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 98بان آجاودان باد خاطره جانباختگان دلیر قیام  

 ! تُف کردند ،ریش جادوگر پیر  بر، خون خودنثار با که 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1400 آبان                                                                                         م ش  شِ ست وبی لسا                     ن ایر ا قخلیی  دای فاه کچری انگرا  

  له له مقامقاررسسجای جای   بهبه

 98در بزرگداشت قیام آبان 
 "!انقالب باد  زنده   !98 آبان  در گرسنگان یزشخ  سالگرد  بادمی گرا"

، که  98سال  آبان  قیام قهر آمیز و خونین گرسنگان در  ...  
کارگر ب  طبقه  داد،  آ  زرگبخش  می  تشکیل  را  ضمن  ن 

بیشتر چهره   چه  هر  و دسته  افشای  دار  همۀ  سرکوبگر 
تیز درون حکومت، عزم تمامی  و کارگر س   های ضد خلقی 

و محرومی ر شاستثما این دگان  را  رژیم    ن برای سرنگونی 
درآورد. نمایش  دلیرانه    به  اعتصابات  در  چه  جنبش  این 

قهرآمیز تظاهرات  در  چه  و  حروم  م  هایتوده    کارگران 

"انقالب اجتماعی" را با بانگی رساتر    ضرب آهنگ ضرورت
الح طلبی را هر چه  بکارانه اصبه صدا درآورد؛ گفتمان فری 

نموبیشتر ر مبارزه  د وسوا  و مسلحانه    ضرورت  آمیز  قهر 
تمامیت دس برافکندن  را  برای  حاکم  و سرکوب  ظلم  تگاه 

مسالۀ  به  و  راند  صحنه  جلوی  به  پیش  از  روز    بیش 

جامعهایرون پیشرو  و  آگاه  آمده  ی  جان  به  های  توده  و  ه 
نمود. آبان    تبدیل  در  کنندگان  چهرۀ  با تشخیص    ،98قیام 

سیاستها مقابل  در  اصلی،  ضدشمن  و  ی  دانقالبی 
امپریالی ار قدرتهای  و  جهانی  داران  ستی  تجاعی سرمایه 

 2  ۀحفص                                                ....  نیز ایستادند
                                                                             

   
 مصاحبۀ  پیام  فدائی  با  رفیق  "مُشرِف"،  از  کمونیستهای  افغانس تان در  ارتباط  با  تحوالت اخیر 

 قرار   وضعیتی  در  خود  روسها  که  نآ  علیرغم  ها،  جهادیست  رسیدن  قدرت  به  و  روس  به  وابسته  پوشالی  حاکمیت  سقوط  با  ...
  ی کادرها   ندگیعقبما  افغانستان،  مردم  بین  "اخوانیت"  بودن  ریشه  بی  مگر  دهند،  قرار  فشار  تحت  را  مریکاآ  نوکران  این  تا  داشتندن

  در   مصر  و  شوروی  نیک  روابط  زمانهای  در  که   اخوانی  رهبران  از   زیادی  تعداد  بین  در   روسها  وذ نف  کشور،  یک   ادارۀ  هتج  اخوانی
 خونین  رقابت همزمان  و ها جهادیست صفوف بین در گسترده ادفس و پرستی پول بودند، آنجا التحصیل فارغ و خوانده درس "ازهر"
 ،مریکاآ  مسامپریالی  تا   شد  باعث  ...  و  سنی  و   شیعه  جنگهای  به  زدن  دامن  و   سعودی  عربستان  هیپادشا  و  یه" فق  "والیت   رژیم  بین
  بطالن   خط  ،کند   ره ادا  ها  "اخوانی"  و  مذهبی"  "روشنفکران  اصطالح  به   توسط  را  افغانستان  خواست  می  که  خودش  نقشۀ  بر

  استخبارات   نظامی   -  )تکنیکی(  کیتخنی  های  ککم  و  سعودی  عربستان  سرمایۀ  با  انگلیسها،  نقشۀ  به  مطابق  دوباره  کشیده،

  علت   بدان  را  تفصیل  این  برساند.  قدرت  به  وقت  اسرع  در  را  آنها  و     بیاورد   وجود  به  طالبان"  "تحریک  نام  زیر   را   نهادی  پاکستان،  ارتش

 4فحه ص                                   ...بتواند  شده درک تر درست طالب، و مریکاآ مسامپریالی بین قدیم  عشق و بطهرا تا نوشتم

 

 ر ديگت صفحا رد

 موج اعتصابات کارگری  ●

   16...... ............ ....در آمریکا  

در    ● نوری  دادگاه  برابر  حمید 

 21 ............................ سوئد

 22 ....... . تابی که باید خواندک ●

بزرگداشت یاد   آکسیونگزارشی  ●

در   98بان شهدای قیام آ

 24..... .....ند ......آمستردام هل 

 در باره موقعیت بین المللی

 جمهوری اسالمی  

 (ه با رفیق سهیالتلویزیون کومه لمصاحبه )
 اساسأ که باشیم داشته توجه باید  … 

 43 در یاسالم جمهوری خارجی سیاست
 مردم ملی منافع اساس بر نه گذشته، سال
 ای  سیاسته از بوده تابعی بلکه ایران

 توان" از وقتی براینبنا.جهانی قدرتهای

 توان میکنیم، صحبت "اسالمی جمهوری
 در دخالتهایش برای را اسالمی جمهوری
واقع منطقه در   این برای داشتن اجازه و 
 یسرکردگ به  امپریالیستها را، دخالتها
 کرده تامین اسالمی جمهوری برای آمریکا،

 اسالمی جمهوری هایدخالت به نگاهی .اند
 ینفلسط و لبنان و یمن و سوریه و عراق در
 به اسالمی، بنیادگرایی تقویت در غیره، و

 ابزار و امپریالیستها نیابتی نیروی عنوان
 طبقه علیه امپریالیستی سلطه گسترش
 را واقعیت این ستم، تحت خلقهای  و کارگر 

 17 حهصف                           ...میکند ثابت

 

در  نجری فریبرز سفیق با ر گفتگو

ای چریکهت کیالتش وینتک باره

 ( مه دَیاز  شبخ) یرانخلق ا فدایی

  در   ،این جزوات و کتابهاانتشار  جدا از  .  ..
اعالمیه های زیادی نیز    یاد شده  فاصله

نده  داده شد که مطالعه هر یک نشانده
موضع ما در قبال رویدادهای آن سال و 
و   ها  تحلیل  با  موضع  این  آشکار  تفاوت 

می دوره  سازشکار آن    نیروهایمواضع  
ما  باشد.   ها  بعداً  اعالمیه  در  را  این 

های  "بیانیه  عنوان  تحت  کتابی 
تا   " 58بهمن    19چریکهای فدائی خلق  

که این کتاب هم اکنون در   کردیممنتشر  
در   سیاهکل  همگان  سایت  دسترس 

دارد. خود   قرار  نوبه  به  فعالیتها  این 
را   مبارز  و  صادق  نیروهای  از  بخشی 

تشک باعث جلب  و  نمود  ما  یالت 
   ...گسترش صفوف ما گردید.

 10 حۀفص                                            
 

 

 مصاحبۀ  پیام  فدائی  با  رفیق  "مُشرِف"،  از  کمونیسته ای  افغانس تان در  ارتباط  با  تحوالت اخیر 
 قرار   وضعیتی  در  خود  روسها  که  نآ  علیرغم  ها،  جهادیست  رسیدن  قدرت  به  و  روس  به  وابسته  پوشالی  حاکمیت  سقوط  با  ...
  ی رها کاد  ندگیعقبما  افغانستان،  مردم  بین  "اخوانیت"  بودن  ریشه  بی  مگر  دهند،  قرار  فشار  تحت  را  مریکاآ  نوکران  این  تا  داشتندن

  در   مصر  و  شوروی  نیک  روابط  زمانهای  در  که   اخوانی  رهبران  از   زیادی  تعداد  بین  در   روسها  وذ نف  کشور،  یک   ادارۀ  هتج  اخوانی
 خونین  رقابت همزمان  و ها جهادیست صفوف بین در گسترده فساد و پرستی پول بودند، آنجا التحصیل فارغ و خوانده درس "ازهر"
 ،مریکاآ  مسامپریالی  تا   شد  باعث  ...  و  سنی  و   شیعه  جنگهای  به  زدن  دامن  و   سعودی  عربستان  هیدشاپا   و  یه" فق  "والیت   رژیم  بین
  بطالن   خط  ،کند   اداره   ها  "اخوانی"  و  مذهبی"  "روشنفکران  اصطالح  به   توسط  را  افغانستان  خواست  می  که  خودش  نقشۀ  بر

  استخبارات   نظامی   -  )تکنیکی(  کیتخنی  های  ککم  و  سعودی  عربستان  سرمایۀ  با  انگلیسها،  نقشۀ  به  مطابق  دوباره  کشیده،

  علت   بدان  را  تفصیل  این  برساند.  قدرت  به  وقت  اسرع  در  را  آنها  و     بیاورد   وجود  به  طالبان"  "تحریک  نام  زیر   را   نهادی  پاکستان،  ارتش

 4فحه ص                                   ...بتواند  شده درک تر درست طالب، و مریکاآ مسامپریالی بین قدیم  عشق و رابطه تا نوشتم
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فدایی:    پیام  قیام  توضیح  سالگرد  در 

توده   ت قهرمانانه  در  های  ستم  حت 
وسیعت  1398آبان   از  یکی  رین  که 

بر   مرگ  باشعار  ای  توده  جنبشهای 

من به  را  اسالمی  ظهور  جمهوری  صه 
مبا با  درسانید،  زیر  مقاله  درج  به  رت 

 " خیزش    بادگرامی  نام   سالگرد 
آبان   در  باد     ! 98گرسنگان  زنده 

" که در اولین سالگرد این قیام  انقالب!
نوشته    . اینبه نشر رسیده می کنیم

فدایی   پیام  انتشار    256شماره  در 

های   ویرایش  برخی  با  اکنون  و  یافته 
رنویس به نظر  جزیی و افزدون چند زی 

   خوانندگان پیام فدایی می رسد.
  

اردوی  ال  دوس  گسترده  قیام  از  "پس 

در   و بی چیزان  ایران    190گرسنگان  شهر 
داران   سرمایه  پای  زیر  در  را  زمین  که 

و   یعنی    حکومتاستثمارگر  آنان  مدافع 
داریم   می  پاس  لرزاند،  اسالمی  جمهوری 

  98گان این قیام خونین در آبان  یاد جانباخت
های   توده  رزمندگی  داریم  می  پاس  را، 

که  ای  و    انقالبی  شعارها  رادیکالترین  با 

یکبار   مبارزاتی  های  رژیم    دیگرشیوه 
مناسبات   و  اسالمی  جمهوری  سرکوبگر 

ایران را به  حاکم  ظالمانه سرمایه داری   بر 
بر   "مرگ  صولتمند  بانگ  و  طلبیدند  مصاف 

اسالم می  جمهوری   ، کشم  "می   ، ی" 

که   آن  به  کشم  "وای   ، کشت"  برادرم 
ب زنده  و  شویم"  مسلح  که  "نان،  روزی  اد 

جامعه   در  را   ... و  آزادی"  و  مسکن  کار، 
 ه ما به صدا درآوردند. سلط  تحت

 

در    گرسنگان  خونین  و  آمیز  قهر  ان بآ قیام 
، که طبقه کارگر بخش بزرگ آن را  98ل  اس

چه   هر  افشای  ضمن  داد،  می  تشکیل 
سرکوبگر و  کریه  چهره  و   بیشتر  دار  همۀ 

دسته های ضد خلقی و کارگر ستیز درون  
و  حکو شدگان  استثمار  تمامی  عزم  مت، 

رژیم و نظام    سرنگونی این محرومین برای  

درآورد.   نمایش  به  را  حاکم  استثمارگرانه 

جن چه این  دلیرانه    بش  اعتصابات  در 
توده   قهرآمیز  تظاهرات  در  چه  و  کارگران 

آهن های   ضرب  خیابانها،  کف  در  گ  محروم 

بانگی   با  را  اجتماعی"  "انقالب  ضرورت 
صدا به  فریبکارانه    رساتر  گفتمان  درآورد؛ 

سوا نمود و شتر راصالح طلبی را هر چه بی
برای   مسلحانه  و  آمیز  قهر  مبارزه  ضرورت 

و سرکوب  تمامیبرافکندن   ظلم  ت دستگاه 
حاکم را بیش از پیش به جلوی صحنه راند  

به پیش  و  و  آگاه  نیروهای  روز  رو  مسالۀ 

تبدیل   آمده  جان  به  های  توده  و  جامعه 
 نمود. 

 
آقیا  جوانان  98بان  م  دالوری  نمایش  با   ،

دانهای نبرد، با دست مبارز و آگاه که در می

  خالی هر جا توانستند به مراکز سرکوب و 
های دولتی هجوم بردند و ضمن تالش  نهاد

ش کشیده و برای تسلیح خود، آنها را به آت
دا نشان  کردند،  پتانسیل  نابود  چه  د 

در   و  جامعه  اعماق  در  عظیمی  مبارزاتی 
علیه  م آن  اقشار  محرومترین  یان 

 دارد.  استثمارگران حاکم وجود

 
آبان    در  کنندگان  فریاد  98قیام  بر  عالوه   ،

جمهوری جناح اسال   نابودی  همه  و  می 
های آن، با تشخیص چهرۀ دشمن اصلی،  

سی مقابل  و  در  ضدانقالبی  استهای 

داران جهانی و قدرتهای    ارتجاعی سرمایه
ک  ایستادند  نیز  طریق  امپریالیستی  از  ه 

بیرون  برای  خود  تبلیغاتی  گوهای  بلند 
الشۀ  کشید از ن  پادشاهی  نظام  متعفن 

به عنوا آن  و جا زدن  تاریخ  ن یک  گورستان 

می   کننده  "متحد"  و  مردمی  آلترناتیو 
زحمتکشا و  کارگران  و  کوشیدند.  آگاه  ن 

، "نه   مبارز با فریادهای "مرگ بر دیکتاتور" 
ی عمیق  شاه می خوایم نه رهبر" از آگاه

سیاسی موجود در صفوف این جنبش خبر  
گ و  کهدادند  عقب    فتند  به  خواهند  نمی 

 بازگردند. 

 

آبان   قیام  باالخره  فچ   98و  ریبکار  هره 
ق و  جهانی  داران  درتهای  سرمایه 

امپریالیستی حامی جمهوری اسالمی که  

پ  با  رابطه  در  از  به خصوص  شتیبانی شان 
اسالمی   جمهوری  توسط  اینترنت  قطع 

ستگی یافت را نیز وسیعا افشاء کرد و برج
در حالی که خود  ونه آنها  نشان داد که چگ

و  شکنجه  و  زندان  حکومت  مخالف  را 
ج طرفدار   مهوریسرکوب  و  اسالمی 

در   و  زنند  می  جا  "دمکراسی"  برقراری 

با   جمهوری  حرف  حکومت  که  مردمی 
تسمه کشیده    اسالمی  آنان  گردۀ  از 

در عمل، اما  کنند،  فضای    "همدردی" می 
باز و مورد نیاز رژیم دار و شکنجۀ جمهوری  

برای  اسال جنبش  می  کشیدن  خون  به 

نظام   علیه  انقالبی  و  ای  توده  های 
دسرم تضمین  ایه  و  تسهیل  را  حاکم  اری 

 (.1)می کنند
 

و گرسنگان  آبانماه،    شورش  در  پابرهنگان 
مستقیم  فرمان  و    با  جنایتکار  ای  خامنه 

جمهو وحشیانۀ  بتعرض  اسالمی  ه  ری 

نشست   از  خون  بیش  آن  طی  و 
و   (2) 1600 کارگر  و  آگاه  جوانان  از  تن 

زحمتکش، با گلوله های تفنگ و مسلسل  
پاسدا دوشکای  سو  و ران  هوا  از  رمایه، 

نیز   تن  هزاران  و  غلطیدند  خون  به  زمین 

سیاهچا روانه  و  اسیر  یا  و  لهای  مجروح 
 شدند.    رژیم

 
آفریده   فجایعی  حاکم،  جالدان  فرمان  با 

تار حداقل  که توصیف ناپذیرند. از کششده  

نیکتا اسفندانی    35 نظیر  ساله    14کودک 
گرفته تا شلیک به سر و مغز و قلب ده ها  

زحمتکش نظیر محسن محمد پور،  گر و  کار
  6ساله. از مادر زحمتکش ُکرد با    17کارگر  

تیراندازان مزدور  فرزند که با سه گلوله تک  
پش در  تظاهرات  نظاره  هنگام  ت  حکومت، 

شد تا ده ها تن   قلبش دریدهخانه اش  بام  

 قاله سرمبه جای  

 98گداشت قیام آبان در بزر

 "الب!قان ادب  زنده  !98ن در آبان گرد خیزش گرسنگاسال  گرامی باد"
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نیزارهای   به  که  دفاعی  بی  معترضان  از 
و بردند  پناه  بر   ماهشهر  "زنده  یک    هیچ 

"نیزار" به "الله زار"   آنها با خون  ند" ونگشت 
گشت... با   بدل  حاکم  دیکتاتور  رژیم  اما 

جن تمام  پا  وجود  به  مردم  علیه  که  ایاتی 

ست صدای حق  خاسته به خرج داد ، نتوان
کارگر خفه سازد. طلبانه  را  محرومین  و  ان 

و  وحشیانه  های  سرکوب  آن  از  پس 
اعت  خونین، در  ایران  مردم    صابات مبارزات 

ده   در  کارگری  واحد وسیع  و  کارخانه  ها 
اقشار  زنان،  اعتراضات  در  تولیدی، 

... ادامه یافت و  زحمتکش، مال باختگان و  

کار مبارزات  در  خصوص  به  نیز  گران امروز 
واقعیت دارد.  چه    تداوم  اگر  که  است  این 

اسالمی،  سرکوب   جمهوری  ددمنشانۀ 
به  امواج جنبش اعتراضی را به طور موقت  

ر کهعقب  آنجا  از  اما  شدید    اند،  استثمار 

زحمتکشان،   و  و  کارگران  فقر  و  گرسنگی 
و سرکوب سیستمات  در  بیکاری  یک جامعه 

و   نتوانسته  هرگز  است،  باقی  خود  جای 
د نم را  مبارزه  آتش  تواند  فرو ی  جامعه  ر 

نشاند. شدت تضادهای طبقاتی که تراکم  
ز  رادیکالتر اشتابناک آنها هر بار شدیدتر و  

کا  قبل خشم  انفجار  و باعث  رگران 

شرایط   شک  بی  شود،  می  محرومین 
. از  مبارزاتی جدیدی را به وجود خواهد آورد

احتمال   از  ناشی  هراسناک  رو، شبح  این 
ش کابوس  دوباره  به  گرسنگان،  ورش 

سرکوب آنان  رمایه داران حاکم و ماشین  س

 تبدیل شده است.
 

الهام بخش این جنبش  ،  اکنون در سالگرد 
همانند سگان  های مزدوران حکومت،    گله

اند،   افتاده  مردم  جان  به  زنجیری  و  هار 

را ُقُرق کرده اند و    خیابانها و مراکز شهرها
گ بهره  با  داران  سرمایه  از  حکومت  یری 

"امنیتی به    نیروهای  خویش  انتظامی"  و 
و   اوباش  با  مبارزه  های  "قرارگاه  ایجاد 

با  کوشند  می  و  اند  پرداخته    اراذل" 
خگستر خیال  به  ارعاب  جو  یک  ش  از  ود 

شورش   یعنی  دیگر،  اجتماعی  انفجار 

ا و بر گرسنگانی که هر لحظه بر صفوف آنه
افزود آنان  خشم  متراکم  شود    هانبوه  می 

جنایتکجلوگیر کنند.  در ی  که  حاکم  اران 
کشتی"   "یک  در  مردم  انقالب  مقابل 

می  زوزه  خطر  احساس  با  اند  نشسته 

نار  کشند "اکنون  هنگام ضایتیکه  از  ها 
وضعیت  98 آبان در  و  شده  بیشتر  نیز 

 هشدار جدی قرار داریم." 
 

خو  ریختن  از  پس    1600  حداقل  ندوسال 
ور  کشتن از فرزندان حق طلب و آزادیخواه  

برای   آنها  بزرگ  خیزش  سرکوب  و  ما 

حاکم،سرنگونی   و    اهریمنان  آبان  قیام 
دلیرانه   اعتصابات  در  آن  مردمی  آرمانهای 

اعتراضات    رگرانکا کو  و  وچک  بزرگ 
سایر  و  جوانان  زنان،  زحمتکشان، 

زنده   و ستمدیدگان  خسته  خلق  است. 

می    زخمی دیگر  پهلوی  به  پهلویی  از 

تا   برای  غلطد  را  با خود  بزرگتر  نبردهای 
  یمنان حاکم آماده کند.اهر

 
مبارزاتی   کوچک  جویبارهای  زمزمه  باردیگر 

سراسر   ملتهب،  از  سرزمین  مناین  افذ  از 

انباشته و    سیاهچالهای  مخالفین  از 
نوید   خونین  گلوی  تا  گرفته  دربند  مبارزین 

... و  ها  می    افکاری  گوش  این  به  رسد. 
د تا در هیبت  جویبارها به یکدیگر می پیوندن 

عظ پتک  سیلی  قبل،  از  آهنین  یمتر  امواج 
سد   شکستن  هم  در  برای  را  خویش 

دیکتاتوری   بکوپوسیدۀ  آن  بر  بند.  حاکم، 

و پویا می تپد و    قلب انقالب همچنان زنده 
بر  جریان   "مرگ  شعارهای  در  زندگی 

ند "کشته   ، سازش  دیکتاتور"  که  ادیم 
د"  "باالخره مشتها تفنگ می شون کنیم" ،  

خیابانها و د" بر دیوار های  و "آبان ادامه دار

 کوچه های نقش بسته است. 
 

با   و محرومین،  قیام گرسنگان    در سالگرد 
یاد عزیزان جانباگرام این  ی داشت  در  خته 

برای  خود،  توان  همه  با  بکوشیم  جنبش 
که در زیر سخت  این جنبش  آزادی اسرای  

ترین شکنجه های قرون وسطایی جالدان  

م اعدام فله ای قرار  رژیم و در معرض احکا
و   رنجدیده  های  توده  کنیم.  مبارزه  دارند 

خود   انقالبی  های  تالش  با  ما  در قهرمان 
انقالبقی راه  آبان ماه،  را    ام  ایران  پیروزمند 

تردیدی نباید داشت که   (3) هموار نمودند. 

ین مسیرهای انقالبی است که  تنها در چن
دیکارگرا و  زحمتکشان  و  های ن  توده  گر 

ده ایران قادر خواهند بود که ایران را ستمدی 
و   رهانیده  امپریالیستها  سلطه  زیر  از 

برا  را  سعادتمندی  جامزندگی  به  ی  عه، 

 ارمغان آورند. 
 

 ها: زیر نویس
بارز  1نویس  زیر  های  نمونه  از  یکی   :

در  امپریالیستها  با    ریاکاری  رابطه 
با   همدلی  به  راجع  آنها  ادعاهای 

انقال ما  جنبش  مردم  علیه  بی 

در جریان قیام آبان    جمهوری اسالمی 
خود را نشان داد. دولت ترامپ که    98

برای  مدعی   گونه  آمادگی  هر 
ها در مقابل  ی از جنبش توده  تیبانپش

بود،   اسالمی  این  جهوری  اوج  در 

اینترنت   قطع  با  که  زمانی  در  جنبش 
برسم امنیت  ی  شورای  دستور  ه 

اسالمی  ملی   تسهجمهوری  یل  برای 
استار  جوانان مبارز خومردم،    سرکوب

اینترنت   سرویس  سوی  تامین  از 
بودند، حتی از این  جامعه بین المللی  

باز   سر  و  اقدام  واقعی  زد  سیاست 

آمریکا جمهوری    امپریالیسم  مورد  در 
سال اخیر  یعنی    42اسالمی در طول  

و رژیم  این  مقابل  آ تقویت    حفظ  در  ن 
ب  دیگر  بار  را  ای  توده  های  ه  جنبش 

   نمایش گذارد. 

 
 

 : 2زیرنویس 
گرفتن    نظر  در  با  که  کرد  توجه  باید 

به   های  توده  حضور  میلیونی  ابعاد 
در صحنه  آ جان   رژیم  مبارزمده  ه علیه 

در  و   خیزشها  کشور    190وقوع  شهر 

رژیم  نظامی  در شرایطی که مقامات  
آبنوش،  نظیر   تی  فرمانده عملیاساالر 

همدان   در  سخنرانی  یک  در  بسیج، 
عیاری  جنگ جهانی تمام" اضات را اعتر

و مدعی     خواند  "علیه نظام و انقالب
ده  فقط خدا نظام را نجات دا "شد که  

شرایط  "،است که  در  برای  ی  رژیم 

له با جنبش عظیم توده ای ابائی  مقاب 
سالح   از  حتی  که  نداد  راه  خود  به 

استفاد سنگین  درو  های  به  و  کرد  ه 
معترض   مردم  خون  ریختن  و  کردن 

آمار    ،پرداخت در    1600اعالم  کشته 

اعتراضات این  بسیار  جریان  رقم   ،
که است  از    ناچیزی  ای  گوشه  تنها 

گز  کند.  می  بیان  را    ارشات واقعیت 
تهدید   مورد  در  مردمی  مستقل 

س برای  اسالمی  کوت  جمهوری 
عزیزانشان   جسد  که  هایی  خانواده 

ده شده، استفاده از دوشکا  به آنها دا

در  سنگین  نیمه  های  سالح    و 
و    ماهشهر معترضین  عام  قتل  برای 

که وحشیانه و    پیدا شدن ده ها جسد
ن وزنه به پایشان به داخل آب  با بست 

بو شده  های  ر  د   دندانداخته  دریاچه 

های   نمونه  ایران  مختلف  سدهای 
دهند   می  نشان  که  هستند  روشنی 

بسیار    98ان  تعداد کشته های قیام آب 
اعالم   آماری ست که رسما  از  بیشتر 

   ست.شده ا

 
   : 3زیرنویس 

به دنبال خیزشهای توده    98قیام آبان  
  96و دی ماه    88ای بی سابقه سال  

رادیکال  شعارهای  وسیع  طرح  و     با 
وضوح  ا با  ها  توده  انقالبی  عمال 

که   داد  به  نشان  که  جائی  توده  تا 

ایران آمده  به جان  و    های تحت ستم 
آنها   است  زمان  مربوط  هر  از  بیش 

آماده مسلح ش و فددیگری  کاری  ا دن 
انقالب   ضد  با  آمیز  قهر  مقابله  در 

هستند.   نتیجه  مسلح  وظیفه  در  این 

دوش   آگاه  بر  کارگران  و  روشنفکران 
دقرا  و  که  د  ارر  متشکل  جهت  در 

از  برآیند و  مسلح کردن این توده ها بر  
طریق   پیشاروی  این  اصلی  مانع 

اپیشروی   را  ها  این جنبش  ارتقاء  ز  و 
وظیفه    جام این ن اسر راه آنها بردارند.  

اول قدم  برای    در  حرکت  مستلزم 

سیاسی های  تشکل  نظامی    -ایجاد 
علیه رژیم و  و گسترش مبارزه   کوچک  

س عمده  رکوب  ماشین  عنوان  به  آن 
عا  ضد  ترین  حکومت  این  بقای  مل 

و از این طریق شناساندن خود    خلقی

 د. باشمی به توده ها  
 

 

 ی ست! زنده باد مبارزۀ مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزاد
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  قدرت   به   توجه  با   ی: ئ فدا  پیام  توضیح 

  که   افغانستان  در   طالبان   مجدد  گیری
  جریان  این   توافق   و  مذاکرات  دنبال   ه ب

  تحقق   مریکاآ   مس امپریالی  با  ارتجاعی 
  و   ها  یلحلت  ۀاع اش   شاهد  یافت

  رویدادهای   ۀ بار  در   وناگونی گ  نظرات
  کشور   در   اخیر  تحوالت  ماهیت   و   یجار 

  ف صفو  در  افغانستان   همسایه

  ی آشنائ   منظور  به  ایم.   بوده   جنبش 
  "پیام   خوانندگان  بیشتر   چه   هر

  شدیم   آن   بر  موجود،  نظرات  با  ی"ئفدا
  با   را  پرسشهائی  رابطه  این  در  که

  ق )رفین افغانستا  چپ   نفعاال   از  یکی 

  خوانندگان  تا   گذاریمب  میان  در  رف( مش
  بطور   و  بیشتر  چه  هر   "یئفدا   پیام "

  دیدگاه   و  ها  تحلیل  جریان  در  تری   زنده 
 بگیرند.  قرار  افغان  کمونیستهای های

 
  این  از  تشکر  با  مشرف  رفیق  :فدائی   پیام 

 مصاحبه   این   جهت  را   ما  دعوت  که

  مایل   که  طور  هر  را  خودتان  لطفا    پذیرفتید. 
  " فدائی   پیام"  خوانندگان  یبرا  دهستی

 کنید.  معرفی
 و  گرم  های  درود   تقدیم  با  مشرف:  رفیق

  را   فرصت  این   که  شما  از  سپاس  و  رفیقانه

  بازار   آشفته  جو  در  تا  ساختید  مساعد 
  ارتباط   به  حاکم   معلوماتی  -خبری

  خوانندگان   خدمت  را  نکاتی  ،افغانستان 
  مسلحانه   مبارزۀ  استوار  دار   سنگر   گرانقدر

 بدارم.  تقدیم  فدائی" "پیام یعنی ایران در
  زیادی   حرف  خودم،   معرفی  ارتباط  به  اما  و

  حدود   مبارزاتی  سابقۀ  با  .ندارم  گفتن   برای

  با   1344   )عقرب(  آبان  سوم  -سال  56
 شهر  آنروز  خونبار   تظاهرات  در  شرکت

  و   متعلم  هزار  ها  ده  کنار  در  کابل،
  رای ب  دانشجو(  و  آموز  محصل)دانش 

  قرار   سلطنت  با  بلتقا  رد  بار   نخستین 

  از   یکی  ابۀثم  به  اکنون  تا  زمان  آن  از  فتم.رگ
  کمونیستی   جنبش  کادرهای  و  فعاالن

  مبارزه   ایستادگی  افتخار  تنها  نه  ما  کشور
  اوج   بلکه  دارم  را  ارتجاع  و  مس امپریالی  علیه

  علیه   مسلحانه  مبارزۀ  در  را  افتخارم

  شوروی   مسامپریالی   سوسیال  اشغالگران
  دانم. می  بیمذه  رها ارتجاع و

  با   حسنه  و  نیک   روابط  رغم   علی  فعال  
  متعهد   من   نظر   از  های  نهاد  دادیعت

  ندارم   را  سازمانی  هیچ  عضویت  مبارزاتی،

  پورتال   با   همکاری  در  را  وقتم   بیشترین  و
  ارتجاعی   ضد   و  امپریالیستی  ضد

  می   صرف  افغانستان"  آزاد-آزاد  "افغانستان
 نمایم. 
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  طالبان   مرتجع  ۀدست  دارو  مسالا  ستواگ

  را   افغانستان  از  وسیعی  بخش   سرعت  به
  رابطه   این   در  شدند.  کابل  وارد  و  تسخیر

 دولت  و  افغانستان  ارتش   که  شد  دیده
  از   بسیاری  نظر   به  که  "نی غ  اشرف "

  آگاه   و  ستم   تحت   های  توده  و  نیروها

  م س امپریالی  ۀ نشاند  دست  خود   افغانستان
  نزده   مقاومتی  هیچ  به  دست  دبودن   مریکاآ

 باز  طالبان  گیری  قدرت  برای  را  راه  واقع   در  و
  می   توضیح  چگونه   را   رویداد   این  گذاشتند.

 دهید؟ 
  اولی   مبادی  از   یکی   : پاسخ

  و   دولتها  ارتباط  به  تاریخی  ماتریالیسم

  درک   ها،   ارتش  خصوص  به   آن   اجزای 
  راستای   در  خدمت   و  آنها  وجود  علت

  می   وجودی  تعل   ان هم  از   حفاظت
  دست   و  پوشالی   کمیت اح   باشد. 

  شرکاء   و   مریکاآ  م سیالیامپر   نشاندۀ 

  برای  نیز   "دولت" مفهوم   کاربرد  حتا  که
  به   کل  در  نماید،  می   سنگینی  آن 

  مریکا، آ   مسامپریالی   منافع  حفظ  منظور 
  و   آن  نفوذ   ساحۀ   گسترش  و   بسط

  و   اهداف   ها،   سیاست   جریم 
  ز ا  بود.  آمده  وجود  به   آن   خواستهای

  پولیس،   ملا ش  امنیتی  هاینیرو  هجمل

  ارتشی   و  عاتی اطال  امنیتی   نیروهای 
  وسیلۀ   به  افغانستان  در   که

  به   بود،  آمده  وجود  به  اشغالگران 
  حاکمیت،   مرکبۀ   عناصر   سایر   مانند 

  آمال   و  منافع  از   تا  بود  ظفوم 

  را   آنها   اوامر  و   حراست   م س امپریالی
   کند.  اجراء 

  با   را   موضوع  باشیم  خواسته   هرگاه 
  از   توانیم   می  سازیم،   واضح  ل ثام   دو

  تی امنی  روهای نی  و  ارتش

  انقالب   آستانۀ  در   هنشاهیشا
  یاد   ایران   1357  بهمن  شدۀ  سرقت

  نآ   در   که   این  نظرداشت  در  با  نمائیم.
  مقتتدرترین   از   یکی   ، شاه  ارتش   زمان

  از   بعد   منطقه   در   و   جهان  های  ارتش

  قدرت   دومین  شوروی،  قدرت   ابر
  لحاظ   از   و   فت ر  می   شمار   به   نظامی 

  چند   ها  ده  هم  سلیحاتت  و  ساختار
  حاکمیت   تولد  زه تا   تشار  به   نسبت 

  و   پیشتر   غنی"-"کرزی  مستعمراتی 
  به   که  دیدیم  آنهم  با  بود،  مستحکمتر

  مریکا آ  مسامپریالی   اشارۀ   یک   محض 

  به   تنها   نه   لوپ،   گواد   کنفرانس   از   بعد
  بلکه   برنخاستند،   "شاه"  از   حمایت 

  دست   "راحل  "امام  عبودیت  حلقۀ
  گردن  به  نیز  ار  مسامپریالی  ساخت

 انداختند. 

  صد   حدود   ارتش   ونگی چگ  ومد  مثال
  در   استعمار  ساخت  دست  نفری  هزار 

  م سامپریالی  دستور  به  که  بود  عراق
  فرار   تروریست  1500  مقابل  از   مریکاآ

  پی   یکی  را  پادگانها  و  رهاه ش  نموده،
 نمود. تسلیم  داعش  به   دیگر

  محتوا   ن عی  با  تقریباً  قضیه  هم  اینجا  در 

  در   طالب  جانب  یک   از   یعنی   شد.  تکرار
  دست   ارتش  که  پردس  عهدت  دوحه

  از   و  نماید   حفظ  را  م سامپریالی  ساخت 
  جانب   از  ارتش   به   دیگر  جانب 

  صریحاً   مریکاآ   نظامی  مستشاران

  های   پادگان   به   که  شد  داده   دستور
  دخالتی   نوع  هیچ  برگشته،  شان 

  تنها   گفت  بتوان   شاید  ننمایند،  درجنگ
  ایران  سابقۀ   با   دستور  این   که   ی تفاوت

  جنرالهای   ان ایر  ر د   که   بود   این   داشت، 
  شاه   ارتش  به  مخفیانه  مریکائیآ

  از   حمایت  تر   بعد  و  بیطرفی   دستور

  وزیر   اینجا  در   نمودند،  صادر  را  خمینی 
  به   مسافرتش  جریان   در  امریکا  دفاع

  امر   ها  رسانه  طریق  از   و  صریحاً   کابل 
  ر د  ارتشی  های واحد  که   نمود

  جنگ   به  و   شندبا   شان   گانهایپاد

 نورزند.  دخالت 
  

  اطالع   حتما  که  ورهمانط  :دایی ف  یام پ
  به   نزدیک  طالبان  که  این   به  توجه  با دارید

  حال  در  مریکاآ  ارتش   با  ظاهرا    سال  20

  را   طالبان  گیری  قدرت  ای  عده  بود  جنگ
 برخی  اما  کردند.  قلمداد  مریکاآ   "شکست"

  به   مریکاآ  مس امپریالی   که  بودند   معتقد 
  خود   نظامی  نیروهای  ایش آر  تجدید  نظورم

 اخیر  تحوالت با   ارتباط در  افغانستان کمونیستهای  از  ، "فشرِمُ" رفیق   با فدائی   پیام احبۀ مص
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  تحلیل   بود.  طالبان   آمدن  کار  یرو   وافقم
  طالبان   آیا   چیست؟  رابطه  این  در  شما

  توانست   می  مریکاآ  توافق  و  اجازه  بدون
  دست   به  را  افغانستان   در  سیاسی  قدرت

 بگیرد؟ 

  و  شکست مسألۀ طرح  من  نظر به : پاسخ
 که   گردد  می  بر  این  به  شکست   عدم   یا

  پرتو  در باشد. روشن  تجاوز و حمله از فهد
  تیژی سترا  و   هدف   از  درست   درک

  حکم   توان  می  جنگ  طرفین   )استراتژی(
  و   خورده  شکست  طرف  کدام  که   نمود

   است. شده پیروز  طرف کدام

  اشغال   روند  و   اوضاع  مطالعۀ  از  که  جائی  تا
  بسیار   آید،  می   بر  امروز   تا  افغانستان

  یا   و  ئیغا  هدف   که  گفت  است  دشوار
  مریکا آ  م سامپریالی  ( اتژیک)استر  تیژیک استر

  ی مطالب   بود.  چه  فغانستانا  باالی  اوزتج  از

  ملت   و  سازی  دولت  از   زمینه  این   در  که
  و   مرد  و   زن  حقوق   تساوی  تا  گرفته  سازی 

 ابعاد  تمام   در   دموکراتیک  زادیهایآ  تأمین
  نظر   به  گردید،  می  مطرح  گاهگاهی  آن،

  بود  رسام های گلوله یکشل  اینها تمام  من
 به  مردم  اذهان  ساختن   رفحمن   رضغ  به

  غائی   هدف  درک  از   وشنفکرانر  خصوص

 . مسامپریالی 
  غائی   هدف  سؤال  به  پاسخ  هرگاه

  کشائی   جهان  این   از  مریکا آ  مسامپریالی 
  ادامۀ   و  روال  و   بگذاریم  کنار  را  مفتضحانه 

  سیاست   در  که  تغییراتی  کل  در  و  جنگ

  مده آ  جودو  به  افغانستان  در  مریکاآ  جنگی
 نه  مریکاآ  که  بنویسیم  وانیمت  می  بپردازیم،

  در   هم  متعدد(  دفعات  )به  رباربا  بلکه  بار  یک
 و  نظامی  زمینۀ  در  هم  سیاسی،  زمینۀ

  )استراتژیک(   ستراتیژیک  زمینۀ  در  هم

   است. خورده شکست
  سال   اواخر  یعنی   آغاز  در  که  همین   مثال  

  اعالم   سفید   کاخ  2002  اوایل  و  2001
  صرف   "القاعده"  وبسرک  تجه  که  داشت

  ستان افغان  به  را  سربازانش   از  تن   5002
  زام اع  سنف  که   دانیم   می   فرستاد.  خواهد

  شکست   معنای  به   جنگ  به  آغاز   و  سرباز

 هرگاه  چه  است،   سیاسی  فعالیتهای 
  اعزام   به  نیازی  ماند،  نمی  ناکام  سیاست 

  و   جنگ  تشدید  و  ویژه  نظامی  نیروی
  مانی ز  سان  همین   به  بود،  نمی  خونریزی

  سربازان   تعداد  آرام  آرام  شرکاء  و  مریکاآ  که

  می   ساختند،  بیشتر  تن   2500  از  را  شان
  معنای   به  نفر  هر  شدن  افزون  گفت  توان

   باشد. می گذشته  یها  ارزیابی شکست
  استحالۀ   باشیم  خواسته  هرگاه  اما  و

  "غنی   پوشالی  حاکمیت  از  را  قدرت
  و   دالل  سرمایۀ  نمایندۀ  مثابۀ  به  ی"احمدز 

  به   تکنوکرات  وسهای(اس)ج  یس جواس

  محتضر   مسفئودالی   نمایندگان  و  حامیان
  در   خود  دارد  تالش  که  طالب  انستانافغ

  شود   میدان  وارد  دالل  سرمایۀ  حافظ  نقش 
  اینجا   در  که  شود   می  دیده  نمائیم،  ارزیابی

  پیروزی   و  شکست  هم  نه  و  بوده  جنگی  نه

 گردد  می  بر  استحاله  حکم  صدور  خاصی.
  م س امپریالی  الیتهای فع  ایمحتو  و  نوعیت  به

 یعنی:  افغانستان. به مریکاآ
 اواخر  از  افغانستان  که  این   رنظرداشتادب 

  بین  حایل  کشور  مثابۀ  به  بعد،   به   19  قرن

  روسیه   یعنی  آنروز  استعمارگر  دوقدرت

  و   بود  شده  پذیرفته   کبیر  بریتانیای  و  تزاری
 تا  فرودهایش   و  فراز  تمام  با  سیاست  این 

  جای   انگلیسها  هک  دوم  جهانی  جنگ  اواخر
  ح سط  در  مریکاآ  مس امپریالی  به  را  شان

  توانیم   می  نمودند،  تخلیه  طقهمن   و  جهان

  عملی   گامهای  نخستین   که  بنویسیم
  سیاستهای   بر   مریکاآ  مسامپریالی  اثرگذاری

  خالی   جای  ساختن  پر  و   افغانستان
  به   گردد،  برمی  اینجا  در  بریتانیا  امپراتوری

   دوم.  جهانی جنگ ختم
  رویدست   با  انزم  آن  در  مریکاآ  مسلی ریاامپ

 دها بع   و  قتصادیا   پروژۀ  چند  گرفتن 

  سلطه   بسط  و  نفوذ  جهت  کل  در  فرهنگی،
 پرورش   و  جذب   و  افغانستان  در  اش

  در   را  هایش   سیاست  بتواند  که  کادرهائی
  یک   آغاز   در  نماید،  نمایندگی   افغانستان 

 و   داخل   از  را   تکنوکراتان  از  محدود  تعداد 

  در   نموده،  جذب   ی سلطنت  خانودۀ  خارج
  دی میال  50  دهۀ   اوایل  و    40  دهۀ  اخراو

  آنها   وسیلۀ   به   خواست   می   تهگذش  قرن
   بکشاند. غرب طرف به  را افغانستان گویا

  میزان   جانب  یک   از  که  جائی  آن   از
 و  مریکاآ  اقتصادی    روابط  و  ها  مساعدت

  در   عربی  های  کشور  جمع  ، غرب  مجموع 

  سبه محا   لقاب  غیر  آنروز  شوروی  با  مقایسه
  بقیۀ   درصد  33  و  رویوش  درصد  67  -بود

  در  مریکاآ  مسی ال مپریا  دیگر طرف  از و -جهان
  و   سنتو  های  مانپی  و  عراق  و  ایران  با  پیوند 

 پاکستان   کنار  در  عمال    پاکستان،  با  سیتو

  صدراعظم   آنزمان  که  داوود  شد،  ایستاده
 از  ظاهرا    که  آن  رغم  علی  بود،  افغانستان

  غرب   و  شرق  بین   سیاسی  روابط  توازن
 مثال  دادن  با    )ورشو(  وارسا  و  ونات  یعنی

  روسی   کبریت  با  را  اش   یکائیمرآ   "سیگرت

  با   عمال    مگر  زد   می  حرف  "کند  می  روشن 
  پرقدرتش   )دارائی(  مالیۀ  وزیر  بر  حمله

  اتهام   به  زی"   عبدالرحیم  "عبدالملک
  از   تعدادی  کشتن  و  مریکاآ  ه ب  نزدیکی

  یر ز   -اعشع  اصغر  علی  میر  -وی  همراهان
  بتواند   مریکاآ  ات  گردید  آن  از  مانع  ،شکنجه

 بیروکرات   اقشار  ینب   را  نفوذش   بستر

   نماید. پهن  تکنوکرات و )بوروکرات(
  ب، جذ   در   مریکا آ   م سامپریالی  ناکامی

  طیف   حفظ  و  سازماندهی
  بسته   آن  با   همزمان   و  رانش اطرفد 

  کابل   در   مریکاآ   کمکهای   دفتر   شدن

  تباه اش  "CIA"  با  "ICA"  به  موسوم
  م سامپریالی  ات   گردید  ثباع  نشود،

  راتها بیروک   از   را   جذبش   بستر   مریکا آ
  طرف   به  تکنوکراتها،   و   )بوروکراتها(

  خالف   داده،   تغییر   المسلمین"  "اخوان
  و   سلطه  سالیان   تمام   در   که  انگلیسها 

  به   افغانستان،   سلطنت   بر   شان   نفوذ 

  حجة   و  هللا  آیت  مولوی،  "مال،  قشر
  یکا ر م آ   د، نمو  می   تکیه   االسالم" 

  به   ویا   خوانها  ب مکت   از   تعدادی 
  در   را   مذهبی"  ران "روشنفک  اصطالح

  در   مسلمان"  جوانان  "سازمان  ودوج

  گذشته   قرن  میالدی   60  دهۀ   واخر ا
 نمود.   سازماندهی

  افغانستان،   بر   شوروی  حملۀ  با
  و  منسوبین  از  تعدادی  بر  مریکاآ  مسامپریالی 

  جوانان   "سازمان  رهبری  کادرهای

  ه پناهند  پاکستان  به  قبال    که  مسلمان"

  کشیده،   مرحمت  دست   بودند،   شده 
 و  ابزار  مثابۀ  به   را  آنها  واستخ  می  درواقع

  شوروی   با  رویاروئی   در  دستش   چماق
 تمام   در  که  ری ام  دهد.  قرار  استفاده  مورد

 ها   روس  زرخرید  نوکران  حاکمیت  سال  14

  و   اکثریت  و  توده   حزب  تنی  رانادبر  یعنی
  وسیلۀ   به  ن افغانستا  نظامی   اشغال

  پوشالی   و  شاندهن  دست  دولت  و  روسها
 آنها  از  شد  قادر   کامریآ  مس یالیامپر  شان،

 نماید.  الزم استفادۀ
  به   وابسته  پوشالی   حاکمیت  سقوط  با

 ها،   جهادیست  رسیدن  قدرت  به  و  روس

  قرار   وضعیتی  در  خود  روسها  که  نآ   علیرغم
  فشار   تحت  را  مریکاآ  نوکران  این   تا  داشتندن

  نیت" "اخوا  بودن  ریشه  بی  مگر  دهند،  قرار
  ندگی عقبما  افغانستان،   مردم  بین

  کشور،   یک  ادارۀ   جهت  اخوانی  یکادرها

  رهبران   از   زیادی  تعداد   بین   در  روسها  نفوذ
  شوروی   نیک  روابط   زمانهای  در  که  اخوانی

  فارغ   و  خوانده  درس  "ازهر"  در  مصر  و
  فساد   و  پرستی  پول  بودند،  آنجا  التحصیل

  و   ها  ادیستجه  وف صف  بین   در  گسترده
  "والیت   رژیم  بین   خونین   رقابت  همزمان

 و   سعودی   عربستان  هیپادشا  و   یه"فق

  ...   و  سنی  و   شیعه  جنگهای  به  زدن  دامن 
  نقشۀ   بر  ،مریکاآ  مس امپریالی  تا  شد  باعث

  را   افغانستان  خواست  می  که  خودش
 و  مذهبی"  "روشنفکران  اصطالح  به  توسط

  بطالن   خط  ،کند   اداره  ها  "اخوانی"

  شۀ نق   به  مطابق   دوباره  یده،کش
 و  سعودی  عربستان  سرمایۀ  با  انگلیسها،

  نظامی   -  )تکنیکی(  تخنیکی  های  ککم
  زیر   را  نهادی  پاکستان،  ارتش  استخبارات 

  آنها   و    بیاورد  وجود  به  طالبان"  "تحریک  نام

 برساند.  قدرت به وقت اسرع در را
  و   رابطه  تا  نوشتم  علت  بدان  را  تفصیل  این 

 و   مریکاآ  مس الیامپری  بین  قدیم  عشق
  درک   با  .بتواند  شده  درک  تر  درست  ب،طال

  نه   فهمید  توان  می  که  ایست  بطهرا  چنین 
  مریکا آ   و  طالب  بین   جدی  صورت   به   جنگی

  ارادۀ   خالف  طالب   هم   نه  و  داشته  جودو

   است. رسیده قدرت به مریکاآ  مسامپریالی 
  قدرت   به  حین   مریکا آ  که  اشتباهی  تنها

  شد،   کبمرت  09  دهۀ  در  البط  رساندن
  مجموع   در  و  طالب  ارقالف  مع  قیاس

  بود.   ایران  یزمد اخون  اب  افغانستان    اخوندیزم

  و   تشیع  بین   که  را  تفاوتی  ها  امریکائی
 چند  به  و  سطحی  بسیار  دارد  وجود  تسنن 

 نماز  دابآ  و  وضو  چگونگی  یا  و  نماز  رکعت
  نمی   هیچ  آنها   دانستند،  می  محدود

 و   وقفی  مالکیت  موجودیت  که  دانستند
  در   که  تشیع  انۀغارتگر  اقتصادی   ستمسی

  و   خمس  دبای  یم  مؤمن  مرد  زکات،  کنار

  های   آخوند  به  بپردازد،  نیز  امام  سهم
 و  مادی  استقالل  از  گذشته  تشیع

  از  نیز  را  تشکیالتی  فعالیت بستر اقتصادی، 
  دادن   و  مجتهد  آن  یا  و  این   نمایندگان  طریق

  چنین  ساخته،  فراهم  طالب  به  شهریه

 هقرن  چند  شۀری  اقل  دح  که  تشکیالتی
  نیز   ا ر  اداری   زم ال  های   ادرک  تا  بود  در قا  دارد،

  را   ایران  انقالب  وقتی   و  دهند  پرورش
  راه  جهت محدودی  زمان  به نمودند، سرقت

  نام   زیر   خودشان  انحصاری   حاکمیت   افتادن

 داشتند.  نیاز فقیه والیت
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  افغانستان   مولوی   و  مال  که  حالی  در
  صادی اقت  ظلحا   از  که  این   از  گذشته

  مردم   صدقات  و  خیرات  به  وابسته   همیشه 
  را   قدرت   به  دنرسی   مادی  یۀپا  بوده،

  آنهم   اداری  کادر  نام  به  چیزی  با  نداشتند،

  هم   از  اقتصاد  و  ویران   و  جنگزده  کشور  در
  که   این   تا  نداشتند  آشنائی  مطلقا    پاشیده،

  یک   چرخ  بتوانند  آنها  از  تن   هزاران  به
  دارند.   هنگ  الفع  جدید  عصر  در  را  حاکمیت

  سقوط   بین   سال   20  وقفۀ  ور  همین   از
  مجدد   راراستق  و  طالب   حاکمیت

  پرورش   زمان  توان  می  را  آنها

  کشور   ادارۀ  جهت  الزم  کادرهای
 مریکا آ   مسپریالیما  یعنی  دانست.

  و  داد  آموزش  برد  را  بیسواد  طالب
 است.   آورده   مجددا    را   آنها  اینک 

  و  توخالی  ادعای  یک  مسأله  این 

 و  طالب   از  فرت ن  نای مب  بر  یا
 بلکه  نیست،  مسیالی امپر

 آغاز  همان  از   که  است   واقعیتی
 افغانستان  بر  مریکاآ  رکشی لشک

  حفظ   آنها،  بمباردمان  ظاهرا    و
 قرار  اولویت  در  طالب  کادرهای

 است.  داشته

  مسایل   با  که  آنهائی  برای
  کامال    دارند  آشنائی  نظامی 

  اهداف   از  یکی  که  است  روشن 
 علیه   دهکنن  رتاروما  عملیاتهای

 دوام  منظور   به   آنها  حفظ   دشمن، 

  باشد.   می  شان  فعالیت
 با  تقابل   در  مریکاآ   مسپریالی ام

 گاهی  هیچ  آغاز  همان  از  طالب
 و  "محاصره   عملیات  نوع  به

 بلکه  است،  نزده  دست  سرکوب"

 تارومار   عملیاتهای  با  همیشه
  مساعد   فرصت  آنها  برای   کننده 

 )دوباره(   باربار  تا  است  ساخته
  را   جدیدی  مواضع  و  تسلیحات  هدنمو  حمله

 یاورند. ب  دست به
 

  دولت   که   دانیم   می  ایی:فد   یام پ

  ی زلم  توسط  که   بود   سال   چند   یکا مرآ
  با   قطر  پایتخت  دوحه   در  زاد   خلیل 

  می   و  بود  مذاکره  حال  در  طالبان 
  پرتو   در  طالبان  آمدن   کار  روی  که  دانیم

  توافقات   و  طوالنی  تماسهای  این

  شما   نظر  زا   فت.یا  تحقق  آن   از  حاصل
  شما   و   بود   چه  مذاکرات   ین ا   از   هدف

  حکومت   ر د  سیاسی   آرایش  ییرتغ  این 
  می   توضیح  چگونه   را  افغانستان 

 دهید؟ 
  طالب   برای  دفتر  یک  افتتاح  اصوال    : پاسخ

  مهم   نظامی  های  پایگاه  از  یکی  که  قطر  در

  آن   بر  تکیه   با  داشته  وجود  آنجا  در   مریکاآ
  د، دار  ش دستان   در  موم  چون  را   قطر  رژیم

  مناسبات   در  اعتمادیست  عدم  از  برخاسته
 کستان.پا و مریکاآ  مسالیامپری بین 

  عملکرد   از  برخاسته  که  اعتماد  عدم  این 

  نزدیک   روابط  هم  یعنی  است  طرف  دو  هر
  ستراتیژیک   و  خونین   دشمن   هند  با  مریکاآ

  در   اکنون   همین   که   پاکستان  )استراتژیک(
  پاکستان   با  گاهگاهی   کشمیر  های  مرز

 غیر  را  یکارمآ   دارد  مسلحانه  ایخوردهبر

  فوق   روابط  هم   و  دساز  می  اعتماد  قابل

  سو   بدین   ها  دهه  از  پاکستان  نزدیک  العاده
  میلیارد   44  کمک   از  برخورداری   و  چین  با

  و   پاکستان  به   کشور   آن   )دالری(  دالری
  از   بتواند  چین   که  این  به  پاکستان  تضمین 

 به   نزدیک  یعنی  عرب   بحیرۀ  در  "گوادر"  بندر

  انتقال   حیاتی  گشاهر  یعنی   فارس  یجخل
 های   صرق  با  همزمان  واندبت  برده  بهره  نفت

  ارزش   به  نموده  آغاز  روسها  با  که  اخیری
  فروند   چندین   )دالر(  دالر  میلیارد  7  از  بیش

  روسیه   از  توپدار  و  مدرن  هیلیکوپترهای

  اعتماد   عدم   و   بدگمانی  باعث   نموده،   خرید

   باشد. می  پاکستان بر مریکاآ
  که   است  داعتما   عدم  مین ه  نایمب  بر

  پوشالی   کمیتحا  با  تبانی  در  مریکاآ

  سالهای   آخرین  در  کرزی""حامد
  رهائی   امید  به  تا  گرفت  تصمیم  حاکمیتش،

  برای   دفتری  پاکستان  سیطرۀ   زیر  از  طالب
 حرکت  این   نماید.   افتتاح  قطر  در  آنها

  توانست   می  صورتی  در  مریکا آ  مسامپریالی 
 پاکستان  نفوذ  ش کاه  ای  و  رفتن   بین   از  به

  ثر اک  حداقل  اوال    که  بینجامد   طالب  بر

 قطر   به  طالب  روابط  و  ها  خانواده  ،اعضاء
 و   تعقیب  ضمن   ثانی  در  و  یافتند  می  انتقال

  پاکستان،   در   طالب  شدید  سرکوب
   )تدارکاتی(   اکماالتی   و  نظامی  وابستگی

  می   میان  از  نیز   را  پاکستان  به  طالب

   بردند.
  کار   این   از  یک  هیچ  به  کامریآ  که  حالی  در

 در  آنها  مانجا  هم   یا  و  ننمود  توجه  یا  ها
 طریق  از  را  طالب  با  مغازله  بود،ن  توانش 

  یک   موضع  از  دور  سالهای  از  که  "خلیلزاد" 
  تماس   در  طالب  با  "یونیکال"  شرکت  کارمند

  ضمن  را  آنها  تا  کرد  تالش  نموده  آغاز  بود

  از   امریکا،   های  سیاست  طرف  به   جذب
  نها ت  نه  که  امری   سازد.ب  دور  پاکستان

  بلکه   نگردید،  پاکستان  از  طالب  دوری  باعث
  "مالغنی   چون  طالب  های  کادر  از  دهع  آن

  دفتر   اعضای  بقیه  و  "ستانکزی"  برادر"،

  استخبارات   سؤال  زیر  را  قطر  در   طالب
  آی"   اس.  "آی.  یعنی  پاکستان  نظامی

  آنها   که  هائی  جانفشانی  تمام   با  برده،
 از   پاکستان  های   سیاست  تطبیق  جهت

  شنق   از  بیش  عمال    امروز  دادند،  ن نشا  خود

  تحوالت   در  یگرید  رول  تشریفاتی،
 ندارند.  افغانستان

 حیث  به  که  این   با  همزمان  خلیلزاد  اما  و
  در   طالب  با  امریکا  خارجۀ  وزارت  نمایندۀ

  و   مریکاآ  بین  جانبه  دو   مذاکرات  و  بود   تماس 
  وسیع   هیأتی  با  همراه  را  طالب

 جازۀا   با  بسا  چه  برد،   می   پیش

 جهت  در  سفید،  کاخ  ماتمقا
 های  برنامه  و  فاهدا  تحقق

  کار   نیز   یونیکال  )کمپانی(  پنیکم
 که   بود   این   تالشش   تمام  نموده،

  ساختن  برآورده  کنار  در

  مریکا، آ  خارجۀ  وزارت  خواستهای
  نیز  را   خودش  شخصی  منافع

 بسازد.  برآورده
 نقشه  تطبیق  در  را  خلیلزاد  آنچه

 برخورد  ت، ساخ  ق موف  هایش 
  تمام  با  اش   فریبکارانه  و  ریاکارانه

  ای قضای  در  درگیر  یها  جناح

  اسنادی   برمبنای  بود.  افغانستان
  در  خلیلزاد  شده،   افشاء  اخیرا    که

 با  مذاکره   زمان  دوسال  تمام
  را  همه  سر  امر  واقعیت   در  طرفین،

 از  یکی   شاید  مالیده،  هشیر

  می  که   مپ"ا"تر  های  قضاوت
 گفتۀ  به  وده،ب  درست  گفت  شود

  دانستن  هبردارکال  "بولتون"
   باشد.  لزاد""خلی

 دادم  تذکار  ال  قب   که  طوری  همان

  شاید   صورت  ترین به  در  خلیلزاد
 هیأت  جمع  در  را  محور  نقش 

  مگر   باشد،  بوده  داشته  همراهش 
  جانب  از  که  بود  همان  کننده  عیین ت  نقش 

  دفاع   وزارت  و   خارجه  وزارت  سفید،   کاخ
  شد.   می  تهیکد  شان  کارمندان  به  امریکا

  ون بد  را  حاکمیت  بتوانند  که  این   ایبر  آنها

  از   گذشته  دهند،  نتقالا   طالب  به  مشکل
  بین  مذهبی   و  زبانی   و  قومی  نفاق  ایجاد

  وزارت   وسیلۀ  به  مختلف   اقوام  حاکم  طبقۀ
  از  را  احمدزی"  "غنی  باند  و  "سیا" و خارجه

  ازبیک   هزاره،  تاجیک،  مانند  اقوام  بقیه  وذنف

  قومندان   طریق  از  اختن، س  سانهرا   ...  و
  اشغالگر   نیروهای  عمومی  )فرماندهی(

مولر  )"مولر"   زمینه   از  گذشته  (اسکات 
 رسوخ  صاحب  مخالفان  ترور  جهت  چینی

  )فرماندهی   های   قومندان  تمام  طالب،
  نظامی   قدرت  اصلی  مراکز  و  نظامی  های(

  اشارۀ   یک  به  که  سپردند  کسانی   به  را

 ا ر  شان  اندهیفرم  مراکز  و  ها  پایگاه  نها،آ
  طالب   تسلیم   افسران   و  سربازان   تمام  با

 به   توانید  می  نهنمو  صورت  به  نمودند.
 های  واحد  این  تعیینات  آخرین   جدول

 ( 1  شماره  )جدول بیفکنید. نظر ارتشی
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  وزارت   خواستهای  تطبیق  جهت  الزم  فرصت
  ارتش  تمام  ساختن   آماده  برای  مریکاآ  عدفا

  کوتاه   طریق  از  طالب  هب  تسلیمی  جهت
 کار   از   طالب  ضد   فرماندهان  دست   ساختن

  در   که  تغییراتی  با  عمال    آنها  است.   بوده

  آوردند،   وجود  به  ارتش   تشکیالتی  ساختار
  که   دادند  قرار  کار  رأس  در  را  هائی  همان

 پادگان  تمام  گلوله  یک  حتا  بدون
  طالب   به  دسته  ود  را  شان

 ( 2  شماره جدول) نمودند.  تسلیم
 

  های   رسانه   در  :فدایی   یام پ

  شود   می  تبلیغ   چنین  غربی
  دیگر  و  کرده  تغییر  طالبان   که

  آمیز   خشونت   سیاستهای  آن
  گیرد   نمی  کار   به   را   قبلی 

  واقعیت   تبلیغات  این  آیا 

  آنها   که  زمانی   از   آیا  و  دارند؟ 
  اند   رسیده   قدرت   به 

  ۀ سرکوبگران  سیاستهای
  عملی   را  خود   ۀشد   شناخته 

  های   فاکت   با   لطفاً   اند؟   نکرده 
  تشریح  کمی   را  امر   این   زنده 

 کنید؟ 

 که  این  نظرداشت   در  با  :پاسخ
  دارای   که  نظامی   هرنیروی  برای

 و  ه پایگا  باشد،  نظامی  پایگاه
 افراد  روابط   از  پایگاه  درون  وابطر

 با   رابطه   تا  رفتهگ  آن  نظامی 

 و  رقیب  نیروهای  با  رابطه  مردم،
 به  تواند   می  رجیخا  نیروهای

  ای   جامعه  الگوی  و  نمونه   مثابۀ
  در   نظامی   نیروی   آن   که  باشد 

  خواهد   اعمار  را  آن  پیروزی،  صورت

  برای   ،ساخت(  )خواهد  نمود
  ا یآ  که   سؤال  بدین   دادن  پاسخ

  نه،   یا  و  است  خورده  رتغیی  بطال
  افغانستان   تمام  و  کابل    که  این   از  قبل  حتا

  بود   فیکا  شود،  داده  قرار  شان  اختیار  در
  های   لگوا  مثابۀ  به   طالب  پایگاهی  مناطق

 تا   شد،  می  گرفته  نظر  در  آینده  جامعۀ

  می   شده  سنجش  طالب  تغییر  میزان
 توانست. 

  گذشته   سال  20  های  واقعیت   که  جائی  تا
  مدت   این  تمام  در  طالب   دهد  می  واهیگ

  گفتۀ   به  و  پایگاهی  مناطق  تمام   در

  سیطرۀ   تحت  و  شده  آزاد  مناطق  خودشان
 و  پسرانه  از  اعم   مکتب  یک  اسالمی،  نظام

  بلکه  ننمودند، افتتاح خود تنها  نه خترانهد یا
  رفتن  و  شدن  باز  اجازۀ  آنها  از  یک  هیچ  به

  را   مکاتب  به   آموزان]شاگردان[  دانش 
  سیطرۀ   تحت  مناطق  از  یک  هیچ  رد  ند،نداد

 نکرده  کار  خانه  از  خارج  زن  یک  حتا  آنها

  "محرم   یک  همراهی  و  اجازه  بدون
  نمی   شده   بیرون  خانه  از   " شرعی

  مناطق   تمام  در  مدت  این   مامت   در  توانست،
  حدود   از  شرعی  احکام  آنها  سیطرۀ  تحت

  و   سنگسار  قصاص،  تا  گرفته  شرعی

  می   الاعم  پای  و  دست  عقط  و  سربریدن
  مناطق   تمام  در  مدت  این   تمام  در  شده،

  بوده   خبری  موزیک   از  نه  آنها  طرۀسی  تحت
 ها   رسانه  دیآزا  از  هم  نه  و  رسانه  از  نه

  عکس  ویری، تص  و  گفتاری  شنیداری،   اعم

  و   داشتن   و  عقیده   آزادی  ادعای  و  تصور  آن

  طالب،   مذهب  از   غیر  به  مذهبی  از   پیروی
  از   اجاخر  به  باشد   نشده   منجر  قتل   به  اگر

 و  منقول  اموال  تمام  مصادرۀ  از  بعد  منطقه
  وحشیانه   کوب  و  لت  و  آنها  منقول   رغی

  مراجعۀ   یک  با   توان  می  است.  شده  منجر

  این  از  ردمو  ها   صد  ها،  رسانه  به  سطحی
  گذشته   آن  از   داد  تذکر  را  طالب  جنایات

  داخلی   آوارۀ  میلیون  یک  از  بیش   موجودیت

  به   طالب  سیطرۀ  تحت  مناطق  از  که

  پناه   پوشالی  حاکمیت   سلطۀ   رزی  طقمنا
  می   )فاکت(  فکت   ترینخوب  بودند،   وردهآ

 باشد. 
  محاصرۀ   در  دیروز   تا  اگر  آمدیم  گفته  آنچه

  نگه   پنهان  انظار   از   طالب  مطلق   خبری
  تمام   حاکمیت  انتقال  با  شد،  می  داشته

  از   دیگر  آنها،  به   کابل  جمله  من   افغانستان 

  یتی وضع  الرامالس   نظام   افتاده،  بیرون   پرده
  نه   که  است  ساخته  حاکم  انستانافغ  در  ار

 و  دانشگاه  و   تعلیم  و  درس  و  بمکت  از
 کار   زا  هم  نه  و  است  خبری  علمی  مراکز

  مجددا    هاآن  ادارات.   به  آنها  رفتن  و  زنان

 حاکم  جامعه  بر  را  شان  دیروز  نظم  همان
  بتوان   که  را  تغییری   تنها  شاید  اند  ساخته

  ها آن  قتصدا  عدم   و  ریاکاری  یافت،  آنها  در
  است.   شده   بیشتر  گذشته  به  نسبت

  می   زنیم،  می   گفتند:  می  دیروز  یعنی
 رکا  همان  امروز  افکنیم،  می  زندان  م،کشی

  نکر م  نگرفته  مسؤولیت  مگر  کنند،  می  را

 شوند.   می  آن انجام
  نمایاندن   جهت  که  تالشی  با  گذشته  آن  از

 غیر  گیرد،  می  صورت  طالب  از  دیگری  چهرۀ
  با   تحریف  دو  ا ت  شود  می  کوشش   مستقیم

  به   را  طالب  ماهیت  در  اساسی  تغییر

 دو   این   د.ننمای  حقنه  و  تلقین   وانندهخ
 هیتما  به  گردد   می  بر  اوال    تحریف

  منقاد   و  ستهواب   -)اطالعاتی(  استخباراتی
 و   مستقل   نیروی  یک  دیروز  نه  طالب  طالب.

  امروز   هم  نه  و  بوده  خود  ذات  به  متکی
 ه ک  موثقی  اسناد  مبنای  بر  است.  چنان

  در   پاکستانی  ژورنالیست  "رشید   مداح"

  گیری   شکل   چگونگی   به  راجع  کتابش 
  محصول   یک  طالب   داده،  ارائه  طالب

 نهاد   چندین  بانی ت  مشترک
 هانج  و  منطقه  استخباراتی

 هیچ   خود  نتیجه  در  است، 
 تا   ندارد   را  این  صالحیت  گاهی

 وارد   خود  ماهیت   در  تغییری

 آنها   در   تغییری  عنو  هر  نماید،
 مضمون   در  چه  لشک  در  چه

 ارادۀ   و  خواست  به  باید  می
 و   سازماندهندگان  و  سازندگان

 )تامین  انکنندگانش  تمویل

 باشد.  ان(ش مالی کنندگان
 عامل   عامل،  دومین  

 و   مانع  مثابۀ  به  یکایدئولوژ
 عمل   طالب  تغییر  علیه  دیوار

 این  نظرداشت  در  با  کند.  می
 استخباراتی   نیروهای  که

 اطالعاتی(   )سرویسهای

 به   را  طالب  جهان،  و  هطقمن
 شت بردا  مبنای  بر  ابزار  مثابۀ

 از  افراطی  و  رادیکال  های
 اند،   داده  سازمان  اسالم

 اسالمی   تقاداتاع  همان

 محور   و  بنیاد  ابۀمث  به  طالب
 تغییر   اجازۀ   نهاآ  به  ایدئولوژیک

 خواست   یعنی  دهد.  نمی  را
 " للا   هیبت  مال"  یا  و  "عمر  مال"

 بشر،   حقوق  به  که  نیست

 مرد،   و  زن  ق حقو  یتساو
 آزادی   یا  و  دموکراتیک  آزادیهای

 احترام   وجدان  و  قیدهع
  آنها   به  اسالم  جوهر  ه بلک  نشود،  گذاشته

  یکسان   را  "بشر"   که  دهد  می  دستور
  کافر   نموده،  تقسیم   مؤمن   و  کافر  به  ،ندیده

  را   آنها  قتل  دانسته،   مشرک  و  نجس   را

  دستور   این   د،ن بدان  اخروی   اجر  قابل  و  مجاز
 به  مرد  به  نسبت  را  زن  هک  است  اسالم

  فرمان   و  اجازه  مرد   به  دانسته،  پائنتر  رجۀد
  این  بزند،  کتک  را  "ناشزه"  زن  تا   دهد

  جدان و  و  عقیده  آزادی  که  اسالم  ستورد

  دانسته،   ارتداد  را  دین   از  خروج  جمله  من 
   ... و بدهد مرتد شخص  فجیع  قتل به امر

 
  تغییرات   زمینۀ  در  که  تبلیغاتی   من   نظر  به

  شده   داده  مردم   خورد  به  البط  ثبتم
  )استراتژی(   ژی ستراتی  خدمت  در  است،

  طالب   به  پوشالی  دولت   از  حاکمیت  انتقال

 آگاهانه  همه  طالب،  تغییر  مبلغان  بوده،
  می   آماده  طالب  آوردن  جهت  را  ها  ذهنیت

  در  گفت  شود  می  که  امری  ساختند،
  در   اند  بوده  موفق   زیادی  حد  تا  آن   انجام

 آنها   حاکمیت  اول  دور  از  هک  نفرتی  آن  غیر

 در  که  اتیجنای  و  داشت  وجود  اذهان  در
  اشغالگران   با  رقابت  در  اخیر  سال  20  طی

  گردید   ی م  باعث  دادند،  انجام  مردم  حق  در
 آنها  علیه  جان  پای  تا  آغاز  همان  در  مردم  تا

  توان   می   کالم  یک  در  نمودند.   می  مبارزه

  شبیه   چیزی  طالب  تغییر  تبلیغات  نوشت:
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  به   و  ماه  در  جالد   مینیخ   ویرتص  رؤیت
 .است  بوده  مردم  تحمیق غرض

 
  زنان  مقاومت   از   اخبار   در   : فدایی  یام پ

  ۀ ستیزان  زن   سیاستهای  مقابل  در

  شود   می  صحبت  زیاد   طالبان 
  سیاستهای   ابعاد  واقعیت   لطفاً 

  را   نان ز   مقاومت   و  طالبان  سرکوبگرانه 
   دهید؟  توضیح 

  و   کمونیست  عناصر  مثابۀ  به  : پاسخ
  اساسات  از  ییک   بیانقال

  نماید   می  حکم  ما  اعتقادی 

  در   آنهم  زمانیافتهسا  زور  که
  توان   می  فقط  را  دولتی  حد

  توده   نیافتۀسازما  مبارزۀ  با
  کارگران،   لماش  ئی

 سایر   و  زنان  دهقانان،

  با  گفت.   پاسخ   زحمتکشان،
 اخیر   دهۀ   دو  جریان  در  تأسف

  بقیه  در  که   سان  همان  هب
  حاکمیت   و  شغالگرانا   موارد

  با  ه نشاند  دست  و  شالیپو
  های   گندیدگی  سرخاب،

  شان  ارتجاعی  -  استعماری 

  در   بودند،  نموده  مخفی  را
  تساوی   و  آزادی  قسمت

  مرد،   و  زن  بین   قوقح
  های   ایهپ  ایجاد   جهت  توجهی   کمترین 

  آزادی   کنندۀ  تضمین   که  تساوی  این   مادی

  باشد،   زنان  دموکراتیک    حقوق  و  اه
 یه اتحاد  تنها  نه  آنها  است.  نشده  برداشته

  ، نداشتند  را  شان  خودشان  خاص  های
  از   شان  برداشت  مردان   ندمان  به  بلکه

  ی ها پایه  فاقد و شکلی  بسیار دموکراسی 

   بود.  شان  حفظ جهت مادی
  فرد   فرد  مبارزات  به  هک  احترامی   تمام  با

 مصاف  به  عمال    و  کنند  می  خطر  که  زنان
  بنویسم   باید  می  ،دارم   شتابند   می   طالب

  بدون   و  منفرد  ه، راکندپ  های  حرکت  این 
  های   نهاد  که   جوی  در  ،سازمانیافتگی

  ، یکارگر  های  اتحادیه  چون  مبارزاتی

  دانشجویان،   آموزان،  دانش   دهقانی،
  عدم   همه  اپیشیشپ  در  و  هنرمندان

  آنهم   ،زنان  مبارزاتی  سازمانهای  موجودیت
  بقیه   و  مردان  حمایت   از  برخورداری  بدون

  ینخون   صورت  به   اگر  حتا  جامعه،  اعضای

 ها  دگیشنی   طبق  که  نگردد،  هم  کوبسر
  تظاهرات   در  شده   شناخته  زنان  از  تعدادی

  دیده   خیابان  در  باردیگر  نامعلومی   علل   به
 که  شرایطی  ن ساخت  برآورده  تا  ،اند   دهنش

  نه   زیادی  )شانس(  چانس   بردیم  نام  آن  از
  ها   آن  بقای  بلکه  ندارد،  پیروزی  برای  تنها

    نیست. شده  تضمین  نیز

 
  گیری   قدرت   دنبال   به  : اییفد   یام پ

  نجشیر پ  در   که  شد   می   تبلیغ   طالبان
  مسعود   شاه  احمد  فرزند  رهبری  تحت

  و   فتهگر  شکل   مردمی  مقاومتی

  های   نیرو  همه  که  بودند  مدعی  برخی
  کنند.   حمایت   پنجشیر  از   باید  آزادیخواه

  باره   این  در  شما  نظر  بود؟  چه  واقعیت
  چگونه   پنجشیر  اوضاع  االن  و  بود  چه

 است؟ 

  باید   می  سؤال  بدین   پاسخ  در  : سخاپ
  همان   به  چه  کرد.  دبرخور  تأمل  با  اندکی

  که   است  نشده  مسلم  هنوز  تا  که  سان
  قدرت   به  نیروهائی  کدام  را  طالب  اصوال  

  نتیجۀ   طالب  اکمیتح  آیا  اند،  رسانیده

  و   پاکستان  چین،   روسیه،   پیشدستی،
 امریکا  مسامپریالی  توسط  یا  و  است  ایران

  به   میقس  چندی   ایزیهسا  زمینه  از  بعد
  مسؤولیت   که  است   شده   رسانده   قدرت 

  که   این  یا  و  نگردد  آنها  متوجه  اعمالش 

  و   شرق  رکمشت   همکاری   محصول  طالب

  با   طالئی   خاندان  سیاست   ادامۀ  و  غرب

  روسی   کبریت  با  را  امریکائی  ت"سیگر
  سان   همان  به  باشد؛  "می کردن   روشن 

  احمدشاه   پسر  حرکت  عقب  در  که  این 
  وطنفروش   و  یتکارترین جنا  زا  یکی   مسعود

  است   نهفته  رتی قد  کدام  اخوان،  افراد  ترین 
  کامال    خواهند،   می   چه  وی   تحریک   از  و

  چیزی   یگانه  میانه  این   در  ت، نیس  روشن

 پایۀ   فقدان  است   روشن   آفتاب  چون  که
  مسعود"   "احمد  شخص  مبارزاتی   و  مردمی

   باشد. می
  با   پنجشیر  مردم  که  این   دلیل

  به   کنند  اعتماد  انندتو  نمی  "احمدمسعود"

  خص ش   مبارزاتی  پشتوانۀ  فقدان  عالوۀ
  از   پنجشیر  مردم   که  نفرتیست  خودش،

  سرقت   جنایات،  مبنای   بر  مسعود  خانوادۀ
  ل سا  20  این  طی  که  هائی  گوئی   زور  و  ها

  رفتن  جرأت  شان   بزرگان  و  اند  داده  انجام
  آن   از  باشد.  می  ،ندارند  را  منطقه  به

  فشار   زیر  رد  زمانی  که  را  اتحادی  گذشته

  احمدشاه   شخص  سرکوبگرانۀ  و  خونین 
  بود،   شده  حاکم   پنجشیر  در  مسعود

  حین  جنگ   اساس   به  که  این   از  گذشته 
  پنجشیری   دوخ  بین   معادن  منافع  یمتقس

 پارچه  هر  و  ساخته   پارچه  پارچه  را  آنها  ها

 جانفشانی   تا  است  خودش  بقای  فکر  به
 و   اختالفات  همان  مسعود"  "احمد  برای

  خریدن   طریق  از  انپاکست  دراز  دستان
  نفوذ   و  یپنجشیر  )قاچاقچیان(  قاچاقبران

  حتا   و  نادار،  و  گرسنه   مردم   بین   آنها

  "جمعیت   (پی  در  )پی   پیهم  انشعابات
 اکثر   که  ینهاد  دو  نظار"  شورای  و  اسالمی

  بودند،   شده  متشکل   نهاآ  دور   به  جشیری پن
  "احمد   اگر  که   آورده  وجود  به  را  وضعی

 تا   کردند،  مین  رارف  یارش  چند  و  مسعود"
 د. بودن   شده  اعدام طالب توسط وقت حال

 نهاد  که  آنجائی  از   داخلی،  روابط  از  گذشته
 "اتکاء  نام  به  چیزی  به  ل،درک  اخوانی  های

  از   و  ندارند   نائیآش  مطلقا    خود"  نیروی   به
  سالح   به  آنها  وجود  قبل  سال  43  همان

  عرب   ارتجاع  و  مسامپریالی   خیراتی  های

  قوت   تمام   با  زنی  ون اکن  بود،   وابسته
  و   منطقه  عرصۀ  در  تا  نمایند   می   کوشش 

 جو  و  جست  حامیانی  خود  برای  جهان
   نمایند.

  خواست   نخست  نتاجیکستا  هرچند
  حامی   مثابۀ  به  را  خودش

  معلوم   قرار  از  نماید،  پیشکش 

  چنین  ها  چینی  و  روسها
  از   ندادند،  وی  به  را  ای  اجازه

  مسعود"   رو"احمد   همین 
  از   یحام  یافتن   سرگردان

  می   را   واشنگتن  تا  پاریس

  لت ع  به  من   نظر  به  پیماید.
  در   رزمی  ظرفیت  فقدان

  نام   جبهۀ  و  مسعود"  "احمد
 خارجی  های   ر کشو  نهادش، 

  را   وی  صورت   بهترین   در  نیز
  جهت   طالب  با  هالمعامل  وجه

  خودشان   اهداف  به  رسیدن

   داد. دنخواه قرار
 هرگاه  افزود  باید  اینجا  در

 و  شرق   تبانی  محصول  طالب
  مقابل   طرف  خواست  به  و  نباشد،  غرب

 احتمال  ننماید  مکین ت   اش  اصلی  حامیان

 و  شرق  یا  یعنی  قدرتها  آن  از  یکی  که  این 
  انه پدر  دست  مسعود"  "احمدبر   غرب،  یا

  نصورت آ  در  فقط  نیست.  منتفی    ،بکشند
  پنجشیر   جبهۀ  نام  به   چیزی  که  است

 نمود. خواهد اندام  عرض مجددا  

 
  و   ها  کوه   در   که  م دانی   می   : فدایی  یام پ

  سنگ   و   مواد   افغانستان  های   شتد
  که   است  موجود  قیمتی  سیار ب  های

  کمپانی   توسط  حدی  تا  اکنون  هم
  مریکائی آ   عمدتاً   و  مپریالیستیا  های

  توجه   با   ند.دار   قرار   برداری   بهره   مورد

  فعالیتهای   آیا   طالبان   گیری   قدرت  به
  دچار   یا  یافته  ادامه  ها  کمپانی  این

 اند؟   شده  مشکل
 یعنی  اخیر  سال   20  جریان  در  :پاسخ

  جناح   فغانستان،ا  در  اشغالگران  سلطۀ

سرمایه هایی که از راه )  جرمی"  "سرمایۀ
کنند مثل قاچاق جنایت فعالیت می  جرم و

مخدر  در   آزادانه  عمدتا    افغانستان  در(مواد 
 قاچاق  بود:  مشغول   فعالیت  به   جهت  دو

  فلزات   و   قیمتی  احجار  قاچاق  و  مخدر  مواد
 و   یاقوت   تا  گرفته   الجورد  زمردو  زا  یبهنج

 نقره.  و طال همچنین  و روجبی

  دیده   اخیر  سال  20  جریان  در   که  جائی  تا
  سرمایۀ "  با  که  هائی  باند  یبرا  شده

  از   یک  هیچ  نه  داشتند،  فعالیت  جرمی"
  هم  نه  و  بوده  شان  دشمن   ها  حاکمیت

 از  هریک  منطقه  در  برادرشان.  و  دوست

  "سرمایه   انانندگ گرد  بوده،  مسلط  که  آنها
  به   حساب  و   حق  دادن  با  جرمی"  های

 ادامه  خود  کار  به  نموده  باز  را  خود  راه  ،آنها
   اند. داده

  گردانندگان   همین  که  این   داشت  ربادرنظ

  که   کشوری  هر  از  جرمی"  های  سرمایه"
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  تنگاتنگ   های  همکاری  طالب  با  اند،   بوده
  در   موارد  بسیاری  در  را  آنها  و  اند  داشته

  خرید   و  تسلیحاتی  )تامین(   االتاکم  زمینۀ
 فکر   اند،  نموده  کمک  نیز  آزاد  بازار  از  سالح

 قاچاقبران   بین   زمینه  این   در  که  کنم  نمی

  از   اعم  مختلف  کشورهای  )قاچاقچیان(
  کدام   طالب  با  یاروپائ  یا  و  مریکائیآ

  آنعده   با  که  این  مگر  آید،  وجود  به  مشکلی
 قاچاق  های  شبکه  خود  یا   که  ها  طالب  از

  سیری   شان  اشتهای یا  و کنند می  داره ا را
 قاچاقبرانی  با     باشد  شده  ناپذیر

  اند،   ها  کشور  سایر  اتباع   که    )قاچاقچیان(

 گیرند.  قرار تقابل در
  های   "سرمایه  گردانندگان  صورتی  چنین   در

  که   مالی  و  نظامی  های  توانائی  با  جرمی"
  علیه   را  مشخصی  جنگی  جبهات  دارند

 . انداخت دن خواه راه به طالب

 
  شما   که  این  آخر  الؤ س  و   :فدایی   م ایپ

  آینده   برای  اندازی  چشم  چه
  متصور   تغییرات   این   از   پس   افغانستان

  کمونیست   نیروهای   فوظای   و  هستید
 دانید؟  می چه   را برهه   این در   افغان 

  زمانی   بازۀ  که   آن  رغم  یعل  :پاسخ

  طوالنی  که  ای اندازه  هر به  طالب  حاکمیت
 نیز  ما  ممرد  ج رن  و  درد  اندازه  همان  به  شود

  که   این   علیرغم  و  یافت  خواهد  فزونی
  مشترک   کار  محصول  طالب  آوردن  ههرگا

  و   یکتار  دوران  یک  باشد،  غرب   و  شرق

 در  خانی  عبدالرحمان  نوع  از  عریان  استبداد
  چند   از  را  طالب  آمدن  من   ماست،  انتظار

  می   کشور  انقالبی   جنبش   نفع  به  جهت
 جمله: از بینم

  آغاز   زا  عنیی  سو  بدین   سال  43  از  *

  مبنای   بر   اکنون،  ات  ثور   خونین  کودتای
  باند   انقالبی  ضد  و  ملی  ضد  های  استسی

  و   پرچم،  و  قخل   مزدور  و  فروختهخود  های
  در   ارتجاع  و  مسامپریالی   گستردۀ  تبلیغات

  جنبش  آزادیخواهانۀ  محتوای  تحریف  جهت
  در   و  افغانستان  میلیونی   های   توده

   ه ب  ور،کش  انقالبی  نیروهای  آنها  پیشاپیش 

 و  مرحله  یک  در  کفر  و  اسالم  بین   جنگ
  دیگر،   مرحلۀ  در  مذهبی  و  میقو  جنگهای

  بستر   مبارزه،   بخش   ترین  کمرنگ   تأسف  با
   بود. طبقاتی مبارزۀ

 که   انحرافیی   های  شعار  مبنای  بر  یعنی
  خورد   به  مذهبی  هار  ارتجاع  و  مسامپریالی 

  مبارزۀ   بستر  بر   را   تشکلی  داد،  مردم

  رساندن     پیروزی  به  ت نهای  در  و  طبقاتی
  خستینن  مثابۀ  به  دموکراتیک  لیم   انقالب

 ناهموار  جادۀ  در  گذاشتن   گام  جهت  در  گام
  دادن   سازمان  ،لیسمسوسیا  ساختمان

  تأسف   با  که  بود  هائی  دشواری  آن   از  یکی
  را   انقالب  مدعی  سازمانهای  کثریتا  کمر

 نمود.  خم اقعوم  از بعضی در

  ی برا   ن م  نظر  به  نکته  این   نظرداشت  در  با
 حاکمیت  پیشرو  و  قالبی ان  سازمانهای

 اقوام   حاکم  طبقات  ریهمکا  و  طالب
  حاکمیت،   این   )چارچوب(  چوکات  در  مختلف

های  ) دایکندی  نمونۀ  - والیت  از  بکی 

  طالب   زور  هب  هزاره  خوانین  که   (افغانستان
  تصرف   از  بعد  را  هزاره  دهقانان  پشتون،

  بیرون   منطقهاز  آنها  منقول  اموال  تمام
 می  وجود  به  را  فرصت  بهترین   -تندانداخ

 نیروهای  و  احزاب   هم  باز  نگذارند  تا  آورد
  و   ارتجاعی  های   شعار  مبنای  بر  ارتجاعی

 را  ما  کشور  میلیونی   های  توده  مانده  بعق

 با  تقابل  در  شان  طبقاتی  منافع  حفظ  جهت
  تمام  تحمل با عوض در و قراردهند دیگر یک

  تالش   ای،  مبارزه   چنین   های  سختی
  مبارزۀ   بستر  بر   را  شان  شکالتت  تا  بورزند 

  های   شعار  با  موده،ن   سازماندهی  طبقاتی

 بشتابند.  طالب مصاف به خودشان
 و   طالب   آمدن  در   مثبت  کتۀن  دومین  -*

  بین  از   به  است  امید  آن،  مجدد  حاکمیت
 در  هم  که  شود  ختم  مرگباری  توهم  فتن ر

  از   تعدادی  بین   در  ایران  در  هم  و  افغانستان

  و   چپ   به  منسوب  ایه  هادن  و  روشنفکران 
  م س مپریالیا  گویا  که  این   بر  مبنی  انقالبی

 حیات   بر  کشور  یک  های  توده  نفع  به
  اشغال   مورد  کشور  در  جاعارت  و  فئودالیسم

   . بود  آمده  وجود  به  ، گذارد  می   پایان  نقطۀ
  افغانستان   در  که  اندازه  همان  به  یعنی

  جنبش  به  منسوب   نیروهای  از  تعدادی

  افتاده   طلبی  نقیادا   دام  در   کشور،  انقالبی
   طی مسیری مانه در آگاهانه نا و آگاهانه

  ها   "خلیلزاد"  که  نمودند   می   طریق
  نیز  ایران  کشور در بود،   هداد نشان برایشان

  های   چپ  از   تعدادی   که  بود   مانده  کم
  از   علی"   کشا  "مشکل  نذر   گرفتن   با  ران،ای

  ایران،   بر  حمله  با  تا  بخواهند  مسامپریالی 

  باز   را  شان  وهمیت  جنت  های  دروازه
 نماید. 

  امید   لبطا  مجدد   حاکمیت  من  نظر  به
  به   شده،  متوهمان  این   بیداری  باعث  است

  نیروی   به  تکاءا  با  مسامپریالی   از  انتظار  جای
  شان   انقالبی  ظایف و  انجام  جهت  در  خود

 باشند.  کوشا

 
  سپاس   با  مشرف!  رفیق  : فدایی  یامپ 

  و   مصاحبه  این  در  شما  شرکت  از
  در   " یفدائ  پیام "  ت الؤاس  ه ب   پاسختان

  لطفاً   ید دار  دیگری   صحبت   هر   اگر  انتها

 کنید!   مطرح
این که    مشرف:رفیق   از  با تشکر مجدد 

تا  چنی ساختید  مساعد  برایم  فرصتی  ن 
و  شما  با  کشورم  اوضاع  به  راجع  اندکی 

رزمندۀ  خوان و  متعهد  فدائی"  ندگان  "پیام 
نمایم.   دل  در درد  ما  کشور  که  آنجائی  از 

دهۀ اخیر در میان خون و    4ز  بیش اجریان  

دست   و  آتش  زده  پای  هنوز  و  و  سوخته 
سوزد،   می  های  هم  رنج  و  دردها  بیان 

ا و  ما  خلق  افتخمردم  که  در ما  راتی 
با   امپریالیسم  رویاروئی  و سوسیال  روس 

به    مریکا و ارتجاع هار مذهبیآ   مسامپریالی 

ر دست آورده آنقدر دامنۀ وسیع دارد که اگ
مثن هزبگوئیم  برایش  اروی  نیز  کاغذ  من 

نکرده   مبالغه  نماید،  می  تالش  کمی  ام، 
مختصرا    تا  ام  پاسخ  نموده  سؤال  مطابق 

توقعی که از خوانندگان متعهد و ارائه دارم، 

که   است  این  دارم  فدائی"  "پیام  رزمندۀ 
تکمیلی   ضمن  های  و بحث  اصالحی   ،

موردی   انتقادی هر  در  هرگاه  خودشان، 
الزم   را  بحث  داادامۀ  سؤاالت  می  نند، 

را  شان را مطرح و این مصاحبۀ روشنگرانه  
 ادامه دهند. 

 باز هم تشکر. شاد و پیروز باشید.

 پیروز باشید.  :ی فدائ پیام 

 
   

 

دستمزد کارگرانش بر سود خود    لی با تقل  نکهیدار به ا_هیسرماهر    عالقه 

اثر    دیافزایب .  گرددیم  دیتشد  رشته   کی  دارانهیسرما  انیرقابت مدر 

رقبا   ندکیم  یاز آنها سع   ک یهر   از  اگر    یکه  و  بفروشد  ارزانتر  خود 

مجبور کند  فدا  را  خود  سود  پا  نخواهد  راه  در  که  آوردن    نییاست 

ا  هادستمزد به  رو   نیبکوشد.  بر  فشار  رقابت    ینحو  علت  به  دستمزد 

که    ید یتول  یها جهت در رشته  نیا  به   . ...شودیمتقابل آنها ده برابر م

متش  آنها  نکارگران  گرا  مزد   ستند،ی کل  و    ینزول  شیهمواره  داشته 

گرا دائما  کار  معموال  دارد.  یصعود   شیمدت  به    کارگران  رفته  رفته 

پا  یزندگ_سطح م  یترنییدائما  حال  کنندیعادت  در  مدت    کهیو  بر 

م افزوده  ب  شودیکار  ب  شتر ی دستمزدها  م  شتر ی و  مطلق    زانی به  حداقل 

 انگلس  شی دریفر                                    .شوندیم  تر کیخود نزد
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 وضیح پیام فدایی: ت
  57و  56سال های  ری انقالب با اوج گی

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

بپاخایون یل م  وابسته  ی  رژیم  بود،  سته 

ضربات   زیر  که  شاه  امپریالیسم  به 
را می   نفس های خود  آخرین  انقالب، 

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

در  زند گشت.  کشور  سراسر  های  ان 

سال    30 ماه  دسته    1357دی  آخرین 
  یاهچال های از زندانیان سیاسی از س 

شژی ر آزاد م  همین    اه  به  گشتند. 
با  مناسبت   ایم  داده  ترتیب  گفتگوئی 

سال   آن  در  که  سنجری  فریبرز  رفیق 
سیاس  زندانیان  دسته  آخرین  ی  جزء 

زندان   از  که  این  بود  در  شدند.  آزاد 

ب شتاب  گفتگو  پر  سیر  و  واقعه  این  ه 
رو  آن  در  ها  خروش  رویداد  پر  زهای 

به و  پردازیم  می  خصوص    انقالب 
ک ای   ان شمتال است  روشنی  ن  برای  ه 

افکندن بر گوشه ای از تاریخ پر فراز و  

برای   ویژه  به  دوره  آن  نسل  نشیب 
جدای  چگونگی  و  چرایی  از  ی  جوان، 

اولیه   نظرات  به  معتقد  رفقای 
که با نام رفیق  -لق  چریکهای فدائی خ

احمدزاده شناخته می   -شود  مسعود 
ب خلق  فدائی  چریکهای  عد  از سازمان 

م و به خصوص  ویا شوی ن جهمب  از قیام

تشکیل   چگونگی  از  تری  واقعی  دید 
و   ایران  خلق  فدائی  چریکهای  مجدد 

 روندی که طی کرد، به دست آوریم. 
 

فپیا برنامه  دایی  م  مورد  در  داشتید   :

چریکهای  ر تشکیالت  های آموزشی د 
خلق   اما  فدائی  کردید.  می  صحبت 

بد بحث  هیاجازه  این  ادامه  از  قبل  د 
ک  کنم  بامرو   همطرح  که  گذشته  ز  ه 

و   مواضع  بینیم  می  کنیم  می  رجوع 

عملی   فعالیت  و  نظری  برخوردهای 
توضیح   اینجا  تا  هم  خودتان  که  شما 

با شر که در جامعه  دادید  ایط جدیدی 

منطبق  بود  آمده  وجود  یعنی    به  بود. 
ایران  خلق  فدائی  خط    چریکهای  یک 

سیاست   ترین  درست  و  انقالبی 
پیش   در  را  بودعملی    حال   . گرفته 

یا  سئو عامل  چه  که  است  این  ال 

  این تشکیالت عواملی دخیل بودند که  
زمان   آن  در  ای  توده  نیروی  یک  به 

 تبدیل نشد؟ 
سنجری: خوبی    رفیق  پرسش  این 

ارچوب یک  اما پرداختن به آن در چه  ؛است

ا چنین  محدودیت های    زگفتگو بدون شک 
امان  ئی  گفتگو   مانددر  سعی  نخواهد   .

کنم همین  می  تذکچهار  در  با  و  ری  چوب 
دادم   بدهم.که  مختصری  باید   توضیح  اول 

که جدائی ما از سازمانی که  توجه داشت  
نام   خلسازمان  تحت  فدائی  ق  چریکهای 

داد  ایران فعالیت م ی کرد در شرایطی رخ 

ا کرده بود و این سازمان بار توده ای پیدکه  
بود.  استقبال مردم مواجه شده  با    وسیعا 

چنین   با  زم ساآن  شرایطی  در  ان 
مادی   امکانات  وسیعترین  از  استفاده 

و تبلیغاتی ای که از آنها برخوردار بود  

توده نزد  در  را  هوادار  ما  یک    ، های 
رو"  جریان  وچپ  که    "آنارشیست"  " 

در   کو "گویا  می    به  "دکیدوران  سر 
تبلیغ   ما  علیه  کرد.  می  معرفی  بریم 

می کردند که گویا ما در شرایط سال  
توده    58 بوده    ها درکه  مبارزه  صحنه 

جامعه   در  دموکراتیک  نیمه  شرایط  و 

از   "جدا  خواهیم  می  داشت  وجود 
دس  ها"  نظامی  توده  عملیات  به  ت 

ح  در  شرایط  بزنیم.  آن  در  ما  که  الی 
سلح  اندهی م آشکارا از ضرورت سازم

ها   دستاوردهای  توده  حفظ  برای 

با   مقابله  و  شان  انقالبی  جنبش 
لباسی   هر  در  اددشمن  امه  جهت 

دفاع  سخن  نقالب  ا با  یا  گفتیم.  می 
مبارزه   تئوری  حقانیت  از  کلی  

این   نفی  با  که  آنهائی  به  مسلحانه 

م به  که  کردند  می  ادعا  بارزه  تئوری 
هستند،   معتقد  ای  توده  مسلحانه 

گفتی مردم  م حاال  می  مناطقی  در  که 

از   دفاع  خواهان  و  هستند  مسلح 
پس چرا  حقوق برحق خویش هستند  

نمی  چرا    معطل هستید آنها  میان  به 
خودشان،  تا  روید   خواست  مطابق 

و   بکنید  مسلح  سازماندهی  را  آنها 

رهبری   را  ای  توده  مسلحانه  مبارزه 
م  کنید؟ اشرف    یتینگ در  رفیق  مهاباد، 

را ما  سازمان  طور  سیاست  کامال     به 
 " کرد:  گونه مطرح  این  که روشن  زمانی  تا 

راه  نیفتاده  بر  ایران  از  امپریالیسم    سلطه 

خواهد  چریک ادامه  خلق   فدائی  های 
نظرهائ از  اگر شرایط  حال  فرق  داشت.  ی 

تاکتیک   هائی  نظر  از  فقط  هم  ما  کرده، 
تغییر م را  مان  تا مبارزه  اگر  ی دهیم. مثال 

بردیم که الح می  دیروز از آنرو دست به س
واقعی  راه  و  بکشانیم  مبارزه  به  را  مردم 

که  امروز  دهیم،  نشان  آنها  به  را    مبارزه 

راه    توده اند  خاسته  بپا  خود  مردم  های 
چریکهای فدائی خلق به این صورت است  

بارزه مسلحانه  که در جائی که مردم به م
مبارزات را سازمان داده و   بر خاسته اند آن

د و  ببریم  پیش  هابه  جا  مر  که    دم رئی 

خورده   را  رژیم  مکارانه  سیاستهای  فریب 
ی امید  به  را  زندگی  آالم  و  ها  درد  ک  اند 

ده واقعی تحمل می کنند، با افشاگری  آین
مبارزه   ارتقاء سطح  با  و  جانبه  همه  های 

به واقعی    مردم  راه  که  دهیم  نشان  آنها 
همان دلیرانه مبارزه  کرد،  خلق  که  ست 

 درگیر آنست". 

 
مالعاما   نظرات  روشنی  روشهای    ،یرغم 

سازمان   آن  رهبری  که  ای  اپورتونیستی 
تبلیغ و  گرفت  می  پیش  ما  که تاعلیه   ی 

انداختعلیه   می  راه  کرد  ما  گمراه    ن در 

تاثیر   انبوه هواداران  از  ذهن  مانع  و  داشت 
گشت می  ما  به  آنها  شدن  به    . نزدیک 

بخصوص   و سیار که  نوجوانان  آنان  از  ی 
از تجربه کافی در دنیای    انی بودند کهجوان

نبودند   برخوردار  حال  و  سیاست  همان  در 

وقت رهبری  به  سازمان   ناآگاهانه    آن 
و در نتیجه پذیرای تبلیغات    اد داشتنداعتم

سازمان   رأس  تبهکار  و  اپورتونیست  باند 

 نتهی به ای م هوزباره ر نجری درفریبرز سفیق  ایی با ردفیام پ  گفتگوی

 ( مه دَیاز  شبخ) یرانخلق ا ای فداییچریکهت کیالتش وینو تک 57قیام بهمن  
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که  .بودند حاکم    به خصوص  منحط  رهبری 
د سازمان  گذشته  بر  تمام  که  حالی  ر 

انقالبیسازمان تئوری  ارزشهای    ،  و  آن 
مبارزاتی چریکهای فدایی خلق را رد کرده 

جر به  أبودند  واقعیت  این  علنی  اعالم  ت 

هوادار و مردم را نداشتند و هنوز   ه هایتود
به  ای اعتقاد  با  که  دادند  جلوه می  گونه  ن 

آن   "تکامل"  حال  در  سازمان  انقالبی  خط 
های    همه  ُخب  هستند. تالش  این 

گرانه حیله  و   توانست    فریبکارانه  نمی 
هوادار بین  در  را  ما  به  مبارز  اگرایش  ن 

نکند. محدود  دیگر    سازمان  سوی  با  از 

به   تشکیالت  مواضعتوجه  ما    رادیکال 
و مماشات    و سازشکاریاز یک طرف  

سازمانهای ریز    درآشکار حاکم    طلبی
که در شرایط نیمه    آن زمان و درشت  

مرج  دمو و  یا هرج  قیام  کراتیک  از  بعد 

فعالی  کردند،  بهمن  می  که    یتالشت 
سازمان  فدائی    رهبری  چریکهای 

به کار  ایزوله کردن ما  برای  خلق ایران
این  ح  تا   ، درب  می حمایت  از  زیادی  د 

بود.   برخوردار  جریانات  سازمانها  این 
کارگر"  "راه  و  پیکار"  "سازمان    نظیر 

هم  آشکارا  در  کردند  می  کاری  تالش 

اپورتو رهبری  منحط  نیست  با  جریان 
نادیده گرفته  سازمان ما را  ود  جو کار،  

با  . اینان به حساب نیاورندو اصالً آن را 
مبارزه    تئوریهمه امکانات خود علیه  

"مشی  آن را    مسلحانه که فریبکارانه 

  ، تبلیغ می کردند چریکی" می نامیدند
آن تبلیغات    و صفحات نشریاتشان را با

می   آنها  کردندسیاه  از  برخی  چون  . 
کارگر   راه  می    ات سازمان  پیش  آنجا 

بودند   مدعی  که  تابوت" رفتند    " میخ 

در اساسا    .مشی چریکی را کوبیده اند
با   سازمان   رهبریهماهنگی  بر  حاکم 

خلق  چری فدائی  حاشیه  کهای  در  جهت  و 
ما   دادن  گرفتند  قرار  می  شکل  جریاناتی 

خودشان  که   قول  به  یا  و  موجودیت 
با  مرز مخالفت  در  را  مشی  " بندیشان 

کردن اعالم    "چریکی ،  واقعیتاین    د.می 

در   را  قدرتمند  و  متراکم  بزرگ،  جبهه  یک 
آورده بوجود  ما  کوچک  سازمان  بود   مقابل 

پرچم   کوشید  می  دندان  و  چنگ  با  که 
خلق   فدایی  چریکهای  و  کبیر  بنیانگذاران 

ر مقا  ،ا واقعی  در  و هم  جدید  دشمن  بل 

جبه مقابل  در  و هم  سازشکاران  ه 
در   داپورتونیستها  نگه  یک  اهتزاز  این  ارد. 

رویارویی برابر و عادالنه نبود و توازن قدرت  
و   کرد  می  عمل  ما  علیه  شدت  قابل به 

استتصو بنابراین    ر  زیاد  که  بسیار  قدرت 
در   انکاری  قابل  غیر  تاثیرات  اپورتونیستها 

ها  توده  عمومی  بویژه  اذهان  هوادار  ی 

وجود می آورد و مانع رشد  بخش ناآگاه آن ب
ما    یافتهت تازه تولد  صفوف تشکیال  دلخواه

 د.  یمی گرد
 

جنبه از واقعیت  تازه آنچه در باال گفتم یک  

دیگر   واقعیت  مبلغین  برخوربود.  خود  د 
با درک اصالت جمهوری اسالمی بود. آنها  

در   حتی  خلق  فدائی  چریکهای  حقانیت  و 
علیهروزنا خود،  کثیراالنتشار  های  ما    مه 

می دادند که  می نوشتند و این طور جلوه  

هستیم و می خواهیم    ا "عاشق سالح"م

اوایل  در  که  کنیم  مبارزه  شکل  همان  به 

اصال متوجه گویا  می کردیم و کال     50دهه  

ارتجاع   بنابراین  نیستیم.  شرایط  تغییر 
اسالمی  نیروهای   جمهوری  همانند 

اپورتون ما یستسیاسی  کردن  دور  برای   ،
توده  کار  از  به  را  خود  تالش  می    ها همه 

را   برد ما  میان    تا  کل  در  و  هوادار  جوانان 
ها چپ    ،توده  بسیار  سیاسی  جریان  یک 

را  این  دهد.  جلوه  آنارشیست  و  هم    رو 

چه توده   در آن زمانفراموش کرد که  باید  ن
مبلغین   چه  و  ها  اسالمی ای    جمهوری 

کوبیدن   خلقبرای  فدائی  البته  )  چریکهای 
ما  (دروغ گوئی هایشان ائیوسر با پذیرش 

با   و ی  که  "فرقان"را  بود  جریان مذهبی  ک 

بود،   زده  رژیم  از  مقاماتی  ترور  به  دست 
مقایسه   البته  که  کردند  می  ای  مقایسه 

بود.  مع مخالفین    الفارق  همه  خالصه، 
  چریکهای فدائی خلق در تالش بودند تا به 

و   ما  تشکیالت  اتوریته  شده  طریقی  هر 
اش انقالبی  مردم    مشی  میان  در  را 

دار  کمرنگ   خدشه  مو  مجبور  سازند.  به  ا 

گرفته  ما  از  زیادی  انرژی  که  بودیم  مقابله 
مثال   می مبارزه  شد.  تئوری  با  مخالفت 

چمسلح که  انه  بود  کرده  پیدا  ابعادی  نان 
بر مبار را  ای  گسترده  ایدئولوژیک  زه 

نمود سازمان   تحمیل  تا  ما  مبارزه  این  در   .

داش امکان  که  تشریح  جائی  به  ما  ت 
ژی  استراتمورد    نظرات خود و روشنگری در

این   اما مسأله  پرداختیم.  مبارزه مسلحانه 
وارد   شدند  نمی  حاضر  مخالفین  که  بود 

یک   پرولتری  مبارزمیدان  ایدئولوژیک  ه 

این   به  پرداختن  حال  هر  در  و  شوند، 
ا مسائل   از  باید صرف  بخشی  که  ما  نرژی 

ر شد  می  هایمان  نیرو  به  سازماندهی  ا 
 خود مشغول نمود. 

 
وضیح این که  ر ت، د فوق  جدا از عوامل 

هواداران   میان  از  زیادی  نیروی  چرا 

به   خلق  فدائی  چریکهای  سازمان 
نپیوس ما  اشتباهات  باید  تند،  سازمان 

که  هم  را  خودمان   بکنم  بدون  ذکر 
امر  شک   این  بود در  م   موثر  عتقدم  و 

کامل   بحث  این  آنها  به  پرداختن  بدون 

از جمله نواقص کار ما این    نمی شود.
ام  همه  از  که  که  بود  تسهیل  کاناتی 

آنها را    بعد از قیام بهمن  شرایط مبارزه 
نبردیم.   سود  بود  نموده  پذیر  امکان 

ما  نمون  برای  غیر ه  برگزاری  از    به 

گفتگو    و  متینگ مهاباد از جلسات بحث
به   متینگ  گذاشتن  یا  ها  دانشگاه  در 

استفاده   مختلف  های  مناسبت 
که    دیم  نکر عمومی  تریبونهای  از  و 

آنها   موقتی  برقراری  شرایط  آن  در 
ت برای  بود  ترویج  امکانپذیر  و  بلیغ 

استفاده   خود  نظرات  تر  گسترده 

بد  نکردیم هیکه  تردیدی  ون  اشتباه  چ 
قابل    بود. انرژی  باید  ما  همچنین 

صرف  مال را  ای  جذب حظه  و    نزدیکی 
آزادیخواه   های  نیرو  و  روشنفکران 

ک می  بعداً  جامعه  اتفاقاً  که  ردیم 

آنها در برخورد  معلوم شد که برخی از 
ما هم   با  جامعه  روز  واقعیت های  به 

بودند.   اشتباهات  موضع  از  دیگر  یکی 
اثر   که  رشد  ناگواما  در  را  خود  ر 

ت این بود که  سازمان ما به جا گذاش 
ر درون تشکیالت از سازماندهی یک  د

ماندیم.   باز  جدی  ایدئولوژیک  مبارزه 

در    این  بتوانیم  که  آن شد  از  مانع  امر 
ب  عمل  می  جهت  که  هائی  شعار  ه 

و   با  دادیم  رابطه  در  به طور مشخص 
ها   توده  مسلح  برنامه  سازماندهی 

تن را  و    نیمظیم ک مشخصی  آگاهانه  و 

در حد توان برای عملی کردن آن گام  
شد رداریمب معلوم  بعداً  که  این  کما   .  

این شعار    که  مفهوم  اساساً  رفقائی 
ذهنی    را  با  را  آن  و  کردند  نمی  درک 

خگ های  برائی  مغایر  تشکیل  ود  ا 

کردند. می  تلقی  خلق  فقدان    ارتش 
درونی ایدئولوژیک  نتیجه    مبارزه 

در  را  اصولی  انشع  دردناکش  غیر  اب 
این انشعاب که از    .نشان داد  60سال  

به ما تحمیل    از خودمان   رفقائی  طرف 
دو    ،شد هر  ت  طرفعمال  عیف  ضرا 

و   که   اقاً اتف نمود  داد    در شرایطی رخ 

جامعه   های  بر  واقعیت  تأئید  مهر 
شرایط برای رشد  ما زده بود و    نظرات

به طور کلی برای    ما آماده شده بود.  
ا این  که درک  در    مر  عواملی  چه 

ای  توده  با  تشکیالت    تخالف  شدن 

چریکهای فدائی خلق عمل می کرد،  
خود  جای  در  مختلف    و  باید  موارد  به 

   دیگر پرداخت. 
  

آموزشی    :پرسش  برنامه    تاناز 
کردید   کصحبت  مطالعه  و  که   تابها 

جزوات منتشر شده از سوی سازمان  

بخشی از آن برنامه بود. لطفا در باره  
ک توضیح    تابها این  بیشتر  جزوات  و 

 بدهید؟  
گفتم  :پاسخ که  همانطور  مطالعه   بله 

سازمان برنامه   ،انتشارات  از  بخشی 

بود. رفقا  ی  آموزشی  در  فاصله  ما  کوتاه ک 
اشرف   رفیق  با  مصاحبه  از  دهقانی یعنی 

سال    8در  که   تا    58خرداد  شد  منتشر 
در   سیاهکل  یادبود  مراسم  برگزاری 

بهمن همان    رد  اد(کردستان )میتینگ مهاب

بی  جسال  و  کتاب  ده  از  منتشر  ش  زوه 

از  سیارب سازمان، ی    هواداران 
و   کهوان جنوجوانان  بودند  از    انی 

سیاست  دنیای  در  کافی  تجربه 
نبودند   حال و  برخوردار  همان  در 

  آن سازمان   ناآگاهانه به رهبری وقت
داشتند پذیرای    اعتماد  نتیجه  در  و 

تبهکار  و  اپورتونیست  باند  تبلیغات 
سازمان که  .بودند  رأس  خصوص   به 

د سازمان  بر  حاکم  منحط  ر  رهبری 
سازمان گذشته  تمام  که  ،  حالی 

انقالبی ارزشهای   تئوری  و  آن 
مبارزاتی چریکهای فدایی خلق را رد  

جر بودند  این أکرده  علنی  اعالم  ت 
توده به  مردم    واقعیت  و  های هوادار 

را نداشتند و هنوز این گونه جلوه می 
انقالبی   خط  به  اعتقاد  با  که  دادند 
  سازمان در حال "تکامل" آن هستند.

ه و   فریبکاران این تالش های    همه  خ ب
گرانه به    حیله  گرایش  توانست  نمی 

هوادار بین  در  را  مبارز سازمان  اما  ن 
 محدود نکند.
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که جهت اطالع نسل جوان در اینجا    کردیم
برم  می  نام  آنها  کتابها    .از  آن  و  مطالعه 

سال  هم    جزوات شرایط  درک  و    58برای 
ب پی  به  هم  چریکهای  ردن  که  شرایطی 

را   را مجبور ساخت صف خود  فدائی خلق 

در کرده  النه  اپورتونیستهای  صف   از 
مواضع  سازم افشای  به  و  ساخته  جدا  ان 

برخیزند،سازش  آنها  کامال     کارانه  تواند  می 
در آن نوشته ها در عین حال  مفید باشد.  

نات لب نقد نظرات و اعمال جریااغلب در قا
در ر  اپورتونیست  مسائل  با  و  رابطه  وز 

واقعیت   تشریح  به  ای،  توده  های  خیزش 

پرداخته  گذشت  می  جامعه  در  که  هائی 
به  . به همین خاطر مطالعه آنها را  ه بود شد

چون از این    وانان مبارز پیشنهاد می کنم ج
توانست هم   درکی عینی    طریق خواهند 

هایاز   دوره    واقعیت  هم    پیداآن  و  بکنند 

را از    سازمان ما  اصلی ببینند که چه خط ف
دست اندرکار سازشکار  نیروهای سیاسی  

   آن دوره متمایز می کرد.
اینجا   تعدادی    از  ،انتشارتاریخ    یبترت به  در 

 برم.   کتابها و جزوات نام می  آن از
مجلس   -1 در  شرکت  چرا 

فریب   "خبرگان"  فرمایشی 

 ،  58توده هاست! مرداد 
ب -2 مصاحب نگاهی  رفیق  ه  با  ه 

 ، 58مرداد  ، اشرف دهقانی
مبارزه  بارر  د  -3 تئوری  ه 

 58مرداد  ، مسلحانه

و   -4 مسلحانه  مبارزه 
اول(ا )جلد    ، پورتونیستها 

   58 داد مر
 58مهر  ، رفقا  با  نیسخ -5

کمیته  کسانیک  -6 خطاب  مورد  ه 

قرار   توده  حزب  خائن  مرکزی 
فدائی   چریکهای  اند،  گرفته 

 58آذر  خلق نیستند! 
طبقاتی -7 پوشش    سازش  زیر 

دی     ،مبارزه ضد امپریالیستی
 58ه ما

 58دی  ، سه رساله  -8

 58بهمن  ، بورژوازی لیبرال -9
پیام چریکهای فدائی خلق به    -10

دو  تاریخ   مناسبت   19ی  روز 
 57بهمن   21و    49بهمن  

قدرت  ) ماهیت  از  تحلیلی 

 15دولتی پس از قیام بهمن(  
 58دی 

  
از   کتابهاانتشار  جدا  و  جزوات   در   ،این 

شده  فاصله نیز   یاد  زیادی  های  اعالمیه 
که   شد  نشاندهنده  داده  یک  هر  مطالعه 

در   ما  و موضع  سال  آن  رویدادهای  قبال 

با موضع  این  آشکار  ها    تفاوت  و تحلیل 
آن  ضع  موا سازشکار  می  دوره  نیروهای 

در کتابی  را  این اعالمیه ها  بعدا  ما  باشد.  
فدائی   چریکهای  های  "بیانیه  عنوان  تحت 

تا   منتشر  58بهمن    19خلق   که    کردیم" 

در سایت سیاهکل در    این کتاب هم اکنون
این فعالیتها به    ترس همگان قرار دارد.دس

بارز ی صادق و منوبه خود بخشی از نیروها
باعث  و  نمود  ما  تشکیالت  جلب  را 

 گسترش صفوف ما گردید. 

مهر   از  که  کنم  اضافه  رفقای    ، 58باید 

"خبر انتشار  به  شروع  نیز  نامه مازندران 

زن گزارشات  حاوی  که  کردند  ده  مازندران" 
چهار ای   و  مازندران  در  مردم  مبارزات  از 

 ه کشور بود.   گوش
 

ن  :پرسش  "خبر  باره  در  امه  لطفا 
 یشتر توضیح بدهید.ان" ب مازندر 

در    :پاسخ نشریه  این  شماره    22اولین 

مازندران    1358مهر   رفقای  ابتکار  به  و 
ط از  توان  می  هم  االن  شد.  ریق  منتشر 

  د کراینترنت برخی از شماره های آنرا پیدا  
مطالعه   و و  نشریه  این  به  نگاهی  خواند. 

مندرج  خبر گزارشات  و  وجود ها  از  آن    در 

شهرهای  با    هنشریاین  وسیع    ارتباط
حاوی  این نشریه  مختلف حکایت می کند.  

هواداران   برای  مشخصی  های  رهنمود 
که   اسنادی  انتشار  با  و  بود  تشکیالت 

ه فعالیت  وادار  رفقای  و  کار  های  محل  از 
خود فرستادند   مبارزاتی  می  در    ،برایش 

فاسد  افشاگری علیه سردمدا و  دزد  و  ران 

اسالمی  سرکوبگر   بود.  جمهوری  فعال 
مازندران  انتشار    تجربه داد  خبرنامه  نشان 

نیز   نشریه  و این  نشریه  هر  همچون 
در جریان حرکت رشد  دیگر  فعالیت انقالبی  

ن جذب  با  و  امکانات  کرده  جدید  های  یرو 

شماره  وقتی ما    می بخشد.  خود را فزونی
اول این نشریه را با آخرین شماره های آن  

نیم کامال  مقایسه می ک  60در خرداد سال  
ء کیفیت کار برایمان آشکار می شود.  ارتقا

ضمن   خود  در  رشد  جریان  در  نامه  خبر 

م هائی  نامه"  به "ویژه  که  کرد  می  نتشر 
ب رابطه  در  و خصوص  کار  وضعیت  تشریح  ا 

کارگرا بامبارزه  خیلی  آ   ن  و  موزنده  ارزش 
 . ندبود

 
اینکه    :پرسش  به  توجه  با  واقع  در 

کردید  نمی  منتشر  ارگانی  به    شما 

می  مازندران    کهرسد    نظر  حبرنامه 
کرد می  ایفا  را  نقش  درست  این   .

 ؟ است
در آن زمان ما به خبرنامه به مثابه    پاسخ: 

کر  نمی  نگاه  سازمان  اگر ارگان  اما  دیم. 

عملکرد هر  یکی از وظایف ارگان را انعکاس  
بگویم    تشکیالت باید  پاسخ  در  بدانیم 

نقش   این  عمال  حدی  تا  مازندران  خبرنامه 
می ایفا  فعالیتهای  نمود  را  بیشتر  تقریبا   .

ق تشکیالت چه در کردستان و چه در مناط

شد.   دیگر می  منعکس  نشریه  این  از    در 
نشریه این  در  دیگر  مبارزه    ،سوی 

دیگر تفکرات  و  جریانات  با  نیز   ایدئولوژیک 
و   مثبت  خود  جای  به  که  رفت  می  پیش 

این  سازند  مطالب  به  نگاهی  با  بود.  ه 
ک هر  متونشریه  فورا  که   جه میس  شود 

از اشکال گوناگون مبارزات توده ها و  دفاع 

جمهوری    ماهیتافشای   مردمی  ضد 
سازماندهی   ضرورت  بر  تاکید  و  اسالمی 

ه ها جهت پیشبرد امر انقالب از  مسلح تود
اصلی های  ب   رکن  بود.  آن  گذارید  فعالیت 

نشریه   این  اصلی  شعار  که  کنم  تاکید 

مبارزات   جریان  در  در:"باید  ها  هر    توده 
باشدش که  سطحی  و  و    کل  داشت  قرار 

البته در کنار    این شعار  .داد" بود   آنرا ارتقاء
شعار،   سوی  این  به  "پیش  شعار 

و " زنده باد  سازماندهی مسلح ت وده ها" 
مسلحا تنهمبارزه  که  رسی نه  راه  به  ا  دن 

است"  مجموع  آزادی  در  که  بود  تمام    هم 

ن مرحله  وظیفه مبارزاتی تشکیالت را در اي 
میمط اولکرد.    رح  به  به  شعار   خصوص 

می   هشدار  سازمان  دادکه  هواداران 
از   روی  دنباله  با  کمونیستها  که  همانطور 

بی اعتنائی  ند با  مبارزات توده ها مخالف ا

و توده ها  مبارزات  کامال    اريسمولنت  به  نیز 
دارند. و    مرزبندی  خبرنامه  مطالعه 

هند  انتشارات ما در آن سالها نشان می د
چریکهای فدائی خلق  سازمان  یغات  که تبل

همچ و  هایش  همپالگی  و  نین  ایران 

آشکارا   دشمنان شناخته شده حد  چه    تا 
بوده معرفو    ریاکارانه  ما  در  افی  کار به 

به فدایی  هواداران  و  عنوان    عمومی 
کار آنارشیست " به  اعتقاد  فاقد  و   "

ای   توده  و  حد  سیاسی  چه  و دروغ  تا 
 . مغرضانه بود

 

شرایط  برگردبگذارید    :پرسش  به  یم 
که جا خروش  و  جوش  پر  آن سال  در  معه 

داد.   رخ می  آن  در  روز مساله جدیدی  هر 
 برای نمونه در همان ماه هائی که شما در

کنیدجمهوری   می  صحبت  اش  باره 

برگز به  قانون  اسالمی  رفراندم   اری 
اساسی دست  اساسی پرداخت؛ تا قانون  

به را  خبرگان  ارتجاعی  مجلس   پخت 
ب اصطپشتوانه  ره  رسمیت  أ الح  مردم  ی 

قدرت   به  تازه  رژیم  ترتیب  این  به  و  بخشد 
رسیده صاحب قانون اساسی شود. موضع 

 شما در این رابطه چه بود؟ 

روشنه که ما مخالف قانونی بودیم    خ:پاس
بن در  آن که  بند  ها  ،د  توده  پایمال    ،حقوق 

همانطور  منافع   بود.  گشته  دولتی   قدرت 
دانن می  همه  ش  د که  از  های    اهکاریکی 

قانون "والیت    این  اصل  به  دادن  رسمیت 

توده   به  آشکاری  به  که  اصلی  بود.  فقیه" 
قدرت   مقابل  در  شما  اراده  گفت  می  ها 

فا باشد.  حاکم  می  ارزشی  گونه  هر  قد 
این بود که    قانوندگان این  تدوین کنن ابتکار  

سرمایه   گسیخته  لجام  دیکتاتوری  برای 

وابسته   اداری  بر  تایحاکم  که  ی  زمان  ران 

ین چریکهای  همه مخالف  ]در آن زمان[
به تا  بودند  تالش  در  هر    فدائی خلق 

و   ما  تشکیالت  اتوریته  شده  طریقی 
اش انقالبی  مردم   مشی  میان  در  را 

سازند. ما مجبور و خدشه دار  کمرنگ  
بودیم که انرژی زیادی از ما  به مقابله  
مخالفت با تئوری  شد. مثالً  گرفته می 

پیدا  ابعادی  چنان  مسلحانه  مبارزه 
م که  بود  ایدئولوژیک کرده  بارزه 

سازمان   بر  را  ای  تحمیل  گسترده  ما 
. در این مبارزه تا جائی که امکان  نمود
و داش خود  نظرات  تشریح  به  ما  ت 

در  مبارزه    روشنگری  استراتژی  مورد 
این  مس مسأله  اما  پرداختیم.  لحانه 

شدند  نمی  حاضر  مخالفین  که  بود 
ایدئولوژیک  مبارزه  یک  میدان  وارد 

در هر حال پرداختن  پرولتری شوند، و  

نرژی ما که بخشی از ابه این مسائل  
هایمان   نیرو  سازماندهی  صرف  باید 

 ا به خود مشغول نمود. می شد ر
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دارد سلطه  دیکتاتوری    ، که  در  اعمال  هم 
همانطور که در دوره   -ناگزیر استکشور ما 

بود پدرش  و  دوخته     -شاه  مذهبی  لباس 
و فقیه  بودند  "والیت  نام  تحت  ارائه  آنرا   "

اتفاقا  والیت فقیه که    ،این ترتیب  کردند. به

هیچگونه  مذهب شیعه  و  اسالم  تاریخ  در 
وان بنیاد به عنای نداشت    سابقه تاريخی 

قانون  ديکت این  در  وابسته  بورژوازی  اتوری 
به  توجه  با  کرد.  پیدا  قانونیت  اساسی 

اسالمی جمهوری  از  ما  را   تحلیل  آن    که 
  ، ده امپریالیستها می دانستیم دست نشان

را بادر  اساسی    بطه  قانون  پرسی  همه 

تاریخ   در  ما  بود.  روشن  ما  موضع  هم 
ماه   آذر  صد  58ششم  اعالمیهبا  ای    ور 

با تحریم رفراندم، هیئت حاکمه   حت نام "ت
"  را در پشبرد مقاصد ارتجاعیش رسوا کنیم

که   حاکمه  هیئت  رفراندم  تحریم  خواهان 

بو آذرقرار  دوازده  و  یازده  در  برگزار    58د 
شدیمشود در  ،  هم  .   اعالمیه  این 

اش   دسته  دارو  و  خمینی  های  فریبکاری 
واق این  و هم  بود  توضیح  عیت  افشاء شده 

بود  داده   اساسی  شده  قانون  بند  بند  که 
خبرگان مجلس  جهت  نه  ،  دستپخت  در 

ستمدیدگان انقالب    منافع  های  توده  و 

شاه،  رژیم  علیه  در    کهبل   کننده  عکس  بر 
امپر روابط  تحکیم  قرار یالیستراستای    ی 

 . دارد
 

تسخیر   دنبال  به  که  بود  این  واقعیت 

در   آمریکا  دس  ،آبان  13سفارت  و  ته  دار 
به  رایط  شخمینی   مردم  کشیدن  برای  را 

مارگیرپا های  صندوق  مساعد  یشان  ی 
دیده و می خواستند تا تنور گرم است نان 

ی را صاحب خود را بپزند و جمهوری اسالم 

ک خصوص  به  کنند.  اساسی  با قانون  ه 
بازرگاناستعف دولت  پرستی    ،ای  سر 

وزارت کشور به عهده رفسنجانی گذاشته  
که   بود  دشیاد این  شده  را  کی    ه اشت 

دهد.   جلوه  روز  را  وزارت    همچنانکهشب 
  75کشور با آمار سازی از شرکت بیش از  

قانون اساسی   و  داد  گزارش  در صد مردم 

ر نتیجه  )  مثبت ای  را  ونیم  نه  و   ( 99/ 5نود 
پرسی    ت کننده در همهدرصد مردم شرک

 اعالم نمود.  
 

که   بود  استمرار  روشن  سرمایه  با  نظام 

وابسته   تداومداری  با    سلطه   و 
در در    کشور،  امپریالیستی  قدرت  تمرکز 

الزامی   دیکتاتور  یک  اتفاقا   دست  بود. 
اساسی   قانون  کنندگان  امر تدوین  این  به 

واق وکامال  بودند  در   ف  را  اساسی  قانون 
دوین کرده  همین منظور ت  استای پاسخ بهر

را  بودند.   دیکتاتوری  ضرورت  تحت    آنها 

فقیه   والیت  ای عنوان  قان در  اسن    اسی ون 
امر    رحط این  و  بودند  تاریخ  کرده  در  که 

تاريخی   سابقه  شیعه  مذهب  و  اسالم 
برخی  نداشت   در دست  آیت موضوعی  از 

دیگر   های  با   ابراز برای  للا  خود  مخالفت 

گرد مش  ید.خمینی  طور  مخالفت به    خص 
با با  شریعتمداری  رابطه  در  اصل    خمینی 

ب  110 فقیه"  "والیت  یعنی  مزبور  اال قانون 
. تمداری رسما اعالم کرد که شریع  گرفت 

قانون اساسی اختیارات مردم را     110اصل  

 . از ملت سلب کرده  است

 

بود   پرسش:  دسته    روشن  و  دار  که 
مخالفتها  خم این  نمی  ینی  تحمل  را 

و   داکردند  کمی  دلیل  ه  نیم  همین  به 
حمله   قم  در  شریعتمداری  خانه  به 

باعث تشدید  کردند  ت  اختالفا  که خود 

ش آمده در  ز مسائل پی یکی ااین    .شد
بود که سازمانهای سیاسی   آن دوره 

ایفای   و  گیری  موضوع  به  مجبور  را 
می  رابطه  این  در  لطفاً    نقش  کرد. 

   ح دهید.در این مورد توضی اندکی

ده  پاسخ: حدود  از  در  که  قدرت    ماهی 
و دسته   او و دار ،گیری خمینی گذشته بود

ه به  که  بودند  داده  نشان  وجه  اش  یج 
به تمرکز   هیچ مخالفتی کهتند  ر نیسحاض

قدرت مورد نیاز دیکتاتوری حاکم خدشه ای  
دلیل   کند وارد   همین  به  کنند.  تحمل    را 

اقامت   محل  به  خمینی  طرفداران 

حشریعت  و  کرده  حمله  قم  در  تی  مداری 
محافظ   پاسداران  از  کشتند.  یکی  را  وی 

گرفتن  باال  به  امر  این  طبیعی  بطور 
ط شراعتراضات  به یعتمد رفداران  که    اری 

مسلمان  خلق  جمهوری  حزب  در  خصوص 

منجر شد.   بودند  این  متشکل شده  حتی 
این  انجامید.  عتراضات در تبریز به درگیری  ا

در   هم  که  را  بگویم  این  ه  بحاشیه  رغم 
و   کشور  ه  باعتراضات  وزارات  اینکه  رغم 

جمله   از  ها  برخی شهر  در  که  کرد  اعالم 
همه برگزاری  تبریز  م  در  با  شکل  پرسی 

سازی  م آمار  با  هم  باز  اما  شده  واجه 

که شدند  درصد   مدعی  ونیم  نه  و    نود 
همه   (5/99) در  کننده  شرکت  مردم 

ب داده  پرسی  رای مثبت  قانون اساسی  ه 
 اند.  

 

اختالف  گیری  اوج  ش   با  و  ریعتمدبین  اری 
آن   خمینی، سازمانهای سیاسی فعال در 

مر  دوره مجبور به موضعگیری شدند و این ا 
ب  باعث شد مواضع سازشکارانه  تا  دیگر  ار 

نمایش   به  خمینی  از  دفاع  در  را  خود 

و  بگذارند.   خمینی  عملکرد  اینکه  با 
از    ریعتمداری ش تفاوت اساسی نداشت و 

اسالمی   جمهوری  گیری  قدرت  زمان 

ه شریعتم سیاستهای  داری  از  مواره 
و   کارگران  علیه  خمینی  سرکوبگرانه 

ک پشتیبانی  ستم  تحت  بود خلقهای  رده 
سازمانهاب  اغلا  ام را    این  شریعتمداری 

برای  محکوم و خمینی را تأئید کردند. مثال   

د کرده  النه  اپورتونیستهای  رهبری  نمونه  ر 
برای توجیه  سازمان چریکهای فدائی خلق  

خود   بکرنش  خمیننسبت  ابتدا    ،ی ه 
نماینده   را  بورژوازی"خمینی  یا  خرده  و   "

سنتی" بورژوازی  دا  "خرده  و جلوه  ده 
ینده  م اینکه شریعتمداری نماا اعالب  سپس 

باشد   می  لیبرال  بورژوازی  یا  و  بورژوازی 

ی به  وی را محکوم نموده و از خرده بورژواز
اصطالح ضد امپریالیست پشتیبانی کردند.  

با   یت این ر واقع در حالیکه د تحلیل اساسا 
نه   نداشت.  انطباق  جامعه  عینی  اوضاع 

بورواز  خرده  نماینده  نه خمینی  و  بود    ی 

تمداری لحظه ای از حمایت از ارتش  شریع
سرکوبگرانه   سیاستهای  و  مردمی  ضد 

  ان د. رهبرخمینی و دولت کوتاهی کرده بو
آذر  اعالم کردند که آنها   18در  سازمانین  ا

پشتیاز   و  شریعتمداری  نکرده  بانی 
کهمع و  "تنها    تقدند  آمریکا   امپریالیسم 

جمهوری   حزب  از  دار  سرمایه  طبقه 

خلقاسالم  پشتیبانمسلم  ی  می  ان  ی 
حالی  کنند". که  که    در  بود  این  واقعیت 

در  آمریکا  امپریالیسم  و  امپریالیستها 
دار  گوادلوکنفرانس   گرفتند  تصمیم  و  پ 

برسد قدرت  به  خمینی  این    دسته  در  و 

در    فاصله درست  خطوط  خمینی  راستای 
حرکت  امپریالیستها  سوی  از  شده  دیکته 

ه شریعتمداری  و  حمکرده  وی  از  ایت م 
چرا  ک که  نبود  معلوم  نتیجه  در  بود.  از  رده 

اپورتونیست  رهبری  یکی    سازمان  نظر 

دیگری   و  بورژوازی  خرده  نماینده  نماینده 
 بورژوازی است! 

 
آ   پرسش:  از  پس  دانیم  شکار  می 

اختال شریعتمداشدن  بین  و  ف  ری 
صحنه   وارد  هم  تبریز  مردم  خمینی 

ات  مبارزه شدند تا جائی که مردم ادار

ر اشغ دولتی  به  ا  اوضاع  و  کردند  ال 
که   شد  حاکم  رژیم  ضرر  به  ای  گونه 

کردن   آرام  برای  شد  مجبور  خمینی 
شریعت دیدار  به  و  اوضاع  برود  مداری 

برای   را  هیاتی  هم  انقالب  شورای 

آمذ ایجاد  و  تبریز  اکره  به  رامش 
می  .فرستاد گفته  که    حتی  شد 

شورش   این  در  فدائی  چریکهای 
لطف داشتند.  م دست  این  در  ورد  ا 

 یشتر توضیح دهید؟ ب
شریعتمداری    پاسخ: گفتم  که  همانطور 

ماده   علیه  اساسی    قانون  110رسما 

موضع فقیه  والیت  این    یعنی  در  گرفت. 
بودند که  تبریز که متوجه  میان مردم مبارز 

انقالبی که صورت گرفته بود رژیم  علیرغ م 
نفع   به  مثبتی  کار  هیچ  های  حاکم  توده 

انجام س  تحت ستم  دهد  کرنمی  دند  عی 

است مرتجع  للا  آیت  دو  بین  تضاد  فاده  از 
عل  خودشان  اعتراض  و  مخالفت  و  یه کرده 

را نشان    بود  در راس آن رژیمی که خمینی  
که   بود  خاطر  همین  به  آگاه دهند.    ، مردم 

تج به  و حدست  زده  ادمع  دولتی  اتی  رات 

رادیو تلویزون    ،را اشغال کردند. در این میان

 
جمهوری  از  ما  تحلیل  به  توجه  با 

را  اسالمی آن  نشان  که  ده  دست 

دانستیم می  رابطه    ،امپریالیستها  در 
هم   اساسی  قانون  پرسی  همه  با 

تا در  ما  بود.  روشن  ما  ریخ  موضع 
با صدور اعالمیه ای    58ششم آذر ماه  
" نام  هیئت    تحت  رفراندم،  تحریم  با 

حاکمه را در پشبرد مقاصد ارتجاعیش 
کنیم رفراندم  رسوا  تحریم  خواهان   "

که حاکمه  بو  هیئت  و  قرار  یازده  در  د 
، شدیم.  در برگزار شود  58دوازده آذر

های   فریبکاری  هم  اعالمیه  این 
شاء شده خمینی و دارو دسته اش اف 
واقعیت   این  هم  و  داده  بود  توضیح 

بود   اساسی شده  قانون  بند  بند  که 
در جهت  نه  ،  دستپخت مجلس خبرگان

و توده های انقالب    منافع ستمدیدگان
رژیم علیه  بر عکس   کهبل  شاه،  کننده 

یالیستی  در راستای تحکیم روابط امپر
 .  قرار دارد
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زاده   قطب  آن  که  ای  رببود  سرپرست 
مردم   با  علیه مقابله  شایعاتی 

  ، این امر   البته  داد کهشریعتمداری انتشار  
 نمود.   بیشتر متشنجاز آنچه بود را  جو

 

روز همان  یعنی    ،در  پرسی  آذر    12همه 
زیادی   متعداد  گزارشات  ردم  از  برخی  که 

هزار نفر اعالم نمودند در    20آنها را بیش از  
راد ساختمان  تلویزیومقابل   تبریو  یز  ن 

دست به تجمع زده و در حالیکه می گفتند  
  به هیچ حزب و دسته ای وابستگی ندارند 

درو اخبار  رادیو  علیه  غ 

در    یزیون شعار می دادند.تلو
مبارزات   این  روز  اثر  سه  دو 

بعد قطب زاده مجبور به ترک  
کنترل  را و  شد  تلویزیون  دیو 

که   به شورائی  این دستگاه 

ده بودند  خودشان درست کر
این  گردید  اگذارو اما   .

خاموش   باعث  اقدامات 
تبریز   مردم  اعتراضات  شدن 

و   اسالمی  نشد  جمهوری 
شد  مجبور  بعد  روز  سه    دو 

هیاتی شامل مهدوی کنی،  

صدر را  دکتر سحابی و بنی  
به  ج آرامش  برقراری  هت 

 . تبریز بفرستد
 

ماه    19در   خمینی  ،  آذر 

شورای    به  خطاب  سخنانی 
را تاسیس  تلویزیتازه  ای دیو  و  ون  کرد  در  راد 

رسما از چریکهای فدائی خلق  این سخنان  
از م سببین اوضاع تبریز نام  به عنوان یکی 

خطاب   وی  کرده  برد.  گفت:"اعالن  آنها  یه 

فرقا گروه  که  متصل شد،  اند  ما  به  هم  ن 
متصل  ما  به  هم  خلق  فدائی  چریکهای 

چریکهای   هستند؟  کی  فرقان  گروه  شد. 
هر  و  آدمی  هر  اند؟  کی  خلق  فدائی 

چه   فهمیدکه  رفقایش  از  باید  را  گروهی 
چه   اینها  بفهمیم  هستندتا  کاره کسانی 

رفقهستند".   که  داشت  واقعیت  ای  این 

در  فعاالنه  خلق  فدائی  چریکهای  هوادار 
در  م سعی  و  داشته  حضور  مردم  یان 

جمهوری   علیه  مردم  مبارزات  ارتقای 
اسالمی داشتند بدون این که رابطه ای با  

اما  باشند.  داشته  مسلمان  خلق  حزب 

این   که  داد  می  نشان  خمینی  سخنان 
ا دادن  قرار  با  فدائی  شیاد  چریکهای  سم 

  ترور   که دست به چند  خلق در کنار فرقان  
ب زده  حاکم  رژیم  را  علیه  شرایط  دارد  ود، 

توده ها مهیا هر چه بیشتر  برای سرکوب  
به دنبال این دروغها بود که چند  می کند.  

آذربایجان   استادار  غروی  مهندس  بعد  روز 

:"سازمان   که  شد  مدعی  شرقی 
فدا چریکهای  و  حوادث  پیکار،پیشگام  ئی 

زدند". دامن  را  پیشگام    منظور   تبریز  از 
دانش  چریکهای سازمان      جوئیبخش 

در   بود.  شده  اپورتونیست  خلق  فدائی 

و هم   این سازمان  که هم  سازمان  حالی 
پیکار به نفع رژیم خمینی و علیه توده های  

اما کردند.  می  فعالیت  تبریز  دست    مبارز 
در میان تعدادی که    بعدا  هم  اندرکاران رژیم

محاکمه   حوادث  این  مسبب  عنوان  به 

چریک فدائی و دو    4عالم کردند که  شدند ا 

سازمع نیروی  ضو  سرباز  یک  و  پیکار  ان 
دارد. وجود  توان    هوائی  می  که  همانطور 

تسهیل   برای  ها  شانتاژ  این  همه  دید 
نیرو های مخالف   و  مبارزات مردم  سرکوب 

   خمینی بود.  

 
مطالبی به  هاکه    نگاهی  این    پیکاری  در 

می  زمینه   نشان  روشنی  به  اند  نوشته 
آنهاد که  مخالف   هد  اول  روز  از    اساسا 

کما این که    . ات مردم در تبریز بودنداعتراض
بدون توجه به خواست ها و  در نشریه خود  

تبریز   مردم  که:اعتراضات  بودند    نوشته 

دیگر  در  آرامی  نا  و  تبریز،  اخیر  "حوادث 

آذربایج آنکه  نشانی  شهر های  از  قبل  ان 
ه ستم  از مبارزات انقالبی خلق ترک بر علی

ناش باشد  داشته  ملی  و  از  طبقاتی  ی 
حاکم تض طبقات  های  درگیری  و  ها  اد 

پیکار شماره   ".)ضمیمه  آذر    19  -33است 
باشند  آنها    .(58 داشته  ابائی  که  آن  بی 

وجه  اعالم  آشکارا   هیچ  به  که  بودند  کرده 

حمایت   زات مردم تبریز()مبار  از این مبارزات
عمل   در  که  همانطور  کنند  هم  نمی 

پیکار، در  دند.  نکر نشریه  ضمیمه    همان 
اندرد بودند  کاران آن سازمان    ست  نوشته 

مردم    که: حرکت  که  نیست  "شکی 

مرتجعین   از  حمایت  چتر  زیر  تبریز...وقتی 
می   انداخته  براه  آنان  طراحی  با  و  لیبرال 

با منافعشود، در مسیری متض توده ها   اد 
گرفته   مورد  قرار  تواند  نمی  طبیعتا  و 

کمونی دمکرات  حمایت  انقالبیون  و  ستها 
شود"  و.  واقع  مردم  اما  که  بود  آن  اقعیت 

فرصت  از  درستی  به  تبریز  آگاه  و  مبارز 

بین   تضاد  از  ناشی  آمده  پیش 
شریعتمداری و خمینی استفاده کرده و به  

بودند.   آمده  مبارزه  واقع  صحنه  سازمان  در 
مشابه  های  سازمان  و  نمی    پیکار  درک 

اگر   که  ماکردند  های  نبود  نیاز  مردم  دی 

توده   که  نداشت  علیرامکان  همه ها  غم 
کارشکنی   و  حاکمه  هیئت  های  تهدید 

   های اپورتونیستی به مبارزه برخیزند.
 

در   فدائی  چریکهای  داشتن  نقش  باره  در 

ما همواره    تبریز  حوادث که  کنم  تاکید  باید 
که هر کجا توده های مردم به    بودیمگفته  

تو حرکت  و  خیزند  می  بر  ای  اعتراض  ده 
م  می کوشیگیرد ما در حد توانمان  بشکل  

حرکت شرکت کرده و در کنار و هم    آندر  
دوش مردم  جهت درست مبارزه را به آنها 

تحقق    نشان دهیم. برای  توده ها همواره 
های   صحنه خواست  به  خویش  برحق 

و نیروهای سیاسی باید با    مبارزه می آیند

واقعیت این  برخورد    فهم  مردم  مبارزات  با 
ه سازمانهای سیاسی ای که ب  ولی  کنند.

ح مسلمان صرف  خلق  حزب  اعضای  ضور 
جنبش   آن  بودن  در  ارتجاعی  بر  حکم 

دادند  می  مردم  این  اعتراضات  فهم  از   ،
ط مادی  متوجه شرای واقعیت عاجز بودند و  

نارضایتی   به  که  ای 

شده   منجر  مردم 
سازمانها این    نبودند.

از خمینی   دفاع  در  که 
شور  این  مذمت  ش  به 

برای   برخاستند 

رژیمش   و  خمینی 
قائلهوی می    تی 

شدند که اساسا فاقد  
این هم خطای    آن بود.

   دیگر آنها بود.
 

این    پرسش:

که   است  واقعیتی 
آن   های  رویداد  در 

تضاد   تبریز  زمان 
با   خمینی 

هم   شریعتمداری 

کرد. می  حاال    عمل 
اوضاعی چنین  در  نارضایتی    شما  از 

تازه روی رژیم  از  تبریز  کار آمده    مردم 
آنها که  ای  مادی  شرایط  به    و  را 

صحنه مبارزه آورده بود صحبت کردید.  

که   ای  مادی  شرایط  مورد  در  کمی 
 گفتید توضیح دهید؟ 

دم  قبل از هر چیز باید بدانیم که مر  پاسخ: 
سال   در  به  به    57ایران  دلیل  انقالب  این 

به زندگی بهتری دست  که  برخاسته بودند  
کنند. تب  پیدا  رغم  این  به  بیشرمانه  لیغات 

مرتجعین  مردم  سلطنت    روزهای  طلب، 

انقالب برای    در صفایران از زور "خوشی"  
ن شاه  و  بودند.  سرنگونی  ظلم  علیه  آنها 

رژیم شاه   مزدور  استثمار و سرکوب سیاه 
نظام   یک  کردن  قرار  بر  منظور  به  و 

به     فاقد ظلم و ستم  دمکراتیک و مردمی

بودند.   آمده  این میدان  با  ده  اما  نزدیک  که 
ه ها می  تودذشت  می گ   ماه از قیام بهمن 

دیدند تغییر مثبتی در زندگی آنها به وجود  
ز آزادی خبری بود و نه از رفاه.  نه انیامده.  

اسالمی جمهوری  در   سردمداران  هم 
گام   هیچ  که  بودند  داده  نشان  عمل 

مطالبات  و  خواستها  جهت  در    اساسی 

اند. نداشته  بر  دیدن  مردم  می  که مردم  د 
چرخ ا هنوز  به رغم انقالب و قیام بهمن ام

صاحبان   و  داران  سرمایه  نفع  به  مملکت 
مرتجعین    . قدرت می چرخد که  دیدند  می 

شاه   حامی  که  ریش  بودند،  دیروز  امروز 

گرفته  گذاشته دست  به  تسبیح  با    و  ، 
پشتیبانی دولت همچنان در مقام خود قرار 

وضع  تازه    دارند.   گذشت  می  که  روز  هر 
ز دگی مردم بدتر می شد و رژیم جدید حزن

کند    اینکه دعوت  مدارا  و  صبر  به  را  مردم 

ماه   آذر  حوادث  از  قبل  کرد.  نمی    در کاری 
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میوه  گرانی  به  به  تبریز  مردم    ، اعتراض 
آمداخیاب بودندن  شاهدان    ه  گفته  به  و 

بار    آنها  عینی تره  میدان  نشان در  برای 
گرانی،   از  خود  را دادن خشم  ها  هندوانه 

رویدادشکستند.   به  این  تبریز  "جنبش    در 

معروف شد  هائی  هندوانه"  رویداد  چنین   .
که   بود  آن  بیانگر  وجه  بهترین  نیاز های به 

نگرفته   پاسخ  مردم  برای عینی  شرایط    و 
بیایند   خیابان  به  دسته  دسته  مردم  اینکه 

مسلمان   خلق  حزب  اتفاقا  است.  فراهم 
کرد  می  هواداری  شریعتمداری  از  که 

  بر اساس همین واقعیات تالش کرد درست 

خشم و نفرت مردم سوار شده  موج  که بر  
و اعتراض آنها را در جهت خواستها و منافع 

عدم درک  خود کانالیزه کند. از سوی دیگر  
واقع سویاین  از  سازمانهای    یت  بیشتر 

آنهاسیاسی  که    ،  کشاند  آنجا  به  به  را 

بورژوا   بهانه و  خمینی  بودن  بورژوا  خرده 
ی  )بی آن که دلیل واقع   مداریبودن شریعت

این   بیاورند(، برای  خود  تحلیل  اصطالح    به 
  توده های ناراضی از حاکمیت وقت مبارزات  

و   کرده  تخطئه  و   راهرا  خمینی  از  دفاع 
نماینده  جمهوری   عنوان  به  اسالمی 

وابسته   کردندبورژوازی  طی  این    .را  به 

که  ادعائی  هر  رغم  به  عمال  آنها  ترتیب 
 آسیاب دشمن ریختند. داشتند آب به 

ف ت  تشکیال در همان   دائی خلقچریکهای 
"بورژوازی   نام  به  کتابی  انتشار  با  زمان 

پیکار   اپورتونیستی سازمان  مواضع  لیبرال" 

در نمود.  افشاء  لیبرال"    کتاب  را  "بورژوازی 
پور   هیرمن  بیژن  را  که  تاکید    نوشتآن 

که: بود  اگر    شده  فهمندکه  نمی  "اینها 
قیام   برای  اگر خلق  و  نمیداشت  آمادگی 

دم نبود، امکان نداشت  های عینی مرنیاز  

برخیزند.   مبارزه  به   " مردم  های  توده  که 
"هر قیام توده ای    :این ها نمی فهمند که  

»قبل از هر چیز« یک قیام توده ای است.  
و اینکه اگر به علت تضاد های موجود »در  

حاکم برداری  هیئت  بهره  قصد  ای  عده  ه« 
قیام این  باشند   از  داشته  خود  نفع  به  ،  را 

ق گناه  غیر نه  امری  نه  و  است  مردم  یام 

طبیعی و این موضوع هم خصلت توده ای  
 بودن آنرا نفی نمی کند". 

 
گفتید   : پرسش  آنچه  به  توجه    با 

سازشکارانه   مواضع  و  تبریز   حوادث 

سازمانها آن  بیشتر  در  سیاسی  ی 
عاملی زمان   به  این    خود  افشای  در 

 درست است؟  د. سازمانها بدل ش
تشنج آن دوره  در شرایط م   طبیعیه.  :پاسخ

و   داد  می  رخ  زیادی  هیچ رویدادهای  در 
رویدادی نبود که این سازمانها در مقابلش  

درست   ها   موضعی  توده  نفع  به  و یعنی 

آنان   مبارزات  بر عکس  اتخاذ کنند.  پیشبرد 
بو بستری  رویدادی  نمایش  هر  برای  د 

جریانات.   این  مطالعه واقاپورتونیسم  عا 
ن سازمانها و مواضع ای  رویدادهای آن سال

این   که  دهد  می  جمعبندی  نشان 

که  بدون توضیح  امر انقالب    زاکمونیستها  
نق  توان  نمی  حاکمه   قدرت  و ماهیت  ش 

داشت  شرکت انقالب  در  آگاهانه  چقدر    ی 
 واقعی و درست است. 

 

 دارد( )ادامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

های جمهوری  فریبیقیمت سوخت به رغم تمامی عوامافزایش مرگبار  ...  
آن ا نمودن  عملی  توجیه  در  برنامه  سالمی  یک  چارچوب  در  دیگری  گام   ،

می اقتصادی”  “جراحی  سیاست  و  اقتصادی  سوی  باشکالن  از  که  د 
گر جهانی و نهادهای اقتصادی آنان مثل بانک جهانی و  سرمایه داران غارت

اقت در  پول،  المللی  بین  طراح صندوق  ایران  زده  بحران  و  وابسته  ی  صاد 
مرگ سیاست  این  هدف  است.  مطلوبشده  چه  هر  شرایط  بار  نمودن  تر 

ای بازار  در  موجود  طبیعی  منابع  و  کار  نیروی  غارت  و  برای  استثمار  ران 

داران حاکم بر  گر امپریالیستی و پرتر کردن جیب سرمایههای غارتسرمایه
می لفافهایران  با  که  ساختار های  باشد  در  “اصالح”  نظیر  طمطراقی    پر 

ادعای   با  سازی”  “خصوصی  تشویق  و  آزاد”  “بازار  گسترش  و  اقتصادی 
شرایط    ایجاد “رشد اقتصادی” طراحی شده است. این برنامه اهریمنی که 

سرمایه توسط  ارزان  کار  نیروی  و  طبیعی  منابع  غارت  برای  های  را 

می تسهیل  کشورهای امپریالیستی  همه  در  سلطه    سازد،  تحت 
ایرا امپریالیست نظیر  گسترشها  باعث  و     ن  بیکاری  و  فالکت  و  فقر 

توده که  جایی  تا  گشته  غیره  و  فحشا  و  خوابی  قبر  و  های  گرسنگی 
 . شکم خود به زباله گردی روی آورده اندفرودست برای سیر کردن  

 
  یاد جانباختگان این قیام مردمی را پاس داریم و فداکاری این توده عظیم به 

را این    پا خاسته  در صحنه  مبارز  جوانان  به  کنیم.  گذاری  ارج  توان  تمام  با 

های اخیر به طور  های سالپیام مهم مبارزاتی که صحتش در تمام خیزش
ا برسانیم که در مقابل یک حکومت تا بن دندان مسلح  آشکار ثابت شده ر

  فهمده را میتابد و تنها زبان زور و گلولرا بر نمی   که کمترین ندای مخالف 
و  باید به سازمان  با یک برنامه مناسب  و  پرداخت، متشکل شد  دهی خود 

مبارزه،   اتحاد،   ، تسلیح  “تشکل،  پرچم  زیر  پرداخت.  نبرد  به  موثر  سالح 

را  پیروزی”   پیروزی  انداز  چشم  و  کنونی  دالورانه  مبارزات  پیشروی  امکان 
د. تشکیل  آمده قرار داهای به میدان  توان فراهم نموده و در مقابل تودهمی

سیاسیهسته همان  -های  یا  پارتیزانی  عملیات  به  زدن  دست  و  نظامی 
چریکی، گام نخستین برای پاسخ به ضرورت شکستن بن بست کنونی و  

موازن میلیون تغییر  نفع  به  شدگانیه  استثمار  از  تن  هدف  ها  با  که  ست 
با زور  مقابله  اند.  بر خاسته  ه  یافتسازمان   براندازی نظام ضد خلقی حاکم 

نیروی   تجهیز  و  قدرت  سازماندهی  مسیر  در  سرکوبش  نیروی  و  حکومت 

توده برافکن  زحمتبنیان  و  کارگران  رهایی  راه  تنها  متحد  ی  کشان  ها 
  .ماست

 
خار تودهدر  قیام  از  دفاع  کشور،  از  به  ج  رسیدن  برای  که  رنجدیده  های 

بر  آزادی”  و  کار  و  “نان، مسکن  آن  در  آزادی که  تضمی جامعه  ن  ای همگان 

مبارزاتی مبرم  وظیفه  یک  باشد  صدای  شده  توان  حد  در  و  برخیزیم  ست. 
اهریمنان حاکم را به گوش جهانیان   با  آنها  پیکار  پیام  و  این قیام  رزمندگان 

 . رسانیم و آنان را در مسیر نابودی اهریمنان حاکم یاری دهیمب
 

 ت: از طریق لینک زیر قابل دسترسی س   این مقاله متن کامل 

های فدایی  چریک  -برخاسته است!  "دیزا توده گرسنه برای ”نان، کار، آ 
  (siahkal.com)خلق ایران
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در هفته های اخیر بطور مداوم  شاهد اوج  

اعتصابا تر  گسترده  چه  هر  در گیری  ت 

ه بخش  عرصه  و  کارگری  گوناگون  ای 
آمریکا هستیم   بزرگ  در شهرهای  خدمات 

بدرستی   را  اکتبر  ماه  که  جایی  تا 
اباتی  که در  ، اعتص"استرایکتبر" می نامند

و اقتصادی  بحران  باالی  ارقا  شرایط  م 
بیکاری در سطوح مختلف اجتماعی نشان  

و زحمتکشان به حقوق  آگاهی کارگران  از 

شرا در  کهخویش   دارد  در   یطی  جامعه 
خود پس  روال حرکت  ساختن    "عادی"حال  

می    ماه  18از   کرونا  بیماری  با  درگیری 
بیش  اعتصاب  .  این اعتصابات شامل  باشد

"کال کارخانه  در  شاغل  کارگر  هزار  و    گزاز 

از  نبیسکو بیش   ، کارکنان  از    نفرهزار  24" 
کارگر  هزار  ده   ، "کایزر"  در  درمانی  بخش 

نده ماشین آالت  دیر" که سازکارخانه "جان  
هستند،   از  کشاورزی  تن  هزار  از  بیش 

کارگر  هزاران  آالباما،  در  معادن  کارگران 
ه ای  شاغل در بخش رستوران های زنجیر

تاک رانندگان  و  دانلد"  "مک  در چون    سی 

غذا   اعتصاب  به  زدن  با دست  که  نیویورک 
اند    ، به شرایط بد کاری خود اعتراض کرده 

 .   می باشند
 

انب  اعتراضات که از جج عظیم این  مو

دوران   به  پردازان  نظریه  از  برخی 
میلیتن  توصیف  ت"روحیه  کارگران  ی" 

میشود در شرایطی صورت می پذیرد  
سرمایه    ازکه   از  بخشی  طرف  یک 

در که  متحمل دورا   داران  کرونا    ن 

اند   شده  میکن ضررهایی  تا  نتالش  د 
و  این ضررها   کارگر  بر دوش طبقه  را 

د  نساز   متکش سر شکنزحتوده های  
از طرف دیگر کارگران و زحمتکشان  و  

و   ها  سختی  همه  علیرغم  هم 
دوران   این  در  که  هایی  نابسامانی 

شد اندمتحمل  خیاب ه  به  صحنه  ا ،  و  ن 

آم  اند اعتراض  اعالم  ده  که    ند نک  تا 
نیست حاضر  شرایط  تحت    ند دیگر 

سخت و استثمارگرایانه ای که طبقه  
دار   مسرمایه  تحمیل  آنان  کنند بر    ی 

 . ندار ادامه دهبه ک

 
را    که دو طبقه متخاصماست  جدالی  این  

داده قرار  هم  روبروی  طبقه  است  امروز   .

نیر کمبود  از  وقیحانه  دار  و وسرمایه  کار  ی 

ز طبقه  کردن  کار  خواست    حمتکشعدم 

زحمتکش و  میکند  توقع گله  به  متهم  را  ان 
و تنبلی  ع  زیاد،  و  دریافت عادت  به  القه 

میک دولتی  حالی  ند.کمک  حقوق  در  که 
که ناچیزی  می    بیکاری  تعلق  بیکاران  به 

گیرد اساسا کفایت زندگی حداقل کارگران  
طبقه زحمتکش    از این رو  دهد.نمیرا هم  

بی د گرانی  فشار  زیر  امروز  حالیکه  ر 

بنزین     سابقه غذایی،  در    و  مواد  مسکن 
با تا    است  عزم نمودهبرد    سر میه  فقر ب

خویش   شرایطمبارزات  کنونی   در    سخت 
طبقه   به  را  خود  حق  بر  های  خواسته 

   .استثمار کننده حاکم تحمیل نماید

 
کار، اداره  آمار  آگوست    طبق  ماه  در    3در 

  4ر آمریکا ، یعنی تقریبا  د  صد از نیروی کار
کمیلیون   این  نفر  اند،  کرده  ترک  را  خود  ار 

موضوع نشان دهنده این امر می باشد که  
نیس  حاضر  دیگر  کار  شرایط  نیروی  به  ت 

را   آنها  که  ، شرایطی  برگردد  کرونا  از  قبل 

بدون    ، طوالنی  ساعات  تا  میکند  مجبور 
کنندوقفه   کار  حقوق  کمترین  در    .با 

هایی کاک  مصاحبه  از  برخی  با  گران  ره 
گرفته   شرایط  نهآ ،  صورت  که  گویند  می  ا 

و صاحبان سرمایه   کارفرمایان  کرونا دست 

ک داد  و نشان  کرد  رو  ما  برای  ما را  ه جان 
باشد بر می  ارزش  بی  چقدر  آنها  ،  ای 

سرمایه داران در این مدت نه تنها ما را در 
بلکه   نکردند  محافظت  ویروس  این  مقابل 

مع در  با  مانقراررض خطر  عمال    می   دادن 

 . کشندرا ب توانستند ما
 

کارگران بخش تغذیه که در دوران اوج کرونا 
کردند و    ساعت کار می  80در هفته غالبا  

ابتال  در   بمعرض  بودند  کوید  بیماری  ه  به 
کنند که نه جان ما و نه    درستی اعالم می

سرمایه   برای  ارزشی  هایمان  خانواده 

ندارد.  بودن    داران  کار،  طوالنی  ساعات 
دستمزد، پایین  نامرفتاسطح  ناسب  ر 

در  کارگران  که  مواردی هستند  کارفرمایان 
اشاره   آنها  به  همواره  خویش  اعتراضات 

اند شر  .کرده  در  خطر  امروز  کرونا  ایط 

بخش   در  مرگ  باالی  آمار  و  مرگ  ریسک 
به   نیز  جامعه  شده  آتحتانی  اضافه  نها 

ی  درستی مه  بسیاری از کارگران ب  .است

ش  ویند که نظام سرمایه داری نهایت تال گ
کند که بین کارگران با استفاده    را می  خود

از نژاد، جنسیت و ملیت اختالف ایجاد کند  
و زحمتکشان  را  و  هم   کارگران  علیه 

   .بشوراند

 
اضافه   کارگران  خواست  که  شرایطی  در 

می  بهتر  کار  ساعات  و  شرایط  و  حقوق 
که بینیم  می  "جا  باشد  کارخانه  ن  رئیس 

ر  د  160دیر" که در سال گذشته حقوقش  
ضمن  صد   ای  اطالعیه  در  یافته  افزایش 

اعالم   کارگران  حقوق  سطح  آوردن  پایین 

ل دریافت  کار دیگرشامکرد که کارگران تازه  
؛  حقوق بازنشستگی شرکت نخواهند شد

است   حالی  در  این  در    کهو  شرکت  این 
به   را  کالنی  سود  گذشته  سال  همین 

  سرمایه طبقه افه براین اض .استجیب زده 

ح  دار عین  تالدر  مردم  ال  که  میکند  ش 
کارگر   طبقه  علیه  نیز  را  کننده  مصرف 

در  نه  را  موجود  گرانی  دلیل  و    بشوراند 
درخواست  منافع سودج در  بلکه  خود  ویانه 

در    . حقوق بیشتر طبقه کارگر توجیه نماید
وسایل   حامل  کشتی  صدها  حاضر  حال 

کا بر اثر نبود مصرفی در بندرهای بزرگ امری 

بار و همچنین    کردن  نیروی کار برای خالی
حرکت  بی  کامیون  رانندگان  اعتصابات 

  این موضوع با فرا رسیدن دوران   .مانده اند 
که   کاال  کریسمس  فروش  دوران  بزرگترین 

هست   داران  سرمایه  بزرگی  برای  معضل 

از این رو   آنان بوجود آورده است و  را برای 
را در  تالش میکنند که مردم م صرف کننده 

 . دهند مقابل کارگران قرار
 

دارطبقه   وقت   سرمایه  هر  از  بیش  امروز 

خود    دیگر اقتصادی  بحران  تا  میکند  تالش 
را با است  ید شده  ط کرونا تشدکه در شرای

استثمار هر چه وحشیانه تر طبقه کارگر و 
نماید  کنترل  جامعه  زحمتکش    و   بخش 

کارگر   با  طبقه  کوشد  به می  مقاومت 
با  اشک از جمله  و  مانع ال مختلف  اعتصاب 

شد  دادن  از  دست  از  و  استثمار  یابی  ت 

حقوق انسانی خود گردد. واضح است که  
چنین شرایطی ات  باید  کارگران  در  و  با  حاد 

 . دن همبستگی صفوف خود را تقویت نمای
 

درستی  ه  لنین این آموزگار پرولتاریا ب 

گوید " هر اعتصاب این درک را در    می 
تقو میکارگران  تکامل  و  که    یت  دهد 

ش دشمن  اس حکومت،  طبقه  ان  و  ت 
مبارزه   برای  را  خود  باید  می  کارگر 

علیه حکومت و برای حقوق  توده ها  
نما اعتصاب  آماده  یاد  ید.  کارگران  به 

دهد تا متحد شوند، به آنها نشان    می 

علیه   قادرند  زمانی  صرفا  که  میدهد 
گند که متحد باشند  سرمایه داری بجن

آنها به  آ   ،  به می  که  کل    موزد  مبارزه 
کار  علطبقه  کارخانه  گر  طبقه  کل  یه 

استبدادی   حکومت  علیه  و  داران 

کنند فکر  دلیل  پلیسی  همین  به   .
که   هاست  اعتصاب  سوسیالیست  ا 

 .را "مدرسه جنگ" می نامند"
 

 سارا نیکو 

 2021اکتبر  30

 

 موج اعتصابات کارگری

  در آمریکا ،  

 از   وه ایجل

 تشدید مبارزه طبقاتی  
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مجری ر  :انداز چشم تلویزیون  فیق 

 از ممنون  شما،  بر  درود  سهیال رفیق
  .پذیرفتید را  ما دعوت  اینکه 

 رفقای و شما به درود با :سهیال رفیق
 بینندگان و تلویزیونی،  برنامه  این در عزیز

 که تشکرم عزیزمان، هموطنان و گرامی
 را  گفتگو این  که دادید  من  به ار وقت این 

 .باشیم داشته

 اول  سوال عنوان به ی: مجر
  حکومت  نقش که بپرسم میخواستم 

 کشورهای  و  منطقه  در  ایران اسالمی 
 این آیا میبینید؟ چگونه را  بر و دور

 سیاست که دارد  را آن توان  حکومت 

 را  منطقه در  اش  تگرانه دخال  های
  دهد؟  ه ادام 

 این  به توجه باید رابطه، این  در  :السهی
 همه اساسأ که باشیم داشته واقعیت

 و اسالمی  جمهوری خارجی سیاست 
 سال  43 در منطقه کشورهای با آن روابط

 مردم ملی منافع اساس بر نه گذشته،

 منافع و سیاستها از بوده تابعی بلکه ایران
 توان" از وقتی بنابراین .جهانی قدرتهای 

 ایدب میکنیم، صحبت "اسالمی هوریجم
 نظامی-سیاسی توان  که باشد ادمانی

 در دخالتهایش  برای را اسالمی جمهوری

 این  برای  داشتن  اجازه " درواقع و منطقه 
 سرکردگی به امپریالیستها را،  "دخالتها

 کرده تامین  اسالمی  جمهوری برای  آمریکا،
 جمهوری های دخالت به نگاهی .اند

 لبنان و ن یم و سوریه و عراق در اسالمی
 بنیادگرایی تقویت  در غیره، و ین فلسط و

 نیابتی نیروی عنوان به اسالمی،

 سلطه گسترش ابزار و امپریالیستها

 خلقهای و کارگر طبقه علیه امپریالیستی
 در .میکند ثابت را واقعیت این  ستم، تحت

 ین ا اربابان سیاست  که زمانی تا نتیجه،
 ریجمهو کند، بایجا را دخالتها این  رژیم

 همین در  توانش،  به توجه با نیز اسالمی
 مصرف .داشت برخواهد گام مسیر

 در مملکت  خزانه  از دالر  میلیاردها

 و کشورها آن  در نظامی های ماجراجویی
 نظامی حضور توجیه برای "افروزی بحران"

 این  از  ای نمونه  آمریکا،  دولت مستقیم
 را اسالمی  جمهوری  توان و سیاستها

   .میدهد  نشان

 هر   و نیست دی اب  ت، وضعی این  البته  بخ
 در امپریالیسم سیاستهای که زمان

 آنها که زمانی یا و شود عوض منطقه
 و آگاه زحمتکشان و کارگران که ببینند

 آغاز رژیم علیه که جنگی در ایران انقالبی
 خطر و اند کرده پیشروی اند، کرده

 نظام به زدن ضربه خطر و مرژی سرنگونی

 گاهآن د،برو ایران بر اکمح داری مایهسر
 جمهوری  "توان  " این  که است ممکن 

 ناتوان شاهد ما و بگیرند آن از را اسالمی
 در رژیم این  نقش  تغییر یا و رژیم این  شدن

 .باشیم ای منطقه های صفبندی

 خالصه شما سوال به پاسخ در درنتیجه،
 و دخالتگرانه ی سیاستها این که میکنم

 جمهوری که  زمانی تا انقالبی، ضد
 دارد، را امپریالیستها نی شتیباپ  اسالمی

 با کلی طور به .یافت خواهند ادامه
 جمهوری تضعیف و مردم انقالب   پیشرفت

 می موقعیتی به ما که است اسالمی

 دوره و بشه تضعیف حکومت این  که رسیم

 حتی و ضدانقالبی دخالتهای این  پایان
  .دبرس فرا رژیم این  خود عمر انپای

 ت موقعی  سهیال،  رفیق:  مجری
 انتخاب  از بعد  ایران اسالمی مت حکو

 المللی  بین سطح در را  رئیسی

 میبینید؟  چگونه 

 رغم به که دانیم  می ما خوب :سهیال

 نمایندگان   ،  رییسی بدنامی  و رسوایی
 دشمنان و جهانی بزرگ قدرتهای از خیلی

 در  منطقه، یکشورها  همین و  ما مردم
 در .دندکر شرکت یسی رئ تحلیف مراسم 

 و تبلیغات بین باید ابطهر این  در نتیجه

 در منافع دارای جهانی قدرتهای ادعاهای
 برابر در آنها عمل و وابستگانش، و ایران

 بدون .بشویم قایل فرق اسالمی جمهوری
 زحمتکشان و کارگران به که آنجا تا شک 

 هانیج سطح در آگاه مردم و ایران

 با قی،متر عمومی  رافکا نظر از برمیگردد،
 جمهوری گرداننده  های  مهره تغییر

 رژیم این در ای ماهوی تغییر اسالمی،
 مثل اسالمی جمهوری و نیامده بوجود

 و تبهکارترین، بدنامترین،  از  یکی همیشه
 دنیا خلقی ضد حکومتهای ستیزترین  زن

 دی قهرآمیز ای  توده های جنبش  .است

 و لرادیکا شعارهای با 98 آبان و 96 ماه
 تموقعی  ،"اسالمی جمهوری بر مرگ"

 به دیگر بار را رژیم این  آبرویی بی و متزلزل
 المللی  بین  سطح  در  ای گسترده  شکل 

 عروج شرایطی، چنین  در .داد نشان

 وضع نمایانگر رییسی، مانند مزدورانی
 مقابل  در اسالمی جمهوری  بحرانی خیلی

 کار روی با تا شده باعث که  ماست، مردم
 یکی و "مرگ هیات" اعضای از ییک آوردن

 بکوشند رسوایشان، جالدان رگترین بز از

 .ببندند رو از بیشتر چه هر را شمشیر که
 جهانی داری سرمایه روابط در اساسأ اما

 به امپریالیستها سلطه تحت که فعلی
 در که  همانطور آمریکاست، سرکردگی

 دلیل به  م،کرد مطرح قبلی سوال به پاسخ
 به اسالمی جمهوری وابستگی

 با مساوی  ها ه مهر ر تغیی مپریالیستها،ا

 سیاستهای تغییر و  رژیم این  موقعیت  تغییر
 اسالمی  جمهوری .نیست رژیم این  کالن

 چارچوب همان  در رییسی،  زمان  در
 حرکت ریلی در و نظام  کالن سیاستهای

 و روحانی یعنی اسالفش، که میکند

 غیره و رفسنجانی و تمی خا و نژاد احمدی
 مه ادا مثال عنوان به  .اند کرده حرکت

 دسترنج و منابع غارت متضمن  استهایسی
 توسط  ستم  تحت های توده  و کارگران

 ادامه و امپریالیستها و داران  سرمایه
 بحرانهای سنگین  بار انداختن  سیاستهای

 و کارگران دوش بر داری سرمایه سیستم

 وحشیانه، سرکوبهای زور به زحمتکشان،
 برای و دارد ادامه اسالمی جمهوری در

 صندوق و جهانی  بانک ی یازهان برآوردن
 المللی بین  قدرتهای و پول الملل بین 

 زمان در و بوده  رئیسی از  قبل که است

 درست .برد خواهند پیش  به نیز رییسی
 من، نظر به  که است دلیل همین  به

 این های همپالگی و  آمریکا امپریالیسم
 و جعمرت مهره این  وجود رغم به ،حکومت

 ن المللی جمهوری اسالمیدر باره موقعیت بی

 ( ه با رفیق سهیالتلویزیون کومه ل  "چشم انداز"مصاحبه برنامه )

 ( خلق ایراناز فعالین چریکهای فدائی  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

زیون  لویداز" ت"چشم ان ۀ برنام  ، 2021اکتبر  30در تاریخ ضیح پیام فدایی: تو
با رفیق  حزب کمونیست ایران( مصاحبه ای    دستان کر مان کومه له )ساز 

ت بین  موقعی "چریکهای فدایی خلق ایران در رابطه با سهیال از فعالین 
از  یام فدایی" متن این نوشته را "پانجام داد.  " ی اسالمیالمللی جمهور

قرار می   دان من  عالقه  گفتار به نوشتار تبدیل کرده و به این ترتیب در اختیار
 ست: ا  از طریق لینک زیر قابل مشاهده نامه  این بردهد. 

https://www.youtube.com/watch?v=AaXBTbo_QUs 
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 ایتحم و همکاری به همچنان آدمکش،
 رژیم این  از مستقیم  غیر و مستقیم های

 اگر اما .میدهند ادامه ایران( )در خود نوکر
 روشنه کنیم، بررسی هم دیگر جنبه یک از

 از قبل هم اسالمی، جمهوری موقعیت که

 بستگی  رئیسی، از بعد هم و رئیسی 
 با میتوانند حد چه تا که این  به دارد

 زحمتکشان، و رگرانکا شدید کوبسر
  .کنند برآورده را اربابانشان عمناف

 موقعیت میتواند که مهم فاکتور یک اما
 تغییر و سازد متزلزل را اسالمی جمهوری

 بازی میز اعتبار همین  به و دهد

 کند،  وارونه نیز را منطقه در امپریالیستها
 کارگر طبقه قالبیان های توانایی و شرایط

 جنبش  و ایران در زحمتکش  یها توده و
 به نیز امپریالیستها و .آنهاست  راضیاعت

 یکی اسالمی جمهوری که میدانند خوبی

 با و  میگذراند را دورانهایش  ترین بحرانی از
 بحران  تشدید و ورشکستگی  تداوم

 و منابع غارت و ساختاری فساد و اقتصادی
 را خطر این مردم، خالی سفره

 به توجه با  که میکنند حس  امپریالیستها
 جمهوری که دارد  مکانا آن  هر اوضاع،  این

 و مبارزات گیری  شدت اثر در اسالمی

 .بشود سرنگون مردم، خیزشهای

 به منجر که ای کلیدی عامل درنتیجه،

 سطح  در اسالمی جمهوری  موقعیت تغییر
 بودن جنایتکار نه میشود،  المللی  بین

 آشکار حقیقت یک که( وقت جمهور رئیس 

 موقعیت که ای صلیا عامل بلکه ،)است
 توان  میدهد،  تغییر را اسالمی ی جمهور

 مردم انقالبی جنبش  سرکوب در رژیم این 
 که برخوردی هر من، نظر به و .است

 می رژیم علیه حرف، در جهانی، قدرتهای

 که کند توهم این  دچار را ما نباید کنند،
 این  نزد در اسالمی جمهوری موقعیت

 دارد  یم رژ مثال  یا و شده  تضعیف  قدرتها
 همه .میکند  سرکشی اقدرته این  علیه

 اوج تاثیر تحت رژیم، با آمریکا برخوردهای
 .هاست توده مبارزات گرفتن 

 و آمریکا سهیال، رفیقی:  مجر

 با  رابطه  در  را  آمریکا سیاستهای
 چگونه را ایران اسالمی جمهوری 

 تیوق بخصوص داد؟  توضیح میشود 
 افغانستان  از  را نیروهایش آمریکا که

 میتواند  کماکان ریکا آم  آیا  .کرده خارج 

 جمهوری  بر جدی فشار  اهرم
  باشد؟ اسالمی

 آمدن کار روی چگونگی به ما اگر  :سهیال
 43 در آن  حیات تداوم و اسالمی  جمهوری 

 که بینیم می کنیم، نگاه گذشته سال
 با 57-56 سالهای در امپریالیستها

 ایران،  در کمونیسم رشد خطر  ه مشاهد

 ریجمهو و آوردند کار سر ار رژیم این 
 امپریالیستها کنفرانس  محصول اسالمی

 سال سه و چهل طول در .بود گوادلوپ در
 یا و برخورد گونه هر رغم به نیز گذشته 

 رژیم، این  با امپریالیستها بین  زرگری جنگ

 از  آمریکا آنها راس  در  و جهانی قدرتهای 

 سلطه حفظ برای  امروز به تا کاری هیچ

   .اند نکرده دداریخو رژیم این 

 جانب از  تمکین  عدم  با ما من، نظر به پس 
 امپریالیستها مقابل در اسالمی جمهوری 

 جانب  از تمکینی عدم  اصال  .نیستیم روبرو
 امپریالیستها مقابل در اسالمی جمهوری 

 پیروی ادامه شاهد ما بلکه .ندارد وجود
 ما و هستیم آمریکا از اسالمی جمهوری

 مقابل در ریکا آم تضعیف هدشا حتی

 .نیستیم اسالمی جمهوری مثل رانینوک
 مورد  همین  در اسالمی جمهوری برعکس 

 مطرح سوالتان در شما که افغانستان
 کن  صاف جاده همواره اید، نموده

 از .باشد  می و بوده آمریکا سیاستهای

 از آمریکا مفتضحانه خروج شیوۀ دیگر طرف
 و دار دست به آن سپردن و فغانستانا

 ذاکراتم ورهد یک از پس  طالبان دسته
 تسهیالت با  بخشا و - قطر در طوالنی

 معنی به -شد  انجام اسالمی جمهوری
 افغانستان از  آمریکا دست شدن کوتاه

 خارج "افتضاح" این  ظاهر ورای در .نیست

 کنیم، دقت اگر افغانستان، از آمریکا شدن
 در  آمریکا دست  شدن  کوتاه شاهد ما

 تغییر  یک فقط لکهب .نیستیم نافغانستا
 در  آمریکا امپریالیسم جنگی آرایش 

 با  که چرا .است  گرفته صورت افغانستان

 اوال افغانستان،  از  آمریکا ارتش خروج
 از آمریکایی و امپریالیستی های  سرمایه

 در آمریکا  ثانیا .اند نشده خارج کشور این 
 مزدوران طریق زا همچنان افغانستان،

 و بزرگ نفره ارهز 300 ارتش  یک و طالبان

 "ساخته-امپریالیسم" مسلح  ندان د بن  تا
 در  طالبان .دارد  دست در را  اوضاع کنترل

 در  آمریکا گزینه بهترین حاضر حال
 منافع برآوردن برای است، افعانستان

 .امپریالیستی اقتصادی

 حمایت با راستا این  در اسالمی جمهوری 

 با آنان، با مذاکره  و مالقات با بان،طال از

 به طالبان، ادن د شان ن مردمی  برای بلیغت
 افغانستان در  آمریکا  پروژه شدن  عملی 

 جمهوری بنابراین،  .است کرده کمک
 هیچ در نه و  افغانستان در نه  اسالمی

 .نیست آمریکا رقیب دیگری کجای
 که نیست امپریالیست اسالمی جمهوری

 ..باشد غیره و چین  یا آمریکا رقیب
 کران نو لیگ در  یاسالم جمهوری

 نوکر است ژیمیر ست،امپریالیستها

 .آنها دشمن  نه و منطقه در امپریالیستها
 و چهل طول در همواره اعتبار همین  به

 حمایتهای  با  رژیم این اخیر سال سه
 خود اربابان مستقیم غیر و مستقیم

  .دهد ادامه خود بقای به توانسته

 اسالمی جمهوری که نندمیک تصور برخی

 اندام  عرض و قلدری  ریکاآم مقابل  در دارد

 اول روز  از اسالمی جمهوری خیر،  .میکند
 بر امپریالیستها توسط که ننگینش  عمر

 را اربابانش منافع  امروز،  به تا آمد کار سر
 عوض دارد که چیزی  اما .است کرده حفظ

 انقالبی  آگاهیهای روزافزون رشد میشود،

 و ستم تحت های توده و ایران کارگر طبقه
 رژیم این  علیه انقالبی رزاتمبا گسترش

 داری  سرمایه سیستم سرنگونی برای
 فریبکارانه تالشهای از یکی .است حاکم

 این  کردن متوقف  برای مردم  دشمنان 
 این  دشمنی به تظاهر یکطرف از پروسه،

 در اسالمی، جمهوری یعنی وابسته، رژیم

 حالیکهدر .است اربابانش  مقابل
 هوریجم آفریدگان اساسا امپریالیستها

 به تظاهر ین ا و .هستند  اسالمی
 اسالمی، جمهوری  بودن ضدآمریکایی

 قدرت  به برای مرتجعین ترفندهای  از یکی

 دروغ، این  و بود، 57  سال در نشاندنش 
 .دارد ادامه هنوز

 در اروپا  و  آمریکا  ظاهرا :  مجری
 جمهوری  به روزانه  برخوردهای

 مثال ندارند  یکسان  برخورد اسالمی

 ودش بیشتر تحریمها دمیگوی مریکاآ
 این با  ارتباطات میگوید  اروپا یول

 را  تناقضات این .شود بیشتر حکومت
  میدهید؟ توضیح چگونه شما

 تفاوتهای این من، نظر به:  سهیال
 باید را امپریالیستها خارجی سیاستهای

 و خودشان میان رقابتهای چهارچوب در

 تهایقدر  این  از  یک هیچ اما دید منافعشان
 مردم نفع ه ب را سیاستی لیستیامپریا

  .کنند  نمی اتخاذ ایران

 به اروپا بله، که بگوید  یکی  است  ممکن 

 با اختالفاتش  اما نمیکند فکر مردم نفع

 من  .میشود تمام ایران مردم نفع به آمریکا
 همه اتفاقا .هستم  مخالف حرف این  با

 که هستند قبمرا خیلی امپریالیستها
 و ارگرک طبقه نفع به اختالفاتشان

 چون .نشود تمام یرانا زحمتکشان
 و روسیه و  آمریکا و اروپا( امپریالیستها

 خلق با جنگ و دشمنی در )غیره و  چین 

 غارتگرانۀ منافع دارای و متحد کامال ایران
 رقابتهای این  پس  .باشند می مشترک

 ن میزا با رابطه در اساسا امپریالیستها،
 مختلف ایکشوره بازارهای از سهمشان

 و وآمریکا ا اروپ مثال، عنوان به .تاس

 دارند  سهمی کدام هر ... و چین  و روسیه
 ایران به کاالها دیگر و اسلحه فروش برای

 موقعیت میتواند که مهم فاکتور یک
 و سازد متزلزل را اسالمی ریمهوج

 میز اعتبار مین ه به و دهد تغییر
 نیز  را نطقهم در امپریالیستها بازی 
 های توانایی  و  طشرای  کند، وارونه
 های توده و کارگر قهطب انقالبی

 جنبش و ایران در زحمتکش
 امپریالیستها و .آنهاست اعتراضی

 جمهوری که  میدانند خوبی به  نیز
 ترین نیحراب از یکی اسالمی

 تداوم با و میگذراند را دورانهایش
 بحران تشدید و گیشکستور

 غارت و اختاریس فساد و اقتصادی
 این مردم،  الیخ سفره و منابع
 میکنند حس الیستهاامپری  را خطر
 آن  هر اوضاع، این به توجه با  که

 در اسالمی جمهوری که دارد امکان
 و مبارزات  گیری دتش اثر

 .بشود ونرنگس مردم، خیزشهای
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 به  را منابع دیگر  و گاز  و نفت آنها ازای در و
 این  نتیجۀ در  .کردن چپاول ارزان قیمت

 که استامپریالیسته توسط چپاول و غارت
 در که ندمیکن کمک انایر در حاکم طبقه به

 تفاوتهای و اختالفات تمام و .ندبما قدرت

 و خارجی سیاست در امپریالیستها
 چهارچوب همین  در  هم را  تاکتیکهایشان

 ایران مثل کشورهایی غارت از سهمشان
 .است

 شما نظر به سهیال رفیق :مجری
 خواهد کجا به  برجام مسئله  باالخره

 رسید؟ 

 جمهوری اتمی پروژه و برجام ال:سهی
 دست در ت کار یک اساسا می،اسال

 استثمارگر داران  سرمایه و امپریالیستها
 در .است منطقه کل و ایران مردم علیه

 گاهی که است  کارت این  با مانور نتیجۀ

 اسالمی جمهوری بین  "توافق " از صحبت
 گزینه از نیز گاه  و شود می امپریالیستها با

 ااینه .میکنند صحبت نظامی هحمل و جنگ
 با و .است تکار این با مانور  ی درنتیجه

 فضای یک نظامی، حمله و جنگ  از صحبت 
 تحت های توده زندگی بر نگرانی و ناامنی

 برجام، فرجام   .میکنند حاکم  ما ستم 

 قدرتهای بزرگترین  سیاستهای به وابسته
 جمهوری که  ست  ای  امپریالیستی

 این  به کردن وارد به گام به گام را اسالمی
 به ابن نیز رژیم  این  و دادند سوق پروژه

 امروز تا اش مردمی ضد  و وابسته ماهیت

 حرکت آن در تمام  سرعت با بوده  مجبور
 که مذاکرات، این  کنونی  وضعیت .کند

 جمهوری  وابستگی  رابطه انعکاس
 همانطور  امپریالیستهاست، به  اسالمی

 ریجمهو اتمی پرونده برجام،  سابقه که

 ایه دوره در نآ حول مذاکرات و اسالمی
 نقش  که زمانی  تا ه،داد نشان مختلف

 که کاری تقسیم در اسالمی جمهوری
 برایش  امپریالیستها و جهانی قدرتهای

 در برجام نتیجه باشد، اند کرده  معین 
 ای وظیفه این  و .میرود پیش  زمینه همین 

 کرده تعیین  اسالمی جمهوری برای که

 حامی و زا بحران رژیم یک ش نق  ایفای اند، 
 حقوق" ناقض ،"اسالمی یبنیادگرای"

 موشکهای" و "اتمی  سالح" جویای ،"بشر
 ماراتونی مذاکرات  و .است  "بالستیک

 و یافت خواهد ادامه زمینه همین  در برجام

 توسط ها توده علیه فریبکاری برای ابزاری
 هر برجام ولی  .بود خواهد دشمنانشان

 آنطور  اشد،ب  داشته  که سرنوشتی 
 به  نجرم کنند می  ر تصو ها  برخی  که 

 رژیم یک به المیاس ریجمهو  تبدیل
 .نمیشود دمکراتیک،  و  متعارف

 برجام،تبدیل اثر  در اسالمی جمهوری 

 باصطالح با که شد نخواهد رژیمی به
 حداقل المللی، بین موازین  به احترام

 حقوق و سیاسی-اقتصادی مطالبات 
 رده برآو  را  زحمتکشان  دمکراتیک 

 ده تو و ارگرانک انقالبی اتحاد  .سازد

 آنها مبارزات تشدید و ستم تحت های
 جمهوری  انقالبی  سرنگونی برای 

 برای  واقعی تضمین  تنها  اسالمی، 
 های ماجراجویی از احتراز از اطمینان 

 و  اسالمی  جمهوری انقالبی  ضد
    .بود خواهد اش جهانی اربابان

 مردم نفع به  ای نتیجه برجام، نتیجه

 جمهوری  هک  کرد تصور  نمیشود  و نیست 
 های  جوییماجرا از دست المیاس

  .بردارد اش ضدانقالبی

 که است کشوری کانادا :مجری

 مستقال را خود خارجی سیاستهای

 بار چند  جمهورش  رئیس  .میکند تنظیم 
 در سیاسی اوضاع  مورد در شخصا

 و  است کرده  نظر اظهار  ایران 
 مخالف  گویا که  میکند وانمود  اینجوری 

 رفیق  .هست اسالمی جمهوری 
 و انادا ک دولت  رابطه شما  سهیال، 

 چگونه را ایران اسالمی جمهوری 

  میبینید؟ 

 قدرتهای از یکی نیز کانادا رژیم  :سهیال

 کشور یک و  جهانی داری سرمایه
 کانادا بر حاکم طبقه  و است  امپریالیستی

 در دیگر، داری سرمایه طبقه هر مانند نیز

 بر حاکم طبقه منافع به فقط سیاستهایش 
 ایران مردم منافع به نه و  کندمی فکر ناداکا

 طبقه و مردم عموم منافع  به  حتی یا و
  .کانادا کارگر

 با ای گسترده اقتصادی روابط کانادا دولت
 برادر حتی مثال طور به و دارد ایران

 جاستن  ناتنی )برادر کانادا وزیر نخست

 سفر ایران به اخیر سالهای در ترودو(
 کار ای  پانیکم  برای  و  داشته تجاری 

 .دارد اقتصادی طهراب نایرا با که میکند
 به تنها نه کانادا،  بر حاکم  طبقه یعنی

 جنایتبار حاکمیت از  طبقه یک مثابه

 سود ایران مردم  علیه اسالمی  جمهوری 
 نیز  کانادا وزیر نخست خانواده حتی  میبرد، 

 به رژیمی، چنین بودن قدرت مسند در از
 سود ن،ایرا مردم فالکت و رنج  یمت ق

 .برند می هم خانوادگی و فردی

 دولت مخالفت که نیست تعجبی پس 
 حرفهای و اسالمی جمهوری با کانادا

 حد در اسالمی، جمهوری علیه "ترودو"
 به زدن  موشک  از  کردن "انتقاد" یک  فقط

 کشتار از انتقاد یا و اوکراینی هواپیمای
 جمهوری از دیگر انتقادات ... و 60 دهه

 با وردبرخ در  ناداکا .است اسالمی

 برخی با و کلی طور هب میاسال جمهوری
 عمومی سیاست همان از تفاوتهایی،

 می  پیروی آمریکا، بویژه امپریالیستها سایر
 طبقات و )امپریالیستها آنها همه .کند

 حمایت  اسالمی جمهوری از آنها( بر حاکم
  .میکنند

 این  برای ناداکا دولت اصلی دلیل البته،

 مردم دادن یبفر فقط و قطف انتقاداتش 
 خود دوست را کانادا دولت که است نایرا

 این  به که دارند  امید امپریالیستها .بدانند
 علیه بعدی های فریبکاری امکان ترتیب

 زمانی  مانند  .شود حفظ ایران مردم انقالب

 کردند وانمود 57 سال در  امپریالیستها که
 فریبکاری، با و هستند ایران مردم دوست

  .کردند حاکم ایران در را اسالمی وریجمه

 بزرگ،  و کوچک  از  امپریالیستها،

 جمهوری  سرنگونی که  میدانند 
 پیروزمند،  انقالب  یک طی در  اسالمی

 در واقعی  دمکراسی شدن  حاکم و

 دیگر  که  است  این معنی به  ایران، 
 ترودو خانواده یا و امپریالیستی هیج

 هر  در  حاکم  طبقه  های  مهره  دیگر  و
 را مردمش  و ایران نمیتوانند ،کشوری

 باید که  میدانند خوب  پس  .کنند غارت 

 داری سرمایه دیکتاتوری حفظ در
 این و .بکوشند ایران  در وابسته

 اسالمی جمهوری  از انتقاداتشان 
 با مخالفتی هیچ  و است  حرف  فقط

 که  )فعال اسالمی  جمهوری 

 .دندارن میکند( حفظ را  منافعشان 

 میاسال جمهوری  ظاهرا  : مجری

 تقل من  داکانا به  را شمگیری چ نیروی 
 برای  رسما آنجا در آنها و کرده 

 این .میکنند فعالیت اسالمی جمهوری 
 کانادا در اسالمی  جمهوری نیروی

 کانادا دولت پشتیبانی  و میکنند چکار

 داد؟  توضیح میشود  چگونه  را اینها  از

 کردید حمطر را  خوبی  مورد  اتفاقا :  سهیال

 تعمق قابل ز نی قبلی والس با ارتباط در که
 انتقادات باصطالح تمام مرغ  به .است

 جمهوری  سران علیه کانادا بشری حقوق

 بزرگترین  از یکی کانادا همین  اسالمی،
 غارتگران و دشمنان  برای امن  بهشتهای

 های مهره و مقامات یعنی ایران، مردم
 مزدوران .است بوده اسالمی جمهوری

 عاشورا راسمم کانادا دولت اطالع با یمرژ
 علیه و کنند می ربرگزا دولتی تاسوعای و

 تمام و دهند می جوالن انقالبی نیروهای

 دولت اجازه و  اطالع با تحرکات این
 آمده کانادا به که رژیم پادوهای .کاناداست

 دارند سرمایه میآیند، دارند هم هنوز و اند
 .هستند رسودآو کانادا حاکم طبقه برای و

 را هایش  هرهم هم کانادا پارلمان در رژیم

 مجید نام به  فردی مثال نوانع به .دارد
ن  پارلما نماینده و رژیمه مهره جوهری

 سیاستهای به وابسته برجام،  فرجام  
 ای امپریالیستی قدرتهای گترینبزر
 به گام را  اسالمی جمهوری هک ست
 سوق هپروژ  این به کردن وارد  به مگا

 ماهیت به بنا نیز رژیم این و دادند
 امروز  تا  اش مردمی  ضد و وابسته 
 وضعیت .ندک تحرک آن در بوده مجبور
 انعکاس که مذاکرات،  نای کنونی

 اسالمی جمهوری وابستگی ابطه ر
 که زمانی تا لیستهاست،پریاام به

 تقسیم در اسالمی جمهوری نقش
 و جهانی هایقدرت که کاری

 اند کرده معین رایشب استهامپریالی 
 زمینه همین  در برجام نتیجه باشد،
 رایب که ای وظیفه این و .میرود پیش

 ند،ا کرده تعیین اسالمی جمهوری
 و زا بحران رژیم یک نقش ایفای

 ناقض ، "میاسال بنیادگرایی" حامی
 "یاتم سالح" جویای ،"بشر حقوق"
 .است  "بالستیک موشکهای" و



60 صفحه                                                             62 شماره                                           ييادف مایپ
 

  

 استان،  یک پارلمان نماینده  )نه  است 
 عضو و است( فدرال دولت نماینده بلکه

 با او .است حاکم، حزب لیبرال، حزب
 حمایت و اسالمی جمهوری مالی حمایت

 کانادا، بر حاکم حزب و دولت یاسیس

 عالوه .بشود بانتخا و کند تبلیغات نستهتو
 اقسام و انواع اسالمی جمهوری این، بر

 کرده دایر کانادا در را  فرهنگی بنیادهای
 با کانادا ساکن  ایرانیهای از خیلی .است

 تنها نه اند، کرده مبارزه مسئله این 
 اکاناد آزادیخواه ایرانیهای کمونیستها،

 جمهوری  مهره که کردند مبارزه خیلی

 کانادا پارلمان و دولت وارد نتواند اسالمی
 حزب و کانادا دولت  حمایت اما .بشود

 رژیمی هایی  پیروزی  به منجر آن بر حاکم
 و مبارزات البته .شد "جوهری  مجید" امثال

 کانادا مقیم آگاه  ایرانیان انقالبی فعالیتهای

 اسالمی جمهوری  نداده اجازه تاکنون
 مانند و دهد،ب  انجام حتیرا به را کارهایش 

 عمل اسالمی جمهوری چشم رد خاری
 و انقالبی نیروهای سایر و ما .است کرده

 به اسالمی جمهوری که نگذاشتیم مبارز،
 را منافعش  و اهداف و ها نقشه راحتی

 به  رژیم که هم  دالیلی  از  یکی .ببرد پیش

 نهادهای اقسام  و انواع کردن درست
 هک است این  ،زده دست کانادا در رهنگیف

 را کانادا ایرانیان امعهج در فرهنگی توازن
  .دهد تغییر خودش نفع به

 برای کانادا در  انقالبی  سیاسی  های گروه

 اسالمی جمهوری تالشهای کردن متوقف
 عملهای اتحاد به  دست باید کانادا در

 در ما مبارز هموطنان و .بزنند  مبارزاتی
 در را خود وظیفه بیشتر چه هر باید کانادا

 چهره یافشا و ایران مردم صدای دنرسان

 این  در شرکت با اسالمی، جمهوری  کریه
 .کنند ایفا رژیم ضد تظاهرات و حرکتها

 که همانطور  سهیال،  رفیق : مجری
 حال در هستید، مطلع  هم خودتان 

 سوئد(  )در  نوری  حمید  دادگاه  حاضر 
 گرا که  میکنید فکر  شما .میرود پیش 

 اتفاقی  چه د بیا کانادا به رئیسی

 هست  اظر ح اداکان  دولت آیا میفتد؟
 کند؟  دادگاهی را آنها

 مهره فالن دستگیری  با رابطه در :سهیال
 یا و اسالمی جمهوری کوچک و بزرگ

 است بهتر من  نظر به آنها، کردن دادگاهی

 را مشکلی هیچ که پیشگوییهایی جای به
 توجه ربیشت واقعیتها به  نمیکند، دوا

 مردم ثلم البته  صد ما .باشیم داشته
 از یک هر مجازات  و گیریدست از ایران

 چهره افشای به منجر که رژیم های مهره

 و میشویم خوشحال  میشود، رژیم تبهکار
 که نیستیم معتقد  اما .کنیم می استقبال

 ای مردمی و  خوب هدف چنین به رسیدن
 به اتکاء با یا و غیرمردمی نیروی یک توسط

 و یالیستیامپر  دولتهای سیاستهای
 .باشد رپذی قتحق ایران مردم شمناند

 که نیست بعید هم کنونی شرایط در البته

 خودشان اینکه برای امپریالیستی دولتهای
 مقامات جابزنند، ایران مردم دوست را

 اما .کنند دستگیر را اسالمی جمهوری
 اسالمی جمهوری مقامات که است بعید

 خاطر اطمینان و رسمی تضمینهای بدون

 سفر اکاناد و  آمریکا به خود، انارباب طرف زا
 این روی بندی شرط جای به ما اما .کنند

 و عینی مساله یک که است بهتر موضوع،
 .شوم متذکر رابطه همین  در را واقعی

 انقالبی مبارزات که وقتی که اینه واقعیت
 را امپریالیستها منافع و میگیرد اوج خلقها

 ندازد،میا خطر به وابسته رهایکشو در
 مردم علیه یشانفریبکاریها ها یالیستامپر

 به .میبرند باالتر پله به پله را  انقالبی

 امپریالیستی دولتهای مقامات مثال، عنوان
 ضرورت و رئیسی بودن جنایتکار از حرف

 را مردم میخواهند و میزنند او محاکمه
 های مهره محاکمه  گویا که بدهند فریب

 ای و اناداییک دادگاه یک  در آنهم  م، رژی
 یک در نه )و غیره و اروپایی و سوئدی

 و حل معنی به ایران( در مردمی دادگاه

 تقدیم و دیکتاتوری رفع و قضایا فصل
 و .است ایران  مردم به دمکراسی

 فریب را ایران مردم میخواهند همینطور
 مردم طرفدار امپریالیستها گویا که بدهند

 متحدین  و کارگر طبقه .هستند ایران

 الیستهامپریا فریبکاری جربهت  اش نقالبیا
 شکست به منجر که دارند  را نوکرانشان  و

 مسلما و شد 57 سال در مردم انقالب
 .نمیخورند را  دشمنانشان فریب  اینبار

 هر ایران مردم فریب برای هم کانادا دولت
 روز یک  است ممکن .بکند دارد  امکان کاری

 دکن رشد چنان ایران در یانقالب مبارزات

 البیانق مرژی یک بترسند لیستهاامپریا که
 از امپریالیستها همه دست و بگیرد قدرت

 کنند فکر اگر اینها آنگاه .بشود  قطع ایران
 و بفریبند  را مردم میتوانند کارها این  با که

 ادامه ایران مردم سرکوب و غارت به

 را رژیم های مهره همه حاضرند بدهند،
 اما .ندبده مردم تحویل بسته تفک هم

 گاه  هیچ ستهاریالی امپ که باشد  یادمان دبای
 سگان  سرنوشت با را خود سرنوشت 

  .زنند نمی گره زنجیریشان

 سوال من سهیال، رفیق :مجری
 را ای نکته  اگر ندارم، دیگری

 .کنید اضافه میخواهید 

 که دارم آرزو فقط  من   سپاس.   :سهیال

 و بشه سرنگون سریعتر چه هر رژیم این 
 از .بشه برقرار یرانا  در مکراسی د و  آزادی

 عزیزتون بینندگان با ارتباط برای که فرصتی

 سپاسگزارم.  دادید من  به
 

 
 

 مبارزات که وقتی که  اینه واقعیت
 منافع و میگیرد اوج خلقها انقالبی

 رهایکشو در را امپریالیستها

 یاندازد،م خطر به وابسته
 یشانفریبکاریها ها امپریالیست

 پله به پله را انقالبی مردم علیه
 مقامات مثال، عنوان به .میبرند باالتر

 از حرف امپریالیستی دولتهای
 ضرورت و ئیسیر بودن جنایتکار
 مردم میخواهند  و میزنند او محاکمه

 مهره محاکمه گویا که بدهند فریب را
 دادگاه یک در آنهم م،رژی های

 و اروپایی و  سوئدی یا  و کانادایی
 در مردمی دادگاه یک در نه )و غیره
 و  قضایا  فصل و حل معنی به  ایران(
 دمکراسی تقدیم و دیکتاتوری  رفع
 همینطور و  .است ایران مردم به

 بدهند فریب را ایران مردم میخواهند
 مردم  طرفدار  امپریالیستها گویا که

 .هستند ایران

 21از صفحه ...  در سوئد اهدادگدر  یاسالم یجمهور ۀیپاامل دون ع ینور دیحم
 .  ستی ن د ییرو قابل دفاع و تا چی"، به هلبونا ی رت ران ی "دادگاه ا

 

ا  انیر جرد  ینور   دیدادگاه حم   ن ی اکنون در همهم  ۀ عدالتخواهان  یشاهد محدود کردن و حذف صدا  ریمزدور حق  ن ی محاکمه 

 شان جهت که به خاطر اعتقادات و مبارزه  یستیکمون   ن ی . مبارزمی هست  ستهایکمون  یعنی  میرژ  ن ی ا  انیقرباناز    یبخش  یواقع
ها شکنجه یاسالم  یمخوف جمهور   یاهزنداناستثمارگران، سالها در  دی از ق رانیتحت ستم ا  ی هاطبقه کارگر و توده یئرها

ا  انددهید ارائه داده  کرد  میه تنظپروند  ن یان اکه دادست   یشکل دادخواست   ل یدادگاه به دل  ن یدر  از حق   است،ه و به دادگاه 
ار و مدافع استثم   میرژ   کی مأمور شکنجه گر در خدمت    کی از او به مثابه    توانندینم  اند ومحروم شده  ینور   د یاز حم   تیشکا

ه شده است که به عنوان تنها اجازه داد  ستیکمون   یاس یس  انی. به زندانندیخود را در دادگاه مطرح نما  تیم و ستم شکاظل

 . ندیاهد، مشاهدات خود در رابطه با مزدور مورد محاکمه را ابراز نماش
 

  یاسالم   یجمهور  اتی نااز ج   ران یمردم ا   نی راست  یکرد که امر دادخواه  دیتأک   دیبا  ی اتیواقع  نی چن  ه بهبا توج
د  زو   ا ی  ر یکه د  ده یستمد   ی هارگران و تودهسرکوبگر به دست کا   م یرژ   ن یا  ی انقالب  یوابسته است به سرنگون 

 بود.  م یشاهد آن خواه
 نادر ثانی 

 2021نوامبر  7   ، 1400ماه آبان   16ه کشنبی
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دادگاه2021آگوست    10  خیتار  از در   ی، 

برخ که  آغاز شد  آنرا    یاستکهلم، سوئد، 

که   یاند. دادگاهندهخوا  یخی تار  دادی رو  کی
جلسات آن حدود شش ماه    رودیگمان م

باشد؛ادامه    گرید در    یدادگاه  داشته  که 
بر عوامل    ی کی بار    ن یست نخ  یاآن  از 

حم  ی اسالم  ی جمهور نام    ی نور   د یبه 
ای)عباس به  در    تهام(  داشتن  شرکت 

زندان ا  یاسیس  انیکشتار  در    رانیدر 

  .شودیمحاکمه م 1367  ن ی تابستان خون
 

نزی)عباس  ینور   دیحم سال    ک ی د(  دو  به 
برابر    1398ماه  آبان  18)در روز شنبه    شیپ

بر  یزمان(  2019نوامبر    9با   آغاز    یاکه 

ا   یدار ید از  وابستگانش  سوئد    رانیاز  به 
شکا ارائه  با  بود  بر    یکسان  تیآمده  که 

پل  یو  تیهو بودند توسط   سوئد    س ی آگاه 
آن زمان تا آغاز دادگاه )و   شد و از  ریدستگ 

امرو تا  ادامه  برده  در  سر  به  زندان  در  ز( 
 .است

 

دادس  یفرخواستیک پرونده  که  تان 
به دادگاه ارائه  سون،  کارل  ندوفیل   نایستیکر

  ی شده و اتهامات  م یصفحه تنظ  44داده در  
  د ی حم  یاسالم  یکه در مورد مزدور جمهور

از  ی)عباس  ینور است  شده  مطرح   )

در زندان  جمله شرکت  و    یاسیس  ان یقتل 
قوان زندان  یالمللن ی ب  ن ی نقض    ان یحقوق 

 .باشدیم
 

جان   انین نفر )زندا  29پرونده دادستان از    در

برده   در  افربه  به    انیزندان  یهااد خانواده و 
رس شاکدهی قتل  عنوان  به  مورد    ی(  در 

و    هیعل  تیجنا )افراد   7انسانها  نفر 
رس  انیزندان  یهاخانواده قتل  به  دهی به   )

شده است.    ادیدر مورد قتل    یعنوان شاک
همچن   دادستان )  159نام    ن یبه    110نفر 

ب وابستگان  از  مجنفر  سازمان    نی اهده 

ا دنفر    49و    رانیخلق  را    گری از  سازمانها( 
کرده   ارائه  دادگاه  به  شاهد  عنوان  به 

 .است
 

شاک  یهاگفتهموجب    به و   یافراد 

بازجوئ  ن ی شاهد و    یمقدمات   یها یدر 
منتشرشده از خاطرات    یهامندرجات کتاب

نام ینور  دی"حم   ،یاسیس  انیزندان  با   "

  عام جعه قتل" در زمان فا یمستعار "عباس

  ار یداد  1367ن  ابستادر ت  یاسیس  انیزندان 
ا در  آنچه  بوده است.    نی زندان گوهردشت 

  ی نور   د یبر آن است که حم  ال اسناد آمده د
ا داد   نیدر  "  انیبه "ناصر  اریزمان در سمت 

از    گرید   یکی(  سهی)نام مستعار محمد مق 
کمک    یاسالم  یهور جم  تکارانیجنا

 .بوده استاو  اریو در واقع دست  کردهیم

 
دادگاه  از جلسات  ب  آغاز  ) تا  امروز    13ه 

در  ه دادگاه  شده    34فته(  برگزار  اجالس 
نفر شهادت داده و    24روزها    ن ی است. در ا

رئ سئوال  دادستانها  س ی مورد    ی دادگاه، 

وکال  وکال  یپرونده،  و    ی نور   دیحم  ی خود 
گرفته انتظقرار  ماند.  جلسات   رودیار  که 

فرورد اواخر  تا    1401سال    ماهن یدادگاه 
 .ادامه داشته باشد

 
از    ینور   دیحم  یکه وکال   یه امروز دفاعب  تا

پاکرده  یو بر  بوده    ریز  یهاهیاند  استوار 

 :است
زندانها  (1 در    ی اسالم  یجمهور   یدر 

و    ی قتل  1367تابستان   نگرفته  صورت 
شده  یافراد کشته  اساس  که  بر  اند 

محاکمه شده و   یاسالم  یجمهور   ن ی انقو

 .اند دهیرس به مجازات 
شاک (2 شهاد  یافراد  حمدهنتو    د ی ده 

اند چرا  اشتباه گرفته  یگر یرا با فرد د  ینور
او در آن زمان در زندان گوهردشت کار  که 

عنوان    کردهینم به  دوران  آن  در  او  است. 

او  ی کارمند دفتر و    کردیکار م  نیدر زندان 
از    ی اکه داشت در پاره  یلبه مناسبت شغ

سر  زند  یزمانها  گوهردشت  به    گر ید   وان 
 .زدیا مزندانه

تابستان   (3 از    ینور  دی حم  1367در  پس 
گرفته بود و    ی فارغ شدن همسرش مرخص

 .اش به مسافرت رفته بودبا خانواده

 
دفاع   عالوه نخست  مورد  نف  هیبر    ی که 

زندانقتل جز    یاس یس  انیعام  و   کیبوده 
ب سو   مانهشر یدروغ    ی جمهور  ی از 

تالش  یاسالم  برا   یو    ی سالخ  یرسوا 

پ  ست،ین  قتیحق و  و شهادتها   رسش 
گرفته    ییهاپاسخ صورت  تاکنون  که 

ادعا که  است  آن  و   ینشاندهنده  دوم 
ن باال  در  افراد    قت یحق  زیسوم  و  نداشته 

آن  ی)عباس   ینور   د یحم   ی اریبس در  را   )
د گوهردشت  زندان  در  و    اند دهیدوران 

ب آن  زندانودهشاهد  با  که  رفتار    انیاند 

و در داشته     یا کوبگرانهو سر  ارخشن یبس
و به    انیزندان   بردن  آوردن  خود  سلول  از 

اذ  ئتیه و  آزار  و  در    انیزندان  تیمرگ 
به محل     نیمرگ و بردن محکوم  یدورهایکر

نقش  دهیکش  داربه   ا  یشدن  سزا   فایبه 
 .است  کردهیم

 

سو   ییهاشهادت از  امروز  به  تا    ی که 
برادرا بهجان  انیندان ز خواهران،  برده،  ن،  در 

  ده یسر قتلبه    انیندان فرزندان ز  همسران و
نشانگر   است،  شده  ارائه  دادگاه  به 

جنا  یبخش  به    میرژ   اتیاز  وابسته 

که    ستیاسالم   یجمهور   سمی الیامپر
برا  سالها  یاساسا   انقالب    ی سرکوب 

ج 1357و    1356   خواهانه یآزاد  نبشو 
بر حسب    می رژ   ن ی . اد یها به قدرت رستوده

طرف    یافهیوظ از  در   هاستیال یامپرکه 
گوادلوپ  آ   کنفرانس  بود،  به  ن محول شده 

جر در  را  نفر  خون  انیهزاران    نی سرکوب 

قتل  1360دهه   زندانکه    ی اسیس  انیعام 
آن بود، به    ن ی نقطه اوج ننگ  1367در سال  

 .قتل رساند
 

برگزار  در با  همان   ن یا  یرابطه  از  دادگاه 

ب م  یار یبس  یهاحثآغاز  افکار   انیدر 
به  یعموم  عزدهخانوا  ژه یو  و  و    زان یها 

به  عامقتل  یاسیس   انینزندا داغدار   شده 
مزدوران حم  یدست  و    ینور   دی مثل 

جر ن  افتی  انیاربابانش،  امروز  به  تا    ز یکه 

 ادامه دارد. 
 

و    خواهی آزادانسان    کی به نظر من به عنوان  
  –مدافع منافع طبقات ستمکش و گرسنه  

وابسته    میشده توسط رژعامکه نسل قتل
  ی هم برا  یاسالم  یجمهور  مسیال یه امپرب

بار استثمار و ستم و ظلم    ریآنها از ز  یادآز

آنچه که با توجه به   -جان خود را فدا کردند 
ا م  ن ی تمام  تاک  توانیبحثها  آن  کرد   دیبر 

 است که: ن یا
دادرس  شک  و    کیدمکرات  یبدون 

و شرط )و    دیمجازات عادالنه و بدون ق 

س  از  هر  یبازاستیخارج  از    ک ی(  
بزرگ    ریحق   مزدوران  و  کوچک 

جالدان  یسالما   ی رجمهو در    یو  که 
هزاران    ، یخ یتار   ی کشنسل  ن یا جان 

ا مبارز  مردان  و  زنان  از  تن    ن ی هزار 
راستا در  را  نظام    یمملکت  حفظ 

م   ی دارهی سرما منافع    ی شت و 

بوم   دارهی سرما اربابان    ی رذل  و 
  ی حت   یتاندند، و افشاس   شان یجهان

  اه یسو چهره    اتیجنا   ن یاز ا  ی اگوشه
ح   ی اسالم   ی جمهور   نا یامو 

تا  تواندینم   اشیالمللنیب   چ یه  دییبا 

مردم   ی روین و  نشود.    ی مبارز  همراه 
  ت یحول ماه  یپراکن اما هر گونه توهم

داشتمحاکمه دور  نظر  از    ن کنندگان، 
   ریجامانده نظبه  نیش یتجارب پ

 
 21 ۀادامه در صفح

  یاسالم یجمهور ۀیپااز عوامل دون  یک ی(، ی )عباس ینور دیحم

 ر سوئد د یاه در برابر دادگ
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وردن  کاغذ آ  ی است که در راه به رو   یمدت
معرف  یا نوشته جد  یدر    ق ی رف  دیکتاب 

دهقان   ی هاکیچر  ی ریگ"شکل  ،یاشرف 

تار  یی فدا نقد  و  بودهیجعل   خی خلق  ام.  " 
ام، اما هرگز به بارها آغاز کرده و ادامه داده

انرسانده  انیپا آن    ن ی ام، چرا که  از  نوشته 
  ی عرفبرخوردار است که هرگونه م  ی تیاهم

را دچار شرا  ایو   آن  از    ت یو مسئول  طی نقد 

 .کندیم یاژهیو
 

به    ش ی پروز    چند را  کتاب  خواندن  دوم  بار 
ا  انیپا که  شدم  مصمم  و    نی رسانده 

بار از آغاز ـ شروع کرده و به    ن یرا ا   یمعرف
چن  ضرورت  .برسانم  انیپا    ی کتاب  ن یوجود 

آذرماه   اواخر  از  ب1356را    کسال ی از    ش ی ، 

ق  شیپ حس  1357ماه  بهمن   امیاز   ،
 .کردمیم

 
در سوئد    نگیشوپن یر شهر لآن زمان د  رد

باخبر    یقی. در گفتگو با رفکردمیم   یندگز

چر "سازمان  که  بودم    ی فدائ  یکهای شده 
سال بود    ن یکه چند   ی"، سازمانرانیخلق ا

فعال هوادارانش  صفوف    ، ی اسیس  تی در 
اجتماع  یفرهنگ در    کردم،یم   یو 

(  1356آذرماه    16  هی)اطالع  یا هیاطالم
ک کرده  ا  هاعالم  رف  روی پپس    ن ی از    ق ی خط 

از    یجزن  ژنی د. با نظرات بخواهد بو  یجزن

نوشته  قیطر جانب   یها مطالعه  از  که  او 
بهمن در لندن )و جالب آنکه   19انتشارات  

چر سازمان  انتشارات    ی فدائ   یکهاینه 
ا کنفدراس  ایو    رانیخلق    ون یانتشارات 

دانشجو  ن ی محصل  یجهان در    یرانیا  انیو 

من کشور(  از    یی ناآش  شدیم  شرتخارج 
راست و    یرا نظراتداشتم ودر مجموع آنها  

و    کردمیم  ی ابیارز  ی ستی رمارکسیغ
مورد    توانستمینم سازمان  که  کنم  قبول 

جا  ینظرات  ن ی چن  تمیحما نظرات    ن یگزی را 

و    یستیمارکس احمدزاده  مسعود  رفقا 
گفتم که   قی. به آن رف دیبنما  انیپو زیرپرویام

ن  بتواستم ی"بز اخوش  تا  به  ندن "  را  هر    من 
ب  یراهکوره بخواهند  ادامه  که  در  برند. 

در     1356آذرماه    هیگفتگوها در مورد اطالم

از ده نفر    ش ی سوئد )کشور محل اقامتم( ب
  ی بارمواضع نادرست و انحراف   ریکه ز   میبود

کرد  مینرفت  هیاطالع  ن یا اعالم  رسما     م ی و 

 .کرد میرا پخش نخواه  هیاعالم  ن یکه ا
 

سال    در گذشت.    یمدت از    1357آبان 
شر "درباره  کتاب    ی نیع   طیا چاپ 

و    یانقالب" نوشته رفقا اشرف دهقان 

حرمت را    پور یمحمد  کتاب  شدم.  آگاه 
محتو که  شدم  متوجه  و    ات ی خواندم 

راستا در  بن  ی آن    انگذارانینظرات 
م  که    دمی. سپس شنباشدیسازمان 

کتاب را    نیاجازه پخش ا   ون یکنفدراس
اعضا   خو  و به  نمهواداران    و   دهد ید 

خاط اخراج     یافراد  خطر  مواجه  با 

  م ی نظر تصمهم  یخواهند شد. با رفقا
  م، ی"خطر" باش  نی ا  یرایکه پذ  می گرفت

کرد   نیبنابرا  خودمان    م یتالش 
ته   ییهانسخه را  کتاب  و    هیاز  کرده 

کن آن  پخش  به  در  می مبادرت   .

م اس م  یزی تکهلم  کنار  سازمان    زیدر 
م  محل  کتا   زی در  و  گذاشته  را  کتاب  ب 

عال کردبه  عرضه  شهر  می قمندان  در   .
"مبارزه    نگ،یشوپنیل خط  هواداران 

استراتژ هم  هم    ،یمسلحانه، 
از "بزان اخوش" بودند    شتر ی" بکیتاکت 

  مانیو کتاب را در کنار جلسات هفتگ

رو دانشگاه  کتاب    زیم  یدر 
 .میگذاشتیم 

 
رخ   درآمدهاش ی شاهد پ  رانیا  یاز چند  پس 

انقالب  جل  یا توده  یدادن  در    ی ا سهشد. 

از    یعموم    ران یمبارزات مردم اکه در دفاع 
ل شرکت    لیتشک  نگیشوپن ی در  بود  شده 

ط در  ادامه  جل  نیا   یکردم.  در  و  سه  
  ت یدر حما  یا هیآن، قرار شد اعالم  یبحثها

  ی ا داده شود اما عده  رانیاز مبارزات مردم ا 

جزن خط  هواداران  جمله  سازمان    ی )از  در 
تاک "درداشتند    د یما(  شعار  بر  که  ود 

ا ی نیخم با  ـ  "ااستد  نی"  شعار،    ن ی الل که 
  ر ی" ـ در زابانهاستیما در خ  یها شعار توده

همراه    هیاعالم به  شود.    ق یرف  5درج 

قبول نکردم که شعار" درود بر   گریهمراه د
ما گذاشته شود    ه یاعالم  ری"  در ز ی نیخم

 یهم به همراه آن رفقا برا  لیدل   ن یبه هم
جلسه را ترک  راض خود آن  نشان دادن اعت

 .میکرد

 
  ران یبه ا   1357بهمن    یدادهایبوبه روبح  در

آشنا جلسات  در  آنجا  در  و    با   یی رفتم 
و   احمدزاده  رفقا  "خط  از  آگاهانه  سازمان 

از "خط جزنانیپو " نقد به  ی" دفاع کرده و 
فرد   انیم نما  یآوردم.  در    نده یکه  سازمان 

"رف  ن یا بود  نام  قیجلسه    ده ی اعظم" 

سالکه    ی)فرد  دش یم چند  از    ی پس 
در  م   شدم متوجه   احمدزاده است(  ستوره 

پرسشها  یپ و  نفر   یسخنان  دو  و  من 
"شما  گرید دگفت  شده  ریها    د  یا متوجه 

د خط   گریسازمان  نه  و  احمدزاده  خط  نه 

م  یجزن دنبال  دکندیرا  ما،  خط   گری.  نه 
را.    ی و نه خط جزن  م یاحمدزاده را قبول دار

د سو  رویپ  گریما  در ."  میهست  یم خط  او 
توض ر مورد "خط سوم"  د  یشتر یب   حی آنروز 

نداد؛ اما گذشت زمان نشان داد که منظور  
  ی به عبارت  ای همان "خط نگهدار و فتاپور" و  

نظرات حزب توده   شتریتسلط هرچه ب  گرید

چر سازمان  ا  یی فدا  یکهای بر    ران یخلق 
هم است.  رفقا    ن ی بوده  "خط  از  من  دفاع 

پو و  دانیاحمدزاده  ب"  جلسه  آن  آن  ر  ه 
عمال    د یانجام  با    یمتما که  من  تماس 

 .سازمان قطع شد

 
و   همزمان رفقا احمدزاده  با کنار زدن "خط 

پدانیپو سازمان  در  جر  یگری د  دهی "   ان یدر 
آن و  تحربود  بود.    خیتار   فی هم  سازمان 

ا  دمیدیم در  تار  نجایکه  آنجا  سازمان    خیو 

گونه برا  شودیم  ییبازگو   یابه  من    یکه 
 .آشنا نبود 

 
ق   ی طوفان  ی روزها از    ی سپر  ام یپس 

دست جانب  از  و  اندرکاران  شدند 
سازمان، بدون آنکه خود متوجه باشم  

شدم که    قی تشو  ،یواقع   لیبه چه دل 

به خارج    گری را ترک کرده و بار د   ران یا
پا در  بروم.  ـ  سوئد  به  ـ  کشور    انی از 

فعال   1358بهار   اعالم  از  پس    ت یو 
و  ران ی ا  خلق   یفدائ   یکهای"چر  "

آن  العهطم  صفوف    مواضع  به 

 .وستمیپ  ان یجر   نی داران اهوا
 

ب  با زمان هر چه  متوجه    شتری گذشت 
باق که  "سازمان    مانده یشدم 

ا   یفدائ   یکهایچر از  ران یخلق  پس   "
اقل  تی )اکثر  امیق د  تی خائن،    گر یو 

تدر  یهاپاره به  گام    جیآن سازمان(  و 

تحر گام به  ابعاد    خیتار  فی به  سازمان 
تبل.  دندیبخش   یشتریب   ن یا   غاتیدر 

  ن یگز یجا  ی جزن   ر یوتصا  اناتی جر
پو   حمدزادها  ریتصاو  مفتاح  ان یو    ی و 

  ی از سو  ز یاو ن   ی از کتابها  ی شد، برخ

منتشر و پخش شدند. به    اناتیجر   نیا
ب عنوان    یجزن   ژنی ناگاه  از    ی کیبه 

 .سازمان اعالم شد  انگذاران یبن
 

تمام  با به  م  یتوجه  از    دانستمیآنچه  و 

بود سر   کگذرانده  بودم  آگاه  چنم    نیه 

 

 خواند؛  دیکه با یکتاب

   یریگشکل"

 خلق یفدائ یهاکیچر

 "ی جعل خیو نقد تار 
 

 از  یانوشته         

 ی اشرف دهقان قیرف
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سازمان ما   یواقع   خیاز تار  یبخش  ییادعا
  ی جعل  خیو آنجا تار  نجایو بارها در ا  ستین

تار از  و  کرده  افشاء  دفاع    یواقع  خ یرا 
که    کردمیم بودم  آن  خواهان  چقدر  و 

منطق  یا نوشته در    یکامل،  استدالل  با  و 

که کتاب   یو به راست  دی ایب  رونین مورد بیا
دهق  قیرف و    یا نوشته  ن یچن  یاناشرف 

 .باشد یم یاز ین نیه چن پاسخ ب
 

رف  ن ی ا  در قلم    یدهقان   قیکتاب  با 
موشکاف  ش،ی وایش با   ی با  و  خود  خاص 

با شرا  ی ستی مارکس  لیتوان تحل  را    ط، ی ما 

شکل پروسه  و    ی کها یچر  یریگ دوران 
ا   یفدائ ا  رانیخلق  در  و  کرده    نی آشنا 

که    دهدیگام به گام به ما نشان م  ریمس
ا با   یجعل  خی تار   کیچگونه    ریمس  ن یدر 

برخورد سکتار اپورتون  یستیروش    ی ستی و 

 .سازمان شد  یواقع خیتار  ن یگزیجا
 

دهقان  قیرف بس   یاشرف  دقت  از    اریبا 
فعال  یریگ شکل  خیتار   ی هاگروه  یتها یو 

به   سپس  و  کرده  آغاز  جنگل  و  احمدزاده 
  ن یمشترک و ادغام ا  تیآغاز فعال  یچگونگ

خلق    یفدائ  ی کهای"چر  ش ی دایو پ  انیدو جر

اپردازدیم  "رانیا در    ق ی رف  ریمس  ن ی . 
نوشته  یدهقان به  هم  را    ی هاخواننده 

چر ا  ی فدائ  یکهای سازمان  )از    رانیخلق 
نوشته و   دی حم  قیرف  یها جمله  اشرف( 

نوشته به  ض  یهاهم  حسن    اء یرفقا 

. او به دهدیرجوع م  یجزن  ژنیو ب  یفیظر
ش  ژهیو جزنیس یو نخی"تار  وهیبه    ی " 

م نشان  و  ا  دهدیپرداخته    نی که 
شی سینوخی"تار به  نه    ، ی علم  یاوهی" 

رف  یستیمارکس عکس    قانهیو  بر  بلکه 

سکتار  دهآلو تنگ  سمیبه   ی گروه  ینظرو 
هم به  و  غ  لیدل   ن یبوده  و   یرواقعیهم 

 .باشدیم  یجعل نرویدرست از ا 
 

  ی اامر تنها به ذکر نمونه  ن ی اثبات ا  در 
صفحه   در  مورد    107که  بحث  کتاب 

م اپردازمیآمده  به  مو  نی .  مربوط  رد 

فرخ  ندامت  ی الپوشان نوشتن  نامه 
جزن توسط  شاه  به    ی نگهدار 

جزن باشدیم  چون    دانست ی"م   ی. 
به   نگهدار  فرخ  زندان    5که  سال 

وقت  و  بود  شده  سال    یمحکوم  در 

آزاد شد تنها حدود    1349 که از زندان 
محکوم  3 دوره  از  را    تی سال  خود 

  خچه ی حال او در تار  ن یا  نده بود" با گذرا 

ه خود نوشته است: »فرخ نگهدار،  گرو
سال از    3پس از    زین  یدیاحسن و رش

  ی ن که جز  یزندان آزاد شدند«. در حال 
مج  دانست یم  قاسم    د یکه  و  احسن 

محکوم  3  ک یهر    ی دیرش   ت یسال 

ول ن  یداشتند  سال    5  گهدارفرخ 
جزن   تی محکوم  بود.  ا  یگرفته    نجا ی در 

امر که چرا    نی ه اب   یااشاره  چگونه یه
دوران زندان    یتمام  یدیاحسن و رش 

  ی خود را گذراندند اما نگهدار پس از ط
محکوم   یمین دوران  آزاد    ت ی از  خود 

نم  ا کندیشد    قت ی حق  یالپوشان   نی. 

امر نگهدار  فرخ  مورد  که    ست ین  ی در 
دا رخ  تالش  دهناآگاهانه  بلکه    ی باشد 

الپوشان  جهت  فرخ    یاست  ندامت 
جزن  نگهدار  طرف  گروه    یاز  جزو  که 

  .بود یخود و 

 
  ی فدائ  یهاکیچر  یر یگ"شکل  درکتاب

تار نقد  و  دی جعل  خیخلق  مورد  از    یگری" 
  ی و تنگ نظر   سمیاز سکتار   یبرخورد ناش

جزن  یگروه طرف  شده    یاز  داده  نشان 
ا خصوص  ن ی است.  به  مربوط    ی اتیمورد 

جزن که  "و  یاست  عنوان    ی هایژگیبه 

.  شمارد یآن م  یه برا عمده گروه" احمدزاد
ا آ  ن ی مطالعه  که   کندیم  ارشکقسمت 

از واقع  یجزن   ی و حت  تیتا چه حد به دور 
رفقا  با  برخورد   یمغرضانه  احمدزاده  گروه 

  :کرده است

آمده است    بارهن ی کتاب در ا  120صفحه     در
"رف  ا  ی ریتصو  یجزن  قیکه:  از  گروه    ن ی که 

و   یمنف  یریتماما  تصو  دهدیبه خواننده م
از ع ممل که   یااست، به گونه  رادیاو    بیو 

شرح   توان یم  یاغراق  چ یه  یب که  گفت 

ع  خچهیتار شرح  به  احمدزاده  و    بیگروه 
جزن  یرادهائیا م  یکه  وارد  آن    کند، یبه 

رف  لی تبد است".  در   یدهقان  ق یشده 
گروه احمدزاده    یکه جزن  سدی نویادامه م

" مخف  کی را:  با    ست یمارکس  ی گروه 
س  یابرنامه خصلت  یاسیصرفا     ی هاو 

م جلوه  حالهد دیروشنفکرانه"  در  که   ی. 

م قر  دانندیهمگان  اتفاق    ب یکه  به 
خلق که در سال پنجاه به    یفدائ  یکهایچر

ر با  مسلحانه  با    م یژنبرد  و  پرداخته  شاه 
ا انقالب  نهال  خود  آب  رانیخون    ی اریرا 

بودند.   برخاسته  احمدزاده  گروه  از  کردند، 

ه  گرو  تیبا واقع  ی جزن  یادعا   نیا   جهی در نت
ه  قیرف ب   ی طباقان   چی احمدزاده    ژن یندارد. 

که   رودیم  ش ی تا آنجا پ   نهیزم  ن یدر ا  یجزن

تحق گروه   یاعضا  شودیم  یمدع  ریبا 
فا "  کی دئولوژیا  ق یعم   تی"ترب  قداحمدزاده 

اتهام به   ن یکه ا  دی بودند. توجه داشته باش
م  یرفقائ بزرگتر  شودیزده    نی که 

  نی نو  را در جنبش   کیدئولوژ ی ا  یدستاوردها

خود من با   ید. براگذاشتن  هیپا  یستی کمون
ا به  نگو  تیواقع  ن یتوجه  اگر  همه    میکه  

جزن  شتریب  یول مطالعه    یجزوات  را 
  سم یرا با مارکس نطباقشانام و عدم ا کرده

ب  ن ی ا  امدهید شوخ  شتری اتهام    ی به 
تشر  ماندیم که   یگروه  ات یخصوص  حی تا 

تار عمل  و  نظر  دگرگون را    ران یا   خیدر 

 .ندنمود
 

از    یبخش  به   ن ی همچن  یدهقان  قیرف
مس   یگوناگون  یهاسوءاستفاده در   ر یکه 

او   ایابهام که گو  ن یو ا  یزمان از نظرات جزن

سازمان بوده است پرداخته و    انگذارانیاز بن
م بد  دهدینشان  دشمنان   نگونهی که 

ا   یفدائ  یکهایچر آنرو    ران یخلق  از  و 
توده   نگونه یبد   چگونه  رانیا   یها دشمنان 

اند   رد  یاهچ   نی ا  ن ی دایبن  یهاشهیراه 
 یواقع  روانیانداختن پ   یکنده و در پ  انیجر

و  ان،یجر  ن یا به  ا   ژهیو  ا  ران،یجوانان    نی در 

 .اند چاه بوده
 

کتاب آوردن   نیا  گری برجسته د  یهانکته  از
اند  یخواندن  اریبس  یاخالصه   ی هاشهی از 

ه  در دو کتاب برجست  انیرفقا احمدزاده و پو

است   صفحات  آنان  در    252تا    243که 
گفتم  کتا آنچه  به  توجه  با  است.  آمده  ب 

ا همه    ن ی مطالعه  به  را  ارزشمند  کتاب 
 .کنمیم  شنهادیپ  قتیحق ندگانیجو

 

م  هیته  جهت کس  هر    نی ا  تواندیکتاب 
"  یکی الکترون  ی"کتابفروش  قیکتاب را از طر

طر  اهکل یس  تیسادر   بل    یپ  قی از 
همچن  ی داریخر د  ن ی کند.    ی التیج ینسخه 

 سازمان  تین در سا توا   یم  زیکتاب را ن  ن یا
(Siahkal)  پ از  استفاده    اده یپ  ریز  وندیبا 

 :کرده و مطالعه نمود 

-https://siahkal.com/wp
-klgiri2021/11/shecontent/uploads/

Jali.pdf-chtari-nagd-I-KH-F-CH 
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خیزش ستمدیدگان درآبان در دومین سالگرد  نوامبر  13روز شنبه  

سال   برحقی  خیزش   ، 1398ماه  ای  پای    توده  زیر  را  زمین  که 
جمهور  جنایتکار  آورد، سردمداران  در  لرزه  به  اسالمی  ی 

سوی از  ا  آکسیونی  حمایت  و "کمیته  کارگران  مبارزات  ز 
ایران  ایران -زحمتکشان  فدائی خلق  فعالین چریکهای  که  هلند" 

کمیته   این  فعال  اعضای  از  دام یکی  میدان  در  باشند  می 

پرچم ها و شعار  ا بنر ها و  آمستردام برگزار شد. محل آکسیون ب
را به خود جلب   انشده بود که توجه رهگذر  های  انقالبی تزئین 

راسم  ضمن افشای جنایات رژیم وابسته به می کرد. در این م
یاد تمامی شهدای بخون خفته امپریالیسم  جمهوری اسالمی  

  .پاس داشته شد  98شهدای قیام آبان ماه    خلق و به خصوص 
شهر کشور    140ان و گرسنگان در بیش از  قیامی که ستمدیدگ

سا پا  خویش  بر  حقوق  احقاق  برای  و  رژیم  ختند  با  مصاف  به 

 م برخاستند. سرکوبگر حاک
 

ایران  خلق  فدائی  چریکهای  فعالین  مراسم  این  جریان  با   در 
نش و  کتابها  توزیع  به  کتاب  میز  مبادرت گذاشتن  سازمان  ریات 

 نمودند. 

  
 !جمهوری اسالمی با هرجناح و دسته نابود باید گردد

 !رزات کارگران و زحمتکشان ایران مبا  دزنده و پایدار با 
 !ادآزادی، و برقرار باد سوسیالیزمپیروز باد انقالب، زنده ب

 
 دهلن-ن فعالین چریکهای فدائی خلق ایرا 

 2021نوامبر16برابر با  1400آبان 25

 

 

 تسلیت  پیام 
 است.  درگذشته   ایران  در   اخیرا  قبادی،  تقی  آقای  که  شدیم  مطلع  اسفت  اب

 سال   ماه   مهر   در  که  بود  قبادی  چنگیز   رفیق  ،خلق  فدایی  چریک  رادرب  یو

 . باخت جان  شاه امپریالیسم به وابسته رژیم   با نبرد در ، 0135

 او   بازماندگان  و  عزیزان  به  ار  قبادی   تقی   قایآ  درگذشت   "فدایی  پیام"

  ت تح  های   توده  دست   به   اسالمی  جمهوری   نابودی  امید   به  د.گوی  می  یتتسل

 ستم!

 

 

 

 

 

 

چریک فدایی خلق،  

 رفیق چنگیز قبادی 

 
 

 

 

 

 

 

 

  تمامیخاطرۀ   جاودان باد

  راه آزادی و  جانباختگان

 سم! سوسیالی
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