروصدمختلف  وجود  ر  جهانی  مایه 
اولدارد ساالنه "  شاخصین  .  خروج 

نشان    " سرمایه که  که  است  میدهد 
چقدر    شرکت ساله  هر  کشور  یک  های 

کشورهای   در  را  خود  گذاریهای  سرمایه 

کاهش(  دیگر   )یا  اافزایش  ین  دوم  ند.داده 
 " انباشت    سرمایهشاخص  صادراتی  های 

  های   سرمایهمجموعه    رزشاشده" )یعنی  
شرکت کشور    صادراتی  یک  در  های  که 

جهان    ورهایکش شده  دیگر  اند(  جمع 

در  اگر    است. موجود  رسمی  آمار  به 
میزان سرمایه های مستقیم  رابطه با  

و  خارجی   کرده  رجوع  کشور  جهان 
با   را  کشور  چین  امپریالیستی  هفت 

آلمان،  آمریکا،   فرانسه،  انگلستان، 
دو    هلند  ، ژاپنایتالیا،     نئو کشور  و 

و  مستعمره   سال از    ،تایلند  اندونزی 

میبینیم    2016تا    2011 مقایسه کنیم، 
آن سالها    که  از  آمریکا در  بیش    22  با 

جهانی سرمایه  صادرات  از  در    درصد 
داشته   قرار  جدول  با صدر  ژاپن    و 

دا  9حدود   را  رتبه  دومین  شته  درصد، 

عیت چین هر ساله  قاما مو(  4)  است.
سال   در  کرد،  رشد  به    2017سریعأ 

سال   و  دوم  به    (2020)  گذشتهمقام 
افزایش    . رسیداول    مقام روند 

چین  سرمایه گذاری مستقیم خارجی  

سرمایه   در  چین  که  دهد  می  نشان 

شده انباشته  دیگر  صادراتی  از   ،
پیشی   است  امپریالیستها    . گرفته 

(5)  

 
و    25های  مکاریه سند   ایران  میان  ساله 

، یکی از برنامه های امپریالیسم چین  چین 
سرمای صدور  از  برای  بخشی  و  طرح ه، 

و"کم "یک  )جاده"    ربند  اسم  به  که 

ابریشم   "جاده  یا  و  جاده"  "یک  کمربند"، 
است  21قرن   مشهور  نیز  میباشد.  ام"   )

جاده" و  "کمربند  بزرگترین    طرح  از  یکی 
دنیازیربنایی    های  پروژه این  ست.  تاریخ 

"کمربند   شده:  تشکیل  بخش  دو  از  پروژه 
که  اقتصادی جاده   نقشه    مطابقابریشم" 

از چین  میانه  آسیای    از طریق و خاورمیانه 

شده کشیده  اروپا  ابریشم    ؛به  "جاده  و 
جنوب   طریق  از  چین  از  که  جدید"  دریایی 

آسیا تا آفریقا، خاورمیانه و اروپا میرود. این  
از جاده ها،   عظیم   شبکه ایپروژه شامل  

و   نفت  های  لوله  بنادر،  آهن،  راه  ریلهای 

نیروگاه سای  گاز،  و  زیرساختهای  ها  ر 
ا برای  ندین  چو    ستمشابه  دالر  تریلیون 

آن   شدن  شد.صر تکمیل  خواهد  دولت    ف 
ا برای  ا هدچین  مختلفی  های  انگیزه  و  ف 

پروژه   این  جمله  دارد انجام  از  کاهش  ، 
جذاب تر و  چین به اروپا  ت  تجارهزینه های  

قدرتهای   بقیه  برای  چین  با  تجارت  شدن 

داری شدن  همچنین  و    سرمایه  باز 
مسیر  با کشورهای  و تبرای  زارهای  جارت 

یک هدف دیگر    چین.های  سرمایه گذاری  
تولیدچین   برای  جدید  بازارهای    ات ایجاد 

مصالح   سایر  و  آلومینیوم  سیمان،  فوالد، 

است چین  از  درصد  هفتاد    .ساختمانی 
ها  طرح  ی  یوام  اجرای  برای  چین  که 

به   مشروط  کرده،  پرداخت  مزبور 
مواد   از  و    ساختمانی استفاده 

   .هستندی ار چین کو نیروی  تجهیزات 

 
از  یک دیگر  برای    هایمحرکی  چین  مهم 

انرژی  اجرای پروژه "جاده ابریشم دریایی"،  
بالقوه ای را برای  راه های  پروژه  این  است.  

نفت   گاز  انتقال  پاکستان  و  طریق  یا  از 
ماالکا)  میانمار تنگه  زدن  دور  چین   (با  به 

کرداایج خواهد  که    . د  برای  چوامهایی  ین 

طر این  به  اجرای  ها  که  کشورهایح    در ی 
طرح   )درون  صورت  که  هستند  عملی  در 

 با ساله    25های  همکاریسند    شدن
نیزچین  ایران  آنها  احتماال  ،  می   جزو  قرار 

قابل توجهی  پرداخت میکند نیز سود    (گیرد

چین   داشت.  برای  از  خواهند  بسیاری 
وامهایی  بازپرداخت  حال  در  کشورها 

  اند رفته  گبرای اجرای این طرح  هستند که  
اسالمی  البته و    جمهوری  دزدیها  دلیل  به 

عمالش،   میان  در  مالی  حد  بی  فساد 
در   و  آینده  در  که  است  محتمل  بسیار 

سند   این  شدن  عملی  تأمینصورت    در 

پروژه   های  مزبور  بودجه  وام  بازپرداخت  و 
روبرودریافتی   مشکل  با  و  شود،    با  چین 

شده به    تعیین ی  هااستفاده از زیرساخت  
گذاری  وثیقه،    عنوان سرمایه  از  بخشی 

پولهایی را که    و یاکند،    های خود را تأمین

عمال رژیم باال خواهند کشید را، به شکل  
افزایش مخارج آب و برق و ... مستقیمأ از  

گلوی مردم ایران بیرون بکشد. این اتفاقی  
که   چین  است  داران  دیگر در  سرمایه 

  و نمونه .  اندام داده  وابسته انجکشورهای  
از به    هایی  غارت  و  امپریالیستی  توسعه 

 شیوۀ "چینی" را به نمایش می گذارد.  

 
به   نگاهی  صدور  با  های  شیوه 

میتوان  چین  سرمایه   آفریقا،  در 
میان  ستمگری   امپریالیستی چین که 

امپریالیست  و  دیگر    چین  های 

به    است  مشترک کرد.  مشاهده  را 
ت به  نگاهی  مثال  و  جا عنوان  رت 

گذاری   های  کشوردر  ن  چیسرمایه 
میآفریقا کهیی  سال    اندازیم  اوایل  از 

گسترش  یافتندگسترش    2000 این   .

با   که  گرفت  خود  به  مختلفی  اشکال 
ابتدا،   اند. در  گذشت زمان تغییر کرده 

در   چینی  های  شرکت  اصلی  منافع 
اولیه  کسب  آفریقا،   نفت،    مانندمواد 

نیوم  آهن، مس، قلع، طال، کبالت، اورا
منابع و  الوار  بود  و  سپس    .دیگر 

کشورهای آفریقایی به بازارهای مهم  

هصادرات   و  کاالهای  مچنین  سرمایه 
شدند.   تبدیل  چین  از  تولیدی  پس 

اصلی  چین  مدتی،   گذار  سرمایه 
ی زیرساختی  ی از پروژه هاعه او جمم 

آفریقا  کار    شد   در  منابع  که  واردات 

چین    آفریقا کاالهای  به  صادرات  و 
آسانتر  چینی   را  آفریقا  و  د،  نرد کبه 

های  انجام  همچنین   جاده  پروژه 
بندرهای    ازسازی که امکان استفاده  

اروپا   به چین  آفریقا در مسیر ورود به 
میدهند های  ،  را  پروژه  این  زمره  از 

از  استراتژیک می باشند.  واقعیات  یکی 

چین در آفریقا این  مداخله    مربوط به اهداف
کارگران   که  نه آفریقایی    کشورهایاست 

چین در  ایه گذاری های  از سرم  عیتنها نف
بلکه  کش اند،  نبرده  متحمل  ورشان 

سنگینی   جمله  خسارات  جراحات از 

سوانح  و  جسمی   اثر  در  ،  کار حین  مرگ 
وحشتناک کار  دستمزدها    ،شرایط  کاهش 

منافع    .شده اندنیز  و تخریب محیط زیست  
افزایش   از  ناشی  و  مستقیم  استخراج 

فروش  تولید  اولیه    و  کشورهای  مواد 

در  آفریقایی   مس  دیگر   زامبیا)مانند  و 

طرح ها چین برای اجرای  وامهایی که  
که  کشورهایبه   طرح   دری  درون 

( صورت  که  هستند  شدن در    عملی 
، ینچ  باساله    25های  همکاریسند  

نیز آنهاجز  احتماال   ایران  می قرا  و  ر 
سود    (گیرد نیز  میکند  قابل  پرداخت 

چین   برای  داشت.  توجهی  خواهند 
حال  در  کشورها  از  بسیاری 

که   هستند  وامهایی  برای  بازپرداخت 
طرح   این    البته   اندگرفته  اجرای 

اسالمی و    جمهوری  دزدیها  دلیل  به 
میان عمالش،  در  مالی  فساد بی حد 

احتبسیار م در  مل  و  آینده  در  که  ست 
  در تأمین شدن این سند  صورت عملی  
پروژه   وام مزبور  بودجه  بازپرداخت  و 
و شود،    با مشکل روبرو های دریافتی  

زیرساخت   از  استفاده  با  های چین 
وثیقه،    تعیین عنوان  به  بخشی  شده 

تأمین  را  خود  های  گذاری  سرمایه    از 
به شکل افزایش مخارج آب و   و یاکند،  
مرد  ...  و  برق گلوی  از  م  مستقیمأ 

  رون بکشد.ایران بی
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مصر،   در  غنی  موریس،    معادن  اتیوپی، 
... و  اتیوپی  و  موزامبیک  به  اوگاندا،  دلیل  ( 

توافقات  رفاه  ،  ماهیت  بهبود  معنای  به 
از  آفریقا  شهروندان   حاصل  سود  نیست. 

سرمایه  آفریقا  معادن  استخراج   جای  به 

،  آنهااقتصاد ملی    گذاری مجدد در ساخت
بر   یرا بدون تأثیر مثبت  ییهای آفریقاورکش

کندآنها  داخلی  اقتصاد   می  ناچیز   .ترک 
گذاران دریافتی  مالیات    بودن سرمایه    از 

که  مثبتی  تأثیر  که  است  دیگری  عامل 
مع اقتصاد  ااستخراج  بر  توانست  می  دن 

تضعیف  دیدأ  را ش داشته باشد  آفریقا  ملی  

 ( ٦) می کند.
 

زامبی اقتص در  ویژه  منطقه  یک  ادی  ا 
شد   های  ایجاد  شرکت  آن  در  که 

سال   تا  که  از    2016چینی    5بیش 

گذاری   سرمایه  آنجا  در  دالر  میلیارد 
معاف   مالیات  پرداخت  از  بودند،  کرده 

اینکه    شدند. بر  مواد    ذخایر  عالوه 
بهره    کشورهای اولیه   مورد  آفریقایی 

بسیار   قرار  سبرداریهای  چین  ودآور 
ای عمگرفتند،  بازار  به  کشورها  ده  ن 

کااله )مانند  صدور  چینی  ای 

و    ی الکترونیک  کاالهایمنسوجات،  
شدند. تبدیل  نیز  آالت(  (  7)  ماشین 

با   آفریقا  و  چین  بین  اقتصادی  روابط 
متقابل،   مهارتسود  ی  ها  پیشرفت 

بهره  فنی بهبود  یا  فناوری  انتقال   ،

است.  نبوده  همراه  آفریقا  در    وری 
کارخانجات  از  و    بسیاری  کوچک 

فشار یی  آفریقامتوسط   واردات    تحت 
قیمت   و  ارزان  ورشکسته  چینی، 

مثال    تعطیل شدند.  عنوان  واردات  به 

از ی  چین  بیش  رفتن  بین  از  به    منجر 
شغل    78 در  هزار  کشور  صنعتی 

   شد. 2001 سالآفریقای جنوبی در  
 

جمله   )از  زامبیا  نساجی  کارخانجات  اکثر 
قض از  که  آن  کارخانه  توسط  بزرگترین  ا 

ده در  ها  شد  1970  هچینی  ه  تأسیس 

( با واردات چین تعطیل و این صنعت در  بود
است.  شده  نابود  تقریبأ  کشور    آن 

آفریقاطر در  چین  نقش  به غالبأ    فداران 
قاره  که چین  ی  یزیرساخت ها در سراسر 

اشاره   مثبت  عامل  عنوان  به  کرده،  ایجاد 

که  میکنند.   است  این  واقعیت  پروژه اما 
زیر آفریقا  بنایی  های  در  اول چین  در درجه 

اقتصادی چین در آفریقا   منافعکسب  ی  راب
قرار   و   گرفتندو توسط چین مورد استفاده 

تمام   چین  به سود  آنها هم  حتی ساخت 
که   نماند  ناگفته  و شد.  صادرات  بانک 

واردات چین، نهاد اصلی تأمین اعتبار برای  

و   کاالها  از  استفاده  ها، شرایط  پروژه  این 
را  خد چینی  عنوان مات  از    به  بخشی 

کندشرایط   می  تعیین  خود  دهی  .  وام 
اعتباری   های  آژانس  سایر  که  همانطور 

جهان امپریالیستی  راتی  صاد سراسر  در 
اقتصادی   بر  منافع  حاکم  کشورهای  طبقه 

برند می  پیش  را  مثال    . خود  عنوان  بر  به 

اساس مقرراتی که در قراردادها ذکر  
اند،   با وام های    پروژه هایی که شده 

می  ین  چ اعطایی     ، شوندپشتیبانی 
اجرا   چینی  پیمانکاران  توسط  باید 

  ها   کاالها و خدمات پروژه اکثر  و    شوند

باش چین  از  این  نباید  منجر  شروط  د. 
ساز  نابودی  به   و  ساخت  صنعت 

مثال  چین و اتیوپی  روابط    . آفریقا شد
مختلف  های  نقش  از  است  خوبی  ی 

چ که   امپریالیسم  برای  اآفریقا  یفا  ین 
رهای  کشوف بسیاری از  برخالمیکند.  

دیپلماتیک و اقتصادی  دیگر که اهداف  

میکنند تأمین  را  چین  ،  امپریالیسم 
نسبتاً   و  فاقد  اتیوپی  اولیه  مواد 

و در عوض دارای یک موقعیت  معدنی  

آفریقا   در  الجیشی  با  .  ستسوق 
موقعیت،   این  به  در    اخیراً توجه  چین 

گسترده    هایسرمایه گذاریاین کشور  
تنها  ی  پ اتیو.  استکرده  ای   به  نه 

برای  بازار چینی  ی  دیل  بت کاالهای 

صدشده مقصد  بلکه  و  و ،  سرمایه  ر 
برای   ارزان  کار  نیروی  در منبع    تولید 

 . نیز هست چینخارج از  
 )ادامه دارد(  

 1400ماه تیر  -  سهیال
 

 زیرنویسها: 

در  ساله ایران و چین    25سند همکاری    -1
  27برابر با    1400فروردین ماه    7روز شنبه  

جر  2021چ  مار خارجه    یاندر  وزیر  سفر 
ایران)وانگ یی(  چین   امضا رسید.  به  به   ،

این توافق توسط مجلس شورای اسالمی  

به تصویب رسید و    1399  ایران در تابستان
در  گامی  عمال  ایران،  به  یی  وانگ  سفر 

نها توافق  راستای  این  کردن  این    بود.یی 
ای چین برای  توافق در واقع معرف طرح ه

ایراگذاری  یهسرما ددر  های ن  حوزه    ر 

  ، کشاورزی ،  تجارت اقتصادی، نفت و انرژی،  
علمی،   فرهنگی،  دفاعی،  امنیتی، 

زیرساخت و  جهانگردی،  مخابراتی  های 
ارتباطات و  و    فناوری  )و بهداشت  غیره 

معافیتهای  با  همراه  و   مسلمأ  مالیاتی 
و به نفع چین(    مواد اولیه  قیمتتخفیف در  
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زامبیا   نساجی  کارخانجات  با    اکثر 
در  صنعت  این  و  تعطیل  چین  واردات 
است.  شده  نابود  تقریبأ  کشور    آن 

آفریقاطر در  چین  نقش  غالبأ    فداران 
هابه   چین  ی  یزیرساخت  در  که 

قاره   عنوان سراسر  به  کرده،  ایجاد 
قعیت ا واامعامل مثبت اشاره میکنند.  

که   است  زیربپروژاین  های  نایی ه 
آفریقا   در    منافع کسب  ی  رابچین 

و توسط چین  اقتصادی چین در آفریقا  
قرار   استفاده  حتی    گرفتندمورد  و 

تمام   چین  سود  به  هم  آنها  ساخت 
چین،  شد.   واردات  و  صادرات  بانک 

این   برای  اعتبار  تأمین  اصلی  نهاد 
و    هاپروژه ها، شرایط استفاده از کاال

را  خ عنوادمات چینی  از به  بخشی  ن 
  . وام دهی خود تعیین می کندشرایط  

های   آژانس  سایر  که  همانطور 
صاد در امپریالیستی  راتی  اعتباری 

اقتصادی   منافع  جهان  طبقه سراسر 
بر   را پیش می حاکم  کشورهای خود 

 .برند

 24ۀ از صفح  ...  مردم افغانستان  گزارش کوتاهی از تظاهرات در همبستگی با

داده شد که  از جمله این شعار ها می توان به   انۀ زیادی اکثرا به زبان انگلیسی سرهای روشنگرر طول این حرکت، شعارد
موارد زیر اشاره نمود: "نابود باد طالبان"، "مرگ بر طالبان چه در کابل چه تهران"، "مرگ بر طالبان، مرگ بر امپریالیسم آمریکا"،  

زنان افغان باید پایان   مت شریعت اسالمی"، " به قربانی کردننه به حکو  ن باید متوقف شود"، "نستا غا"شکنجه و کشتار در اف 

 داده شود"، "حکومت طالبان، حکومت تروریستها"، "زنده باد همبستگی مبارزاتی با مردم افغانستان" و ...  
صدها   ل این حرکتبارزاتی بودند. در طوون مسیفعالین چریکهای فدائی خلق در انگلستان یکی از فراخوان دهندگان این آک 

به زبان انگلیسی در ر با اوضاع افغانستان در میان عابرین توزیع شد.اعالمیه  آگوست با استقبال فعالین    21تظاهرات   ابطه 
 سیاسی در لندن مواجه شده و برغم هوای بارانی با موفقیت پیش رفت. 

 
 ردم افغانستان! من م دش مرگ بر طالبان، نوکر امپریالیسم آمریکا، 

 افعانستان! ی مبارزاتی خلقهای ایران و  باد همبستگ زنده 

 فعالین چریکهای فدائی خلق ایران در انگلستان
 2021آگوست  21

 



64 صفحه                                                         62 شماره                                         ي  يادف مایپ
 

  

 

 

 رگر!ه کارهبری طبق ک خلق بهیتراکدم 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 هفحص از

 د: کنی دنت دیترن نایر د
 

com.inehghaww.ashrafdw 
 
 

 

 

 یک نروتست الکپ رسآد
E-mail:ipfg@hotmail.com 

 

 فیس بوک سازمان

Siahkal Fadayee 
 

 امرگال تلکان
@BazrhayeMandegar 

 

 مگرااتاینس
BazrhayeMandegar2 

 

 

 

 

 

 اس باتمی راب

 ن ایراق ی خلدایفی اهکریچ 

 د:ی زیر مکاتبه کنیانشن با

 
BM BOX 5051 

LONDON WC1N 3XX 
ENGLAND 

 ان مردم افغانست  ر همبستگی باتظاهرات د گزارش کوتاهی از
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

با کارگران و ستمدیدگان   ،2021آگوست  21روز شنبه   تظاهراتی در همبستگی 
اسکوئر ترافلگار  میدان  در  تظاهرات،    افغانستان  این  در  شد.  برگزار  لندن  شهر 

ن  کت داشتند. در طول ای فرد شرنیروهای سیاسی مختلف و فعالین سیاسی من

دار و دسته طالبان که در روزهای اخیر بر  ت کنندگان در آکسیون علیه حرکت شرک
اساس سیاستهای امپریالیسم آمریکا بار دیگر در افغانستان قدرت گرفته و عمال  

 به آن تفویض شده است، شعار می دادند.   قدرت دولتی
 

متع  و شعارهای  بنرها  تظاهرات،  عل در محل  متحددی  و  آمریکا  دولت  و  یه  دانش 
اسالم طال جمهوری  همچنین  و  و  بان  عابرین  توجه  که  بود  شده  داده  قرار  ی 

عکاسان را به این حرکت جلب می کرد. با توجه به اینکه محل تظاهرات یکی از  

فت و آمدترین مناطق شهر لندن می باشد تعداد زیادی از محل  شلوغ ترین و پر ر
سی می شد گوش  زبان انگلیسخنرانی هائی که به    ه و به این تجمع دیدن کرد

 فرا دادند.  
 

کنونی   وضعیت  رسا  بسیار  سخنانی  با  حرکت  این  جریان  در  رفقا  از  یکی 

اش و  آمریکا  امپریالیسم  گرانه  تجاوز  نتیجه سیاستهای  را  این  افغانستان  غالگری 
ارتجاعی منطقه دانست که با به قدرت رساندن طال رش  بان یوقدرت و رژیمهای 

حقوق   به  را  افغاندیگری  ومردم  محروم  زنان  بویژه  و  کشور    ستان  این  مبارز 
سازمان داده اند و تاکید کرد که سیاست غالب ماشین تبلیغاتی دولتهای غربی  

این   که  این  و  تایید ضمنی طالبان  بر  فرق  مبنی  به گذشته  و دسته نسبت  دار 
فری سیاست  یک  اند،  داده  ماهیت  تغییر  و  افکار  بکارانکرده  و  ست  رسوا  و  ه 

ه ها و وسایل ارتباط جمعی تحت کنترل  نباید به مشتی دروغ روزنامعمومی غرب  

 23ادامه در صفحۀ    طبقه حاکم گوش فرا دهند.  
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