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 چریک فدائی خلق، دو  جاودان باد خاطرۀ

 رفقا موسی و عیسی آباد ،برادر انقالبیدو  
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 1400دی                           شُشم  ست وبی لسا                   ن ایر ا قیی خلدای فاکه چری انگرا  

  مقاله مقاله ررسس  

 ظام زمینه مادی بحران اقتصادی ن 

 های توده ای جنبش 
فریبکارانه ...   ادعاهای  به  که  آنجا  مقصر    تا  یعنی  رژیم 

که  ،در حالیباز می گردد  "های آمریکا نشان دادن "تحریم 
آمدهای نفتی  ر درها د نمی توان برخی از آثار این تحریم 

منتقل می  ها    )که فشار آن مستقیما بر دوش تودهرژیم  
کرد،  شود انکار  را  تحریم(  این  از   اما  چماقی  تنها  نه  ها 

امپریالیست به   سوی  ها  توده  سرکوب  تشدید  برای  ها 

دست جمهوری اسالمی داده، بلکه سودهای سرشاری  
و سرمایه داران  را نصیب بخشی از سرمایه داران جهانی  

های  ها سفره   رذل در خود ایران کرده و از دل این تحریم
ر در  گ ست. البته ما دینان به وجود آورده ا برکتی برای آپر  

و   مورد شدت  در  که  ادعاهایی  و سقم  وارد صحت  اینجا 
تحریم این  اهداف   وسعت  مهمتر  و  آنها  اجرای  ها، حدود 

ا "کمک" به  آن ر  ها که  ادعایی آمریکا در اعمال این تحریم

عنوان   اسالمی  جمهوری  "سرنگونی"  برای  ایران  مردم 

 2 صفحۀ                                           می شویمی کند نم 

 ( 13) کیالت چریکهای فدایی خلق ایرانشتو تکوین تهی به قیام با رفیق فریبرز سنجری در باره روزهای منگفتگو 
ک    ... می  مطرح  ما  نظرات  با  مقابله  در  چون    نند برخی  فدائی  چریکهای  هستندکه  رژیم  سرنگونی  در    خواهان  شرکت 

ت که  کنند  می  تحریم  را  ح انتخابات  درست  قسمت  سنها  به  ما  که  است  این  آنرفشان  رژیم  رژیم    رنگونی  تمامیت  هم 

یح دادم ما به  توض در حد توان خود گام بر می داریم. اما همانطور که  ضدمردمی جمهوری اسالمی باور داشته و در جهتش  
شرایط مشخص  سته است به تحلیل ما از  موضع ما نسبت به آن کامال وابانتخابات به مثابه یک تاکتیک نگاه می کنیم که  

اما به این ربط   ،سرنگونی رژیم حاکم ربطی نداردکه این امر به باور ما به ضرورت    همبارزه طبقاتی در سطح جامعه. مشخص
در عین حال تجربه نشان داده که رژیم    جلوه ندهیم.  "انتخابات"حکومتی را    "انتصابات"یم و  نشومردم  فریب  دارد که باعث  

 توده   البات اصلیطبوده و ماساسا فاقد هر گونه پتانسیل دمکراتیک    ن جمهوری اسالمیی ستمگر و ضد مردمی همچوها

هم انقالبی قهر آمیز دست نیافتنی   ب و آنقالها جز با نابودی این رژیم قابل تحقق نیست که این امر هم جز از طریق ان

 5صفحه                                                                                                                                                                          ...است.

 

 ر ديگت صفحادر  

 هنرمند  ،ه یاد بکتاش آبتینب ●

 4............... ...... ......  !مردمی

  کومه له و درپیرامون انشعاب  ●

 9..... .......  حزب کمونیست ایران!

 شاه  تئاتر در زندانخاطراتی از  ●

 ............................. .......11 

 16  چه می خواهندکشور معلمان  ●

 18   ددگر  معلم زندانی آزاد باید ●

 

 رفیق جزنی و  

 چریکهای فدایی خلق
دیدگاه  .  .. با  زندان  در  جزنی  رفیق 

شود، و آشنا میچریکهای قدائی خلق  
اجع  ررا    شاز همین تاریخ است که نظر 

نه فرموله می کند. او به مبارزه مسلحا
پوشیده   مسلحانه  کتاب  بطور  مبارزه   "

"را   تاکتیک  هم  و  استراتژی  هم 
نیست چپ "می نامد و با نامیدن  "اپورتو

خلق   فدائی  چریکهای  از  تحت  بخشی 
ود می نام "رفقای پیشگام" اینطور وانم

از   بخش  آن  نظر  ایشان  نظر  که  کند 
فدائی   "رفقایعن خلق  چریکهای  ی  ی 

را   هایش  نوشته  او  است.  جنگل" 
توسط افراد فامیلش به خارج از کشور  

در بزرگ  انشعاب  آن  و  درون    فرستاد 
که در   هواداران چریکهای فدائی خلق  

درون "کنفدراسیون جهانی دانشجویان  
خارج   "در  می ایرانی  فعالیت  کشور 

 15 صفحۀ        ..کردند را باعث شد.

 

اهمیت     در باره کوتاهیسخنی 

وظیفه   و مبارزات جاری

 ! روشنفکران

سخت زمینی است  سراین یک واقعیت . ..
تشکل و در غیبت وجود یک  که در فقدان  

سازمان مسلح به تئوری انقالبی در راس  
خودبخودی   جنبشهای  این  مبارزات،  این 

ادی و  سرنگونی رژیم حاکم و کسب آز  به
گردند. اما باید دانست و  رهایی منجر نمی

و  کننده  مهیا  جنبشها  این  که  کرد  تأکید 
اجتماعی  انقالب  زمینه  کننده  تسریع 

ت می  کسی  آیا  این  هستند.  منکر  واند 
رغم هر  حقیقت شود که مبارزات جاری به 

تضادهای   شدت  بر  بار  هر  محدودیتی 
استث نظام  طبقه  درون  و  موجود  مارگرانه 

می افزایند؟ و آیا بدون چنین جنبش  حاکم  
می   را  انقالبی  و  دگرگونی  هیچ  هائی 

 10حۀ صف   توان در جامعه متصور شد؟ 
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توده   اعتصابات  و  اعتراضات  وقفۀ  امواج بی 
جدا جزء  به  امروز  حیات  ای،  از  ناپذیر  یی 

تحت    - سیاسی  ایران،  در  اجتماعی 

رژیم   سیاه  اسالمی  حاکمیت  جمهوری 
روزی  تبد است.  شده  در  یل  که  نیست 

اعتراض   آتش  و روستاهای کشور،  شهرها 
اقتصادیبه   ناپذیر  تحمل    - شرایط 

جرقه با  سیاسی  و  زبانه  اجتماعی  ای 

کارگران، کشاورزان،   از  تن  و هزاران  نکشد 
ک و معلمان،  باختگان  مال  ارمندان، 

بازنشستگان به خیابان سرازیر نشوند و با  
وضعشعا علیه  خود  ناپذیر    رهای  تحمل 

د، نظام حاکم و سرکوبگران خویش را  موجو
این امر ناشی از شدت  به چالش نکشند.  

و بحران    گیری تضادهای طبقاتی در جامعه

داری   سرمایه  نظام  که  است  ای  فزاینده 
 ار آن می باشد. وابسته ایران گرفت

 
در   حاکم  نظام  که  است  این  واقعیت 

در   سال اخیر  از  های  یکی  گرداب 

بحران وخیمتر چند   ین  اقتصادی  های 
بزرگترین   که  دارد  قرار  گذشته  دهه 

آ  و  خصوصیت  توأمان  تورم  و  رکود  ن 
بی سابقه است. مطابق آمار منتشره  

که  ا حکومتی،  نهادهای  خود  درون  ز 
منع را  حقیقت  تمام  نمی  البته  کس 

ناخالص   تولید  منفی  رشد  روند  کنند، 

و ایران  جنگ  زمان  از  عراق    ملی 
سا  "بی  شده  تاکنون  توصیف  بقه" 

می    است. اعتراف  ایران  آمار"  "مرکز 
طول   کل  در  که  یعنی  کند  نود  دهه 

بحران   موج جدید  به  نظام  ورود  مقطع 

"رشد"   تنها  نه  اقتصاد  اقتصادی، 
منفی   رشد  دچار  مرتبا  بلکه  نکرده 

 ده و "کوچکتر" شده است.  بو
 

در   اقتصاد  شدن  "کوچک"  معنای 

طبقات   واق زندگی  در  ع  استثمار شده 
چ هر  شدن  تر  سفرۀ  کوچک  بیشتر  ه 

محرومین   میلیون و  کارگران  از  تن  ها 
ا حتی  شرایطی  چنین  در  که  ز  است 

و   خود  نان  یعنی  غالب  قوت  تامین 
خانواده هایشان نیز عاجز شده اند. در  

ل  زندگی  چه  نتیجه،  هر  های  یه 

مرداب   به  محروم  طبقات  از  بیشتری 
 ته است. فقر و گرسنگی فرو رف

 

از  این وضع د سلطه سیستم سرمایه  قیقاً 
بار داری وابسته ایران و به طور عمده از اج

)جمهوری   سیستم  این  حافظ  رژیم 
سی از  تبعیت  به  های  استاسالمی(، 

و   پول  المللی  بین  صندوق  امپریالیستی 

ن جهانی  اثر  بانک  در  است.  شده  اشی 
تورم   بینیم  می  که  است  چنین سیاستی 

رشد می  که به طور روزمره  درصدی ای    50
ز از  و  اجرای  کند  آغاز  و  رفسنجانی  مان 

اقت اصالحات  دور  شده  اولین  دیکته  صادی 
تاکنون   امپریالیستی  نهادهای  بی  توسط 

مرکزی   بانک  تا  شده  باعث  بوده،  سابقه 

سال   از  اسالمی  در  ب  97جمهوری  بعد  ه 
آمار   انتشار  توده ها حتی  از خشم  هراس 

متوقف را  تورم  حال  ماهانه  این  با  ،  سازد. 
تب و  رذل  از  مقامات  همچنان  رژیم  هکار 

در   مردم  "خوب"  معیشتی  نظام  اوضاع 

به   بیشرمانه  و  زنند  پوسیده شان دم می 
ه و توده  بخورند"  "کمتر  کنند  می  توصیه  ا 

و گرسنگی  )بخوان  با شرایط  را  مرگ   خود 
الپوشانی   برای  و  دهند!  "وفق"  تدریجی( 

سرمایه سیستم  بر دارگندیدگی  حاکم  ی 
ا" به عنوان عامل  ز "تحریم" و "کرونکشور، ا

های  تودهاصلی این وضع یاد می کنند. اما  

شدن   "کوچک"  این  که  بینند  می  مردم 
و    اقتصاد "تحریم"  و  بحران  تشدید  اثر  در 

سودهای   عواقب "کرونا" تاثیری بر درآمد و
نجومی بزرگترین سرمایه داران زالو صفت و 

و    الن دولتی نگذاشتهبنیادهای اقتصادی ک 

فرصتی   در  گیری  آنها  همه  و  بحران  که 
اختیارشا در  کرونا  بار  با  فاجعه  داده  قرار  ن 

استثما و هستی طبقات  به حیات  ر  تعرض 
شونده و مکیدن شیره جان کارگران و مردم  

ثروت ب محروم،  نیز بهای هر چه  ه  یشتری 

 جیب زده اند.  
 

"تحریم همیشه  آنها  دیگر  سوی  های   از 
شرای آمری دلیل  را  ذککا"  کنونی  اوضاع  ر  ط 

ادعاهای   به  که  آنجا  تا  اما  کنند.  می 
نشان فریبکارانه   مقصر  یعنی  رژیم  مقامات 

"تحریم آمریکا دادن  گردد  "های  ،در  باز می 

توان  که  حالی نمی 
تحریم این  آثار  از   برخی 

د درها  نفتی  ر  آمدهای 
اسالمی   جمهوری  رژیم 

مستقیما   آن  فشار  )که 

توده  دوش  منتقل    بر  ها 
شود کرد،  می  انکار  را   )

ها نه تنها  اما این تحریم
سوی   از  چماقی 

برای   امپریالیست ها 
ها   توده  سرکوب  تشدید 

جمهوری   دست  به 

بلکه   داده،  اسالمی 
را   سرشاری  سودهای 

نصیب بخشی از سرمایه  
جهانی   سرمایه  داران  و 

ایران   خود  در  رذل  داران 

 کرده و از دل این تحریم
های پر برکتی  ها سفره  

آ آورده برای  وجود  به  نان 
دیا ما  البته  در  گست.  ر 

ادع و سقم  وارد صحت  در اینجا  که  اهایی 
ها، حدود   ین تحریممورد شدت و وسعت ا

آمریکا   ادعایی  اهداف  مهمتر  و  آنها  اجرای 

ا "کمک" به  آن ر  ها که در اعمال این تحریم
جمهوری   "سرنگونی"  برای  ایران  مردم 

م عنوان  اما اسالمی  شویم.  نمی  کند    ی 
ام به جرات می توان گفت که  ر  در واقعیت 

امپریالیست تحریم  هر  دل  علیه   از  ها 

به   مرگبار  تعرض  یک  اسالمی  جمهوری 
نیروی کار، به سطح معیشت توده ها و به  

آنها   اجتماعی  اقتصادی  حقوق  تمامی 
 اییده شده است. ز

    

یک   فوق  مسائل  با  رابطه  در  دهید  اجازه 
کوچک کنیم.  مثال  بررسی  می  ه  هم را 

و   اعتراضات  مقابل  در  که  دانند 
علیه   کارگران  حق  بر  اعتصابات 

پرداخت  دس عدم  و  نازل  تمزدهای 
و   رذل  داران  سرمایه  دستمزدها، 

مقامات  سخنگویا  یعنی  آنها  ن 

افزایش   عدم  علت  اسالمی  جمهوری 
عدم   و  کارگران  واقعی  دستمزدهای 

و   بخور  دستمزدهای  همین  پرداخت 
تولید نمیر   واحد  صدها  "وضع  در  را  ی 

اقتصا "عدم  بد  و  "تحریم"  "رکود"،  د"، 

برای تولید"  "کارآفرینان"    سودآوری 
رذل   داران  سرمایه  )بخوان 

آمار  استثمارگ اما  دهند.  می  جلوه  ر( 
منتشره در داخل خود نظام نشان می  

ک  فروش  دهند  از  حاصل  درآمد    500ه 
از   ایران  اقتصاد  در  اصلی  شرکت 

ورود   "بحران مقطع  جدید  موج  در  به   "

و    99ه بلکه در سال  کم نشد  97سال  
سال   اول  س  1400نیمه  به  ال  نسبت 

می    98 نشان  را  توجهی  قابل  رشد 
طوری   به  گرفتن  دهند.  نظر  در  با  که 

ماهه اول    6نرخ تورم، به طور مثال در  

مج با  امسال،  شیراز  پتروشیمی  تمع 
خود    106افزایش   درآمدهای  درصدی 

" به  ارد ریال "سود خالصهزار میلی   21
است.   زده  پتروشیمی  جیب  شرکت 

در   تبریز"  "پتروشیمی  یعنی  دیگر 

سود  هم یک  مدت    درصدی   500ین 

 های توده ای  ظام زمینه مادی جنبشبحران اقتصادی ن 
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بدست آورده که در اوج بحران کنونی   
تاریخی"   "رکورد  یک  عنوان  به  آن  از 

به همین ترتیب در    نام برده شده است.
صاحبان    97سال   قبل،  سال  به  نسبت 

مبارکه فوالد  افزایش    127  صنایع  درصد 

  135نعتی چادرملو  سود، شرکت معدنی ص
تهران   نفت  پاالیشگاه  درصد،    165درصد، 

مارونی   فوالد    55پتروشیمی  درصد 
ایران    92خوزستان   مس  صنایع  و  درصد 

اند    100 افزایش سود خالص داشته  درصد 
این بدون    و  تقریبا  که  ست  شرایطی  در 

این   تمامی  زحمتکش  کارگران  استثناء، 

ی اخیر به دفعات اه  د ها در طول سالواح
عدم   و  مناسب  مزد  دریافت  عدم  خاطر  به 

و نمیر دست    پرداخت همان بخور  مزدهای 
  به اعتصاب و اعتراض زده اند که اعتراضات

کارگران دالورانه  و  و    وسیع  )پتروشیمی 

گا و  آن   (زنفت  های  نمونه  از  یکی  فوالد 
های  ماهنامه  به  کنید  )رجوع  است.  بوده 

فدایی  کارگ چریکهای  ایران ری  خلق 
www.siahkal.com  .) 

 
مقایسۀ این سودهای سرسام آور با رشد  

آفرینندگان   اردوی  در  فقر  مرز  و  حد  بی 

م اصلی این سودها یعنی طبقه کارگر خش
حافظان  به  نسبت  را  باوجدان  انسان  هر 

اوضاع برمی انگیزد.  جنایتکار و وابسته این  
واقعی  آنهم   ارزش  که  شرایطی  مزد در 

کزی  کارگران ایران مطابق آمارهای بانک مر

  1389دالر در ماه در سال    290ازخود رژیم  
سال    98به   در  ماه  در  رسیده    1400دالر 

 است!  
 

واکاوی ریشه    واقعیت این است که هنگام

دردها اقتصادیاصلی  درمان  بی    -  ی 
با کنونی  بندناف  اجتماعی  که  فهمید  ید 

ایرانظام   بر  حاکم  داری  طور  سرمایه  به  ن 
سرمایه   امپریالیسم،  به  های  تاریخی 

وابسته  المللی  بین  انحصارات  و    جهانی 
اقتصادیبوده و حکومت   -  های حافظ نظام 

این   از  جزئی  مثابه  به  حاکم  سیاسی 

زمان  سی در  چه  جهانی،  غارتگرانه  ستم 
اسال شا جمهوری  زمان  در  چه  و  می  ه 

پریالیستی و ام  های مجری دستورات قدرت 
های آنها نظیر بانک جهانی و صندوق    ارگان

المل می  بین  منطقه  و  ایران  در  پول  لی 

امپریالی نباش رژیم    ستد.  طریق  از  ها 
اسالمی   جمهوری  خود  نوکر  و  وابسته 

اند   کوشیده  بار همواره  کردن  سرریز  با 
بحران بر    مخرب  خویش  اقتصادی  های 

س تحت  بحران جامعه  بار  از  ما  های    لطه 
بردن خود   تاراج  به  بر  عالوه  آنها  بکاهند. 

طبیعی  ثروت منابع  و  به    ها  و  ما  کشور 

از استثمار  دست   آوردن سودهای سرشار 
های   سیاست  مخارج  ایران،  در  کار  نیروی 

نیز به گردن   امپریالیستی خود در منطقه را 
اسالمی   جمهوری  خود،  سرسپرده  رژیم 

ال اند.  این سودهای  انداخته  از  بته بخشی 

داران مزدور  رشار به جیب گشاد سرمایه س
ایران   بر  حاکم  دالل صفت  امری  یمو  رود، 

درج تحمیل شدیدترین  بدون  استثمار  که  ه 
خلق و  کارگران  هستی  غارت  های    و 

سرکوب  حال  همان  در  و  ستمدیده 

ممکن  وحشی آنان  اعتراض  گونه  هر  انه 
 نیست.  

 
حاکم طول  در  آنچه  در  ساله    43یت  تعمق 

اسالم سلطه  جمهوری  تحت  جامعه  در  ی 

های  ما   برنامه  اجرای  و  طراحی  زمینه  در 
در    کالن ولی  متفاوت  سرعت  با  اقتصادی 

د روند  می  یک  نشان  افتاده  اتفاق  ائمی 
سیاست  این  رئوس  که  برنامه   دهند  و  ها 

بلکه    بنای منافع ملی و مردمیها نه بر م
گردانندگان   های  نسخه  مطابق  درست 

پغا المللی  بین  صندوق  بانک  رتگر  و  ول 

م زیر  و  آنها  جهانی  متنوع  های  جموعه 
عملی شده   و  برنامه ااتخاذ  این  هدف  ند. 

انع محلی و دولتی ها برداشتن هر گونه م
های   سرمایه  ناپذیر  سیری  میل  مقابل  در 

ن برای  سلطه  امپریالیستی  توسعه  و  فوذ 

منظور   به  سلطه  تحت  جوامع  در  شان 
استثمار این   تشدید  در  کار  ارزان    نیروی 

منا غارت  تشدید  و  ثروتجوامع  و  های    بع 
انقیاد کشیدن   به  و  بیشتر هطبیعی  چه  ر 

م و  سود  کسب  و  سود  آنان  افوق 
گیری برنامه های  امپریالیستی ست. جهت

داری  نظام سرمایه  در  اجرا شده    اقتصادی 

حوزه   که  است  ای  گونه  به  ایران  وابسته 
امپر  انحصارات  تاز  و  را  تاخت  یالیستی 

داده   سطح  افزایش  سقوط  قیمت  به  و 
سلطه،  زندگ تحت  جوامع  های  توده  ی 

اقتصا را  دشرایط  متروپل  کشورهای  در  ی 

می این  بخشند.  بهبود  رئوس  از  برخی 
کننده نابود  های  از  نسخه  تقویت    عبارتند 

)خارج   و  بخش خصوصی  ها  کردن سرمایه 
کنترلبازار   حیطه  و    از  دست  دولتی  های 

اقتص کننده  گمراه  نام  زیر  آزاد،  پاگیر(  اد 

منظور   به  کار  نیروی  کردن  منعطف 
به معنی تشدید  )حداکثری تولید  سودآوری  

طبقه  ا کار  نیروی  کردن  ارزان  و  ستثمار 
کارگر تا حد تبدیل کارگران به برده های بی  

دار سرمایه  چرای  بردن  چون  بین  از  ان(، 
کارگران    ی بهحقوق ی  و تحمیل بقوانین کار  

دارا سرمایه  غارتگری  مقابل  ل  تحمی  ،ندر 

ملی    سیاست پول  ضرر  به  ارزی  که های 
ی دولتی و محلی  ا به معنی حذف کنترل ه

تقو  به  برای  و  بوده  ملی  های  پول  یت 
پول این  ارزش  وحشتناک  در    سقوط  ها 

ر و یورو مقابل ارزهای اصلی جهان نظیر دال
سوب حذف  انجامند،  می  پوند  و س و  یدها 

کنترل قیمت بر کاالهای اساسی مورد نیاز 

 های سوخت و انرژی و ...   دم و حاملمر
 

توان   می  لیست  این  به  زیاد  مالبته  وارد 
رد، اما نمونه های فوق  دیگری نیز اضافه ک

های   برنامه  جهت  دادن  نشان  برای 
جمهوری   ساله  سه  و  چهل  اقتصادی 

المی و برندگان و بازندگان آن کافی به اس

ر می رسند. در اثر اجرای همین نسخه  نظ
به   که  یکبارۀ  هاست  افزایش  با  مثال  طور 

و سوخت )مطابق    قیمت های حامل انرژی
گردانندت" های  های  گان  وصیه"  انحصار 

بودجه امپریالیستی   کنندگان  تامین  و 

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی( که 
تغییر قیمت تمامی اقالم و کاالهای مبنای  

هستند و یا با "آزاد کردن" نرخ ارز اساسی  
مر صورت  چنان  )به  آن  ناگهان  به  ای(  حله 

گر و  تورم  از  تود گردابی  زندگی  بر    ه انی 
یل می گردد که حیات و  های کم درآمد تحم

زیر   برابر  را به چند  آنان  از  هستی بخشی 

همین توضیح  در  کند.  می  پرتاب  فقر    خط 
"هدفمند   طرح  اجرای  نیست  بد  مثال 

یا جهت سازی  در  مهمی  گام  که  ها"  رانه 
سوبسید تدریجی  همچنین  حذف  و  بود  ها 

بنزی قیمت  وحشتناک  قیمت  در  افزایش  ن 

زمامدا نژادر دوره  احمدی  دولت  یادآور   ی  را 
"بزرگترین   عنوان  به  آن  از  که    جراحی شد 

برده   نام  اسالمی  جمهوری  در  اقتصادی" 
ها تن از توده    زندگی میلیونشد و سقوط  

ستم   تحت  سالهای  این  طول  ها    در 

 مه ها بود.  نتیجۀ مستقیم اجرای این برنا 
 

احمدی   دولت  که  بدانیم  است  لزم 
اجرای  خاطر  به  هدفمندی    نژاد  طرح 

شورش   خونین  سرکوب  و  ها  یارانه 
ب جایزه  سراسری  دریافت  به  آن  از  عد 

از سوی صندوق بین المللی پول نائل  

برانگیز    شد. تمجید  سخنرانی  در 
بین   صندوق  "راتنا  رییس  پول  المللی 

سال   در  مدت   2010ساهای"    که 
های   توده  سالخی  از  پس  کوتاهی 

خیابا  در  و    ن گرسنه  دستگیری  و  ها 

مجروکش و  کشتن  و  کردن  نجه  ح 
این   در  فقیر  های  توده  از  تن  هزاران 

اسالمی   جمهوری  توسط  مقطع 
ای  از  بیشرمانه  وی  گرفت،  ن  صورت 

"کمترین   مثابه  به  خونین  سرکوب 
اجتم اعالم  هزینه  و  اعی" سخن گفته 

  وق بین المللي از ديدگاه صندکرد که "

اقتصادي   گیرانه  سخت  رفرم  يك  پول 
مص حوزه  در  در  ر بخصوص  انرژي  ف 

رو   اين  از  رسد.  نظر  به  لزم  ايران 
يارانه    اجراي كردن  هدفمند  سیاست 

حمايت   مورد  گذشته  سال  در  ها 

بی و  صندوق  بوده  پول  المللي  ن 
صندوق  اين  هاي  مي   ارزيابي    نشان 

دهد كه اين سیاست توانسته است با  
ترين هزينه اجتماعي در ايران اجرا  كم

 ود." ش

حاکم طول  در  ساله    43یت  آنچه 
در زمینه طراحی و    یمجمهوری اسال

با  اقتصادی  کالن  های  برنامه    اجرای 

روند   یک  در  ولی  متفاوت  سرعت 
دهند   می  نشان  افتاده  اتفاق  دائمی 

این   رئوس  مبنای  که  بر  نه  ها  برنامه 
درست  بلکه  مردمی  و  ملی  منافع 

نسخه گردانند  مطابق  گان  های 
و  غا پول  المللی  بین  صندوق  رتگر 

ها مجموعه  زیر  و  جهانی    ی بانک 
اند.  شده  عملی  و  اتخاذ  آنها  متنوع 

برداشتن هر گونه  هدف این برنامه ها
میل  مقابل  در  دولتی  و  محلی  مانع 
های  سرمایه  ناپذیر  سیری 

برای   سلطه امپریالیستی  توسعه 
شان در جوامع تحت سلطه به منظور 

استثمارتش در    دید  کار  ارزان  نیروی 
و   منابع  غارت  تشدید  و  جوامع  این 

یعی و به انقیاد کشیدن بهای ط  ثروت
و   سود  کسب  و  آنان  بیشتر  چه  هر 

 مافوق سود امپریالیستی ست. 

http://www.siahkal.com/
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اقتصاد روندهای  سیاسی    -  ی بررسی 
یک   از  ایران  تحت سلطۀ  جامعه  در  موجود 

در کشور   روزمره  واقعیات وحشتناک  و  سو 
فجای که  گذارد  نمی  باقی  شکی  ع  ما 

زیر عبای   از  امروز  که  ناپذیری  رژیم  توصیف 

شکل   در  اسالمی  جمهوری  فاسد  و  دزد 
ندگی در خط مرگ، گرسنگی،  فقر مطلق، ز

ء  اکان کار، فحشبیکاری، کارتن خوابی، کود
فس و  اند،  اعتیاد  شده  عیان  ساختاری  اد 

سرمایه   نظام  سلطه  تداوم  ناگزیر  نتیجۀ 
مملکت   در  امپریالیسم  به  وابسته  داری 

و  م دردها  اصلی  ریشۀ  است. 

  گبار مردم، نظام اقتصادی های مرمحرومیت
دمت تامین  سیاسی حاکم است که در خ  -

امپریالی  داران    ستمنافع  سرمایه  و  ها 
زالو صفت  را    ،وابسته  ما  مردم  جان  شیرۀ 

نه مخالفتی با نظم موجود کشیده و هر گو

اربابان   انکارناپذیر  حمایت  سایۀ  در  را 
خا به  خود  و  جهانی  کشیده  خون  و  ک 

 سرکوب می کند. 
 

ن  هیچ  برای  کنونی  جهنمی  از شرایط  جات 
این   نابودی  و نظام سرمایه  راهی جز  رژیم 

متصو کشور  بر  حاکم  وابسته  ر  داری 

ه به  این  منیست.  دلیل،  نظام  ین 
استثمارگرانه و دستگاه سرکوبش هستند  

جنبش  اصلی  آماج  باید  اعتراضی    که  های 
، زنان، معلمان،  برحق کارگران، زحمتکشان

ت  بازنشستگان، خلق  ایران  های  حت ستم 

 قرار گیرند. 

   ،به یاد بکتاش آبتین 

 ! مردمی  هنرمند
 بکتاش آبتین   ،(1400)  ماه دی18 ،شنبه 

 کانون  ، شاعر، فیلمساز و عضو ( 1353 -1400)
 یا در  نویسندگان ایران، زندانی سیاسی زندان

 به  ،ری اسالمی وهای جمهواقع شکنجه گاه 
 تهران   علت ابتال به کرونا در بیمارستان ساسان

 .زندگی را وداع نمود

 
 محکومیت ناعادالنهبکتاش که در زندان اوین دوران 

 طی می کرد به دلیل فقدان مراقبت های  اش را
 به کرونا مبتال شد.   ،ین زندان الزم پزشکی در ا

و فورا  اینکه  جای  به  زندان  مسئولین  را  اما  در  بی  را  او  کنند،  منتقل  بیمارستان  ه 

نگهدا زندان  خانوادبهداری  مدت  این  در  نمودند.  مرخصی    بکتاش،  ۀ ری  خواستار 
  15استعالجی برای وی بودند که مورد موافقت مسئولین قرار نگرفت. در روز دوشنبه  

  ه روز بیمارستان طالقانی فرستادند و باالخر  ۀاو را به بخش مراقبت های ویژ  ، هآذر ما
تعالجی شده و وی را به  موفق به گرفتن مرخصی اس  بکتاش  ۀخانواد،  آذر  22دوشنبه  

مقامات   های  کشی  وقت  به  توجه  با  متاسفانه  نمودند.  منتقل  بیمارستان ساسان 
دیر فرستاده شدن   و  مربوطه  این  زندان و مسئولین  بیمارستان، مرگ  به  و  او  شاعر 

که باید جمهوری اسالمی را مسئول    ل استتسریع شد. به همین دلی  فیلمساز آزاده 

 .مرگ او دانست
 

  ی جمهوری اسالم  ۀهنرمندی آزاده بود که در شرایط دیکتاتوری لجام گسیخت  بکتاش 
آزادی_ نمو  که  سلب  آزادیخواه  نویسندگان  و  هنرمندان  همه  از  را  این    _ده بیان  به 

مبارزه می آن  علیه  و  بود  معترض  که  دیکتاتوری  بود  هنرمندی  او  جوئی،  مکرد.  بارزه 

دانست می  ای  حلقه  را  ایستادگی  و  خواهی  آزادی    حق  به  رسیدن  برای  باید  که 
  ، با اقتدار  ، انجام شود و می گفت که برای این منظور حاضرم "همین امروز و در جوانی

 ." جان شیرینم را فدا کنم
 

 ن اواه و عزیزریکهای فدائی خلق ایران مرگ دردناک این هنرمند مردمی را به خانوادچ
ید بر مسئولیت جمهوری اسالمی  یخواه تسلیت گفته و با تاکادنیروهای آز  ۀ و به هم

بر این واقعیت تاکید می کنند که تا نابودی نظام سرمایه داری    ، بار دیگردر مرگ وی

رژیم ایران که وجود  بر  نیافتنی    حاکم  آزادی دست  آن عجین است،  با  دیکتاتور  های 
با چنگ و دندان از  خلقی  ضدقاء و تداوم این سیستم  باست. جمهوری اسالمی برای  

جنایتآن   و  قتل  و  آزادی کشی  با  ما  مردم  دلیل  به همین  و  کند  های حفاظت می 
 .  فجیع و گسترده این رژیم مواجه اند

 

 !یاد بکتاش آبتین گرامی باد 
 !انی سیاسی آزاد باید گردد! حکومت شکنجه نابود باید گردد دزن

 !ننگت باد، مرگت باد   ،حصل گوادلوپا جمهوری اسالمی، م 
 

 ایران چریکهای فدائی خلق 

 2022ژانویه   8برابر با  1400دی  18 

 

 

 

پمارکس و  در عصر   انقالب  شرویانگلس، سازمان  از  را    یتی آن اهم  وجهچیه  به  ی احرفه  ونی متشکل 

  ی را شکست داد. برا   یارتش ارتجاع  دی ارتجاع باشکست    یبرا   کسب کرد.  نیلن نداشت که در عصر  

ارتش    لی و تشک  یداشت. تنها راه شکست ارتش ارتجاع   یاارتش توده  د یبا  یشکست ارتش ارتجاع

استراتژ  ی کیاست و جنگ چر   یطوالن   یک یمبارزه چر   ،یاتوده نقطه نظر  از  تنها  به    ینظام   ینه  و 

الزم    ز یها ن توده  جیبه منظور بس   یاسیس   یبلکه از نظر استراتژ   رومندی نظور شکست ارتش منظم و نم

طرف    ک ی. از  شوندیدر هم ادغام م  کی و ارگان  ر ی ناپذتناببه نحو اج  ی و امر نظام  یاس یس  امر   است.

  گر ی ف دو از طر   _یو چه نظام   ی اسیچه از نظر س_ها است  توده  ج یمبارزه مسلحانه بس  ی روزیشرط پ 

 .ستین  ر یپذمسلحانه امکان مبارزه ها جز از راه توده ج یبس

 " کی تاکت هم ی استراتژ  هم مسلحانه  مبارزه" از کتاب

 احمدزاده  مسعود قیرف  ،خلق  ییفدا  کیچر  اثر  
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 توضیح پیام فدایی: 
  57و    56گیری انقالب سال های    اوج با  

سیاسی   زندانیان  آزادی  جریان  د که  ر 

های   توده  های  خواست  از  یکی  آن، 
بپاخاست وابسته  میلیونی  رژیم  بود،  ه 

ضربات   زیر  که  شاه  امپریالیسم  به 
آانقالب می  ،  را  خود  های  نفس  خرین 

به خواست   دادن  تن  به  مجبور  کشید، 

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

دسته از    نآخری  1357دی ماه سال    30
های   سیاهچال  از  سیاسی  زندانیان 

گ آزاد  شاه  همین  رژیم  به  شتند. 
با  مناسبت   ایم  داده  ترتیب  گفتگوئی 

فری سال    برز رفیق  آن  در  که  سنجری 

سیاسی   زندانیان  دسته  آخرین  جزء 
زندان   از  که  ایبود  در  شدند.  ن  آزاد 

شتاب  فتگگ پر  سیر  و  واقعه  این  به  و 
پر روزهای  آن  در  خروش    رویدادها 

به   و  پردازیم  می  خصوص  انقالب 

ب  که  است  این  روشنی  تالشمان  رای 
افکندن بر گوشه ای از تاریخ پر فراز و  

د آن  برای    ورهنشیب  ویژه  نسل  به 
جدایی   چگونگی  و  چرایی  از  جوان، 

  رفقای معتقد به نظرات اولیه چریکهای 
رفیق  ک_ خلق    ائی فد نام  با  مسعود  ه 

شو می  شناخته    ز ا  _داحمدزاده 

از  سا بعد  خلق  فدائی  چریکهای  زمان 
خصوص   به  و  شویم  جویا  بهمن  قیام 

تشکیل   چگونگی  از  تری  واقعی  دید 
فدا  چریکهای  و  ئی  مجدد  ایران  خلق 

 روندی که طی کرد، به دست آوریم. 

 
فدایی در  پیام  که  گفتید  شما   :

ری شرکت  جم  استانتخابات  هوری 
در    . نکردید که  بودید  گفته  هم  قبال 

م رفراندم  جانتخابات  و  خبرگان  لس 

کت نکردید. آیا  قانون اساسی هم شر 
مواضع صرفا   که    بهاین  بود  دلیل  این 

نماینده  و    شما رژیم حاکم را ارتجاعی
 بورژوازی وابسته می دانستید؟ 

 

سنجری جمهوری  اینکه    :رفیق  ما 
را وابست   اسالمی  به  رژیمی  ه 

طبقه  امپریا و  را  حلیسم  اکمه 

س  وابسته  ارتجاعی    ربورژوازی  پا  تا 
دانستیم   اما  می  است.  درست  کامال 

انتخابات   در  دلیل  این  به  ما  اینکه 
شرکت نمی کردیم نادرست است. به  

ما   عدم  انتباور  یا  شرکت  و  خابات 

است.   تاکتیکی  امری  آن  در  شرکت 
امر   این  یا  وقتی  شرکت  عدم  یعنی 

در امری    راانتخابات    شرکت  شما 
ب دانستید  طبیع ه  تاکتیکی    ی طور 

تاکتیک بر آن  حاکم بر  های    یقانونمند
امر  نحاکم خواه این  باید  یعنی  د شد. 

ب  نه  به  را  بلکه  کلی  طور  ه  طور 

گ نظر  در  با  و  شرایط  ن  رفتمشخص 
قرار   توجه  مورد  سیاسی  مشخص 

کنیم   نگاه  چنین  مساله  به  اگر  داد. 
به    صرفا ر ما نباید  آنگاه تحریم مورد نظ 

حاکم   رژیم  ارتجاعی  ماهیت  حساب 

که این    و باید متوجه بود   ه شود اشتذگ
تحریم با "تحریم آنارشیستی" از زمین  

بود و تحریم ما هیچ    تا آسمان متفاوت
"تحریم  به    ارشیستی" آن  ربطی 

را    نداشت. انتخابات  دلیل  این  به  ما 
اساس که  کنیم  نمی  هر  تحریم  با  ا 

انتخابات  مخالفیمگونه  این    ؛ ی  به  بلکه 

وضع   که  کنیم  می  تحریم  ینی  عدلیل 
کندجامعه   می  ایجاب  امر  چنین  در   .

  ، انتخابات باید دید که شرکت یا تحریم 
را    کدام ها  توده  مبارزات  سطح  یک 

بخش می  که  د.ارتقاء  چنین    روشنه  اگر 

را   با  ا_معیارهائی  ارتباط  در  و  پرتو  در  لبته 
کلی با  _اصول  داشته  نظر  آنگاه   شیمدر 

زود درستی    ، خیلی  رویدادها  روش  سیر 
 د. ن نشان می ده  ه از سوی ما رادش اتخاذ 

 

تان مطرح شد  اگر به مواردی که در پرسش 
در   مورد  هر  در  که  بینیم  می  کنیم  نگاه 

سطح باالئی  توده ها در  ات  که مبارز  حالی
در جریان است جمهوری اسالمی در تالش  

توسل   با  تا  چشم    "،انتخابات"به  است 

انداز کاذب برای مردم درست کرده و توجه  
منحرف نموده و   اصلی  از آن مبارزات  اآنها ر

امکانی هیچ  که  شرایطی  لحاظ    در  از 

عمومی های  نیرو تبلیغات  برای    رسانه 
مخالف نی  های  خود  ست  قائل  برای 

جلوه  مش چنین  و  کرده  پا  و  دست  روعیت 
ه سرکوبگری  و  جنایات  که  ایش  دهد 

خواست   که  انعکاس  است  را  مردمی  او 

تنها با    یانتخاب کرده اند. در چنین شرایط
جم انتخاباتی  های  مضحکه  هوری  تحریم 

شدکه    بود اسالمی     مقابل در    می 
نیروهای  فریب    سیاست و  رژیم  توسط 

سد جنبش  ا سازشکار  و ی  کرد  یجاد 
ت جاری    اکوشید  ها  مبارزات  ارتقاء  توده  را 

که  کرد  فراموش  نباید  ضمن  در  بخشید. 

انتخابنتخابات یعنی  ا   . واقعی  داشتن حق 
در   دیکتاتوری    ایهحکه  ضماما  انتخاباتی 

جمهوری اسالمی اساسا هیچ حقی برای  
نشده   گرفته  نظر  در  نمی  مخالفین  و  بود 

د  .شود م این  تنها  خیکتاتوری  از ی  واهد 

در کنار  های مخالف    مردم و سازمانحضور  
و  نص کرده  استفاده  رای  های    تنوردوق 

ب امری    را گرم نشان دهد ازی خود  شعبده 
 ام بردید مطرح بود. نکه در همه مواردی که 

  
"رفراندوم"  جدید  رژیم  اندرکاران    دست 

مردم    (58)  فروردین12 رای  به  ظاهراً  را 

الح رای گیری  اصط . اما این بگذاشته بودند
در   رژیم  این  وقاحت  از  ای  نمونه  واقع  به 

زمان   میهمان  نشان   از  کهچرا  داد.  را 
دمی که با قهرمانی های خود و با خون  مر

ر  تازه  ژشهیدانشان  را  سلطنتی  یم 

ش می  پرسیده  بودند  کرده  که  سرنگون  د 
جمهوری   یا  خواهید  می  را  سلطنت  رژیم 

  ردم اسالمی را که هیچ چیزش هم برای م
جو   هنوز  زمان  آن  در  نبود،  شده  شناخته 

های   رهبری  و  بود  باال  جامعه  در  انقالبی 

ز در رأس سازمان هایشان  هنوست  اپورتونی 
هم به  بودند.  نیفتاده  تقریباً ی جا  دلیل  ن 

های    بیشتر مشاهدۀ  موجود  سازمان  با 
 را تحریم کردند.  رفراندوم اوضاع

 

 گفتگو با رفیق فریبرز سنجری 

 در باره روزهای منتهی به   

 و  57ن بهم  قیام

 شکیالت ت وین تک 

 ایران خلقیی چریکهای فدا

 (13بخش) 
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و  سازشکار  های  سازمان  متأسفانه  اما 
طلب  اشامم شرایطی ت  وجود   در  همه  با 

که   کردند  شرکت  بعدی  "انتخابات"   دردر 
شورای مردم  صحرا  ترکمن    ترکمن  خلق 

کرده   خلق    بودند،درست  کردستان،  در 

بود  کمبارز   شده  موفق  از  رد  را  کردستان 
کند  آزاد  اسالمی  جمهوری  در    ،سلطه 

که شلیک  نبود  روزی    شرایطی  صدای  که 
کرد در  ارتجاعی  دیگر  ن  ستا نیروهای  در  و 

ایران   نشودنقاط  که    ،شنیده  شرایطی  در 
جدیدی   تجمع  روز  هر  مبارز  آموزان  دانش 

دشک می  تادن ل  و  اعتصابات  و  جمعات  د 

سرک وحشیانه  ش وکارگری  می  در    ، دب 
می  خون  به  را  عرب  خلق  که  شرایطی 

بی   یدندکش مردم  نقده  در  قتل    و  را  دفاع 
  به  ماهیگیران بندر انزلی راردند،  عام می ک

فجیع خون    یشکل  به  و   کردندمی  غرقه 

شرایطی    آیا  ... چنان  که  نبود  مسخره  در 
به  دعوت  را  ک  مردم  بکنید  در  ه  انتخاباتی 

آن   بطی  تبله  حتی  اجازه  غات  یشما 
دهندرا  آزاد  انتخاباتی   دیگر    .هم نمی  من 

گویم نمی  چیزی  شدن  انتخاب  امکان    . از 
انت  در  خبرگانخمگر  مجلس  دکتر    ،ابات 

اقاسمل انتخاو  مهاباد  نش ز  اما    ؟ دب 

اجازه    نسردمدارا هرگز  اسالمی  جمهوری 
ندا را  مجلس  این  در  وی  در    دند!شرکت 

که   جمهوری  ریاست  انتخابات  همین 
اندید کردن مسعود رجوی در  کمجاهدین با  

کردند   شرکت  سازمان  آن  اپورتونیست  و 

حمایت  شده   وی  از  هم  زمان  آن  فدائی 
خمینینمود   بها  مگر  این  به    وی   کهنه  به 

نداده   رای  اساسی  که کناعالم  قانون  رد 
در آن  ؟  حق شرکت در انتخابات را ندارد وی  

خمینی زم کرد    ان  می  کسی تعیین    چه 

  شرکت کند   ینمایش   می تواند در انتخابات
نکند. به    اً بعد  یا  وظیفه  این  شورای  "هم 

های    "ننگهبا خودی  حتی  که  شد  منتقل 
رد صالحیت   را هم  می  جمهوری اسالمی 

همین   خوب  کند.  می  هم  هنوز  و  کرد 
میواقعیت   در   نشان  که  دهد  می  و  داد 

جمهور  انتخاباتی  که سیستم  اسالمی  ی 

ارث رس به  رژیم شاه  از  یده جائی تا حدی 
انتخاباتی وجود رای استفادب از فضا های  ه 

و   رژیمنداشت  این  فکر   ندارد.  به  تنها  ها 
شرکت  کردن  برجسته  با  که  هستند  این 

خود را دمکرات جلوه دهند و  م  ه  ،مخالفین

هم مردم بیشتری را به شرکت در انتخابات  
ن تنور  و  نموده  دمکراتیک  ترغیب  غیر  مایش 

شروع  مرده و حکومت خود را  خود را گرم ک
 . جلوه دهند

 
بگذارید که حاال که بحث به اینجا کشید به  

مر هم اشاره کنم که برخی در مقابله  این ا 

ک می  مطرح  ما  نظرات  چریکهای   نندبا  که 
چون   رژیم  فدائی  سرنگونی  خواهان 

می    هستند  تحریم  را  انتخابات  در  شرکت 
نها قسمت درست حرفشان این  کنند که ت

س به  ما  که  رژیاست  هم    آن  مرنگونی 

تمامیت رژیم ضدمردمی جمهوری اسالمی  
جهتش   در  و  داشته  خود  باور  توان  حد  در 

باال  در  که  همانطور  اما  داریم.  می  بر  گام 
یک  توض مثابه  به  انتخابات  به  ما  دادم  یح 

موضع ما نسبت  تاکتیک نگاه می کنیم که  

واب کامال  آن  از  به  ما  تحلیل  به  است  سته 

د طبقاتی  مبارزه  مشخص  سطح    رشرایط 

به   هجامعه. مشخص ما  باور  به  امر  این  که 

نداردضرورت   ربطی  رژیم حاکم    ، سرنگونی 
باعث   که  دارد  ربط  این  به  مردم  فریب  اما 

  " انتخابات"حکومتی را    "انتصابات "یم و  نشو
ندهیم. نشان    جلوه  تجربه  حال  عین  در 

ها  رژیم  که  مردمی  داده  ضد  و  ستمگر  ی 
هر   اساسا فاقد  همچون جمهوری اسالمی

پتان دمکراتیک  گونه  م سیل  و  البات  طبوده 

نابودی این رژیم قابل    توده  اصلی با  ها جز 
از طریق  امر هم جز  این  که  نیست  تحقق 

آنقالان و  دست    ب  آمیز  قهر  انقالبی  هم 
 نیافتنی است. 

 

و   انتخابات  که  تفکراتی  هستند  البته 
ر استراتژی  صندوق  "هم  برایشان  ای 

است. تاکتیک"  به  و هم  امید    آنها  این 
از طریق   روزگاری  روزی  که  اند  بسته 

و   برسند  قدرت  به  رای  صندوق 
مطالبات ادعائی خود را عملی نمایند.  

ت که تا زمانی که  اس  اما واقعیت این 

امپریالیست  جامعه    سلطه  بر  ما  ها 
داری   سرمایه  سیستم  و  دارد  وجود 

بر    و وابسته   آن  ذاتی  دیکتاتوری 
نیروئی چ  حاکم است، جامعه   با    ه هر 

آید  انتخابات   کار  بر سر  بدون آن  و چه 

چرخید   خواهد  پاشنه  همان  بر  وضع 
و   نان  نه  مردم  و  می چرخد  امروز  که 

 . آورد ند اهخونبدست  نه آزادی 
 

و  پرسش  آموزان  دانش  مبارزات  از   :
مختلف جامعه    کال و طبقات  در  اقشار 

دوره  کمی    بت صح  آن  لطفا  کردید 

 ؟ بیشتر در این باره بگوئید
و    : پاسخ دار  آمدن  کار  روی  زمان  از  ببینید 

بر   گوادلوپ  کنفرانس  در  که  دسته خمینی 
خط   سبز    ایجاداساس  دور  کمربند  به 

سابق   برژنیسکی  سوی    ازه  ک_شوروی 

و   _ دطرح شده بومشاور امنیت ملی کارتر  
و   57و   56  های جهت سرکوب انقالب سال

اح سلطه  ظالمانه  فظ  نظام  و  مپریالیسم 
حاک داری  تا    مسرمایه  شد    30انتخاب 

سال   همه  60خرداد  یورش  و   که  جانبه 

به سازمان را  آعاز   سراسریش  مردم  و  ها 
شاه ما  جامعه  که  نبوده  روزی  د نمود 

خاسته    رکاتح بپا  های  توده  اعتراضی 
که   مبارزاتی  روزنباشد.  اولین  همان  با   از 

وحشیانه چماق    مقابله  و  پاسداران 

طح  ساما  این امر  شد.  بدستان مواجه می
الی روحیه مبارزاتی توده ها را نیز نشان با

که  بودند  ئی  همان ها   توده هااین    می داد.
ا"  خد  که خود را "سایه به تازگی رژیم قبلی

داد می  از    جلوه  بودند.  نموده  سرنگون  را 
های   سرکوبگری  و  جمهوری  جنایات 

در   دواسالمی  تنهاین  کنم  ره  اشاره می  ا 

در  نبه کشتار کارگران معترض کارخا ه مینو 
 هانخرم دره، کشتن ناصر توفیقیان در اصف

، ترور هوادار سازمان  در تجمع کارگران بیکار
  مازندران،  گاهدر شیر  _د ایمانیاوند_فدائی  

از   نفر در تظاهرات    700مجروح کردن بیش 

علیه  _  تهران  در1358مرداد    21 که 
یوسرکوبگر  و  رژیم  های  ددمنشانه  ی  رش 

گرفت  شکل  مطبوعات  به  آتش    _بود  هاش 
بسوی   پیرانشهر  در  پاسداران  گشودن 

کردن  زخمی  و  کشته  و  آموزان  دانش 
مبارزات از  آموز،  دانش  مداوم    تعدادی 

 . مر هم که قبال گفته ایکاکارگران ب

دوره   این  خلقدر  مبارزات  از  و  ها    جدا 
معلمین  و  دا  ، کارگران  آموزان  مبارزات  نش 

یز در سراسر کشور گستردگی زیادی پیدا  ن
دانش  مبارزات  ه بود. به همین دلیل هم  دکر

مبارز ب  ،آموزان  رو  وار  در  ه  موج  و  بود  رشد 

همه جا دانش آموزان معترض آماج حمالت  
جمهوری  بد   چماق پاسداران  و  ستان 

خیلی از    این واقعیتاسالمی قرار داشتند.  
ی داشت که  اسی را وا م های سی سازمان

و رهنمودهای الزب بپردازند  این مبارزات    م ه 

 را در اختیار دانش آموزان قرار دهند.  
 

چندین   دوره  این  در  هم  ما  تشکیالت 
آموزان   دانش  مبارزات  با  رابطه  در  اعالمیه 

که  نمومنتشر   ای  اعالمیه  در  جمله  از  و  د 
جرح و    داد ضرب و  1358  در هفتم آبان ماه

محکوم نمود و از  را    نش آموزاندستگیری دا

ری تبلیغات  فریب  که  خواست  کارانه اآنها 
رژیم حاکم را نخورده حرکات خود را هر چه  

را   خود  مبارزات  و  داده  سازمان  بیشتر 
دهند. دوره،   گسترش  این  در شرایطی    در 

رک حاکمه  بر   ،ژیم  وحشتناک  اختناقی 

و   نموده  تحمیل  آموزشی  های  محیط 
و    آموزان  دانش که  بود  این  حرفش  

جویان باید فقط ایدئولوژی طبقه حاکم  دانش 
  ند یرید و نباید خیلی مطالب را بخوانگرا فرا  

نارسائی ها فکر کن از  واضح د  نو به خیلی 
اختناق  است   این  با  مبارزه  وظیفه  که 

ناپذی دانشجویان  ادر  تخطی  و  آموزان  نش 

نمونه    .مبارز بود که به آن عمل می کردند
گ یاد شده  وهای  از  ای  و وشه  ضع جامعه 

آن   در  را  خلق  ضد  با  خلق  مصاف  شدت 
ان می دهند و خط بطالنی بر این  شزمان ن 

کشند که گویا مردم ما از همان   ادعاها می

ضد   دسته  و  دار  و  خمینی  سلطه  ابتدا 
 .کرده بودند  بولاش را ق انقالبی

 
  1358یعنی سال  : در آن زمان  پرسش 

های   یکی  جبهه  علیه   از  مبارزه 

کرد    ،اسالمی  یجمهور خلق  مبارزه 

های   سازمان  مماشات  متأسفانه 
شراطلب   در    طییدر  وجود  همه  با 

که   کردند   در "انتخابات" بعدی شرکت 

شورایترک مردم  صحرا  خلق    من 
کرده   درست  در   بودند،ترکمن 

خلق   بود کردستان،  شده  موفق  کرد 
جمهوری  سلطه  از  را  کردستان 

کند آزاد  که   ،اسالمی  شرایطی    در 
نیروکنبود  روزی   های  ه صدای شلیک 

در   نشودایران  ارتجاعی  در    ،شنیده 
هر یشرا مبارز  آموزان  دانش  که  طی 

د می  شکل  جدیدی  تجمع  و   دادنروز 
جمعات کارگری وحشیانه  اعتصابات و ت

ش می  که    ،دسرکوب  شرایطی  در 
کش می  خون  به  را  عرب  و    یدندخلق 

دفاع را قتل عام می  در نقده مردم بی
بنردند،  ک به  ماهیگیران  را  انزلی  در 
فجیعش خون    ی کل  به  می  غرقه 

شرایطی   آیا  ...و    کردند چنان  در 
به  نبود  مسخره   دعوت  را  مردم  که 
ه حتی بدر طی آن  بکنید که    انتخاباتی

آزاد   انتخاباتی  تبلیغات  اجازه  را  شما 
 . هم نمی دهند 
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خمینی   جهاد  اعالم  از  قبل  چه    و بود. 
آن از  بعد  اینکه    ؛چه  از  بعد  حتی 

از    ،خمینی  هیاتی    "آشتی"دم  و  زد 
این   به  کردستان  برای حل مساله  که 

را  بود  شده  اعزام  کرد تا   منطقه    ،ئید 

درگیری   از  ها  روزنامه  روز  هر  بازهم 
و   با پیشمرگان  بین ارتش و پاسداران 

کردس  دادند.  مردم  می  خبر  تان 
کشید کجا  به  هیات  این  و    کار 

ا   موضع در  چه  شما  رابطه  ین 
 ؟ بود

از    :پاسخ درستی  شناخت  ما  اگر 

جمهوری   سرکوبگر  رژیم  ماهیت 
مثل   برایمان  باشیم  داشته  اسالمی 

رو ایشن  روز  که  به است  رژیم جز  ن 
سرکوب   و  و مبارزات  نابودی  مردم 

راضی    سازمان سیاسی  نبود.  های 

نتی  خلق    جهدر  مطالبات  به  رسیدن 
  یکتاتوری دبا این  کرد از طریق مذاکره  

نبود که توهمی بیش  لجام گسیخته  
این   در  مطرح  نیروهای  متأسفانه 

 . جنبش دچار چنان توهمی بودند
 

شکست   از  و  بعد  داران  پاسارتش 

نیروهای سرکوب  ستون اصلی    یعنی
با خلق  جمهوری اسالمی در مقابله 

پیشمرگانش و  تاآنه  ،کرد  حدی    ا 
زدند نشینی  عقب  به  تا    دست 

تهاجم دوباره به    ی فرصت تازه ای برا

پیشمرگان    به این ترتیب  آورند.دست  
و در    گشتند  خلق کرد به شهرها باز

صورت ه  تقریبا بیشتر شهرها ب  نتیجه
آزاد  ناطم دوره  ق  این  در  آمدند.  در  شده 

سازمان و  وارد   نیروها  کرد  خلق  های 

ه رژیم شدند و ب  امیاعزهیات  مذاکراتی با  
واحد  در صف  اینکه  برای  در    یطور طبیعی 

نمایندگی    هیات"این مذاکرات شرکت کنند  
سازمان چریکهای    شکل گرفت.خلق کرد"  

نیروی  آغاز  در  خلق  در   بزرگی  فدائی 
البته خیلی  ار می ربشمکردستان   فت که 

زود به دلیل سیاست های مماشات طلبانه  

طه با خلق  اش با جمهوری اسالمی در راب
ولی هنوز    ،کرد این موقعیت را از دست داد

برخ  زا با  موقعیتی  همراه  که  بود  دار  ورد 
ایران کردستان  دمکرات  سازمان   و  حزب 

ایران    انقالبی کردستان  زحمتکشان 

روحانی    ،دین حسینیزالو شیخ ع  )کومله(
از نیروهای اصلی جنبش خلق    ، یکیمبارز

وکرد   داده  تشکیل  هم   را  همکاری    با 
را    هیات" کرد"  خلق  وجود نمایندگی  به 

 آوردند. 
 

مطالبات خلق کرد که در راسش    اتیه  این

را فرموله کرده    قرار داشترفع ستم ملی  
را به عنوان خواست های    د آنو در چند بن 

تنظ کرد  آن   تانمود  یم  خلق  اساس    بر 
مذاکرات    هیاتاعضای   رژیم  بتوانند  را با 

ببرند.   طرحپیش  نمایندگ  در  خلق  هیات  ی 

کردستان    " خودمختاریکرد " چهار  برای  در 
ای هیات  ان  رچوب  این  خواست  ترین  اصلی 

 . بود
 

جمهوری   کردم  اشاره  که  همانطور  اما 

اسالمی به هیچ وجه حاضر به تن دادن به 

بهواصو  خودمختاری   شناختن    ال  رسمیت 
کرد   تحت ستم  مردم  د.  نبوکوچکترین حق 

استان  "خودگردانی  برای  طرحی  "  اه  آنها 
قبول  مورد  که  بودند  کرده  بندی  سرهم 

  گرفته بود و در آن خواست   ر خمینی هم قرا

ی های   سطح  "در  کرد  اداری"  خلق  امر  ک 
گویا   که  طوری  به  بود،  داده شده  در  تنزل 

م ملی مطرح  ست   کردستان مساله ملی و

طور طبیعی با مخالفت  ه  ب  این امرنیست.  
شد.   مواجه  کرد  خلق  نمایندگی  هیات 

که طرح هیات نمایندگی خلق کرد  همانطور
جمهوریهم   مخالفت  مواجه   با  اسالمی 

  10در   استاندار کرمانشاهبرای نمونه   شد و

اعالم کرد که این طرح "وابستگی    دی ماه 
تضمین نمی را  به مرکز  در  کن  کردها  یا  د". 

که در _فروهر    داریوش،  (1358)   دی ماه  12
قتل دهه    جریان  ای  زنجیره  به    70های 

ترین    همراه فجیع  به  همسرش  پروانه 

  _ قتل رسیدند  لی توسط همین رژیم بهشک
از اعضای   از  یکی  هیات ویژه مذاکره کننده 

طرف جمهوری طرح "هیات نمایندگی خلق  
پذیرش اعالم کر قابل  را غیر  فروهر  د.  کرد" 

که   کرد  می  دفاع  خودگردانی  طرح  از  هم 
بر خلق   ربطی به ستم ملی تحمیل شده 

راه خال و  نداشت.کرد  آن  از  وضع   صی  این 

مذاکرات به    بروشنی نشان می داد که این 
و رسیده  بست  جمهوری    بن  زود  یا  دیر 

شروع  را  کرد  خلق  علیه  جنگ  اسالمی 
 . خواهد کرد

 

خل نمایندگی  با هیات  رابطه  کدر  باید  ق  رد 
اسال جمهوری  طرف  که  می  دانست 

فدائی   سازمان  و  کومله  حضور  به  تمایلی 
نداش هیات  این  که  در  همانطور  و  ت 

در   های  رفسنجانی  زمان  رسانه    7)آن 
کرد    (58رذآ بودمطرح  توافقکه    ُمصر  با    با 

حزب دمکرات و ماموستا شیخ عزالدین می  

 .توان بر بحران کردستان پایان داد
 

همین   صباغیان  رابدر  اعضای طه  از  یکی 
هیات ویژه دولت به حضور کومله و سازمان  

خل نمایندگی  هیات  در  کرد فدائی  ق 
یکی دیگر از   معترض بود و مهندس سحابی 

ه  دی ما  22هم در    یات ویژه دولتهاعضای  

که   کرد  در  "اعالم  حاضر  حال  در  ما 
کردستان با چند گروه شناخته شده از  

شخص  و  دمکرات  حزب    جمله 
وارد  شی حسینی  عزالدین  خ 

گروه   دو  با  و  ایم  شده  مذاکره 
و   کومله  حزب  جمله  از  دیگر 

فدائیان  گر هنوز  وه  که  خلق 

اند،  نکرده  وفاداری  وارد    اعالم 
که    الیحدر   "  نشده ایم.   مذاکره 

اسالمی هر روز موضوعی    جمهوری
که  بود  تالش  در  و  کرد  می  علم  را 

ایجاد  شکاف  نمایندگی  هیات  در 

میان  نیز  قع  وا  در  ، کند نیروهای در 
اختالفات  هیات  این  دهنده  تشکیل 

یک طرف   . ازوجود داشتمشخصی  
دمک رهبحزب  را  خود  جنبش  رات  ر 

خلق کرد می دانست و سهم شیر 
حتی ر گاه  و  کرد  می  طلب  ا 

شیخ   به ماموستا  را  عزالدین 

از کومله متهم می کرد و  طرفداری 
این  مهم با که    تر  توافقی  اصال 

و این    نداشتومله  کی  ها   سیاست
متهم    "آشوب طلبی "سازمان را به  

کرد دیگر  می  طرف  از  اخه ش. 

سازمانک قرار    فدائی   ردستان 
و   خمینی  از  سازمانش  که  داشت 

اصطالح   امپریالیستی  خبه  ضد  ط 
وجه نمی    وی پشتیبانی می کرد و به هیچ

این   در  حضورش  در    هیاتخواست  خللی 

پیش   اسالمی  جمهوری  با  اش  ارتباط 
رد. به این ترتیب هر چه مذاکرات بیشتر  یاوب

اختالفات هم کم کم  طول می   این  کشید 
جمهور   در منعکسمطبوعات  اسالمی    ی 

که   تا جائی  راهپیمائمی شد.  از    ی بعد 
کرد مردم  در  سراسری  دی    16ستان 

ماه که در اعتراض به تحریکات دولت و  

بود یافته  سازمان  اش  ویژه    ، هیات 
حسین  عزالدین  شیخ  بدفتر  تاریخ  ی  ه 

در پاسخ به  ور شد  مجب  58دی ماه    19
دمکرات   حزب  قبلش  اطالعیه  روز  در 

مطالب  ک آن  طی  به  ه  واقعی  غیر 

داده  م  نسبت  عزالدین  شیخ  اموستا 
ب برخی    ،دو شده  و  داده  ای  اطالعیه 

دمکرات   حزب  نادرست  را  ادعاهای 
کند.   محکوم  و  کرده  این  اعالم 

جمهوری   مطبوعات  در  که  اختالفات 
هم منعکس شده بود در این  می  اسال

شده بود که حزب    مورد از آنجا شروع

نیروهای  بقیه  اطالع  بدون    دمکرات 
نمایندگی   "هیات  در  کننده  شرکت 

به ستونی   کرد"  اجازه  ا خلق  ارتش  ز 
و   شود  مهاباد  وارد  که  بود  داده 

ستون نیروها  این  به    را  ارتشی  یش 

  ند. ه بود"اسکورت" کرد  دشانقول خو 
حالی  ج  در  مبار وانکه  و  ان  مهاباد  ز 

سازمان   و  کومله  پیشمرگ  نیروهای 
جلوی   مهاباد  های  نزدیکی  در  فدائی 

ای بودند.  حرکت  گرفته  را  ستون  ن 

مجبور ستون  این  هم  به    سرانجام 
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که   دمکرات  حزب  شد.  بازگشت 
"ت و  طلبی"  به  "رهبری  اش  کروی" 

حادثه آنچنان    جائی نرسیده بود از این
اطال در  که  بود  شده  خود  عی ناراخت  ه 

را به    حسینی   ماموستا شیخ عزالدین 

کرده   متهم  کومله  از  در    و طرفداری 
اطالعیه مر   این  کرداز  ستان  دم 

هم   و  کومله  هم  که  بود  خواسته 
ر هایشان    ا ماموستا  مسئولت  مقابل 

دهند. قرار    قرار  فشار  تحت  را  آنها  یعنی 
سیاست با  که  دمکرات    های  دهند  حزب 

 ! مخالفت نکنند

 
نشان می داد  ه نوبه خود  ب  هم  این واقعیات

مذاکرات   نمایندگی  که  جائی هیأت  به 
د اسالمی  جمهوری  و  رسید  یا  نخواهد  یر 

خوا آغاز  را  خود  دوباره  یورش  کرد. زود   هد 

"تتاک سوی  یک  از  "مذاکره"  و  آشتی" 
جمهوری اسالمی، اساسا برای خرید وقت  

سا تجدید  منظور  تعرض  به  و  زماندهی 
خلق به  نظامی  تر  بود. کر  گسترده  د 

ماه و  افتاد  اتفاق  بعدا  که  یت واقعیتی 
"آشتی جویی" خمینی تبهکار را به نمایش  

 . گذارد

 
دادید  :  پرسش  مبسوطی  توضیحات 

اسخ دهید که  پولی این سئوال را هم  
مذاکرات   به  نسبت    هیئت موضع شما 

جمهوری   با  کرد  خلق  نمایندگی 

 ؟ د اسالمی چه بو
قبل:  پاسخ تاکی  بگذارید  چیز  هر  کاز  نم  د 

مذاکره  که   گونه  هر  مخالف  نفسه  فی  ما 
باید  نبودیم. معتقد بودیم که به مذاکره هم  

اه کرد. در این مورد  یک تاکتیک نگ  به عنوان

تاکتیهم   هر  کهدیگر    کمثل  بودیم   معتقد 
درست    می تواندشرایط مشخص    تحلیل از

در   شرکت  بودن  غلط  نشان    مذاکرهیا  را 
نیروهائی  جمله  از  ما  که  نب  دهد.  ودیم 

  "هیچ مصالحه ای مجاز نیست" مدعی اند  
معتقد بودیم باید شرایط عینی را دید    بلکه

ازه نداد که دشمن از این مذاکره جهت  و اج

یورش   آند  خونیروهای    تقویت برای    هم 
ما مذاکره    استفاده کند. به باور  بعدی خود

بود قبول  قابل  توهم   ای  باعث  اوال  که 
به ماهیت دشمن در   ن توده ها  میانسبت 

دربا کاذب  اندازهای  چشم  به  و  ره نگردد 

ثانیا به نیروهای    .دشمن و اوضاع دامن نزند
ک دهد  فرصت  را  انقالبی  خود  نیروهای  ه 

و س کرده  را  ماازتقویت  نیروهایشان  ندهی 
را  ود  خ  تشکیالتهای  پیوندو  خشند  ارتقاء ب

سازند تر  مستحکم  ها  توده  را    با  خود  و 
از  .  دی آماده سازند بع   برای نبردهای بزرگتر

قطع موقت درگیری های نظامی به منظور  

استف اهدافی  چنین  برای  باید  اده  مذاکره 
مذاکره فی    ما می گفتیم  خالصهمی شد.  

باید خود را  لی خلق کرد  و   ستنفسه بد نی
ارتجاع آماده کبرای حمالت ناگزیر بع  ند  دی 

ندهد   راه  خود  به  را  توهم  این  که  و 

وجمهوری اسالمی حاض پذیرش    ر  به  قادر 
ما  مطالبات   باور  به  باشد.  می  کرد  خلق 

  با ماهیت آشکار  حل مساله ملی در تباین  
اسالمی  سرکوبگر جمهوری  وابسته  و  انه 

خواست ملی  تحقق    کهم  دیمعتقد بوبود و  

به نابودی این رژیم و نظام    ها در ایران  خلق

داری   برسرمایه  تا  که  است    قرار وابسته 

از تولید می کند، منوط  ا بچنین رژیم هائی ر
 . باشد می

 
خلق  موضع    این فدائی  رفیق  را  چریکهای 

هاباد  م  تینگیم در  خود  در سخنرانی  اشرف  

  و د  دوحساب  "   :چنین بیان کرد  58در بهمن  
اين   است  قرار  اگر  چهارتاست.  به  تا  خلق 

خلق   خواست خود  هم  برسد،  خود  های 
کرد و هم کسانی که اين خلق را در حال  

کنند، نبايد به مذاکره دل  می  بریحاضر ره

را   آنها  ارتجاع  دهند  اجازه  و  کنند  خوش 
طبقافريب   مبارزه  خود دهد.  برای  تی 

هیچ  منديقانون دشمن  دارد.  وقت    هايی 
تقديم  د  آي ینم دودستی  را  مردم  حقوق 

گفته  کند. نديم  و  قديم  گرفتنی  از  حق  اند 
دادنی.   نه  گفته  است،  تاکید  با  "و سپس 

فیراکمذ"  که:  شد بدی  ه  کار  نفسه 

خوبی   کار  هم  همیشه  البته  نیست. 
نیست. اين بستگی به شرايط اوضاع دارد.  

يکول می  ـی  را  تاکید  چیز  آن  روی  و  گويم 
اي  آن  و  هوشیار  ق  خل ه  نکدارم  بايد  کرد 

را خود  الزم    باشد،  تدارکات  به  و  کند  قوی 

دارد در حین   بپردازد و همانطور که دشمن 
را  یی ممذاکرات سربازگیر نیروهايش  کند، 

می میتعلیم  قوا  تجديد  و  خلق  دهد  کند، 
باشد   آماده  بايد  هم  کرد  در  تا  دلیر  بتواند 

ايستادگی   حکومت  مجدد  يورش  مقابل 
 . کند"

صراحت  ا  در با  اشرف  رفیق  سخنرانی  ین 

عملی    تمام فدائی  نتیجه  چریکهای  موضع 
نمود: اعالم  چنین  را  يک  "  خلق  بنابراين 

چه بیشتر  ها را هريد تودهبا  رهبری انقالبی 
و  تر مبارزه  اهداف  کند،  سیاسی  بیت 

نما بیان  را  آن  به  نیل  هرچگونگی  چه يد، 

توده هر بیشتر  و  سازد  متشکل  را  چه  ها 
  ها را مسلح نمايد. تر تودهگستردهو  ر  بیشت

که  است  سالح  و  تشکل  سايه  در  تنها 
می کرد  به  خلق  و  برسد  آزادی  به  تواند 

خوي حقه  بحقوق  رهبری ش  که  اگر  رسد. 

به اين عوامل توجه نکند، در اين امر کوشا  
آن  ا مصروف  غم خود ر  و  نباشد و تمام هم

اين  علیرغم  فداکاري  ننمايد،  و   همه  ها 

کرد    صتفر  غمیرعل خلق  موجود،  های 
 . تواند به آزادی برسد"نمی

 
به  پرسش  بحث  که    میتینگ:حال 

مهاباد کشید با توجه به حاشیه هائی  

ا ک آن  ه  درباره  داشت  گردهمآئی  ین 
دهید. بر کسی پوشیده  بیشتر توضیح  

سازمان که  فدائ  نیست  ی  چریکهای 
ایران، که    خلق  نمود  تالش  زمان  آن 

این برگزاری  بگیرد    تینگی م   جلوی  را 
 ؟ واقعیت چه بود

اولین    تینگ ی م   ببینید   : پاسخ مهاباد 

از    ما  تینگیم  جدائی  از  بعد 
اعالم    اپورتونیست  و    رده گستها 

  ا  که حدود  بود. با اینما حرکت مستقل  
ماه از جدائی ما می گذشت اما در    10

حاکم    ،گتینیم این  جریان   و دسته  دار 

ل  بر سازمان نشان دادند که حتی تحم
هم    یک را  ما  سوی  از  گردهمآئی 

دادند    و  ندارند گونه  نشان  هر  فاقد 
دست    روحیه  باشند.  می  دمکراتیک 

خورد با  بر در  قبال    اندرکاران آن سازمان 
بودند داده  نشان  ما  هیچ    نظرات  که 

نبرده   روابط دمکراتیک  از  اما    اندبوئی 

با اشیوه بر  این    ، تینگیم   ینخوردشان 
ر داد.  را ق   واقعیت را جلو چشم همگان 

ک  اعالم  قبل  از  در  ما  که  بودیم  رده 
مهاباد   شهرداری   نزدیک  میدان   شهر 

سخنران    تینگ یم  و  داشت  خواهیم 

اش  رفیق  هم  می    رفمان  دهقانی 
آگاه   امر  این  بر  اینکه  با  آنها  باشد. 

زمان   همان  و  محل  همان  در  بودند 
را   مراسم  خودشان  برگزاری  برای 

با   هم  بعد  و  کردند  آماده  خودشان 

آرونی شان  مسلح  جلوی  های  تا  مدند 
کار ما را بگیرند. زورگوئی آنها به حدی  

ممکن   که  روی    بودبود  به  حتی 
بکشند که  حه  نیروهای طرفدار ما اسل

این امر هر  رفقای ما برای جلوگیری از  
می   خرج  به  را  بود  لزم  که  انعطافی 

که  ه هر حال کار به آنجا کشید  دادند. ب

دخال  شیخ  ت  با  دین  العزماموستا 
از  ی  حسین  اما  بود  روحانی  یک  که 

فدائی  جماعت   اصطالح  مدعی  به 
رهبری    مکمونیس  ن  مسئول تحت 

قرار    ،وددمکرات تر بشان    ت اپورتونیس

ما   اعالم شده  شد  از قبل  نه در محل 
اصلی شهردر  بلکه   نزدیک    میدان  که 

بود، قبلی  را  ر ب  محل  خودمان  نامه 
  این جا بهشکی نبود که  برگزار کنیم.  

اخالل    سخنرانی در کار ما  ی محلائ ج
چون   ما  اما  کرد  می  نمی  ایجاد 

اخ با  خواستیم  منحط  "تالفات  جریان 

درگیری کشیده شو  "کار ببه  توجه  د  ا 
برخورد اینکه  مقابل  به  طرف  های 

پرنسیبی   هیچ  به  که  داد  می  نشان 
تغییر به  نیست  دادیم.    پایبند  تن  محل 

ا  نهتغییر کرد آ  تینگ یم اما با اینکه محل  

ا سنگ  و  از  نکشیدند  دست  ندازی 
ما شروع  تینگ  یم   درست در زمانی که

را   خود  اشرف سخنرانی  رفیق  و  شد 
بلندگو  آغاز  با  آنها  که    بزرگی  های کرد 

پخش    دستداشتند   .  زدند  یک زموبه 

صدای   خواننده بعد  حسن    عاشیق 

ما فی نفسه مخالف هر گونه مذاکره  
به مذاکره هم    نبودیم. معتقد بودیم که

کرد. با نگاه  تاکتیک  یک  عنوان  به  ید 

هر   دیگر  تمثل  کهاکتیک  بودیم   معتقد 
از مشخص    تحلیل  تواندشرایط   می 

  مذاکره ودن شرکت در  درست یا غلط ب
جمله  از  ما  دهد.  می  نشان  را 

اند   مدعی  که  نبودیم  "هیچ نیروهائی 
نیست" ای مجاز  معتقد    بلکه  مصالحه 
را دید و اجازه    بودیم باید شرایط عینی

جهت   مذاکره  این  از  دشمن  که  نداد 
نی خود  رتقویت  یورشوهای   برای 

باور بعدی   به  کند.  ما مذاکره    استفاده 
که اول باعث توهم   بودای قابل قبول  

نسبت به ماهیت دشمن در میان توده  
کاذب   اندازهای  چشم  به  و  نگردد  ها 

نزند انقالبی    .دامن  نیروهای  به  ثانیا 
ک دهد  که  فرصت  تقویت  را  و  خود  رده 

ارتقاء   را  نیروهایشان  سازماندهی 
با توده ها خود  های  پیوندو  ند  شبخ را 

سازند تر  برای    مستحکم  را  خود  و 
 .ی بزرگتر بعدی آماده سازندنبردها
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آورده  محل    ه آنهم برا  که او    معروف 
کردند  بودند   پخش  بلندگو  همان    تااز 

کارهائب چنین  با  ما  توانند  برنامه  در  ی 
کنند.  ایجاد  این    شبختانه خو  اخالل 

خللی   نتوانست  ارتجاعی  های  تالش 

رف ایجاد کند و  اش  در سخنرانی رفیق
خوبی    الل ها به خبرغم این ابرنامه ما  

پیش رفت و سخنرانی رفیق اشرف با  
طرف  زیادی  استقبال   از  فقط  نه 

ن  از  که  ما  سازمان  ط  قا هواداران 
بودند   آمده  کردستان  به  ایران  مختلف 

تعداد  محبت    با مهر و   بلکه اجه شد  مو

از مردم مهاباد از    زیادی  و کسانی که 
مهاب لف  مخت   شهرهای  آمده  به  در  و  اد 

نمود  شرکت  مراسم  نیز  این  بودند  ه 
 . مورد استقبال قرار گرفتمواجه و  

 

کردستان    پرسش: شاخه  مسئول 
ی  کس ه جریان منحط کار در آن زمان چ

 ؟ بود
بهزاد    پاسخ: دانم  می  من  که  جائی  تا 

بود.   آنها  کردستان  شاخه  مسئول  کریمی 
اکبری  رضا  علی  میتینگ  محل  در  البته 

حضور داشت    (جوادعار  ت نام مسبا  )  دیز شان

مرکزی  که   کمیته  اعضای  از  دیگر  یکی 
  که که    ق بودسازمان به اصطالح فدائی خل 

از    هک  اوبی اندازه ناسالم برخورد می کرد.  
الحال  مه معلوم  نگهدار  فرخ  نزدیک  فکران 

برخوردهای   بود چنان  خاطر  به  گویا  بعداً 

دموکر غیر  آن    یاتیکناسالم  طرف  از 
 . ان شدمسئول شاخه کردست  مانساز

 
برای  پرسش  که  گویند  می  برخی   :

شعار   سخنرانی  این  در  بار  اولین 

بر  " این    "خمینیمرگ  آیا  شد  مطرح 
 . درست است

در   : پاسخ رفیق    انری ج   بله  سخنرانی 
را   این شعار  مطرح  خود  اشرف  رفیق 

کرد که از سوی جمعیت نیز تکرار شد.  
طور  ه  متن سخنرانی در همان زمان ب

منتشرمجز در    ا  هم  اکنون  هم  و  شد 

است. س موجود  سازمان  البته    ایت 
این   از  هم  مهاباد  تلویزیون  و  رادیو 

بعدا به دست  که  .  فیلم گرفت  تینگیم 
افتاد   تالش   ا  م   که کسانی  چه  هر 

آوریم   دست  به  را  فیلم  این  تا  کردیم 

 . متاسفانه موفق نشدیم
 

م :  پرسش  دستاوردهای    تینگ یاین 
. این  الت داشتشکیبرای تهم  دیگری  

 ؟ طور نبود
علنی    : پاسخ ستاد  ما  اینکه  به  توجه  با 

از   و  منداشتیم  هایاین  ب  تینگ    رگزار هم 

این   بودیم  تا    تینگی منکرده  شد  باعث 
به  ازخیلی   که  با وادارانی  ارتباط  دنبال  ه 

انی را پیدا کنند.  کبودند چنین ام  ما  سازمان
مورد   این  در  برجسته  های  نمونه  از  یکی 

بندر   گیریاط  ارتب رفقائی    عباس رفقای  بود. 

سخنرانی  برای شرکت در  که از بندرعباس  
اشرف  آمد  رفیق  مهاباد  بودندبه    ، ه 

به    آنز  و ا  بگیرندبا سازمان ارتباط    توانستند
 . سازمانیافته تر شدروابطشان با ما بعد 

 )ادامه دارد( 

 پیرامون انشعاب قریب الوقوع در 

 حزب کمونیست ایران! کومه له و 
 کنگرۀ الوقوع در روزهای اخیر با اعالم برگزاری قریب

 مه له" له از سوی "کمیته رهبری کو یک جانبۀ کومه

 نبال سفر تعدادی از مسئولین "کمیتۀ اجرایی دو ب
 اه این سازمان در  حزب کمونیست ایران" به اردوگ

 کردستان عراق، مواضع منتشر شده از سوی دو  

 عمق بحران تاسف برانگیز درون این جریان  ،طرف
 فات درونی بینبازگشت ناپذیر اختالگیری و شدت 

 "حزب کمونیست ایران" و سازمان کردستان آن  
 را به نمایش گذارده است، تا جایی " کومه له"عنی ی

 قاطعیت از "قطعی شدن که اکنون هر  دوطرف با 

د؛ انشعابی که به جرات می توان گفت  " در صفوف این جریان صحبت می کننانشعاب
های رسمی اعالم شده توسط  بندی"با وجود گذشت چندین ماه از اعالم برخی "مرز

به  از جمله    –طرفین   نیروهای  خبرنقد  نفع  به  له  کومه  رهبری  ی موضع گیری های 
من  انقالبی  ضد  و  یا  ارتجاعی  و  به  طقه  مخرب    وجودنقد  های  ایده  و  تفکرات 

هنوز فاقد مبانی روشن نظری و یا    -در رهبری حزب کمونیست ایران    "حکمتیستی"
  بر ضرورت اجتناب ناپذیر یکحکم  اصلی اختالفاتی می باشد که  روشن کنندۀ دالیل  

 .  بدهدانشعاب اصولی 

 
تر تاسف بار مهمبر یک واقعیت  مطالعه اعالمیه ها و مواضع منتشره از سوی دو طرف  

مورخ اعالمیه  در  ایران  خلق  فدایی  چریکهای  که  همانگونه  کند.  می  مهر    7  تاکید 
تاکید  (2020سپتامبر    28)1399 بودند  خود  انشعابات غیر به  ،کرده  تجارب  وجود  رغم 

جن در  ما  ب اصولی  نیز  ایران  کمونیست  حزب  و  له  کومه  بین  اخیر  انشعاب  در  ش، 

ود هیچ برنامه و پالتفرم مشخص از سوی دو جناح که  ه دلیل عدم وجشاهدیم که ب
ه و  برای مطالعروشنگر مبانی نظری و برنامه ای آنان بوده و به طور شفاف و آشکار  

سیاسی   برنامه  و  خط  جرانتخاب  دو  این  نیروهای  و  یدراختیار  هوادار  های  توده  ان، 
ل و خط انقالبی و  ت دفاع از اصواین جدایی در خدمجنبش انقالبی قرار گرفته باشد،  

ی ها  ئتسهیل و هموار کردن راه رشد جنبش قرار نخواهد گرفت. بر عکس چنین جدا
قابل انکار تأثیرات منفی در جنبش حتی باعث یأس    و انشعاباتی با به جا گذاردن غیر

تواند باعث تقویت جنبشی  گردد و در نتیجه نمییروهای خود آن تشکل مینو انفعال  

و این انشعاب هیچ گرهی  ادعای تعلق به آن را دارداسی مربوطه  د که جریان سیگرد
 از مشکالت مردم را حل نخواهد کرد. 

 
ش منتشر  تاکنون  مواضع  "کمیته مطالعه  و  له"  کومه  رهبری  "کمیته  سوی  از  ده 

ایران" نشان می دهد که  ن اجرایی حزب کمو تاثیرات منفی این انشعاب  یست  دامنۀ 

زیانبار فعلی در صفوف  ممکن است بسی بر بستر بحران  تر شود. چرا که  ار گسترده 
جریان د  ،این  و  انقالبی  اصول  رعایت  عدم  دلیل  انشعاب  مکراتیک  به  یک  بر  ناظر 

کاربرد  ا ما شاهد  و  صولی،  روانی"  "جنگ  "تهدید"،  زور  تاسحتی  زبان  از  بالقوه  فاده 
نگرانی هر جریان انقالبی باعث    واقعیتاین    هستیم.  برای حل تضادهای درون خلقی

نگران وضعیت سیاسی و امنیتی نیروهای    در این بحران،و واقعا آزادیخواهی شده که  
فداکار  مبارز   جناح  و  دو  جمهوری  که  هستند    هر  جنایتکار  رژیم  با  مبارزه  آرزوی  با 

 برند.  به سر میف این جریان وصفدر اسالمی 

 
با   ایران  حزب کمونیست  هر دو جناح  ت وفاداری  بر ضرورتاکید  چریکهای فدایی خلق 

به اصول حاکم بر چگونگی حل تضادهای درون    و سازمان کردستان آن)کومه له(  ایران
مشخص  خلقی،   طور  ایجابه  این  بر  طرفین  بین  دیالوگ  برای  سالم  فضای  یک  د 

منظو به  دمکراتیک،    رانشعاب  پروسه  یک  کنترل  و  و  هدایت  آمیز  و مسالمت  شفاف 

در بر گیرنده  از جمله باید    . این پروسه تاکید می کنند  ه های سازمانیروشن برای تود 
در با  ر  در منطقه و خارج از کشوچگونگی تقسیم امکانات مبارزاتی  توافق بر سر    یک

که    باشد  جمهوری اسالمییه  لمبارزه ع برای    این دو جریانشمار نیروی    نظر گرفتن 
این تنها راه به حداقل رساندن  رند.  ن را دا آبرای سرنگونی    پیکارهر دو طرف ادعای  

انشعاب   یک  اجتماعی  و  سیاسی  و ضررهای  پیشمرگان  صفوف  در  اصولی  غیر 

مبارز جریان    نیروهای  این  ممانع درون  از  و  برخی  و  های دشمن  استفاده  از سوء  ت 
 .  جع می باشدتنیروهای ناسالم و مر

      
 چریکهای فدائی خلق ایران

 2022نویه ژا 15برابر با  1400دی  25
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توده   عریان  سرکوب  سیستماتیک  اعمال 

ایر خواه  حق  و  مبارز  نموداری  های  ان، 

دیگر  و  کارگران  بین  تضاد  شدت  که  است 
های   رژیم توده  با  ایران  در    ستمدیده 

منافع   حافظ  مثابه  به  اسالمی  جمهوری 
زد. در واقع،  اس   امپریالیستها را آشکار می

تضادهای  گستردگی  و  شدت  و  حدت  این 
اعمال  که  است  ایران  جامعه  در  طبقاتی 

وحشیانه  سرکوب  و  خشن  دیکتاتوری 

را  مبار ها  توده  آمیز  مسالمت  حتی  زات 
حفظ  جهت  حاکم  ضدخلقی  رژیم  برای 

منافع امپریالیستها و سرمایه داران وابسته  
خته است. اما کارگران و داخلی ضروری سا

در گید درست  ایران  شجاع  ستمدیدگان  ر 

های   سرکوب  و  دیکتاتوری  چنین  بطن 
وحشیانه است که بپا خاسته و علیه وضع  

 .ت به مبارزه می زنندظالمانه موجود دس
 

مردمی   مبارزات  و  نارضایتی  ابعاد  درک  در 
در  کافی تنها  که  شود  اشاره  ست 

در   روز  دو  دی    26و    25فاصله 

و  120،  (1400)ماه جمع  ت  اعتصاب 
کارگران،   سوی  از  اعتراضی 

به   بگیران  مستمری  و  بازنشستگان 
جمهوری   علیه  گرسنه  و  آمده  جان 

وحشتناک   شرایط  و  اسالمی 

و  معیشت  تهران  در  مردم  ی 
است.   پیوسته  وقوع  به  شهرستانها 

مورد   در  تنها  که  ست  حالی  در  این 
رنج منتشره  بازنشستگان  آمار  دیده، 

زمسحکا از  که  دارد  این  از  ن  تا یت 

گذشته که هزاران تن از بازنشستگان  
تعقیب   برای  کارمندی  و  کارگری 

اند،   آمده  خیابانها  به  خود  مطالبات 
اعت   250حداقل   بیش  حرکت  در  راضی 

شهر ایران برگزار شده که اکثرا    20از  
با برخورد قهرآمیز و سرکوب وحشیانه  

جنبشها   این  فعالین  دستگیری  و 

است.  مواجه  حرکات   شده  دامنه 
و  تراع تورم  و  گرانی  فقر،  علیه  اضی 

بر   در  نیز  را  دولتی  ادارات  حتی  سرکوب 
از   یکی  در  که  جایی  تا  است  گرفته 

 ات که در گزارشاتبرجسته ترین این حرک

یاد   آن  از  "بی سابقه"  با صفت  خبرگزاریها 

و   قضاییه  قوه  کارمندان  است،  شده 

دادگستری رژیم نیز علیه شرایط معیشتی  
به   دست  خود  اعتراض  اعوخیم  و  تصاب 

زدند و شعارهای "مرگ بر دولت"، رئیسی  
داده   سر  قشر  این  تظاهرات  در  دروغگو، 

  .شد
 

روشن  تصویر  یک  داشتن  و برای  ابعاد  از  تر 

ای، گزارش زیر  ده اعتراضات تودهشمار فزاین 
 :نیز قابل توجه است

"سازمان   فردا"،  "رادیو  گزارش  به 
در   بشر  حقوق  فعالن  »مجموعه 

درباره    در ایران«   خود  سالنه  گزارش 

ایران در سال   وضعیت حقوق بشر در 
برگزاری  2021 از  و    2541،  تجمع 

شامل   کارگری  و  صنفی  اعتصاب 
صنفی،    1261 اعتصاب    192تجمع 

کارگری،    618صنفی،     339تجمع 
و   اعتصاب    131اعتصاب کارگری  مورد 

این   است".  داده  خبر  زندانیان  غذای 

انتش  -آمار   ماهیت  به  ندگان  دهاربنا 
را    -آن  حقیقت  تمام  رو  هیچ  به  گرچه 

ای   گوشه  اما  کند،  نمی  از  منعکس 
شدت و وسعت مبارزات توده ای را به  

 . اردنمایش می گذ

 
و   مبارزات  تحلیل  و  علل  توصیف  در 

ایران،   در  جاری  اعتراضی  جنبشهای 
تگاه های ارتباط جمعی رسمی همواره  دس

جلو اقتصادی  را  آنها  ماهیت  اند  ه  کوشیده 

انحرافی،  ده ایده  این  برخالف  اما  ند. 
در ش ای  توده  روزمره  و  رایط  حرکات وسیع 

مطالبات   حیطۀ  در  وجه  هیچ  به  کنونی 
در  "اقتصادی"   مستقیما  و  نبوده  محدود 

ارتباط با خواستهای سیاسی توده های به  
آمده می  جان  قرار  است  ما  درست  گیرند. 

و  اعتصابات  این  از  بسیاری  جرقۀ  که 

نداشتن    ورشها با اعتراض بهش  و اعتراضات
و  حقوق  پرداخت  عدم  و  شب  نان 

 ... و  تورم  و  گرانی  و  ناکافی  دستمزدهای 
همگان   اما  شود،  می  که  زده  شاهدند 

و  اعتضابات  و  اعتراضات  این  شعارهای 

کارگر توسط  که  هائی  یا  سخنرانی  ان 
و  گیرد  می  صورت  مبارز  مختلف  قشرهای 

مس  اسالمی  جمهوری  رژیم  آنها  اً  یمتقدر 
به مثابه عامل فقر و اجحاف و تبعیض مورد  

می   قرار  افشاگری  و  و   خطاب  گیرند 

زندانیان،   آزادی  مورد  در  شعارهائی 
های  شعارها سرکوبگری  تجربه  با  که  ئی 

عنوان   با  رژیم  علیه  اسالمی  جمهوری 
تا   جنگیم،  "بجنگ  مرد  و  زن  )ما  بجنگیم" 

شود،   می  داده  سر  بجنگیم(  تا  بجنگ 
م از  اعتراضات    یتاههمگی  این  سیاسی 

بستر   در  خصوص  به  کنند.  می  حکایت 

قهرآمیز سرکوب    برخورد  نیروهای  سریع 
معت ها،  توده  مبارزات  به  بدون  رژیم  رضین 

کمترین وقفه ای، به طور صریح و مستقیم  
ماشین   دولتی،  سرکوب،  دستگاههای 

والیت فقیه )به مثابه راس نظام دیکتاتوری  

جن رژیم  کلیت  و   ، جمهوری  تکایحاکم(  ار 
شعارهای   و  گیرند  می  هدف  را  اسالمی 

بر این مبارزات    مستقیم و رادیکال سیاسی
 .حاکم می شود

 
زات  دیکالیسم این مباردر توصیف شدت و را

کرد مشاهده  توان  به   می  های  توده  که 

تع در  ما  آمده  واحد  جان  آرزوی    43قیب 
جمهوری   رژیم  سرنگونی  یعنی  خود  ساله 

انقال و  ظالمانه علب  اسالمی  وضع  یه 
تجمعات   در  تمام    جاریکنونی  با شجاعت 

های   شعار  مختلف  زبانهای   و  کلمات  با 

"بجن  و  اسالمی"  جمهوری  بر  تا "مرگ  گ 
بجنگیم" را سر می دهند و فریاد می زنند   

در مثال  شماست!"  نابودی  همین    "نوبت 
از زبان  1400جنبشهای توده ای دی ماه    ،

شن  بازنشسته  مبارز  زن  در    یمیدیک  که 

هراسناک  و  زده  حیرت  چشمان  مقابل 
دندان   بن  تا  بر  مسلح  مزدوران  فریاد  رژیم 

بگیریم انتقام  ما  بخواهیم  "اگر  که  از    آورد 
می   را  حاال  تا  انقالب  اول  روز  از  شما، 

)تش بهترین  گیریم.  ما  جمعیت(  ویق 
جوونهامون رو دادیم، عزیز ترین جوونهامون  

بش  آباد  تاکشورمون  دادیم  وطنمون    تاه  رو 

کردید   نابود  رو  چیز  همه  شما  بشه  وطن 
شعار و  جمعیت  است    )تشویق  صحیح 

نابودی   نوبت  حاال  و  است(  صحیح 
جمعیت( ". سخنان این    شماست! )هلهله

زن شجاع که با کلماتی ساده ولی قاطع،  

جم داد به سردمداران  پیام  اسالمی  هوری 
محرومان   و  گرسنگان  "انتقام"  برای  که 

باشن  همه  د   د،آماده  خواست  بیان  واقع  ر 
 .ستمدیدگان جامعه ایران است 

 
اوضاع توصیف شده در فوق، نمایانگر   

و   موجود  طبقاتی  تضادهای  شدت 

بحرانی است که نظام سرمایه    عمق
آن   ایران و رژیم پاسبان  داری وابسته 

جمهوری ی بر    عنی  در  را  اسالمی 
است است    .گرفته  بحران  این  دل  از 

م  سهمگین  امواج  و  رز با که  ات 

قوی بار  هر  ای  توده  از  تشورشهای  ر 
می   ظاهر  و  گیرند  می  شکل  سابق 

 .شوند
 

 12 ادامه در صفحۀ

 و  اهمیت مبارزات جاری  در باره کوتاهیسخنی 

 !وظیفه روشنفکران
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این   که  تئاتری  امهلنفص  ی   شمارهآنجا  ی 

معاصر"، تئویژ  "صحنه  زندان  ه  در  اتر 

و  می از    این  ی  نویسندهباشد    13سطور 
های    در زندان  57دی    30تا    50سال    مرداد

اسیر ساخته  ازودب  شاه  است،  فرصت   ه 
برنامه از  خاطره  چند  و  کرده  های  استفاده 

زندان کننده  سرگرم  و  دهه  سیاسی  های 
 را در اینجا نقل می کنم.   50

 

بر کسی قبل از هر چیز باید تاکید کنم که  
ه در  زندان  که  نیست  جای پوشیده  مه 

برای  به  ،یادن سیاسی  زندانیان    خصوص 
محدودیت با  و  بسته  بسیمحیطی    ار های 

زندانیان  به طور طبیعی  این واقعیت    ست.ا

از  عمدتا  که  را  عناطر   سیاسی  ترین  آگاه 
را   هستند  آنجامعه  در می  بر  که  دارد 

ب  چهارچوب ها  محدودیت  اتخاذ همین  ا 
در برنامه  و  هاروش دشوار  زندگی    هائی 

نموده و در تر  قابل تحملبرای خود  زندان را  
سطح  ر ب عین حال از آن برنامه ها آموخته و

 دانش خود بیافزایند.  

 
که   آنجا  است  از  تابعی  زندان  همواره 

در   بر جامعه  قانونمندی های حاکم  از 
زندان  از  دنب   ،بیرون  شکل  به  گیری  ال 

زن  انهح مسلجنبش   های    دان فضای 

نیز   مبار شاه  رشد  نفع  تقویت  به  و  زه 
در    تغییر کرد.زندانیان  روحیه مبارزاتی  

آغازین  آن سال ش  یور ز  ا   تا قبل  های 
  به زندان  52در سال  وحشیانه ساواک  

مقرارات  شدیدترین  اعمال  و  برای    ها 

کردن   همواره    ،زندانیان محدودتر 
سرود های  تفریحی    برنامه  و  خوانی 

برقرار   زندان  از  بوددر  یکی   .
طبیعی  ه  بنیز    هاسرگرمی طور 

های برنامه  اجرای    تئاتر  برگزاری  با 
های  و   نمایش  کننده   آموزنده    سرگرم 

در هر زندان بسته به کمیت و  که    ودب

زندانیان   بر  و  کیفیت  حاکم  فضای 
ها برنامه  این  های    زندان  شکل 

ینجا  ا  در   گوناگونی به خود می گرفت. 

مورد   سه  تئاتر به  اجرای  توسط    از 

که خود    50سیاسی در دهه    زندانیان

 کنم.شاهد بودم اشاره می 
 

پائیز سال   اکثر   50در  زمانی که ساواک  و 
فدائقارف شماره    یی  اتاق  در  جمع    5را 

با  بودم،  آنها  از  یکی  نیز  من  که  بود  کرده 
و   مفتاحی  عباس  رفقا  حضور  به  توجه 

احمدزاده   بنیانگذار  مسعود  رفقای  از 

خلق و کادرهای برجسته    چریکهای فدائی
آژنگ، حمی ای چون عل بهمن  نابدل،  د  یرضا 

برنامه های بحث و  ... در آن جمع،    توکلی و
شکد  گوگفت چگونگی  مورد  گیری  ر  ل 

چریکهای فدائی خلق و نوآوری هایشان در  

راهگشائی در مبارزه علیه رژیم وابسته به  
شاه تقرامپریالیسم  برگزار   یبا،  شب  هر 

د سوی  از  شد.  خوانی  یگر  می  شعر 
ن  علیرضا  رفیق  مراسم  ابدل  های  و 

ر قرار بود و در کنار  ب   هم سرود خوانی  
هااین   ها  برنامه  متنوع    یمراسم 

داشت وجود  نیز  از    که   تفریحی 

تئاتر  گرفته  مسابقه شطرنج   نوعی  تا 
در بر می گرفت  نمایشی . کامال به  را 

تق رفقا  که  دارم  و  خاطر  افشانی  ی 
م  از ؤاکبر  دو  هر  که  تبریز    ید  شاخه 

  ا  و بعد  احمدزاده  ، مفتاحی  ،گروه پویان 

خلق چریکهای   با  بودند  فدائی   ،
خال و  ابتکارات  از    خود، ت  قیاستفاده 

را   داری  خنده  و  زیبا  می  اجرا  نمایش 
و  کردند گیرا  آنقدر  نمایش  این   .

های   برنامه  در  که  بود  دلنشین 

بعد   ا   زنیروزهای  رفقا  برخی  اصرار  ز 
نم همان  که  کردند  تکرار  می  باز  ایش 

نشان   .شود را  اجتماعی  تیپ  دو  نمایش 
یرمردی کور که نوازنده دوره گرد می داد: پ

ا و  ربود  این  و  مراا   اهز  کرد  می  معاش  ر 
جوانی که او را هدایت می کرد و در همان  

مردم می دادند را جمع    هائی که  حال پول

ی که  در حال  افشانی   آوری می نمود. تقی 
را طوری می    دست گویا هایش  که  گرفت 

کور  دار پیرمرد  نقش  زند،  می  ویلون  د 

را ک  نوازنده  می  رد.  بازی 
واقع  به  که  هم  مؤید  اکبر 

گر بود  ن  داصحنه  اصلی 
کننده   هدایت  جوان  نقش 

یرمرد را به عهده داشت.  پ

"تئاتر"   این  که  آنجا  از 
بر   حاکم  واقعیات  انعکاس 

بود و  زده ما  جامعه محنت  
ای   زنده  موارد  را  درست 

ن  میبه  گذاشت    مایش 
که در جامعه هر کس می  

باشد شاهدش  ،  توانست 

همهبرا بود.    ی  جذاب  ما 
فقدان   در  افشانی  تقی 

مو در    قیسیآلت  واقعی 
را   چشمانش  که  حالی 

اف ثابت  همچون  نابینا  راد 

دهان   با  داشت  می  نگاه 
کرد   می  سعی  خود 

و آورد  در  را  ویلون    صدای 
در کا  چون  چندان  این  ر 

خن موجب  نبود  ده  موفق 
ماها می شد. اما آنچه به  

گی نمایش  رائی  این 

ید سخنانی بود که اکبر بیشتری می بخش 
ان برای دادن  دگنن برای تحریک رهگذران و بی

که گفت  کور می  نوازنده  به  حا  پول  لی در 
با  اکبر  ولی  داشتند  واقعی  منشاء  که 

حرف  آن  ها  آمیختن  شوخی  با  بذله   ها    و 

شادابی هگوئی نمایش  به  دلنشین    ای 
 خاصی می بخشید.  

 
سایه   که  شرایطی  در  اوین،  اتاق  آن  در 

در شوم   حاضر  رفقای  اغلب  سر  بر  اعدام 

ای چنین تئاتری بدون  جرا  د،رده بوآنجا گست
می  تفریح  و  خنده  باعث  امکانات،  کمترین 

و  خفقان  محیط  در  حقیقت،  در  و  شد 
بازداشتگ زمان  آن  اویسرکوب  ناه  به  وبه  ن 

مبارز روحیه  حفظ  در  وحدت  خود  و  اتی 
مؤثر دشمن  مقابل  در  یاری    زندانیان  و 

 دهنده بود.  

 
من    دوممورد   که  زندان  در  تئاتر  اجرای  از 

به  بوش  شاهد  سال  دم  زندان    52عید  در 
شیراز   آباد  میعادل  به  باز  توجه  با  گردد. 

که   آن  بازگوئی  در    قبالً این  از  ای  خاطره 

، برای جلوگیری  کرده ام   اشارهه آن  ب  ،زندان 
ای از  ینجا خالصهوالنی شدن کالم در ا از ط

 آن را می نویسم. 
 

ج در  مله  از  که  تفریحی  های  برنامه 
با  برگزار شد و   1352مراسم عید سال 

گردید،   مواجه  زندانیان  استقبال 

که بود  واقع    تئاتری  به  یا  بازجوها 
مأموران   و  ساواک  گران  شکنجه 

هدف قرار داده بود.  دادرسی ارتش را  
ی به هنگام دستگیری  زندانیان سیاس

دوران   طی  در  مواردی  در  یا  و 

با دسته اول که اتفاقا     محکومیت خود 
ر صدا می  کتد  خود را با لقب مهندس و

  کردند، مواجه می شدند و تا حدی به 
و   نادانی  پی  درجه  آنها  سوادی  بی 

بردند. به هنگام رفتن به دادگاه نیز  می

ر زندانی سیاسی با مأموران  سر و کا 

 شاه تئاتر در زندانخاطراتی از 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نامه تئاتری لفصدر  ین بار خست این مطلب ن ی:پیام فدای توضیح
 به چاپ رسیده است.  "صحنۀ معاصر"  
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رو    دادرسی این  از  بود.  ارتش 
برخوردهای این تیپ ها برای زندانیان  

 یاسی شناخته شده بود.س
 

تئاتر   آقا  اننیزندااجرا کنندگان  ی چون مجید 

ستود رضا  معینی،  سهراب  ...  ه  جانی،  و 
از    . بودند هائی  صحنه  کردن  زنده  با  آنها 

دو هر  با  زندانیان سیاسی  دسته،    برخورد 
های احمقانه    حماقت ها و برخوردها،  ف  گا

دادرسی  بازج ماموران  و  ساواک  وهای 
با طنزی گزنده به  و  ته کرده  را برجس  ارتش

أکید کنم که انم ت د   میند. الزم  سخره گرفت

شاید برای خواننده ای که به ویژه به خاطر 
 سن کم، تصوری از شرایط درون سیاهچال

چندان آسان  های رژیم شاه نداشته باشد،  
متوجه   که  "سخره    ه ک  گرددنباشد  به 

گرفتن" شکنجه گران ساواک در قالب تئاتر 

زندان توسط شکنجه شدگانی که  در درون  
را با    ن شکنجه هاآ  یرهای ترمیم ناپذ   زخم

در   بزرگی  تاثیر  چه  کردند  می  حمل  خود 
و   تقویت دشمن  مقابل  در  مقاومت  عنصر 

زندا  میان  در  راه  پیروزی  به  نیان  ایمان 
که است  این  واقعیت  اما  این    داشت، 

نمایشات ابتدایی و غیر حرفه ای، که شاید  

تئا نام  آن  بتوان  بر  خلقی  ای  غیرحرفه  تر 
دهن  یک  واقع  در  به   جیک  گذارد  بزرگ 

با حصار  در  زندانیان  توسط  وهای ردشمن 
 نفوذ ناپذیر آن بود!ظاهرا 

 

ی که از اجرای تئاتر در زندان به  مورد سوم
دار نفره    م،یاد  دو  و نمایش  نعمتی  رضا 

زندپرو در  نویدی  اوین  یز  دو  ان  یکی  تقریباً 
ب قیام  به  مانده  این    1357همن  سال  بود. 

جنبه بیشتر  داش  نمایش  به و  ت  تفریحی 
برای انبساط خاطر زندانیان اجرا شد.    واقع

رفیق  تی به عنوان یکی از بازیگران  رضا نعم 

بود پری  تو  و  انجام   ورزیده  توانائی    و 
با عضالت ا  حرکاتی  داشت.  را  به    وبدنش 

نویدی  پشت روی زمین می خوابید و پرویز  
را در  ه و ظاهراً لوله پمپی  در کنارش ایستاد

ر ای باد کردن رضا را دادو  دهان او قرار داده  
خاص   مهارت  با  آورد.  و    گرانبازیمی 

هر هماهنگی چشمگیر بین حرکات آنان، با  

ر  پرویز می زد شکم  در مقابل ضا  بادی که 
با تداوم   می آمد.  الادیدگان متعجب همه، ب

شکم   که  دیدند  می  تماشاگران  نمایش، 
به طور واقعی با هر پمپی باال و باالتر  رضا  

رود   می    ومی  تشویق  را  رضا  بار  هر  آنها 

حا همان  در  و  "از  کردند  معروف  قول  به  ل 
خنده روده بر می شدند". به این ترتیب با 

شکم رفتن  باال  تماشاچیان  رضا    هر  خنده 
زن بقیه  سیاسی یعنی  زندان    دانیان  فضای 

 را پر می کرد.  
 

ب  گفتم  که  های  همانطور  رنامه 

زندان تفریحی   به    در  کامال  شاه  های 
  . مثال درسال ندان وابسته بود ز   ایفض

زندانیان    دست   52تا    50های   بال  و 
برنامه   هم  دلیل  همین  به  و  بود  بازتر 

تفریحی و  خوانی  سرود  بسیار    های 

یورش از  بعد  اما  بود؛  و    رایج  ساواک 
آنها،   فشارهای  تشدید  و  شهربانی 

نفس  اصول  و  این    چگونگی  برگزاری 
  که ی  برنامه ها کامال تغییر کرد به طور

ها اساسا دیگر امکان    در برخی زندان
چ وجود  برگزاری  نمایشاتی  نان 

تا   خفقان  و  فشار  شرایط  نداشت. 

ادامه    56و اوائل سال    55اواخر سال  
شعل رشد  با  که  این  تا  های  داشت  ه 

انقالب در سراسر ایران کم کم دوباره  
زندان به   فضای  زندانیان  نفع    ها 

ت  نا سیاسی تغییر کرد و به تدریج امکا 
های   مراسم  برگزاری  جهت  زندانیان 

حتی  تفریح  و  های  ی  تئاتر  برگزاری 

 . سیاسی افزایش یافت
 

برای  ها  توده  مبارزات  گیری  اوج  با 
رسرن همه  ژگونی  تدریج  به  شاه،  یم 

دزندا و  شدند  آزاد  بند  از  دی    30ر  نیان 

زندان   1357 آخرین دسته  یان سیاسی  هم 
باز  را  خود  آزادی  مردم  انقالب  همت    به 

یم شاه  تند. دیوار استبداد و دیکتاتوری رژ افی
رت مردم در هم شکسته شد و پرندۀ  به قد

درآورد و پیام  پر شکستۀ هنر مردمی، بال 
بمبار خیابانی  تئاترهای  در  آزادی  و  رای  زه 

سلطانپور   سعید  یاد  زنده  که  زحمتکشان 

 . د به پژواک درآمدیکی از مبتکرینش بو
 

 ی فریبرز سنجر
 2021 برام دس -1400آذر 

 10از صفحه   .....سخنی کوتاه در بارۀ .

آگاهی  از  باالیی  وجود سطح  بیانگر  توده ها شاهد هستیم  مبارزات جاری  در  که  و سخنرانی هائی  در چنین شرایطی شعارها 

نیروهای انقالبی   تقویت  برای  ایران  مردم  های  ثروت  دادن  تاراج  به  جامعه،  در  طبقاتی عمیق  که شکاف  بینیم  آنهاست. می  در 
الکت در سطحی بسیار گسترده به مردم ایران و مسائلی از این قبیل مورد توجه آنها  قیمت تحمیل فقر و فارتجاعی در منطقه به  

ل رژیم و نظام را نشانه میروند، افشای افسانه اصالح طلبی، شعارهای ضد استبداد و  قرار دارد. سردادن شعارهای رادیکالی که ک
به اعمال قهر انقالبی و شیوه های رادیکال مبارزاتی در  از همه دست یازیدن  دیکتاتوری علیه هر دو رژیم ضد خلقی شاه و مهمتر  

تن بار انقالب در زیر رهبری یک تشکل پرولتری مسلح به  جریان این جنبشها بیانگر وجود حد اعالی آمادگی توده ها برای برداش

 .ستتئوری انقالبی
 

یت، یعنی "بی سر" بودن این  بخشی از واقع بر  دن  برخی نیروهای متزلزل و سازشکار می کوشند تا با دست گذار
به این ترتیب  .  جنبشها و "خودبخودی بودن" آنها، شرکت در این جنبشها را تقبیح کرده و آنها را بیهوده جلوه دهند

نشان  خود را    آشکارگی خود در مقابل توده ها و حرکات بزرگ آنان را به نمایش گذارده و پاسیفیسم  بی وظیفهآنها  

ت خواسته و یا ناخواسته بر عمر و بقای این نظام ننگین و ضد خلقی می افزایند. این یک  و با این سیاس   دهند می  
تشکل و در غیبت وجود یک سازمان مسلح به تئوری انقالبی در راس  سخت زمینی است که در فقدان  سرواقعیت  

آز  باید  میادی و رهایی منجر ناین مبارزات، این جنبشهای خودبخودی به سرنگونی رژیم حاکم و کسب  اما  گردند. 
واند  دانست و تأکید کرد که این جنبشها مهیا کننده و تسریع کننده زمینه انقالب اجتماعی هستند. آیا کسی می ت

رغم هر محدودیتی هر بار بر شدت تضادهای درون نظام استثمارگرانه  منکر این حقیقت شود که مبارزات جاری به
حاکم   طبقه  و  آیا  موجود  و  افزایند؟  جامعه  می  در  توان  می  را  انقالبی  و  دگرگونی  هیچ  هائی  جنبش  چنین  بدون 

 متصور شد؟ 

 
گرانبهای  این جنبشها درسهای  که  است  این  و  واقعیت  آگاه  جوانان  بویژه  و  کننده  توده های شرکت  اختیار  در  را  ی 

در میان توده های    آگاهی هر چه بیشترمبارز می گذارند؛ و در پرتو چنین جنبشهای خودبخودی است که نطفه های  
توانند به   با شرکت در همین جنبشهاست که می  نیز  انقالبی  آگاه و روشنفکران  بال  مبارز شکل می گیرد. عناصر 

سطح آگاهی و تجربه خود جهت متشکل شدن و کمک به رشد و ارتقاء مبارزات توده ها یاری رسانند. بالخره  بردن  

ر نقش جویبارهای کوچک و بزرگ به دریاست است که سرانجام امواج  قاء همین جنبشها د با پیوستن به هم و ارت 
تاثیر گذاری روی مبارزات جاری و کمک به شکل گیری یک  نابود کننده انقالب دیر یا زود شکل می گیرند. تالش برای  

عیه مبارزه  انقالبی ست که دا   تشکل و رهبری انقالبی بر بستر این مبارزات وظیفۀ تخطی ناپذیر هر نیرو و روشنفکر
 . م را داردسبرای آزادی و سوسیالی

 

 1400دی   - ع. شفق
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دو چریک فدائی    رفقا موسی و عیسی آباد
و   در خلق  که  بودند  انقالبی  برادر  دو 

روستای   در  زحمتکش  ای  سورگ  " خانواده 

چشم    "قلعه گنج"از توابع شهرستان    "آباد
 ان گشودند.  به جه

 
خانه"پدرشان   مالی  داشت    "مکتب  و 

ویدبوروستا   دلیل    .  هنگامی    بیماریبه 

ه موسی  و  عیسی  بودندز  نوکه    ، کودک 
سنگین  درگذشت  مسئولیت  پدر  مرگ  با   .

دوشخانواده  کودک    پنجاداره   مادر    به 
خانه   شرایط  سرانجام،  افتاد.  زحمتکش 

آباد" در    یزندگسخت   را    "،سورگ  مادر 
رومجب که  کرد  شهرور  به  و  ترک  را   ستا 

کند  مهاجرت  مو)بندرعباس(  ک.  ه  سی 

 تا،  بود در زمان مرگ پدر  1335  سال  متولد
درس  ک دوم  بودالس  عیسی    ؛ خوانده  اما 

خرداد   دوم  متولد  به    1337که  هنوز  بود 
به  خانواده  مهاجرت  با  بود.  نرفته  مدرسه 

ر چرخ خیاطی ای تهیه و به  بندرعباس، ماد

همه    .پرداختدوزندگی   علیرغم  کار  این 
سختی    ،مشقاتش  خانواده  به  را  هزینه 

کر می  مرگ د.  تامین  زمان  در  که  آنجا  از 
باقی مانده    خانوادهای  گوسفند بر  ندچ  ،پدر

بندر   به  مهاجرت  به  تصمیم  مادر  وقتی  بود 
عباس گرفت عیسی را به خانواده عمویش  

ولی    .ب گوسفندان باشد مراقتا    سپرده بود

وی را    ،ر بندر عباس از استقرار د  مدتی بعد
دلیل به  آورد.  آنجا  به  مالی    نیز  اوضاع 

ه  ب  رشعیسی نتوانست مانند براد  ،خانواده
مجبور و  برود  همان    مدرسه  از  که  شد 

آب   فروش  با  و  شود  کار  مشغول  کودکی 

شهرُخَنک   در  شربت  شغل  یا    ،و  با 
مغاز در  دکان  مختلف،  شاگردی  های  به  ه 

کم  خانواده  آمد  نماید.در  بعدها    عیسی  ک 
وارد مدرسه    ، ضمن کار  50حدود سال  و در  

که    شدبزرگساالن   سعدی  مدرسه  در  و 

ش خانه  دوران  تحصیالت  ود  ب  اننزدیک 
 ابتدائی را به پایان رساند. 

 
بزرگتر  موسی  برادر  در  ،  بندرعباس  در  نیز 

به کرد  می  سعی  که  خود  تحصیل    حالی 
ن به  مبادرت به کارهای گوناگوبا    مه دهدادا

شتافت.   مادر  سخت  ش اما  کمک  رایط 

اجا خانواده  معاش  وی  تامین  که  نداد  زه 
لش  صیتحدوم دبیرستان به کالس بیشتر از 

دهد  جهت.  ادامه  در  خانواده    او  نیاز  تامین 
سالی  مجبور شد   چند  و  رفته  ابوظبی  به 

به   هم  تا  کند  کارگری  آنجا  تامین  امر  در 

خانی اندوختنوازهای  هم  و  کند  کمک  ه  اده 
دادن به زندگی خود  ای برای سر و سامان  

نماید. مدتی  کسب  موسی  در  در    که 
بود  کوچکتر، ابوظبی  برادر    ه بعیسی    ، 

به  گاهی  حتی  و  بود  مشغول  کارگری 

برای   را  اجناسی  و  رفت  می  قشم  جزیره 
تامین   به  ترتیب  این  به  و  آورد  می  فروش 

 ک می کرد.نیازهای خانواده کم
 

  1356  -1357ای  در شرایط انقالبی سال ه
سال علیهه که  ستمدیدگان  خیزش   ای 

که  بود، دو برادر زحمتکش    حاکمستمگران  

دراز همان کودکی   کار مو  د  با  با  حرومیت، 
کودک و رنج طاقت فرسای آن آشنا بودند،  

ظلم و  همه کارگران،  همچون  دو برادری که  
پوست با  را  داران  گوشت   ستم سرمایه  و 

بودندخو کرده  تجربه  به  د  تو،  های  دهصف 

پی نظام  انقالبی  نابودی  جهت  در  تا  وستند 
خلقی تالش  و  ضد  مردم  سترگ  های   به 

ایجپابه برای  نو ی   ادخاسته  دنیای  و ک  ین 
 آزاد بپیوندند.  

 
در  با توجه به این که چریکهای فدائی خلق  

و  با    50دهه   شان  حماسی  پیکارهای 

ها و  به تودهصداقت خود  نشان دادن نهایت  
مبار علیه  انجام  مسلحانه  در    ،دشمنان زه 

ودند و  دل ستمدیدگان جامعه جای گرفته ب
آنها   جوانان  سازمان  و  کارگران  میان    از در 

برخوردام باالئی  بود حبوبیت  و  ر  عیسی   ،

انقالب   صف  به  پیوستن  با  نیز  موسی 
به دفاع    همچون خیلی از جوانان بندرعباس

چریاز   فدائیسازمان  که ایران    خلق  کهای 
ش می  هما تصور  سازمان  چرد  یکهای  ن 

و   هاها و مفتاحیپویانفدائی خلقی چون  

ها، شیرین  مهرنوش ابراهیمی،  هادهاحمدزا
اسکوئی احمدی  مرضیه  و  ا،  همعاضدها 

ده جمشدی  قانی بهروز  عباس  و  ها 
دو  برخاستند  است،  هارودباری این  اما   .

واقعیت به  زود  خیلی  انقالبی    تلخ   جوان 
بع سازشکاری   که  نام سازمانی  قیام  از    د 

می  چر یدک  را  ایران  خلق  فدائی  یکهای 

 بردند.  کشید، پی  
 

دا کهمی  تودهقیام    نیم  های    شکوهمند 
ایران در   به دلیل فقدان    1357بهمن  مبارز 

خورد.   آن شکست  بر  کارگر  طبقه  رهبری 
امپریالیسم آمریکا و   ،ین قیامبا شکست ا 

ا دار و دسته خمینی  امکان یافتند ت  ءشرکا

نظام ظالمانه   تداوم  برای  سرمایه داری  را 
دیکتا_ایران  وابسته   آن    ،توریکه  ذاتی 

آورند.    روی  _ستا و کار  ها  امپریالیست 
دسته   و  دار  جمهوری  این  کردند  تالش 

  ۀ نتیجو نه  اسالمی را حاصل قیام توده ها  
  جا زده در ایران    امپریالیسمری جدید  یارگی

اوضاع انقالبی ایجاد شده    و با فریب مردم

را   ها  توده  مبارزات  تدریج  به  و  کنترل  را 
رگران چنین شرایطی کا  سرکوب نمایند. در

و زحمتکشان و جوانان و نیرو های مبارز از  
ظار  سازمان چریکهای فدائی خلق ایران انت 

تحلی را  جدید  اوضاع  که  و داشتند  کرده  ل 

ن روشن  را  جدید  رژیم  و  ماهیت  با  موده 
راه تداوم انقالب را  و تشدید مبارزه،    تداوم

و   داده  نشان  آنها  پیشاهنگ،  در  به  مقام 
را  جلودار این  در  باشآنها  اما متاسفانه  د.  ه 

سازمان   حمایت این  از  برخورداری  وجود    با 
ای توده  یک  وسیع  داشتن  قرار  دلیل  به   ،

اپورتونیست   آنرهبری  این    ،بر  انجام  از 

سازش و    راه برعکس،وظیفه سر باز زده و  
مماشات با دار و دسته خمینی را در پیش  

وضعی،    گرفت. چنین  دیدن  نیروهای  با 
آرمانطر و  فدار  انقالبی   ارزشها  های 

خلق   فدائی  تئوریچریکهای  های   و 

اش و    انقالبی  پویان  رفقا  نام  با  که 
د را صفوف خو  احمدزاده شناخته می شود،

در   اپورتونیست  از کرده  رخنه  آن های 
ساخته و تشکیالت چریکهای    سازمان جدا

 فدائی خلق ایران را شکل دادند. 

  
جوان    و کارگر، این درفقا موسی و عیسی 

طرفمب یک  از  و  درک  با    ارز   اعمالماهیت 
اسالمی  جمهوری  رژیم  مردمی  می    ضد 

دیدند این رژیم به هیچوجه خواهان تغییر در  
و زحمتکشان نمی باشد و    کارگران  زندگی 

مشا با  دیگر  طرف  طلبی  از  مماشات  هده 

سازمان   نام  تحت  که  سازمانی  های 
می   فعالیت  ایران  خلق  فدائی  چریکهای 

ن ،  کرد درستی  چریکهای  به  انقالبی  ظرات 
و  فدائی خلق   برده  ازپی  این    به هواداری 

انقالبی پرداختند.   تشکل  راه سرخ شان    و 

  قا موسی و عیسی نیز رفدر همین راستا  
که   پیوستند  رفقائی  بقیه  ببه  ندرعباس  در 

در   خلق  فدائی  چریکهای  خط  راستای  در 
بودند   انقالب    تاتالش  تداوم  جهت    دردر 

 د. قه گام بردارننطم
 

رفیق موسی با خریدن یک تاکسی و کار با  

را    اشآن از یک طرف زندگی خود و خانواده
سیله را  ز طرف دیگر این واداره می کرد و ا

مبارزاتی   کارهای  پیشبرد  خدمت  در  در 
قرار داده چریکهای فدائی خلق    جهت رشد

او در اکثر حوزه های فعالیت   انقالبی،   بود. 

کا جمله  تدارکااز  تهیه تی،  رهای  ارتباطات، 
خانه های تشکیالتی، جابجا کردن وسائل 

تشکیالت امکانات  بندرعباس   و  ،  در 
ایی مات اضافی و شناسجاسازی کردن مه

فعاالنه   عملیاتی،  های  تیم   شرکتبرای 

با و  گذشتگی،    داشته  و  ازخود  پیگیری 

 ،برادر انقالبیچریک فدائی خلق، دو به یاد دو 

 رفقا موسی و عیسی آباد 
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از  تالش انقالبی، اکثر مشکالت و   را  موانع 
ب رفقایش  پای  مپیش  بیر  ه  داشت. 

استی که او نمونه یک رفیق فعال و کوشا ر
آگاه   کارگری  که  و  علیه  بود  مبارزه  امر  در 

طبق طورخود  ۀدشمنان  به  خستگی    ، 

کردر  ناپذی می  تنها  .  تالش  نه  موسی 
مردم با  مهربان  خانواده  کارگری  بود    اش   و 

در   نیکوی  بلکه  اخالق  و    ، یمردمدار سنت 
با  از   تعمیرکبرخورد  و  آرایشگر  بقال  و  ار 

تارگ تاکسیران    فته  اهالی  و    خودهمکاران 
با توده های  یک جوان  ،  محل  او  نمونه بود. 

خود   بر  و  دور  می زحمتکش  قرار  بر    ارتباط 

کرد و از حال تمامی اهل محل خبر داشت 
حل مشکالتشان پیش    هتدر جهمیشه  و  

بود  که  ؛قدم  طوری  هر   به  نیز  محل  مردم 
ان می گذاشتند.  نیازی داشتند با وی در می

شب بیماری را  برای نمونه هر گاه در نیمه  

موسی  ببرند  بیمارستان  به  خواستند    می 
او   و  کردند  می  خبر  آرامش  را  و  خواب  از 

مقصد  خ به  را  بیمار  آن  و  گذشت  می  ود 
رساند.  ن   می  برادر  عیسی  همواره  یز 

ا الگوی  را  خویش  رفتارش  انقالبی  و  عمال 
باع مساله  این  و  داد  می  آن شده  قرار  ث 

که آگ  بود  و  انقالبی  برادر  دو  چهره این  اه 

مردم   میان  در  خوشنام  و  مردمی  هایی 
 محل و شهر خود باشند.  

 
سازمان یافته    ه وبه دنبال یورش همه جانب

سال    خرداد  30پس از    ای که جالدان حاکم

و سازما  60 و ستمدیدگان  کارگران  ن  علیه 
سال   در  کردند  آغاز  سیاسی    61های 

رتعدادی   باز  بندر  منتقل  فقای  کردستان  ه 
در همان زمان مدتی رفیق موسی  .  شدند

کردستان   در  رفقا  این  بین  رابط  )که  نقش 

ی هم یکی از  برادر انقالبی وی رفیق عیس 
را ایفا    با رفقای باقی مانده در بندرآنها بود(  

 نمود. 
 

دژخیمان   به  سرانجام  اسالمی  جمهوری 
ی  نظام-رابطه وی با هسته های سیاسی

واقف    در سال  بندر  خرداد  در  و    61شده 

ولی    خانه مادرش را مورد یورش قرار دادند
بود   شرایطی  در  این  نیافتند.  آنجا  در  را  او 

در  برای    که موسی  ای  خانه  حال ساختن 
ا بود.  سال  و  خود  بهمن  از  با    60در  یکی 

گرفاقوامش   ازدواج  به  او   تتصمیم  با  و 

کرد   جوانعروسی  اما  نامزد  زوج  به    این 
بعد ماه  که    چند  ای  خانه  آماده شدن  تا  و 

موکول   بود  آن  ساخت  حال   .گشتدر 
چرا    ساخت این خانه هرگز به پایان نرسید

کوب دیوانه وار مخالفین  که در آن دوران سر
رژیم، توسط  مردم  ی  جمهوردژخیمان    و 

  22  کوی منطقۀ  او را در  سرانجام  اسالمی  

 . دستگیر نمودندیافته و  بهمن
 

هفته از  دو    ، موسی  دستگیری  بعد 
جالد،   پاسداران  زندانبانان  حضور  در 

وی،  سیاهی  و    به  مادر  با 

دادند خواهرهایش   آنها   مالقات  آثار    و 
پاهای ا  رشکنجه  آشکار   روی    بر 

کردند،  مشاهده  که    موسی  واقعیتی 
جمهوری    نشان  دژخیمان  داد  می 

از هیچ  پس از دستگیری وی  اسالمی  

  در حق وی کوتاهی نکرده اند.   ی جنایت
ی از  ماهپس  وی    اسارت،  ک  بیدادگاه  اولین 

بیداو  شد    تشکیل موسی،  دآن  برای  گاه 
این کارگر مبارز و هم رزم چریکهای فدائی  

  " اغیب"و    "مرتد"این که گویا  رم  به جخلق  

است،   اعدابوده  آن حکم  در  کرد.  صادر  م 
به نام    رژیم  جنایتکارهای  یکی از مهرهزمان  

در سال  صطفی  م که  یکی    67پورمحمدی 
دادستان انقالب    ،اعضای هیات مرگ شداز  

بندرعباس  در  که مرتکب قتل    بود  اسالمی 
شد  بندرعباس  مبارز  جوانان  از  .  بسیاری 

از   را جهت   اعدام، موسی  صدور حکمپس 

شهاجر زندان  به  حکم  که  )  "شغو "رک  ای 
به   را  آن  نام  اسالمی  شهید  جمهوری 

سیزده  ( انتقال دادند و در  تغییر داد  شاهوند 
سا استان   61ل  دیماه  شامگاهی    ، اخبار 

خبر اعدام این چریک فدائی خلق را پخش  

و نمود دوستداران  و  خانواده  از   .  وی  یاران 
م طریق  موسی    توجه شدنداین  رفیق  که 

کار  ،آباد نشدنی  فراموش  و  یار  گران 
توسط دژخیمان رژیم جنایتکار  ،  ستمدیدگان

 . ه استدام شد جمهوری اسالمی اع 
 

پاسداران که  زمانی  و    در  جنایت 

کارگر انقالبی رفیق موسی    ،سیاهی 
چریک   برادرش  کردند  می  اعدام  را 

نام   با  عیسی  رفیق  خلق  فدائی 
در   یوسف  جنبش  مستعار  صفوف 

می   کردستان  در  کرد  خلق  انقالبی 

ه قبال اشاره شد در  کانطور  هم  جنگید.
سال   بندر    61اوائل  رفقای  از  تعدادی 

شدندب منتقل  کردستان  رفیق    ه  که 
آنهعیسی   از  یکی  بود.  آباد  در  ا 

دوره،  یک  در  عیسی   کردستان    رفیق 

در مقر چریکهای فدائی    یا کاک یوسف
ماندهی  در روستای کلب رضاخان ساز 

  خرداد   28شد. در همان زمان یعنی در  
حمله  رژی   1361 مزبور  روستای  به  م 

نیروهای    کرد یورش  مورد  ما  و رفقای 
تا  مسلح   گرفته  پاسدار  از  رژیم 

قرار نبرد س  ارتشی  بین  گرفتند.  ختی 

در   مستقر  خلق  فدائی  چریکهای 
رضاخان   کلب  نیروهای  با  روستای 

گرفت شکل  آن    دشمن  جریان  در  که 
پیشمرگان    مردم و  روستا  آن  مبارز 

کمک   به  نیز  دمکرات  آمده  حزب  رفقا 

ساعت    5نزدیک به    . این درگیریبودند
داشت  ط   ادامه  در  آنو  از   ی    یکی 

فدائی پیشمرگان     خلق   چریکهای 
بیمارستانی که در    ود  مجروح گردی به 

شد.   منتقل  بود  نبرد  منطقه  این  در 
وارد   رژیم  مزدوران  به  زیادی  تلفات 

مزدوران    80د  حدو  .گشت از  تن 

و    پاسدار و ارتشی به هالکت رسیدند
خاطر   به  میاندوآب  شهر  در  حکومت 

وارده  دو تلفات  عز   ،  اعالم  ای  روز 
نمود  قهرمانان   .عمومی  درگیری  ه  خبر 

خلق   فدایی  چریکهای  پیشمرگان 

شده(   مسخ  صورتی  به  در  )البته 
زمان   های  برخی  در  همان  خبرگزاری 

 . خارجی پخش شد
 

ب ماه  با تشکیالت    ،عدچند  بندر  رفقای  بین 
کرد   بروز  به  اختالفاتی  آنها جکه  دائی 

از چند ماه  .انجامید رفیق عیسی    ،اما بعد 
دیگری   همراه تعداد  به    با  دوباره  رفقا  از 

پیوستند.   جدائی سازمان  دوره    رفیق   ،در 

در  عیسی مقری  نام    در  به  روستائی 
نقده  که    "دایماب " شهر  نزدیکی  قرار  در 

همر رفقایداشت،  با  بود.    اه  مستقر  دیگر 
با زمان  آن  در  مقر  یورش این  مورد    رها 

  . از این رو درگیری های پاسداران قرار گرفت
رفقا  و  سنگین   بین  همراه بزرگی  به 

در این    با دشمن   دموکرات   حزب  پیشمرگان

که    منطقه داد  عیسی  رخ  همه  رفیق  در 
فعال داشت. دوره    آنها حضور  این  رفیق  در 

  درگیری بزرگ  6در بیش از  عیسی با حضور  
دشمن   با  منطقنظامی  این  به  ه  در 

 . پیشمرگه با تجربه ای بدل شده بود

 
که    65و    64ی  ها  سالتا    62از اوائل سال  

عیسی د  رفیق  چریکهای  مجدداً  صفوف  ر 
کرد   می  مبارزه  خلق  یک  فدائی  عنوان  به 

عملیات   چندین  در  تجربه  با  پیشمرگ 
در   سرکوب  های  نیرو  علیه  نظامی 

این   از  جدا  و  داشت  شرکت  کردستان 

مبار وظایف  تشکیالتی  زاتی  فعاالنه  خود  و 
برد می  پیش  و .  را  جمعی  کار  در  او 

چهره ای محبوب و قابل  ش  خوی تشکیالتی  
بود.  رفیقی فعال و وظیفه شناس    احترام و

هنگام   اما  زد  می  حرف  کم  عیسی  رفیق 

که ستم طبقاتی    بیان افکارش، به دلیل آن 
و پوست خود لمس کرده بود،  را با گوشت  

درکش   و  طبقاتی  آگاهی  ماهیت  از  عمق 
مسایل نظری و تئوریک  دشمن طبقاتی، از  

بینش آشکار می گشت.  برای رفقا و مخاط

رفیسرانجام   مبارز این  به با    ،ق  توجه 
ناشی از تحمل رنج و فشار روحی   تاثیرات

زندگی   با  و جسمی  توآم  و  و  کارگری  فقر 
عزیز و  خویش  در    اً حدودانش،  محرومیت 

شد   65سال   شدیدی  بیماری    ، دچار 
فعالیت  بیمار  امکان  عمال  که  ای  ی 

به طوری    ؛را از وی گرفتنظامی  -سیاسی 

.  به سوئد رفت  جهت معالجهچندی بعد  که  
معالجات   سوئد  طوالنی  متاسفانه  در  وی 

رفیق  به بازیابی سالمت وی منجر نشد و  
برای    1992ست  آگو   18در    عیسی 

 . را ترک نمود همیشه یارانش 

 
م  با در گذشت رفیق عیسی به دنبال اعدا

موسی رفیق  و    ، وحشیانه  ما  مبارز  مردم 
خستگی   یار  دو  کارگر  دو طبقه  و  ناپذیر 

شدنی را از دست  بی فراموش ن کارگر انقال
انقالبی،  .  دادند برادر  دو  این 

تحقق  بودند    هائیکمونیست برای  که 

از  های  آرمان حمایت  و  خود  انقالبی 
لبات و مبارزات کارگران از همه چیز خود مطا

زندگذشتند  گسستن  گی،  وقف  را  شان 
طبقه   پاهای  از  ستم  و  بردگی  زنجیرهای 

که   طبقۀ ای  یعنی  داشتند،  تعلق  آن  به 

راه   نموده  کارگر در  وجود  همه  با  و 
گام  آرمان ستمدیدگان  و  کارگران  های 

 . برداشتند
گر  عزیزشان  راهشان  و  امی  یاد 

 ! و باد همواره پر رهر
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در فدائی    تاکنون  چریکهای  تاریخ  با  ارتباط 
تصور برخی بر آن بود که نظرات رفیق    خلق

فدائی   چریکهای  که  است  همان  جزنی 

با این تفاوت که   خلق اولیه بیان کرده بودند
"چپ روانه"    به زعم آنها نظرات    گویا جزنی

مسعود  "صرفا  یا  گوو   رفیق  نظامی" 
مبارزه  کتاب  دراحمدزاده   هم    "  مسلحانه 

تاکتیک"  استراتژ  هم  کرده  ی  تصحیح  را 

   است.
  

قبل از وارد شدن به بحث نظری الزم است  
که  گفته   جوانی  شود  در  جزنی  رفیق 

 " حزب عضو  جوانان  توده    سازمان 
بی  بود". و  خیانت  از  این  پس  عملی 

ناره گیری کرده  حزب در ایران، از آن ک

به   او  نقد  اما  میکند.  نقد  را  آن حزب  و 
ن می  که  است  ای  ویسد:"حزب  گونه 

ک  طبقه  حزب  گذشته  در  ارگر  توده 
اواخر   های  سال  در  رفیق  این  بود". 

سازمان    30دهه   یک  نبود  بعلت 

بهه ملی"  انقالبی در ایران در درون "ج
پس   دهد.  می  ادامه  خود  مبارزات  به 

تحت   گروهی  در  آن  "گروه  از  نام 
کند.   می  فعالیت  جزنی،ظریفی،..." 

اس  شده  اولین گفته  گروه  این  که    ت 
مسلحانه   مبارزه  به  که  بود  "گروهی 

است  م  این  واقعیت  ولی  بود".  عتقد 

باره   در  ای  تئوری  نه  گروه  این  که 
شکل   نه  و  داشت  مسلحانه  مبارزه 

مسلحانه   مبارزه  با  اش  سازمانی 
بود. گروه   منطبق  توسط    ،این  اول 

این   در  نفوذی ساواک  آقایان که  ناصر 

بود ضربه خورد توسط    گروه  و سپس 
از افراد حزب توده که این    (1شخصی)

ت می  به  حزب  که  شود  مدعی  واند 
اصطالح "در سازمان امنیت محمد رضا  

می   داده  لو  بود!  کرده  نفوذ  شاه" 

ا و  زندان  شود  روانه  آن  کادرهای  کثر 
  شوند. کارنامه این گروه در همین می

برای   آوردی  هیچگونه دست  بدون  جا 
یک تجربه تلخ(  جنبش انقالبی )به جز  

پا  رسد.به  می  یورش    یان  جریان  در 
به این    ساواک  اعضای  از  برخی  گروه  این 

از   موفق به خروج از ایران می شوند.  گروه
ی فراهانی که جمله رفیق علی اکبر صفائ

به  و  کرده  شرکت  فلسطین  جنبش  در 

از   گروه  ارتقاء  رهبری یک  جنبش فلسطین 
مبارزه    یابد. او پس از مدتی برای ادامه می

می گردد، و با گروهی سازمان    به ایران بر
با  یافته   منطبق  اش  سازمانی  شکل  که 

می روبرو  بود  مسلحانه  این  مبارزه  شود. 

حسن   غفور  رفیق  توسط  که  پور  گروه 
"گروه  به  بود  شده  داده  سازمان 

ای این  عضمعروف است. برخی از ا  جنگل"
با " ارتباط  در  گروه جزنی ظریفی  گروه قبال 

بطه فعالیت می کرده  " بودند و در آن را  ...
 . اند

 

جنگ تابستان  "گروه  در  در    1349ل" 
ارتباط با گروه احمدزاده قرار می گیرد.  

بزرگ   حماسه  که  جنگل  گروه 
طرف  سیاهکل   از  کند  می  پا  بر  را 

دشمن مورد یورش قرار می گیرد و از  

گ  می    5  ، روهآن  باقی  انقالبی  رفیق 
قبول   با  که  ممانند  در نظرات    ندرج 

ر های  احمدزاده  نوشته  و  پویان  فقا 
)"ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری  

بقا" و "مبارزه مسلحانه هم استراتژی  
منسجم   تشکیالت  به  تاکتیک"(  هم  و 

پویان،  ساخت گروه  توسط  شده  ه 

پس   پیوندند.  می  احمدزاده  مفتاحی، 
آن تشکیالت  از  چریکهای    ،این  را  خود 

ف در  و  نامیده  خلق  روردین  فدائی 
  وجودیت می کند.اعالم م  1350

 

یک    جزوه "آنچه  نام  تحت  قم  زندان  در  ای 
باید بداند" توسط رفیق جزنی )  ( 2انقالبی 

می اونوشته  و  علی    شود  رفیق 
صفائی فراهانی را نویسنده آن اعالم    اکبر

رفیق   که  آن  بدون  کند،  در  می  اکبر  علی 

رفیق   آیا  باشد.  بوده  امری  چنین  جریان 
فراهانی  علی   جزوه  اکبر صفائی  این  اصال 

بود؟ و آیا این جزوه توسط "رفقا ی    را دیده
بود؟ کسی   یا نشده  جنگل" مطالعه شده 

است.   نگفته  رابطه سخنی  این  در  تاکنون 
طوالنی زمان  گذشت  از  پس  اکنون    ، اما 

"ناصر مهاجر"   نام  به  به آقائی  در کتابی 
جزوه   که  مدعی شده  دیگر"  "راهی  نام 

ی بدان "آنچه  باید  انقالبی  د"،  ک 
جن  گروه  بود."مانیفست"  مسلما    گل 

کند می  ادعائی  چنین  که  باید    کسی 

سخنش مبتنی بر اسناد باشد. آیا آقای  
"گروه    "ناصر مهاجر" بودهجنگلعضو  و    " 

بود ( و  3؟ ) این جزوه را در آن زمان دیده 
که در واقع نبود، بر اساس کدام    اگر نبود

رح می کند؟ او سند چنین ادعائی را مط
ا  راین  دقیق  اصطالح  به  کجا  طالع  از  ا 

اساس   بر  که  حالی  در  نموده؟  دریافت 

گروه  به  متعلق  که  کسانی  های  گفته 
ر زندان  احمدزاده بودند و یا کسانی که د

چریکهای  گذار  بنیان  و  کادر  رفقای  با 
هیچ یک از   بوده اند،فدائی خلق هم بند  

انقالبی یک  آنچه  "جزوه  نه  رفقا  باید    آن 

دید را  آن  بداند"  از  اسمی  نه  و  بودند  ه 
شنیده بودند. در نتیجه آن جزوه به هیچ  

"گروه   یعنی  گروه  دو  بحث  مورد  وجه 
ن  زاده"  "احمد  رفیق  گروه  و   " بود،  جنگل 

هم   مسلحانه  مبارزه  "کتاب  بلکه 
و   بود  استراتژی  تاکتیک"  رفقای  هم  که 

بنابراین،  " بودند.  پذیرفته  آنرا   " جنگل  گروه 

انقال  جزوۀ یک  بداند"  "آنچه  باید  بی 
و   است  جزنی  رفیق  نوشته  در  همچنان 

تواند   می  تنها  آقای  واقعیت  "مانیفست 
محسوب شود و نه مانیفست گروه مهاجر"  

   جنگل.

 
در زمان شاه "حزب توده " معتقد بود که با  

ی" روی  یرات "مثبتاصالحات ارضی شاه تغی
تا ح فئودالی  تولید  "شیوه  است.  دود داده 

رفت بین  از  به سرمایه داری  زیادی  و گذار  ه 

طبقاتی   تقسیمات  و  تضادها  شده،  آغاز 
است.   آمده"  بوجود  جامعه  در  جدیدی 

رفت:  "حزب توده" از این تحلیل نتیجه می گ
آمده، پس   وجود  به  تضادهای جدیدی  "اگر 

ل  تا  مانده  خیلی  "مبارزهنوز  ه  حظه 
قطعی"فرا برسد. یعنی "موقعیت انقالبی"  

رفیق جزنی هم  اتفاق  موجود نیست.  (4) اً 

میگوید بعد از رفرم های شاه تضاد کارگران 
و بقیه توده ها با دشمن در مراحل ابتدائی  

"ت ارضی هم  اصالحات  و  است  ضادها خود 
داده")  تخفیف  روستاها  در  جواب  5را  اما   .)

اگر   که  سؤال  در  این  هنوز  تضادها  جامعه 

ا تخفیف  رشد نکرده و "تضادها در روستا ه
ب چرا  در  یافته"  کرد؟  مسلحانه  مبارزه  اید 

های رفیق جزنی دیده نمی شود. او  نوشته
انقالب")  عینی  که  (  6"شرایط  رفیق  را 

زاده   احمد  آماده    مسعود  تاکید  بر  بودنش 
را با "موقعیت انقالبی" یکسان می  داشت  

از   و  زاویه  هگیرد،  رفیق    غلط،مین  نظر 

 . مسعود احمدزاده را رد می کند
 

گف می  توده  دیکتاتوری  ت:" حزب  با  مبارزه 
شاه  هم   ".فردی  جزنی  رفیق  اتفاقاً 

" مرحلهمیگوید:  کنونی،  استراتژی  ای 

فر دیکتاتوری  با  بعنوان  مبارزه  شاه  دی 
 در منطقه "می باشد.  مندارم امپریالیس ژا

 
نشان   خوبی  به  نظرات  که  م این  دهند  ی 

مبارز،   است  شخصیتی  جزنی    ولی رفیق 

دررفرمیست،   در  راست  به  ون متمایل 

 رفیق جزنی و چریکهای فدائی خلق 
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می    جنبش  را  خصوصیات  این  مسلحانه. 
های او  توان هر چه بیشتر از البالی نوشته

  .بیرون کشید 
 

بررسی   با  زاده،  احمد  مسعود  رفیق 

در  چگو امپریالیستی  سلطه  رشد  نگی 
کودتای   و  خاایران  رضا  ن امپریالیستی 

 (جمع بندی زیر را ارائه میدهد:1299)
تسلط "پایه با  های  فئودالیسم،   سیاسی 

انقالب مشروطه سست شد، و با کودتای  
خود   قدرت سیاسی  فئودالیسم  خان،  رضا 

منافع .  اساساً به امپریالیسم تفویض کرد  را

فئودال مرکزی  اقتصادی  قدرت  تنها  را  ها 
شده هدایت  و  شده  جانب   حمایت  از 

این  امپریالیس کند.  حفظ  توانست  می  م 
عین  در  بایست  می  مرکزی  حال    قدرت 

امپریال ضد  سرکوب جنبش  را  خلق  یستی 

کند، زمینه را برای بسط نفوذ هرچه بیشتر 
کند". آماده  مبارزه    امپریالیسم  )کتاب 

 .) تاکتیک  هم  و  استراتژی    مسلحانه 
تاکید می   زاده  احمد  رفیق مسعود  سپس 

که:   استقکند  با  حقیقت،  سلطه  "در  رار 
امپریالیستی تمام تضادهای درونی جامعه 

تح قراما  تضاد  یک  الشعاع  گرفت. ت  ر 

گسترش   جهانی  مقیاس  در  که  تضادی 
دارد: تضاد خلق و امپریالیسم. در نیم قرن  

تضاد،   این  گسترش  ما شاهد  ،میهن  اخیر 
اف روز  است.  سلطه  بوده  امپریالیسم  زون 

ب می  تحولی  گونه  را  هر  تضاد  این  ایست 

 ل کند". ح
 

فوق،    تحلیل  بر  تکیه  چریکهای  با  این، 
دفدائی   که  بودند  ایران  با خلق  رابطه  ر 

اعالم   روشنی  به  شاه  ارضی  اصالحات 

اصالحات،"بسط   این  از  هدف  که  کردند 
اقتصادی، فرهنگی   سلطه  و  سیاسی 

بوروکرا داری  در  سرمایه  وابسته  و  تیک 
روستاها بوده است". آنها سپس خطاب به 

که دچار ابهام بودند، اعالم کردند  مبارزینی  
دی  ن یک تضاد و آمدن تضاکه "آیا از بین رفت 

جدید تغییری در تضاد اصلی جامعه ما داده  

؟ و  خشیده"بیا همین تضاد را شدت وحدت  
گ از شدت  رفرم  خود  از  بعد  تضاد  این  رفتن 

 سخن گفتند. های شاه  
 

چریکهای  دیدگاه  با  زندان  در  جزنی  رفیق 

ای خلق  میقدائی  آشنا  از  ران  و  شود، 

را   نظر خود  که  تاریخ است  به همین  راجع 
مسلحا بطور  مبارزه  او  کند.  می  فرموله  نه 

هم  کتاب  پوشیده   مسلحانه  مبارزه   "
"اپورتو  "را  تاکتیک  هم  و  نیست  استراتژی 

بخشی   نامیدن  با  و  نامد  "می  از  چپ 

نام   تحت  ایران  خلق  فدائی  چریکهای 
ود می کند که  "رفقای پیشگام" اینطور وانم

چریکهای  از  بخش  آن  نظر  ایشان  نظر 
"رفقافدائی   یعنی  ایران  جنگل"  خلق  ی 

افراد   توسط  را  هایش  نوشته  او  است. 
آن  و  فرستاد  کشور  از  خارج  به  فامیلش 

در بزرگ  چریکهای    انشعاب  هواداران  درون 

یران که در درون "کنفدراسیون  فدائی خلق ا
ا خارج  "در  ایرانی  دانشجویان  ز  جهانی 

کشور فعالیت می کردند را باعث شد. بیاد 
از کشور نه حزب توده در خارج  دارم که چگو

 . مبلغ و مدافع دیدگاه رفیق جزنی بود

 
رفیق   دیدگاه  واضح  طور  به  آنچه 

به  متمایل  را  نشان    جزنی  راست 
"مبارزه با    میدهد ،این گفته اوست که

جنبش   بیرون  در  راست  اپورتونیست 
مب کانال  از  با  مسلحانه  ارزه 

جنبش   درون  در  چپ  اپورتونیست 

. این جمله را من  مسلحانه می گذرد"
ببینیم رفیق جزنی چه    باز  تا  می کنم 

خواهد؟ می گوید  می گوید؟ وچه می
حزب   که  راست"  "اپورتونیست  که 

عمده   اش  علیه  مبارزه  باشد،  توده 

مبارزنیس علیه    ،عمده  ۀت، 
جنبش   درون  در  چپ"  "اپورتونیست 

یعنی چریکهای فدائی    مسلحانه است
 ده. خلق پایبند به نظرات رفیق احمدزا 

 

ن گفتار خواستار آن بود که  رفیق جزنی با ای 
اپورتونیست و  ها  رفرمیست    های   تمام 

علیه   تا  کند  جمع  خود  دور  به  را  راست 
راس در  و  بجنگد  چپ"  تای  "اپورتونیست 

  "استراتژی مبارزه با دیکتاتوری فردی شاه" 
 .اش را به پیش بردسیاست راست روانه 

 

( نگهدار  فرخ  "اگر 7روزی  که  نوشت   )  
ان کاری را می  جزنی هم زنده بود هم

برای   او  چه  گر  کردم".  من  که  کرد 
قیاسی  توجیه   به  خود  های  خیانت 

بود شده  متوسل  علمی  اما    ، غیر 

رفیق جزنی  واقعیتی است که دیدگاه  

بدان   که  ای  مسلحانه  مبارزه  منهای 
دیدگاهی   بود،  راست  کامال  معتقد 

و   چگونه  است  که  اثرات  دیدیم 
 نبش به جا گذاشت. مخربش را بر ج

 

مبارزه  فق در  کاری  کتمان  و  صراحت  دان 
در  آنهم  سازمان    ایدئولوژیک  یک  طیف 

کمونیستی شیوه مذمومی است که رفیق  
گرفت پیش  در  که  ،جزنی  سوی    امری  از 

مدعیان پیروی از وی نیز دنبال شد و دیدیم  
چگونه   چریکهای  سرگذ که  "سازمان  شت 

 را رقم زد.  فدائی خلق ایران "

 
 ورقی ها: پا

شخص"ع-1 دارد  این  نام  شهریاری"  باس 
سال   در  فدائی  توسط  1353که  چریکهای 

 خلق ایران اعدام انقالبی شد. 

گذشت-2 از  باالخره پس  خانم  سالها 
م در  "بیژن:  جزنی  عنوان  تحت  ای  قاله 

در   "ُجنگی  در  همسر"  و  رفیق  معشوق، 
کردبار اعتراف  جزنی"  بیژن  زندگی  که   ه 

انق یک  "آنچه  توس جزوه  بداند"  باید  ط  البی 
شده   نوشته  قم  زندان  در  جزنی  رفیق 

انتشار ُجنگ مزبور بهاراست. تا   1378  ریخ 

 می باشد. در فرانسه 
انقالب   -3 از  بعد  ر فضای  د  57ناصر مهاجر 

چریکهای   سازمان  به  سیاسی  باز  نسبتاً 
رهبری تحت  خلق  نگهدار    فدائی  فرخ  باند 

آن در  انشعاب  جریان  در  و  بود   پیوسته 

  اکثریت"رفت.سازمان با "جناج چپ 
به طور خال"موقع -4 انقالبی"  یعنی  یت  صه 

که  " اند  رسیده  رشد  حد  آن  به  ها  تضاد 
سابق   شیوه  به  توانند  نمی  ها  پائینی 

می    زندگی طلب  آنرا  تغییر  عمالً  و  کنند 

ب توانند  نمی  ها  باالئی  و  ه  کنند 
 قبلی حکومت کنند".   شیوه

نیمی  -5 از  بیش  زمان  آن  جمعیت    در  از 
 وستا ها زندگی می کردند. ایران در ر

انقالب" یعنی تضاد ها در "شرایط عینی  -6
رشد کرده است که توده   جامعه در آن حد

 رزه را دارند. ها بالقوه توان حمل بار مبا

با یکدیگر   مقایسه این دو  ردر اینجا منظو   -7
تا    نیست. زمین  از  دو  این  تفاوت  مسلما 

  آسمان است.
 باران

 2022ژانویه   -1400یماه د
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اد تجمعاتدر  و  اعتراضات  سراسری    امه 
دیگر   بار  پنجشنبه  در  معلمان کشور،  تاریخ 

از    1400دیماه    23 بیش  در  مبارز،  معلمان 
شدید    50 اقدامات  وجود  با  کشور  شهر 

جمهوری  سرکوب ددمنش  رژیم  گرانه 

م و  امنیتی  نیروهای  و  موران أاسالمی 
اعتراض به مصوبه ناقص  لباس شخصی، در 

و خاسته و به اعتراضات    ... بپاو  ی  رتبه بند 
در   دادند.  ادامه  خود  سراسری  تجمعات 

اعتراضات  این  معترض  ،جریان    ، معلمان 
خواسته و  را    مطالبات  خود  حق  به  های 

مختلف پالکاردها  در   روی  یا  و  نوشته 

 .به آنها اشاره کردندیشان  سخنرانی ها
ا جمهوری  غارتگر  بدلیل  رژیم  سالمی، 

سر مبارزات  و  اعتراضات  اسری  گسترش 
ماه ها در  بندی  معلمان  رتبه  اخیر، طرح  ی 

ب را  مجلس  ه  معلمان  در  ناقص  صورتی 

به تصوی اما کیستارتجاعی  که   ب رساند. 
بر دم  بندی سر  رتبه  طرح  این  و نداند،  یده 

پاسخگوی   تواند  نمی  وجه  هیچ  به  ناقص، 
حصر  دردها، زخم ها و مشکالت بی حد و  

افسا تورم  بار  زیر  در  که  باشد  ر  معلمانی 
به    ،گسیخته کفاف حقوقشان  وجه  هیچ 

 .تامین زندگی شان را نمی دهد

 
های و سخنرانی  تجمعات  اکثر  که  در  در ی 

م کشور  علمان  تجمعات  کنار  و  گوشه  در 
ست، معلمین مبارز و آگاه ما  صورت گرفته ا 

نوک  آگاهانه،  و  رادیکال  های  با سخنرانی 

حم بتیز  را  خود  و  ه  الت  جهل  رژیم  طرف 
اند، رژی  خرافات حاکم می که  نشانه گرفته 

عامل   عوامفریبی،  و  غارتگری  و  چپاول  با 
تشدید فقر،    تداوم وضع فالکت بار کنونی و 

و  بیکا مصائب  هزاران  و  اختناق  ری، 

ر که ذاتی نظم سرمایه داری  مشکالت دیگ
 . ظالمانه حاکم است، می باشد

 
ی از تجمعات اخیر، یکی  برای نمونه، در یک

مبارز معلم  زنان  قانو  از  نقض  با  رابطه  ن  در 
از   یکی  در  رژیمیان،  طرف  از  اساسی 

 سخنرانی ها چنین می گوید:

اخ" کسی  ملی اگر  امنیت  در    الل 
اذهان   تشویش  کسی  اگر  کرده، 

اگر کسی این قانون را    عمومی کرده،
و   امنیتی  نیروهای  گذاشته،  پا  زیر 

خو می  اگر  رو  انتظامی  فرد  اون  ان 

مستقیم  آدرس  من  کنن،    دستگیر 
میدم:   یدان  م _   تهرانبهشون 

  " !ی شورای اسالم   مجلس   _ ن بهارستا
اون نماینده ای  "و در ادامه می گوید:  

ر  اجرای  میگه  مالی  که  بار  بندی  تبه 

ورم میشه، اون  داره و باعث افزایش ت
چون   کنه،  می  ملی  امنیت  در  اخالل 

م کنه،  می  عصبانی  رو  ما  بیکار  اون  ا 
بیایم  شیم  بلند  پنجشنبه  هر    نیستیم 

 ."اینجا تجمع کنیم

 
مان  که معل   به این نکته هم باید اشاره کرد 

حاکم   ظالمانه  شرایط  به  آگاهی  با  مبارز، 
و   برجامعه گذاشته  مبارزه  میدان  به  پا 

گرگونی عمیق در جامعه می خواهان یک د
افرادی  اما  باشند.   هم  در چنین شرایطی، 

که   کشاندن  هستند  انحراف  به  برای 

معلمان،   و    کوشند   میمبارزات  سمت  تا 
بارزه آنها را فقط در جهت اقتصادی  سوی م

ص بار  و  از  توانند  می  تا  و  داده  نفی سوق 
سخنرا و  سیاسی  شعارها  های  نی 

بارزه اقتصادی،  بکاهند. آنها با عمده کردن م 

وضع  اصلی  عوامل  کردن  فراموش  خواهان 
بر  حاکم  شرایط  و  می    کنونی  جامعه 

مبارز    .باشند  معلمان  مقابل  جریان  ددر  ر 
سراسری هایی   خود،  تجمعات  سخنرانی 

نش که  کردند  روحیه  ایراد  دهنده  ان 
کشور   معلمین  آگاهی  سطح  و  مبارزاتی 

 باشد.  یم

 
  در این مطلب کوشش شده تا متن بخشی 

ها سخنرانی  این  معلمین از  شکل    ی  در 
یرند تا  نوشتاری در اختیار خوانندگان قرار بگ

مشکالت   و  مسائل  هر  آنها  بتوان  چه را 

شد.    ترزنده این  متوجه  آوری  جمع  بیشک 
ها   در    آنهاکردن  مستند    وسخنرانی 

و  مبارز  فرهنگیان  و  معلمین  که    شرایطی 
نشیب   و  فراز  پر  تاریخ  در  زحمتکش 

قش بسزائی ایفاء می کنند، از  کشورمان ن

 .اهمیت برخوردار است 
 

سخنران از  هائی  های  نمونه  ی 
به شرح  معلمین در تجمعات اعتراضی  

 : ر است زی
 

کوبنده رضایی،سخنان  عبدهللا  از    ی، 

تجمعفعالین   در    _اعتراضی_   کرمانشاه 
کرمانشا رابطه  "  ه:معلمان  در  دو  من  با 

کنم صحبت  خواهم  می  زندگی    .مسئله 
تگان یک سندی ست که ننگ  بازنشس

ما    !و دروغ حاکمیت را برمال می سازد 

دروغ  هاست    سال شما  از  فقط 
 !است شنیدیم، دروغ قوت غالب شم

 
ه نوچه  پیش  کیهان  :قدرتای  چندی 

زنامۀ جوان، مشرق نیوز و  ، روشریعتمداری 

شورای  دیگر نوچه هاِی قدرت جوالن دادند.  
بردند. می زیر سوال  را  خواهم    هماهنگی 

این نوچه ها و دست پرورده های قدرت    به
وانایی  بگویم اگر شما جناب شریعتمداری ت

داشت بازنشستگان  مثل  ماه  یک  ه  زیستِن 

را  خیابان  ما  کنیم  باشید،  می  ما    .رها 
ایم چون شما دروغ  خیابان را ا نتخاب کرده 

 !...می گویید
 

جزو ایران  دولت  دولت  های   ثروتمندترین 
فقی ایرانی  اما  است،  استجهان  این    !ر 

به  را  ملت  شما  اقتصادی  های  سیاست 

است  نشانده  فالکت  و  صدای   !فقر  ما 
صدای   معلمان  ما  نیستیم،  این  خودمان 

رای فقر خودمان نمی  ما ب  !جامعه هستیم
ما   ملتی  نالیم،  ما  داریم،  آموزانی  دانش 

زندگی   فقر  فرِط  از  که  بسیار داریم  شان 

است وحشتناک  نمی    !بسیار  ماسکوت 
که  کنیم،   نیاید  پیش  شما  برای  پندار  این 

خود  حقوق  افزایش  برای  فقط  معلمان 
 !جمع می کنند، چنین نیستت

 
آ کیهان!  جوان!  آقایون  روزنامۀ  قایان 

میم  نیوز!  شما  دانیم    شرق  آبشخور 

خورید   کجاست؟ می  کجا  از    !شما 
را ش زندگی های لکچری  آن  دارید    ما 

می تحمیل    و  ما  بر  را  فقر  خواهید 
ما   نمی  کنید،  ما ساکت  گذاریم،  نمی 

شما با این دروغ بزرگ که بودجه   نشینیم!

دروغ    اریم، سالند ما  به  است  های سال 
گویی ف  !دمی  می  ما  معلمیم،  همیم  ما 

 !...ثروت به کجا می رودخروجی این همه  
اید ساخته  ثروت  ایران  تمامی  از  از    ، شما 

از کوه ثروت ساخته    !ثروت ساخته ایدنفت  

از نخل ثروت    !ثروت ساخته ایداز جنگل    !اید
 !ساخته اید

ای انباشته  ثروت  اعتیاد  فروشی    !داز  تن  از 
اید انباشته  آن  !ثروت  شد  اّما  ما  نصیب  چه 

انمردیست؛ این  این ناجو  الکت بوده، فقر و ف
 !!!اوج دروغ و رذالت است

*** 

 1400آذر   22بندر عباس 
"ی معلمان:  از  حقوق  کی  فردا  خروجی  اگر 

بر را  حقوق    80مبنای    معلمان  درصد 
اعضای هیات علمی دانشگاه ها حداقل با  

ا فقر  همسان  خط  بودجه  و  ندهند  فزایش 

ب واقعی  و  مهر  سازی  از  اجرا    1400رای 
ابعاد  در  اعتراضات  این  نگردد،  تامین 

 ".گسترده تر ادامه خواهد یافت
***     

 چه می خواهند؟ کشور معلمان 
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مع   رفح یک  اعتراضات  های  در  لم 
رو  "   :سراسری معلم  من  رو،  معلم  من 

این    اگه  های  بچه  یعنی  کنی،  خفه 
کردی  بگور  زنده  رو  آقا.....اون    .مردم 

منو  ک حرف  باید  بالست،  که  سی 

  ما شه؟ ا  معلم زندانی می  بفهمه. چرا
فرار می اختالسگر  فراریش    اون  کنه، 

میره لباس    .میدن،  همین  از  یکی 
االن، همین  ها،  بگردم    شخصی  من  االن 

می ب  پیدا  بار  ه  کنم.  منو  تو  گفت:  من 
آبا اجدادممن گُی!  آورد بابا  !  ...ه خوردم با 

ا  اگه زورت می بگیر.  رسه برو  ختالسگر رو 

ه  ندارم  چیزی  معلم  ندارممن    .یچی 
معت "هیچی    رضمعلمان  گفت  او  وقتی 

 " .تو شرف داری"ندارم"، فریاد زدند: 
*** 

معلم یک  حرف  از  هایی  در   قسمت 

از   یکی  به  جواب  در  سراسری،  تجمعات 
 ته: لبنان فقط لب تر کنه. مسئولین که گف

عمق   برادران  خوب،  فلسطین  خوب،  لبنان 
اما  است خوب!  روسیه  خوب،  ما  راتژیک 

که مس   چراغی  به  رواست،  منزل    جد به 
ما   نزنید،  بودجه  حرف  پس  است.  حرام 

شعورمون   به  اینطور  میاد،  بدمون  معلمین 

بشه،   کنیم،  توهین  می  اعتصاب  ها  بچه 
 .اگه به خواستمون نرسیم

*** 
سخنرانی شجاعانه یکی از شیر زنان  

  معلم در تجمع اعتراضی بازنشستگان

مجلس   مقابل  تهران،  در  معلمان  و 
بخواهیم  :  فرمایشی ما  ام  انتق اگر 

بگیریم از شماها، از روز اول انقالب تا  
گیریم می  رو  ما    جوون  .حال  ها، 

جوون  ما  ه  بهترین  دادیم،  مونو  ا 

جوون  تا    عزیزترین  دادیم  هامونو 
مون  کشو وطن  تا  بشه،  آباد  رمون 

وطن بشه. شما ها همه چیز رو نابود  
شماست.  کرد نابودی  نوبت  حال  و  ید 

 " .کن ا کن، مجلس رو رهاقالیباف حی 
*** 

مزایای  "  :آذر، سخنرانی یک معلم زن22قم  

آنقدر به ما عنایت می کنید که تنها   مادی 
خشی از هزینه های زندگی را کفایت می  ب

نه موجبات   آنوقت  کند،  را.  آرامش خیال ما 
دهی، تو دنیای    به من وعده بهشت را می

خواهم    من  را  ام  بهشت  خود  بساز،  را 

 " ساخت.
*** 

 ان در قم معلمتجمع    1400مهر 
معلمان از  و مدیر  ":  یکی  نمایندگان محترم 

خودمونیم،   منزل  در  االن  ما  محترم.  کل 
اداره   ماست،  منزل  کل  اداره  من،  عزیزان 

پ و  آموزش  ما های  منزل  مدارس  رورش، 

صحبت  نشیم،  جمع  اینجا  ما  اگر    هستند. 
مط و  میها  کجا  نگیم،  مونو  تونیم،    البات 

 " .بگیم
*** 

 :یک معلم زن آذر، سخنان 11تجمع 

نه  " استِ  درس  کالس  معلم  جای 
زندان،من اسماعیل عبدی هستم، من  

گرامی محمد    اسماعیل  من  هستم، 
حبیبی ام، من نصرت بهشتی ام، من  

از درس و کالس خسته نیستم،    معلم 

من از شما مسئول بی کفایت خسته  
 ".شما مسئول بی درد خسته ام ام از 

*** 
 ، 1400آذر  22شیراز 

گستر یار تجمع  سرود  از  بعد  معلمان،  ده 

ای"  :سخنران  .دبستانی جامعه  به   در  که 
و   آن ظلم می شود  ما سکوت کنیم  مردم 

 " .در ظلم آن ظالمان شریک خواهیم بود
*** 

 1400آذر ماه 11تهران 
سخنرانان:   از  اینجا،  "یکی  که  دوستانی 

این است    توی این خیابون هستید، بخاطر 

  31ـ 30ل  قانون اساسی اص  میت بهکه حاک
قانون    43ـ طبق  کنه.  نمی  توجهی 

مشروعیت   حاکمیت  این  به  که  اساسی 
یک معلم،  یک  بازنشسته    داده  یک  کارگر، 

بای باشه،  بتونه صاحب مسکن  بتونه  باید  د 

تامین اجتماعی داشته باشه، باید خدمات  
رایگان   اش  عمل  درمانی  اینها  ولی  باشه 

 " نمیشه، چرا ؟ 
*** 

 ستانتان لراس
سراس  ایران  تجمع  معلمان  آذر    11ری 

1400 

چه  " من  های  بچه  کردم،  گناهی  چه  من 
خانواده اند،  کرده  گناهی   گناهی  چه  من 

ی  کرده که باید با یک نفر که در آموزش عال
تازه استخدام شده هفت میلیون حقوق   و 

با   بای  31بگیرن  سابقه  عدالت  سال  د 

ما   و  بشه،  ایجاد  کشور  در  در  حقوقی 
می کنیم که شما باید  تریبون اعالم    همین 

حداقل   با  کنید  همطراز  رو  ما    80حقوق 
 " .درصدی حقوق دریافتی هیات علمی 

*** 

 قزوین 
تجمع   در  معلم  یک  سخنرانی  از  قسمتی 

ما صدای  ":  دیماه  20وین  سراسری در قز
صدای   ما  هستیم،  صداها  بی  رسای 

صداها،   صدای  بی  کارگران،  صدای 
افرادی هستیم که  کشاورزان، صدا ی 

دارند  تری و  ندارند  اختیار  در  بونی 

های   حقوق  کنن،  می  ظلم  بهشون 
د. کارد به  میلیونی رو از کجا آوردی  150

ما   و تحمل  تاب  و  ما رسیده  استخوان 
رسیده،   سر  قشری  به  ما  گرنه  و 

کف   در  بیایم  حقوق،  برای  که  نبودیم 

 ."خیابون 
*** 

 ان در فارس تجمع معلم
ن  در تجمع سراسری معلما  نکی از معلمای

استان   پرورش  و  آموزش  اداره  مقابل  در 
شهرستان  پرورش  و  آموزش  فارس، 

حداکثر ":  ممسنی را  حقوق  مان 

اونها   اینها،  کنیم،  نمی  خاموش 
اون   بیان،  کوتاه  باید  که  هستند 

ها   کبالسری  باید  که  وتاه  هستند 
آقایی که سال   اون  با حمله    78بیان، 

دا   گازانبری را،  بی  مردم  نشجوهای 

پای چوبه دار برد، باید جواب    گناه را به
 " .پس بده

*** 
در   معلمان  از  یکی  اعتراضی  سخنان 

 :حقوق در ایرانمورد کمبود  

بودجه  " از  اش،  هست  این  ما  حرف 
دولت سهم آموزش و پرورش رو بدن،  

ا سه آموزان  دانس  رو  م  مملکت  ین 
در    14بدن.   ما  رو  آموز  دانش  میلیون 

خدمر داریم  کنیم،  وز  می  رسانی  ات 

دیگر    هیچ های  خانه  وزارت  از  کدوم 
عظیمی  نهمچ   یک رجوع  ارباب  ین 

بودجه  سهم  اما  روز،  در  از    ندارند  ما، 
اینکه   به  توجه  با  کشور  کل  بودجه 

شاغل   فرهنگی  میلیون  یک  حدود 
کمتر بو  داریم،  درصد  پنج  کل  از  دجه 

قابل   جا  آوره، هیچ  این شرم  کشوره، 

شه   عنوان نمی یست. به هیچ  توجیه ن
امک امکانات هست  بگی،  نیست،  انات 

نفر   یک  به  تومن  میلیارد  هزار  شش 
میدن، مگه میشه   که  بدون وثیقه وام 

میدن.   کجا  از  نیست  اگه    17نباشه، 

یک   اختالس  پرونده  تومن  هزارمیلیارد 
م  رو  رئیس  نفر  اول  معاون  یشه، 

بودجه   سال  سالیان  طی  در  جمهور 
به ت  ب مملکت رو  رای اهداف  اراج برد و 

ک  خرج  یادمون  سیاسی  مگه  ما  رد. 
 " .مگه اینها در تاریخ ثبت نمیشه  میره،

*** 

 
،  1400اهآذر م   22اعتراضات سراسری 

 مقابل مجلس شورای اسالمی 
کنندگانسخ  اعتراض  از  یکی  ما  "  :نرانی 

تونیم   کنیم  نمی  صحبت  سیاسی 

حق   وجه  هیچ  به  ما  ایم؛  صنفی 
صحب  مردم  از  چون  نداریم،  کنیم  ت 

معلمص بر  درود  ایم؛  دانش  نفی  و  ان 
بر   درود  خوزستان،  تشنه  لب  آموزان 

دانش   و  سیستان  نجیب  معلمان 

 " .ستان آموزان فقیر بلوچ
*** 

 1400دیماه  2همدان 
سخنرانان:  یکی   مجلس  "از  نماینده 

معل گفته،  اعتراضات  برگشته  مان 
صنف   نماینده  کنن،  جمع  رو  خیابانی 

کنه.    حاکمیت صحبت   اشان، بیاد بره با 

نمی  نماینده  یا    این  کاره  تازه  دونم 
از   ما  است،  زده  نفهمی  به  خودشو 

طومار   همدان  امضایی    6000همین 
باز  بردیم   توی کریدور مجلس  مجلس، 

 " .کردیم

*** 
یک معلم  ی هایی از سخنران قسمت

به   ،لس شورای اسالمی در جلوی مج
 : 1400دیماه  23تاریخ 

کارگ " معلم،  یعنی  و امنیت  پرستار    ر، 
ا  ... نباشه،  زندان  حق  تو  یعنی  منیت 

اینجا   نیام  من  دیگه  بدن،  من  به  منو 

با   نیارم،  بدست  گدایی  با  مو  حق 
ی بدست نیارم، امنیت یعنی  تکدی گر

و حق  نشسته    شما  باز  معلم  حقوق 
از  رو بدین که من معلم مجبو ر نباشه 

خود، آزاده    طریق  ایم،  آزاده  ما  چون 

ب تا  لذا  حق اندیشیم،  آوردن    دست 
وا  جان  پای  تا  از  خودمون  میستیم، 

موضوع بعدی    .کسی هم هراس نداریم
 من به دانش آموزان اختصاص میدم. 

 

 19فحه ادامه در ص 
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 !معلم زندانی آزاد باید گردد
در  معلمان مبارز    ،1400  به دوم دی ماهن روز پنج ش

های برحق  با طرح خواست  بیش از صد شهر کشور
ناقص   خویش، تصویب  به  اعتراض  رتبه  "در  طرح 

م  "بندی به    دست  ،اسالمی   شورایلس  ج در 

مب  زدند.اعتراضی  وسیع    اتتجمع   ، ارزمعلمان 
تهدید همه  نهادعلیرغم  ترفندهای  و  های ات 

و با  و اعتراض    برای باز داشتن آنها از تجمع  امنیتی 
اعمال سیاست همیشگی  با  اینکه وزارت اطالعات  

ارعاب   و  و  تهدید  آمده  میدان  به  به    120نزدیک 

آنها خواسته بود که از تجمع  و از    فراخواندهمعلم را  
از پیگیری    ،نند شنبه خودداری ک   سراسری روز پنج

و تجمعات مبارزاتی خود را بر   ت خود بازنمانده مبارزا
این   نمودند.  همچون  ،  تجمعات پا  شعارهائی  با 

نگیریم  ،“استعفا  استعفا  کفایت،بی  وزیر" خود  حق  نمی،  “تا  پا  “آموزش    از  نشینیم”، 

و    ،رایگان ما”  فرزندان  گردد”“حق  باید  آزاد  زندانی  ...  معلم  تم  و  گستردگی  در  ام  با 
مختلف   شد برشهرهای  پیگیری  ندگزار  برای  آنها  اراده  و  معلمان  تجمعات  برگزاری   .

دادستانی  حقوقشان،   نیروهای  و  امنیتی  نهادهای  به  محکمی  دهنی  برای  بود  تو  که 
در  پیامکی  شیراز  نمونه  ارسال  نمود   نامعلم  ، با  تهدید  بودرا  چنین  ه  در  شرکت  که  ند 

 . تجمعاتی ممنوع می باشد
 

گزارشبراسا نیروهای    معلمان  عاتتجم  ، منتشره   اتس  حمله  با  شیراز  و  تهران  در 

  ، در آغازسرکوبگر جمهوری اسالمی به خشونت کشیده شد. در تهران نیروی سرکوب  
نداد  ۀاجاز را  بودجه  و  برنامه  سازمان  مقابل  در  که  و    هتجمع  این  مشاهدۀ  با  سپس 

د  مور را  جمع  این ت   به تجمع نمودند،مبادرت  کمی آن طرف تر از سازمان برنامه    ،معلمان
یورشیورش   این  جریان  در  دادند.  قرار  خود  و شتم معلما  ،وحشیانه  ضرب  مورد  مرد   ن 

دستگیر  از معلمان معترض توسط نیروهای سرکوب  مزدوران رژیم قرار گرفتند و تعدادی  

با  و    در وسط میدان بهارستان مبادرت به تحصن نمودندزن  معلمان    در این اوضاع،  شدند.
یک ساعت به اعتراض خود ادامه  قرار داشتند  وران امنیتی  مام  تعرض  دوجود این که مور

 .دادند
 

وان با حمایت و شرکت  در برخی از شهرها همچون مری  کشور  نتجمعات اعتراضی معلما
آموزان به تجمع  شد  برگزار   دانش  مبارز دست  آنها معلمان  در  از جمله شهرهائی که   .

از  زدند توان  رشت،ب   می  اصفهان،  مشهد،  ندرعباس،  مالیر،  اهواز،    تبریز،   کرمانشاه، 

 نام برد.   اردبیل، جهرم، الهیجان، کرمان، ساری، قزوین و ... یزد، بوشهر، سنندج،
 

روند    کهطرح رتبه بندی    تصویب  برایسراسر کشور  ن  معلما  مبارزات  ،های اخیر  در سال
است.  تشدید شده  شده بود  قف  سال پش در مجلس رژیم متو  10از حدود    بررسی آن

این طرح   اً اخیراما مقامات جمهوری اسالمی با مشاهده گستردگی اعتراضات معلمان،  

به گونه ای که پاسخگوی دردی از دردهای بیشمار معلمان  و  به صورت سر و دم بریده  را
که بودجه    ه استدولت رئیسی اعالم کرد. از طرف دیگر  کردندتصویب    نیست در مجلس

که می دیدند مجلس و دولت در حال    رد. در این بین معلمانرای اجرای این طرح ندابای  
این طرح به اعتراض برخاسته  بازی با سرنوشت آنها هستند نسبت به چگونگی تصویب  

طور  ه حقوقشان بس آن شدند که بر اسابه گونه ای   "رتبه بندی "ن تصویب طرح و خواها

افسارگسی  تورم  به  توجه  با  و  تۀ  خواقعی 
یابد  افزایش  ب  ،موجود  نه  صورت  ه  و 

 دلبخواهی و بدون هیچ ضابطه مشخصی. 
 

که   است  این  آگاه   ن معلماواقعیت  و  شجاع 

ایران که علیرغم مشاهده حمالت وحشیانه  
علیهرژیم   مبارزات    حتی  آمیزترین  مسالمت 

اصفهان)ها  توده در  نمونه  عنوان  با   به  که 
از   شلیک گلوله های ساچمه ای تعداد زیادی 

نم کور  را  به  مبارزین  تمام  با جسارت  باز  ود( 
صحنه مبارزه آمده اند، در چنان شرایط فقر و 

پیگری  جز  راهی  که  اند  شده  رها  فالکت 

بی رو  این  از  و  ندارند  خود  شک    مبارزات 
آنها   طلبانه  حق  به مبارزات  رسیدن  تا 

یافت  خواست خواهد  ادامه  این    . هایشان 
ت  مبارزه گسترده  چه  هر  حمایت  باید  از  ر 

آموزا  توده های تحت    ندانش  اقشار  و سایر 

 شود.   رنیز برخوردا  ستم
 

فدائی خلق   از  چریکهای  ایران ضمن حمایت 
کشور  معلما  هایخواست جمله    ون  از 

آزادی همکاران دستگیر شده   ، شانخواست 
فرا را  مبارز  آموزان  تا  می  دانش  در  خوانند 

و  بپاخاسته  معلمان خود  حمایت از اعتراضات  

نگذارن  آنها تنها  که  د.  را  است  این  واقعیت 
معلم مطالبات  سرنگونی    ابن  اتحقق 

اسالمی   استجمهوری  خورده  بی  و    گره 
تردیدی راهاین    هیچ  برای  را    مبارزات 

امپریالیسم   به  وابسته  رژیم  این  سرنگونی 

در  خصوص  به  را  ایران  مردم  های  ثروت  که 
امپریالیستی به جهت اجرای سیاست های  

 .هموار می سازد  می برد،یغما 
 

جمهوری اسالمی، ماحصل گوادلوپ  

 ننگت باد، مرگت باد! 
جمهوری اسالمی دشمن زحمتکشان،  

 ! باید گردد ارتگران نابود غ نوکر 
  نیروز باد مبارزات حق طلبانه معلما پ

 ایران
 

 چریکهای فدائی خلق ایران

با بیست   ر براب  1400سوم دی ماه 
 2021چهارم دسامبر 

 

 18 هز صفحا معلمان کشور چه می خواهند .....

 
  .باشهآموزان ما، باید رایگان  تربیت بدنی برای دانش آموزش و پرورش و ون اساسی قان 3اصل   3طبق بند 

 
رو موظف کرده، نه از جیب بده، از بیت المال میخواد بده،    قانون اساسی چی میگه، میگه دولت موظف هست، دولت ما  30اصل  

  ب استاندارد از بدو، رایگان و در چارچوپرورش را  م آموزش و  موظف هست در آمدهایی که بدست میاره، آموزش و پرورش، تمام لواز

 .ابتدا تا دیپلم قرار بده
 

ما   باید شرم کنم که برای دانش آموزان  ک  آیا شما شرم نمی کنید، من  تو  بلوچستان،  آغ  پ  تو  تو  تا دیوار    ل، چهارر، 
گذاشتن گذاشتن، چوب  اینبلوک  تحصی  .  دارن  و صندلی  میز  بدون  نیست،  آ مدرسه  کنن  نمی  یا شما شرل می  م 

  کنید؟

  که بین ما توی لباس شخصی هستید، بخدا ما از شما هستیم ما حق مونوان نیروی انتظامی، عزیزانی  چرا من حاضر باشم، برادر
آیا میدونید در همین تهران شما مدارسی هست که دارای سالن آمفی تئاتر، استخر، سونا، جکوزی،    .فریاد میزنیم

رومند. این  سیاه، تنها ابزار آموزش مح  ی و محروم از داشتن تختهدر منطقه مرز  بلوچستان   وزان ما درولی دانش آم 
التی هست، آگر آموزش و پرورش رایگانه برای همه  چه عدالتی هست که ما شعارشو میدیم، دم می زنیم، چه عد 

 .هست، اگر نداریم به هیچکس ندید
 اکبر نوروزی 

 1400دی 
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 نتنتریبکه اروی ش بر  "ییدافپیام "

 لق ایران ای فدایی خز صفحه چریکها

 : ن کنیدیدت دترندر این 
com.iahkals.www 

 

   اشرف دهقانی رفیق فحهص از

 د: دن کنیت دینترن ایر د
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