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 1400 اسفند                       شُشم  ست وبی لسا                   ن ایر ا قیی خلدای فاکه چری انگرا  

  مقاله مقاله ررسس  

جنگ اوکراین و افالس پرو امپریالیستهای  

 ب!شرق و غر 
در بررسی و تحلیل این جنگ ما شاهد دو موضع گیری  ...  

انحرافی از سوی نیروها و احزاب سیاسی در سطح بین  
جن قبال  در  مالمللی  اوکراین  باشیم گ  طور  ک   ی  به  ه 

د قابل  طبیعی  نیز  ایرانی  سیاسی  نیروهای  میان  ر 
ای مشاه اند.  موضع  ده  دو  منعکس  ن  ترتیب  به  انحرافی 

و   نیروها  آرایی  صف  و  تحلیلها  احزاب  کننده 

پرو   نیروهای  و  یکسو   از  شرقی  پروامپریالیست 
امپریالیست غربی از سوی دیگر می باشند. هر دوی این  

به  موضع   ها  داشگیری  ظاهری    تنرغم  تفاوت   180یک 
ای آن    ، درجه  و  مشابهند  اصلی  نکته  یک  در  در  که  این 

جنگ   کن  جریان  صاف  جاده  نقش  در  جاری،  ارتجاعی 
مواضع از  نظری  یکی  جنگ    ضدخلقی  این  گردانندگان 

خلقهای   و  کارگر  طبقه  استثمارگران  یعنی  تبهکارانه 

    ...محروم به میدان آمده اند.

2 صفحۀ   

 ( 15) یرانکیالت چریکهای فدایی خلق اشت و تکوینتهی به قیام فریبرز سنجری در باره روزهای من با رفیقگفتگو 
توماج، عبدالحکیم مختوم، طواق محمد واحدی و حسین  رهبر خلق    4کشتار      ... رفقا شیر محمد درخشنده  ترکمن 

هرگز نتوانست این لکه ننگ را از چهره خود پاک کند.    مرتکب شد و  مییت آشکاری بود که جمهوری اسالجرجانی جنا 
دهند و گاه حتی از تشکیالت    رونی نسبتختالفات دآنها در ابتدا تالش کردند این جنایت را به "تصفیه های درونی" و ا 

ک بود که خودشان هم  و البته این اتهام آنقدر مضح  ما )چریکهای فدائی خلق( نیز به عنوان مسبب این امر نام بردند
ا  نفر ختم نشد و جمهوری اسالمی ب  4آنرا ادامه ندادند. البته باید بدانیم که در آن مقطع جنایت انجام شده به همین  

را نی  18جالد برگزیده ای که خونها در کردستان بر زمین ریخته بود، حداقل  خلخالی،  دادن به    مأموریت  ز به  تن دیگر 

. البته کشتارها به همین ارقام هم محدود نماند. این جنایات فجیع با واکنش شدید توده  همین وضع به شهادت رساند

 13صفحه                                                               ....وجود آمد.ها در ترکمن صحرا مواجه شد و شرایط ملتهبی به 

 

 ر ديگت صفحادر  

 حمله نظامی روسیهدر مورد  ●

 17............... ...... . به اوکراین

 در برندگان واقعی جنگ ●

 17....... ................ افغانستان

جهانی گاعالمیه:    ● روز  باد  رامی 

 19..... ..........................  !زن

آکسیونهای فعالین  گزارش ●

 20. ...سازمان در اتریش و هلند ...

 

 ساالریمرد  ،یستم سرمایه داریس

 و راه رهایی زنان 
اولیه  در جوام  ...  دلیلع  پائین    به  سطح 
زمینه  ،  تولید استثمار اساسا  و  ستم 

انسان   از  همه انسان  و  نداشته  وجود 
خودشون   نیازهای  رفع  برای  ها  انسان 

می می  کردند    تالش  بدست  آنچه  و 
ب را  مشترک  جمعی    طور ه  آوردند  و 

می ز   ؛کردند  استفاده  با    کهنی  ا متا 
تولید ابزار  شدن  تمتکامل  مازاد  و،   ولید 

مالکیت خصوصی ایجاد    ،از آن  یته تبعب
ر گرفتن ثروت اضافی در نزد با قرا  شد و
امتیازات    ،انمرد و  قدرت  ها  آن  به 

زنان به  اولیه   در  بیشتری نسبت    جوامع 
گفتم که  همانطور  پس  شد.    ه ب  ،داده 
خصوصی مالکیت  آمدن   آغازسر،  وجود 

بناآمدن    دووج  هب زیر  با  های  جوامع 
مسلط   و  فرهنطبقاتی  گ شدن 

 ...  در تاریخ بشریت هست "مردساالری"

18صفحه   

 الف، ب، پ 

انسان و انسان؛ بمب و بمب؛  

 پناهنده و پناهنده! 
ین چنااد ماااه بااود کااه همااآیااا اینطااور ن... 

هجوی اران پنااااپااایش، زماااانی کاااه هاااز
آسیایی و به خصوص اهالی افغانستان  

از طریااق بااالروش تااالش کردنااد تااا بااه 
ها ی اتحادیه اروپا بروناد؛ لهساتان ساگ

دیده خود را به ساوی آنهاا رواناه آموزش
کرد؟ آیا چندین کشور اتحادیه اروپا اعالم 

بااه تواننااد باارای کمااک نکردنااد کااه می
جلاااوگیری از  ی لهساااتان باااراینیروهاااا
هجویان باه ایان کشاور نیارو شروی پناپی

آیااا زمااانی کااه ناااتو بااه  اعاازام کننااد؟ 
یوگساااالوی حملاااه کااارد، کشاااورهای 
همسااایه دساات بااه هاار کاااری نزدنااد تااا 

های قربانی جنگ و پناهجو نتوانناد صرب
  ...؟ زده خود را ترک کنندکشور جنگ

22صفحه   
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امپریالیسم   تبهکارانه  لشکرکشی  تداوم 
روس به اوکراین و اشغال بخشهای بزرگی  

ر سالها  بستر  بر  که  کشور  این  شد  از 

با   روسیه  بین  امپریالیستی  تضادهای 
متح  و  آمریکا  تحامپریالیسم  و  یکات  ردینش 

ناپذیر بلوک متجاوز آمریکا اتفاق افتاده،  انکار
زمینه   به  دیگری  بزرگ  مساله  هر  همچون 

ماهیت  ا بهتر  چه  هر  شناخت  برای  ی 

بدل   افرادی  و  سازمانها  احزاب،  طبقاتی 
ناپذیری مجبور   اجتناب  به  شده که به طور 

 موضع گیری حول این تحول مهم شده اند.  
 

نیست پوشیده  کسی  د  بر  جنگ    ر که 
با وجود ابعاد نسبتا محدود تاکنونی    اوکراین 

زیر   از  شماری  ویرانی  موجب  خویش، 

این  کشور، کشته شدن صد    ساخت های 
بی  و  نفر  هزاران  شدن  مجروح  و  تن  ها 

مردم   از  تن  هزار  صدها  شدن  خانمان 
خرابی های بسیاری را به   اوکراین گردیده و

آین  دلیل  به  آن  از  مهمتر  و  آورده  ده  بار 

نامعلوم    ناروشن  بحران،  و  این  روند  بودن 
جهان  سراسر  بر  را  ناامنی  و  جنگ  سایه 

از جنایات ارتش  حاکم گردانیده است. ج دا 
تسلیحات   سیستماتیک  ارسال  روسیه، 

و  لجستیکی  و  نظامی  و حمایتهای  مرگبار 
ن انکار  و تبلیغاتی  آمریکا  امپریالیسم  اپذیر 

ب حاکم  مزدور  فاشیستهای  به  ر  متحدانش 

او اقدکدولت  و  طبقه  راین  جنایتکارانه  امات 
حاکم   دار  علیه  سرمایه  زلنسکی  دولت  و 

جلوگیری از خروج افراد   مردم اوکراین، بویژه
سال از کشور، بر ابعاد درد    16ذکور باالتر از  

جن  این  مخالف  که  اوکراین  مردم  رنج  گ  و 

همین   اعتبار  به  است.  افزوده  هستند 
ن هیچ  انکارناپذیر،  آزادحقایق  و ی یروی  خواه 

می ای نمی تواند کوچکترین توافقی با  مرد
ادعاها و اهداف هیچ یک از برپاکنندگان این  

جنگ یعنی امپریالیستهای شرق و غرب و  

دولت   غرب  یا  حمایت  ولودیمیر  تحت 
ن  زلنسکی در اوکراین داشته باشد و طرفی 

 را در این جنگ ارتجاعی محکوم نکند.   
 

از   و   104بیش  پیش  جریان  سال  جنگ    در 
امپریالیستی  جهانی   اول فیمابین قدرتهای 

آتش   که  هنگامی  دنیا  سطح  در  متخاصم 

امپ جنگ  هستی این  و  حیات  ریالیستی 
و   المللی  بین  سطح  در  کارگر  طبقه 

در   و  سوزاند،  می  را  ستم  تحت  خلقهای 

تحلیل که  و   شرایطی  جنگ  این  ماهیت 
مساله   یک  به  آن  مقابل  در  گیری  موضع 

م  و  بزرگ  عملی  نیراعضل  و  وهای  حزاب 
و    )کمونیست(  سیاسی سوسیال دمکرات 

کبیر   آموزگار  لنین  بود،  شده  بدل  انقالبی 

شیوه   تاریخی،  تجارب  بر  اتکاء  با  پرولتاریا 
برخورد مارکسیستها برای شناخت ماهیت 

ع انقالبی را  جنگ و چگونگی اتخاذ یک موض
ادامه   "جنگ  کرد:  بندی  جمع  چنین 

 اکید کرد  تر است" و  سیاست به طرق دیگ
نظام" از  جنگها  سیاسی  همه  های 

که  زاینده سیاستی  ناپذیرند.  جدایی  شان 

ای مفروض در درون  مفروض و طبقهدولتی  
آن دولت، مدتها پیش از آغاز جنگ در پیش  

به در گرفته،  طبقه  همان  بوسیله  ناگزیر 
می ادامه  جنگ  شکل  خالل  تنها  و  یابد 

  ".عملی ساختنش تغییر میکند

 
مطرح  کبیر طبقۀ کارگر  شمند  دینالنین  

کرد که "مهمترین چیزی که معموال در  
چشم   آن  بر  جنگ  میپوشند،  مسأله 

چندانی   توجه  که  اساسی  موضوعی 
بسیار   بحثهای  و  نمیشود  آن  و    –به 

بی   و  نومیدانه  بیهوده،  بگویم  باید 

دارد،    –ش  اسا  جریان  مورد  آن  در 
جنگ است" و    ویژگی طبقاتی مسأله  

امر، پاسخ به سوال زیر  این    تأکید بر  با
و   جنگ  هر  صحیح  تحلیل  مبنای  را 

"چه   داد:  قرار  آن  حول  گیری  موضع 

چیزی سبب جنگ شد، چه طبقاتی در  
آن شرکت دارند، و چه شرایط تاریخی  

تاریخی آن    -و  شروع  باعث  اقتصادی 
لنین    در  شد؟" اول  جهانی  جنگ  مورد 

دهد:"موضوع   می  اگرادامه  که  است   این 

برای  دانیب بخواهیم   کنونی  جنگ  که  م 
چیست، باید ابتدا کل سیاستهای قدرتهای  

آن   یا  این  نباید  کنیم.  بررسی  را  اروپایی 
نظر  در  را  خاص  مورد  آن  یا  این  و  نمونه، 

بگیریم که ممکن است به آسانی از زمینه  
اجپدیده شده  های  کشیده  بیرون  تماعی 

ندارد  ارزشی  این  و  نمونه  باشد،  زیرا   ،

میتوان به  نیز    الف آن راخ
کرد.   ذکر  آسانی  همان 

بفهمیم   میخواهیم  اگر 
چگونه   کنونی  جنگ  که 

و   استوار  شکلی  به 

ناپذیر، از این نظام  اجتناب
کرد   رشد  و  شد  زاییده 

باید کل سیاست تمامی  
را   اروپایی  دولتهای  نظام 

  و   جنگ " ) .بگیریم  در نظر
  و.ای.لنین،   –  انقالب

  ( 2٧)  ۴1  سخنرانی

  ز ا   تاکید   -٧1٩1  مه 
  مقاله   این   نویسنده 

 است( 
 

چنین   به  توجه  با 

که   واقعی،  معیارهای 
درستی را  تاریخ  شان 

ثابت کرده، حال در رابطه  
هیچ   کنونی  جنگ  با 

نمی   کارگر  طبقه  دلسوز  و  مسئول  نیروی 
تاریخی شرایط  منج  -تواند  به  اقتصادی  ر 

را   نظام  این  فزاینده  بحران  و  اوکراین  جنگ 

و مشاهده  که    ببیند  بر  طبق  چهکند  و  اتی 
اساس کدام نیازها به این جنگ دامن زده و  

بعد   و  برند  آن سود می  تداوم  و  برپایی  از 
ها   ده  در  ریشه  که  جنگ  این  برپایی  علل 

بلوک   اقتصادی  مبارزات  و  مناقشات  سال 

این درگیر  امپریالیستی  را    های  دارد  جنگ 
ردن بر روی  در نظر بگیرد و آنگاه بدون پا گذا

ماهواق ارتجاعی  امپ  یتعیت،  و  ریالیستی 
این جنگ را منکر شود و از آن بدتر در اتخاذ  

نقش   الپوشانی  ورطه  به  عملی  تاکتیک 

در   درگیر  امپریالیستهای  از  یکی  ارتجاعی 
 این جنگ و دفاع از دیگری برآید.

  
شا حاضر  حال  در  تداوم  اما  که  آنیم  هد 

طرفین  ت عوامفریبانۀ  امپریالیستی  بلیغات 
دستگاه عریض    وبویژه  –ی  اعجنگ ارتجاین  

و رسوخ و استیالی    -و طویل تبلیغاتی غرب 

های اپورتونیستی در جنبش چپ،    اندیشه
که   نیروهایی  از  طیفی  تا  شده  باعث 

و   دمکراسی  و  آزادی  برای  مبارزه  ادعای 
دار  رهایی را  کارگر  هنگام  طبقه  در  ند 

المللی    برخورد بین  بحران  و  جنگ  این  به 

اردوی    درجه ای در ه  هر یک ب  ناشی از آن
 یکی از طرفین تبهکار این جنگ خیمه بزنند.  

 
در بررسی و تحلیل این جنگ ما شاهد دو  

و   نیروها  سوی  از  انحرافی  گیری  موضع 
در   المللی  بین  سطح  در  سیاسی  احزاب 

جن باشیمقبال  می  اوکراین  طور    گ  به  که 

د ایرانی  طبیعی  سیاسی  نیروهای  میان  ر 
مشاه قابل  اند.  نیز  موضع ای ده  دو  ن 

انحرافی به ترتیب منعکس کننده تحلیلها و  
و   نیروها  آرایی  پروامپریالیست  صف  احزاب 

پرو  نیروهای  و  یکسو   از  شرقی 

می   دیگر  سوی  از  غربی  امپریالیست 
موضع   این  دوی  هر  به باشند.  ها  گیری 

تفاوت ظاهری  رغم داش درجه    180تن یک 
آن   و  مشابهند  اصلی  نکته  یک  در  این  ای 

د جنگ  ر  که  در  جریان  جاری،  ارتجاعی 

مواضع  نظری  کن  صاف  جاده    نقش 

 

 
 

 ب! جنگ اوکراین و افالس پرو امپریالیستهای شرق و غر
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از  یکی  جنگ    ضدخلقی  این  گردانندگان 
و  کارگر  تبهکارانه یعنی استثمارگران طبقه 

 خلقهای محروم به میدان آمده اند.  
 

بحران   نیرودر  از  طیفی  پرو جاری،  های 

با   امپریالیست مخالفت  ادعای  با  شرقی 
ضمن تایید    حدینش،مت ا و  امپریالیسم آمریک

جنگ،   این  در  روسیه  امپریالیسم  مواضع 
اشغ از سوی  جاری  را  جنگ  روسی  الگران 

از  و  دهند  می  جلوه  عادالنه  جنگ  یک 
این   کنند.  می  پشتیبانی  اشغالگران 

جریانات   عمدتا  سابق  نیروها،  روسی  پرو 

دهه پس از    د که حتی بیش از سه هستن
اردوگاه سوسیال   یستی فروپاشی باصطالح 

دهۀ  د خودخواندۀ     90ر  حزب  تجزیه  و 
سابق،   شوروی  نظام  بر  حاکم  کمونیست 

به سیاستهای    همچنان وابستگی  خط  در 

حرکت   خود  برادر"  "احزاب  و  سابق  ارباب 
  کرده و آشکارا در سطح بین المللی کارگزار 

دول سیاستهای  می  نظری  روسیه  ت 
اینها حکومت روسیه را یک حکومت  باشند.  

مخا وماهیتاً  بم  لف  و تضاد  امپریالیسم  ا 
از   و  دهند  می  جلوه  مردمی  حتی 

حاکم مرتجعین  در    سیاستهای   روسیه  بر 

قبال دسته ای دیگر از راهزنان بین المللی  
چنین   در  کنند.  می  دفاع  آمریکا  یعنی 

م که  ست  میراستایی  از ا  برخی    بینیم 
قه رسوای توده ای شان  این نیروها با ساب

مانه  بی شر  کهوند  حتی تا آنجا پیش می ر

مردم   علیه  روسیه  کشی  لشکر  تایید  در 
هس و  حیات  نابودی  و  هزاران  اوکراین  تی 

اوکراین   مردم  از  با  -تن  نه  و  ناتو  با  نه  که 
هستند زنند    -پوتین  می  از  "جار 

تو علیه  روسیه  های  پیشدستی  طئه 

حمایت  توده    "!کنیم   ناتو  راه  )سرمقاله 
های825  شماره خون  به  توجه  بدون  و   ) 

ا  ته ریخ وشده  گناه  بی  مردم  محروم   ز 
بمبارانهای   و  بارانها  موشک  اثر  در  اوکراین 

وحشیانه ارتش روسیه، بی شرمانه مطرح 
کنند   روی  می  سرمقاله  این  در  "آنچه 

آن تاکید داریم، حمایت از نقش مهم و  

وسیه با فرمان  مثبتی ست که ارتش ر
در    رییس "پوتین"  روسیه  جمهوری 

ایفا می   مو  کند  اوکراین  حاصره  حلقه 
شکند"  می  را  ناتو  سوی  از    روسیه 

نویسندگان   ترتیب  این  به  مقاله(  )همان 

به   روسیه  کشی  لشکر  ادامه،  در  مقاله، 
آشکاری   جنایات  الپوشانی  با  را  اوکراین 

ر توده ها توسط  نظیر قربانی کردن و کشتا
امپریچکم ارتش  پوشان  دولت  ه  الیستی 

به  پوتین   تنها  نه  بزرگ  ا  اروپ"خدمتی 
ک  جهان"بلکه  زنند.    ل  می  )همان  جا 

  مقاله(

 
که   فجایعی  توان  می  چگونه  براستی  اما 

روسیه   امپریالیسم  یعنی  کوچکتر"  "درندۀ 
به سهم خود در اوکراین به منظور تقسیم  

کرده   پا  به  به  "گوشت شکار"  "خدمت"  را 

این   بشریت کرد؟  است    نامگذاری  درست 
راه دسته  سر  اوکراین  بحران  در    زنان که 

للی یعنی آمریکا کوشیده تا "حلقه  ین المب
را یعنی  رقبا  از  یکی  بر  را  هزن  محاصره" 

چگونه  اما  کند،  "تنگتر"  )روسیه(  کوچکتر 

مردم   از  تن  هزاران  کشتار  برای  توان  می 

روسی   سربازان  و  شدن  اوکراین  آواره  و 
ه توسط  صدها  دیگر  نفر  روسیه  زار  ارتش 

کوچکت راهزن  "پیش دستی"  و  زد  درکف   ر 
حیات و هستی توده ها و نابودی   مله بهح

ا تنها  کار  این  ستود!؟  را  آنان  ز  زندگی 

بر  آنها  خوران  ریزه  و  مردمی  ضد  نیروهای 
 می آید.  

 
با فاصله ای کم از "راه توده" ولی در همان  

شا ما  امسیر،  کار  "حزب  حضور  -یرانهد 
هستیم   این  توفان"  از  انشعاب  برغم  که 

داده   نشان  رسوا  تن  کهاند  حزب  دپیچ  در 

همان   به  بزرگ  تحوالت  و  تاریخی  های 
 دارند! سیاستها و نظرات توده ای وفا 

 
با  نیز  طوفان  اوکراین،  جنگ  و  بحران  در 

های   توده  منافع  و  حقیقت  کردن  پایمال 

امپ بین  جنگ  در  ستم  ریالیستهای  تحت 
و   جبهه  روسی  در  از  آمریکایی،  یکی 

  وسیه مرتجعین بر پا کننده این جنگ یعنی ر
همه  و    یستادها و  کشورها  "تمامی 

کسانی که آگاهانه یا نا آگاهانه جنگِ  
را   اوکراین  علیه  روسیه  جنگِ  ضد 

کشور   این  بحران  مسبب  و  محکوم 

کنند" می  برگرد  را    تبلیغ  برو  "بی 
  ار نیروهای کودتاگر طرفدار ناتو ، طرفد 

فا نئو  و  نازی  "یار  نئو  که  شیست" 
و    هیتلر" کرده  معرفی  ا ر  آنانهستند، 

ک  متهم کند  عام  ه  می  قتل  "خواستار 

تبار   روش  مردم  میلیون  هشت 
"دونتسک و گونتانسک و کریمه" بوده  

یوگسالویزه   سیاست  رو  "دنباله  و 
کردن و تجزیه سرزمین پهناور روسیه"  

باشند. اخی  )"نیم  می  وقایع  به  ر نگاهی 

انت از  ایراناوکراین"،  کار  حزب  -شارات 
تلگرا کانال  در  اطوفان،    جریان  ینمی 
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استدالالت   باصطالح  از  یک  هیچ  در  البته 
چرا  که  یافت  نخواهد  در  خواننده  طوفان، 

ارتجاعی  مخالفت با هر دو سوی یک جنگ  

با   و امپریالیستی ، و در این مورد مخالفت 
افع مناز    جالدان ناتو و کرملین در عین دفاع

قه کارگر و زحمتکشان اوکراین به معنای  طب

ب برو  ست؟  "بی  "ناتو"  از  طرفداری  رگرد" 
مثال هنگامی که لنین در جنگ جهانی اول 

را محکوم   امپریالیست جنگ  همه طرفهای 
در  کارگر  طبقه  موضع  از  و  کرد  می 

سیاست طرفداری از دزدی  "محکومیت  

که   این  به  توجه  بدون  کاپیتالیستی" 
ای ا  یکامکد" از دیگری  ز  ن دو دزد قبل 

کشیده"،  را  و    چاقو  گفت  می  سخن 
داد   می  پیشدستی    توضیح  "این  که 

کوچکترین تغییری در "ماهیت طبقاتی  
دهد" نمی  تمام    جنگ"  از  طرفداری  و 

طرفهای غارتگر بین المللی را مخالف منافع 

این  ط آیا  دانست  می  جهانی  کارگر  بقه 
معنی    بهرد"  موضع اصولی وی "بی برو برگ 

های   بلوک  از  یکی  از  طرفداری 
 امپریالیستی بود؟   

 

طوفان  فکری  دستگاه  در  سوال  این  البته 
حتی  و  ارتجاعی  مخالفت  گونه  هر  که 

هر   سوی  از  آمریکا  امپریالیسم  با  ظاهری 
ساز  دست  نیروهای  حتی  نیرویی 

بنیادگرایی  لامپریا جریانات  نظیر  یسم 
و مترقی  را  هللا  حزب  مثل    ملی   اسالمی 

برعکس،    رزیابیا ندارد.  جوابی  کند  می 

گذ پا  زیر  با  مبارزه  طوفان  اصول  اشتن 
تاکید   لنینیستی   مارکسیست  و  طبقاتی 

اتخاذ این سیاست که گویا  می کند که "
یا   و  است  امپریالیست  امپریالیست 

ناشی است  ارتجاع  ازتحلیل    ارتجاع 

   مشخص ازشرایط مشخص نیست".
 

ط نظر  نقطه  از  که  بینیم  د  انوفمی  ر  و 
ترهات   این  خواننده  نتیجه  برای  تئوریک، 

باید   مشخص  شرایط  از  مشخص  تحلیل 

بپذیرد که امپریالیسم همیشه امپریالیسم  
نیست و ارتجاع نیز همیشه ارتجاع نیست؛  

بلکه در تحلیل مشخص از شرایط مشخص  
امپریالیسم و یا ارتجاع دفاع   ک می توان از ی

ط نظر  تجدید  این  مخالفان  و  و  ی  لبکرد 
طرفدار  ار برگرد"  برو  "بی  هم  را  تجاع 

د. نیاز به کنکاش زیادی  امپریالیسم لقب دا

نیست تا بتوان فهمید با توجه به دفاع تمام  
امپریالیست   جریانات  از  طوفان  دائمی  قد 

و  هللا  حزب  نظیر  ارتجاعی  و  ساخته 
سرکوبگری نظیر کره شمالی و در    یدولتها

با رژیم وابسته به ایران  یسم  ریالمپا  همین 

قدرتهای   باالخره  و  اسالمی  جمهوری 
نظ موضع  امپریالیستی  چین،  و  روسیه  یر 

جنگ  قبال  در  جریان  این  امروزی  ارتجاعی 
یا  و  تصادف  یک  از  ناشی  نه  نیز  اوکراین 

موضع   یک  اتخاذ  بلکه  بینشی  خطای 
طبقاتی   موارد  ساستوار  این  در  که  ت 

نیروهای   و  ارتجاع  جبهه  در  را  طوفان 

 ار می دهد.  ی قرستلی امپریا
 

شاهد   ما  روسی،  پرو  نیروهای  با  همگام 
موضع گیری های نیروهای پرو امپریالیست  

"قابل   صراحت  از  البته  که  هستیم  غربی 

آنها  در  اول  گروه  گفتار  و  زبان  ستایش" 
تایید  خبری نیست. این گروه نیز درست با  

ادعاها و تبلیغاتی که منشاء آن در دستگاه  
دینش می باشد،  متح  و  کاهای خبری آمری

ع و در بحران جاری نهایتا به حمایت از مواض

  اهداف دولت بایدن پرداخته و بدون توجه به 

مطرح کبیر طبقۀ کارگر  اندیشمند  لنین  
همترین چیزی که معموال در  رد که "مک

چشم   آن  بر  جنگ  میپوشند،  مسأله 

چندانی  توجه  که  اساسی  موضوعی 
بسیار   بحثهای  و  نمیشود  آن  و    –به 

بی  و  نومیدانه  بیهوده،  بگویم  باید 
دارد،   –ش  اسا جریان  مورد  آن  در 

 درجنگ است"    ویژگی طبقاتیمسأله  
مورد جنگ جهانی اول لنین ادامه می 

اگراین  ضوع  هد:"مود که   است 
بدانی برای بخواهیم  کنونی  جنگ  که  م 

سیاستهای کل  ابتدا  باید   چیست، 
کنیم.  بررسی  را  اروپایی  قدرتهای 
نباید این یا آن نمونه، و این یا آن مورد  
خاص را در نظر بگیریم که ممکن است  
پدیده زمینه  از  آسانی  های  به 

تماعی بیرون کشیده شده باشد، و  اج

الف آن را نمونه خ، زیداردرزشی ناین ا
نیز   ذکر را  آسانی  همان  به  میتوان 
 کرد. 
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های    شعله  کردن  پا  بر  در  که  این 
آمریکا   امپریالیسم  جنگ،  این  خانماسوز 

ن این  ست،  اصلی  عاملین  از  را  یکی  قش 
استتار   یا  و  کمرنگ  توانسته  که  جا  هر 

ت در رکاب ماشین  اوتفنموده و به درجات م 

نقش   ایفای  آمریکا  و  ناتو  تبهکاران  جنگی 
حزب  م به  موسوم  جریان  کنند.  ی 

کمونیست کارگری یکی از پرچمداران چنین  
از   حزب،  اصطالح  به  این  ست.  تفکری 

شناخته  غربی  پروامپریالیست  نیروهای 
ج در  و  شده  "کمونیست"  نام  زیر  ما  نبش 

ا در  جریان  این  باشد.  می   اذتخ"کارگری" 

بدنامی   سابقه  دارای  آمریکایی  پرو  مواضع 
به عنوان مثال، می    های پرشماری است.

فاجعه   در  آن  گیری  موضع  به    11توان 
دوقلو    2001سپتامبر   برجهای  انفجار  و 

با   اشاره کرد  این حزب  آن،  که در چارچوب 

ی های منصور حکمت، همگام  اتکاء به تئور 
ا ب  ش،با نئوکنسرواتیوهای آمریکا و دولت بو 

و دستپاچگی   مواضع  تأئید  به  تمام 
مورد  در  آمریکا  دولت  دار  جهت  ادعاهای 

در  اسالمی  تروریستی  گروههای  نقش 
با   مبارزه  نام  زیر  و  پرداخت  مزبور  انفجار 

“سکوالریسم”   از  دفاع  سیاسی”  “اسالم 

ی خالق و حامی این  به جای امپریالیستها
ارتجاعی،   اسالمی  های  دسته  دارو 

آنها   دشمن  ب  رامخلوق  و  خطر  زرگترین 
به   وسیله  این  به  و  کرد  معرفی  بشریت 

تبلیغات  گو مقابل  در  شرمگینانه  ای  نه 

نژادپرستانه هارترین جناح های   و  زهرآگین 
توده های تحت ستم   برعلیه  امپریالیستی 

انداخت.   سپر  مسلمان  کشورهای  در 
موضعی چنین  اتخاذ  با  مزبور    در    جریان 

  ، 0120  سپتامبر   11  فاجعه   جریان 

  دروغهای   پژواک   برای   تالش   ضمن
  که   بورژوایی   تبلیغاتی   بلندگوهای

  سیا   جریان  و   آمریکا  امپریالیسم   منافع
  متضاد   را   الدن   بن   و   القاعده  ساخته 

  گ جن  های  عربده   بر   دادند،  می  نشان 
  ی ب  جنگ“و  پسر  بوشِ   پیروزی   تا   جنگ

  قلم  و  گذاردند   صحه   نیز   وی   پایان” 

  با   ،ان زم آن  در  طیف  این  نشریات  زنان 
  جای   به  سیاسی”  “اسالم  نشاندن 

  اصلی   مندش  عنوان   به  امپریالیسم
  خود   سهم  به   زحمتکشان،  و  کارگران

  ارتجاعی   کشتار  و   جنگ  ماشین  برای 

  امپریالیستی  نظامی   های   جناح   ترین
یا  .کردند  تهیه   آذوقه به  آگاه  د نیروهای 

بعد   کمی  که  اشغال دارند  جریان  در 
لش حزب  این  نیز،  شی  ک  کرافغانستان 

اصطالح   به  برای  آمریکا  جنایتکار  ارتش 
این   نظایر  با  را  طالبان  سرنگونی 

طالباِن  مستم از  آمریکا  که  مرتجع  سک 

های   همکاری  کرد.  تایید  است  تر  مدرن 
سیستماتیک با سلطنت طلبان آمریکایی و 

این   رسوای  "اکس  کمپینهای  مانند  جریان 
لم" و "عریانگرایی" که در هماهنگی و  مس

و   محافل  ایحمخط  ترین  فاشیستی  ت 

شده   انجام  و  گرفته  شکل  امپریالیستی 
جریانات مبارز  فعالین  است نیز معرف حضور  

 می باشد.  
 

جریان  که  ست  رسوایی  سابقه  چنین  با 

اتخاذ   هنگام  کارگری"  کمونیست  "حزب 

اوکراموض جنگ  مورد  در  تالش  ع  تمام  ین 
را دولت    خود  جنایات  کردن  عمده  برای 

ه به  و  بار  ن  ماروسیه  از  کاستن  نسبت 

در   متحدینش  و  آمریکا  جنایات  و  مسئولیت 
م خرج  به  جاری  طوری  بحران  به  دهد.  ی 

که لیدر این حزب، حمید تقوایی در نوشته  
ای با نام "جنگ اوکراین، زمینه ها و ویژگی  

و   963  انترناسیونال شماره  ها" در آسمان 

که    ریسمان کند  ثابت  تا  بافت  هم  به  را 
اوکراین با تمام تجاوزگریها   بهه  تجاوز روسی

های   منشی  قلدر  و  ها  سازی  بحران  و 
سم آمریکا در چند دهه اخیر آشکار امپریالی

او در   آنها بدتر بوده است.  از  "فرق" دارد و 
تبلیغ تایید  از  ابایی  هیچ  راه  ات  این 

نداد تا   یالیستها به خود راهعوامفریبانه امپر

تمامی  گرفتن  نظر  در  بدون  که    آنجا 
و حرت ها  توطئه  و  انقالبی  ضد  یکات 

در  آمریکا  دولت  امپریالیستی  دخالتهای 
با رسوایی بی حد و حصری مطرح  اوکراین   

ما شاهد تهاجم یک  "کرد که در اوکراین  

یک   به  سرکوبگر  دیکتاتور  حکومت 
پارلما دموکراس نوع  متعارف  نی  ی 

به این ترتیب فرد مزبور حکومت    هستیم".
ه شده آمریکا و ختنازلینسکی، این نوکر ش 

فاشیسته و  پول  المللی  بین  ای  صندوق 
امپریالیست   اربابان  حمایت  با  که  اوکراین 

"منتخب"   دولت  کشیدن  زیر  به  با  و  خود 

به   حرکت سازمانیافته  یک  جریان  در  قبلی 
از   و  رسید  کارگرانقدرت  خون  زمان  و    آن 

اوکراین کشیده    زحمتکشان  شیشه  به  را 
جلوه   "دمکراسی"  را  انکار    د.دا است  قابل 

تکرار   ای  گیری  موضع  چنین  که  نیست 

مو و  آمریکا  دولت  های  این  عوامفریبی  ضع 
این   جاریست.  بحران  قبال  در  امپریالیسم 

که  کند  می  تاکید  همچنین  جریان 
ای" بالفاصله  و  مستقیم  ن  مسئول 

و   روسیه  دولت  پوتین  وضع  شخص 

با  که  اوکراین    است  به  نظامی  تهاجم 
نا وصف  درد  و  مردم  یرپذرنج  به  را  ی 

است" کرده  تحمیل  کشور    .این 
جهان مردم  به  خطاب    -)اعالمیه 

   ( 963انترناسیونال 
 

و  تجاوزکارانه  نقش  الپوشانی  جهت  در 
ور   شعله  در  متحدینش  و  آمریکا  تبهکارانه 

طرف  از  حمایت  و  تسلیح  و  بحران    کردن 
دست   حکومت  یعنی  جنگ  دیگر  ارتجاعی 

حاکم بر    ینشانده زلینسکی و فاشیستها

بر  کوشید  مذکور  جریان  لیدر  اوکراین، 
بی   خونین  و  بار  فاجعه  های  لشکرکشی 

ج  و  آمریکا  ناپذیر  شمار  توصیف  نایات 
اشغال   در  مثالً  آمریکا  امپریالیسم 

و  لیبی  کردن  نابود  و  عراق  و  افغانستان 
پرده سوریه  و  با    یمن  و  کشیده  ساتر 

عوامفریبی بی حد در نقش مدافع پر شور  

بگوید  ی لاامپری و  آمده  میدان  به  آمریکا  سم 
رژیم     اینجا"که:   جنگهای  خالف  بر 

مردم   این  آمریکا،  نوع  اوکراین  چنجی 
جنگ   با  مقابله  به  فعاالنه  که  هستند 

تفاوت   مهمترین  این  اند.  برخاسته 

تهاجمی   جنگهای  با  حاضر  شرایط 
گذشته  کمپ   های  دهه  در  غرب 

در   کننده  تعیین  و  عمده  نیروی  است. 
و  ق م  جنبش  اوکراین،  مردم  اومت 

راست   نیروهای  دیگر  کشورهای 
و   افغانستان  و  عراق  در  نیستند. 

و نیروها فوق ارتجاعی  سوریه دولتها  

نیروهای   با  مقابله  میداندار  اسالمی 
این   جاری  جنگ  در  اما  بودند  مهاجم 

طرف   کمپ  در  قرار  نیروها  مهاجم 
ویژگی  )  دارند." و  اوکراین، زمینه ها  جنگ 

 ها(

 
یعنی    دامه،ا  در  آمریکا  دولت  مدافع  وکیل 

بیرون  برای  کارگری  کمونیست  حزب  لیدر 
از زیر نفرت توده    کشیدن امپریالیسم آمریکا

از   پس  که  آمریکائی  کنونی،  بحران  در  ها 

سابق،   شوری  پاشی  از    14فرو  کشور 
نفوذ  کشورهای جدا شده و ح شوروی  وزه 

در  سابق   و  آورد  در  ناتو  عضویت  به  را 
چنج    کهشرایطی   رژیم  اصطالح  به  از  پس 

مک به روی کار آمدن هارترین  در اکراین و ک
در   فاشیست  ارتجاعی  کشور  نیروهای  آن 

ملحق   ناتو  به  نیز  را  اوکراین  بود  صدد  در 

کند   می  مطرح  تمام  عوامفریبی  با  "  کند، 
بر تهاجم  این  وهدف  خالف    علت 

چنجی   رژیم  بسط  جنگهای  نه  غرب، 
سرد جنگ  پیروز  طرف  بلکه  ،  نفوذ 

خورده   شکست  طرف  قدرت  احیای 

   است".
 

در   حکمت  کارگری"  "کمونیسم  مدافعان 
در خود  های  جنگ    عوامفریبی  علل  مورد 

اخیر و ماهیت بر پا کنندگان و مجریان آن تا 
که   کنند  می  سقوط  خیل آنجا  حتی 

دولتهای آمریکایی و  صادراتی مزدورانی که  

ب فاشیست  اروپایی  نیروهای  تقویت  رای 
این  د  فعال خلقی  ضد  ارتش  و  اوکراین  ر 

روسیه علیه  اعزام    کشور  کشور  این  به 
)هم  نموده   مردمی"  "نیروهای  لفظ  را  ان 

با  و  نامد  می  غرب(  تبلیغاتی  بلندگوهای 

که   شود  می  مدعی  عزیمت  "رسوایی 
از  شهروندان    20   بیش  هزار 

برای    کشورهای اوکراین  به  دیگر 
م ارتش  با  نشانه  مقابله  همه  هاجم، 

است."  دا بمی مردم  توده  آمدن  ن 

 )همانجا( 

کارگری"   کمونیست  "حزب  جریان 
موض اتخاذ  در  هنگام  اوکراع  ین جنگ 
را خود  تالش  کردن   تمام  عمده  برای 

مان نسبت جنایات دولت روسیه و به ه
جنایات   و  مسئولیت  بار  از  کاستن 
ب بحران جاری  در  و متحدینش  ه  آمریکا 

دهد.  مخرج   "کمونیسم ی  مدافعان 
های  عوامفریبی  در  حکمت  کارگری" 

در اخیر    خود  جنگ  علل  آنجا  مورد  تا 
که   کنند  می  خیل  سقوط  حتی 

که   مزدورانی  دولتهای  صادراتی 
ب اروپایی  و  تقویت  آمریکایی  رای 
ر اوکراین و  نیروهای فاشیست فعال د

علیه  کشور  این  خلقی  ضد  ارتش 
اع  روسیه کشور  این  نمبه  را   وده  زام 

)هم مردمی"  لفظ  "نیروهای  ان 
و  نامد  تبلیغاتی غرب( می  بلندگوهای 
که  شود  می  مدعی  رسوایی  با 

از" بیش  شهروندان   20   عزیمت  هزار 
برای   کشورهای اوکراین  به  دیگر 

م ارتش  با  نشانه  مقابله  همه  هاجم، 
 ن آمدن توده مردم است."بمیدا
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در امتداد منطقی چنین تحلیل عوامفریبانه 

حزب مزبور نیز درست  ای ست که راه حل  
و   منافع  مطابق  که  ست  حلی"  "راه  آن 

طبقه  و  امپریالیستی  محافل  خواست 

با ظاهر عوا آمریکا  در  تنظیم  حاکم  مفریبانه 
" است:    اگر   جنگ  ضد   جنبش شده 

 مردم  مقاومت  از  الفع  دفاع  در  جنبشی
  روسیه   دولت  نظامی   متهاج  علیه  اوکراین، 

  جنگی   جنایت  جرم  به  پوتین   محاکمه  و
  حرکتی  نباشد،   اوکراین  مردم  یهعل

 )همانجا(  " . است  سترون و پاسیوستی

 
و  ها  اعالمیه  در  مواقع  برخی  در  البته 

این   نفی  مواضع  و  ناتو"  "انحالل  از  حزب 
ه بر  لطرای اعمال ستالش "یک درصدیها" ب

مردم اوکراین سخنانی گفته می شود که 

محافل   از  برخی  برای  حتی  اوال  آنها  بیان 
حاکم   بر  طبقه  حاکم  داران  سرمایه  یعنی 

به -غرب   حمله  تیز  نوک  گرفتن  شرط    به 
پوتین   سمت  شخص  و  قابل    -روسیه  نیز 

نیا در مقایسه با حجم  تحمل می باشد و ثا
امپ پرو  نیروی  این  غرب آتشباری    ریالیست 

ناچیز ب متحدین،  و  آمریکا  روسی  رقبای  ه 

پشتیبانی   الپوشانی  آن  از  هدف  و  است 
غر  امپریالیستهای  از  جریان  این  بی  آشکار 

شان   روسی  رقبای  مقابل  در  آمریکا  بویژه 
 است.  

   

بدون شک با جزییات بیشتری می توان به 
ایی مواضع نیروهای نامبرده در باال اوج رسو

ج قبال  پرددر  اوکراین  جنگ  اخ نگ  اما  ت. 
نیروهای   تمام  برای  دیگری  بستر  کنونی 

واقعا انقالبی و مدافع طبقه کارگر است تا  

های شعله  ورای  جنگ    از  این  خانمانسوز 
و واقعی  تعالیم  صحت  بر  دیگر  غنی    بار 

لنینیستی تاکید کنند و برای    -مارکسیست
که    توده دهند  توضیح  وضعیت جنگی  ها 

اجتنا  نتیجه  گنکنونی  ناپذیر  دگی  دیب 
قرار   و  جهانی  داری  سرمایه  نظام 

آخرین   در  مرگ  آستانه  در  آن  گرفتن 

می   امپریالیسم  یعنی  خود  مرحله 

در چنین وضعیتی است    باشد. درست 
بزرگترین   قدرتهای  که در چارچوب آن، 

انداز   چشم  مشاهده  با  امپریالیستی 
برای تجدید تقسیم    احتضار این نظام، 

و   حفظ  جهت  در  گسترش  جهان 

جنگ  و  سلطه   به  خود  بازارهای 
متوسل می شوند. جنگ با همه ابعاد  

نقاط   در  ها  توده  برای  بارش  فاجعه 
راه از  یکی  جهان  تداوم    مختلف  های 

که   است  داری  سرمایه  نظام  بقای 
نظام  امپریا بقای  تداوم  برای  لیستها 

استثاین   و  آن    مارگرانهاهریمنی  به 

 . تکیه می کنند
 

ن  اوکراین  در  بار  فاجعه  جنگ  ه  جنگ  یک 
ا جنگ  یک  بلکه  که  عادالنه  ست  رتجاعی 

چه  را  گلوله  اولین  که  این  به  توجه  بدون 

چرا   و  چون  بدون  باید  کرده  شلیک  کسی 
محکوم گردد و طرفین واقعی این جنگ که 

آمریکا  ام و  روس  متحدینش  پریالیستهای  و 
با باشند  هیچ می  بدون  پرده   ید  گونه 

تنها  شوند.  معرفی  مردم  به  پوشی 
جنگ  اینیروه این  ماهیت  فهم  به  قادر  ی 

اتخاذ   نتیجه  در  و  ناعادالنه  و  ارتجاعی 

مردمی در قبال آن خواهند بود که    موضعی
لنینیستی و    -با اتکاء بر اصول مارکسیست

قانونبن  به  درک  کنونی  جهانی  نظام  دیهای 
ند. جنگ در اکراین و  تحلیل این جنگ بپرداز

د به  آن  از  ناشی  بزرگ  ماهیت  بحران  لیل 

ریالیستی و ارتجاعی اش و منافع کوتاه مپا
فاقد   درگیر،  طرفهای  مدت  دراز  و  مدت 

هر   از  مردمی  و  مترقی  عنصر  کوچکترین 
است.ط آن  تحت   رف  که  جهانی  در 

امپریا در  استیالی نظام  و  دارد  قرار  لیستی 

اقتص ناپذیر  و سیاسی  بحرانهای عالج  ادی 
ه  و اجتماعی غوطه می خورد، در جهانی ک

تنها با به راه انداختن جنگهای    اناستثمارگر
و  مولده  نیروهای  نابودی  و  اهریمنی 

و   توده های محروم  و  کارگر  سرکوب طبقه 
پا ادعایی  با  "ارزشهای"  آشکار  کردن  یمال 

قاد تعویق  نظام خویش  و  بحرانها  به مهار  ر 

خ نظام  باشند،  اضمحالل محتوم  ویش می 

"آنقدر باروت انبار شده که  به قول لنین   
به    ]-یازودر  دی-[ خود  به  خود  تفنگها 

افتاد!" خواهند  و    -)لنین  شلیک  جنگ 
نفرت    انقالب(. جنگ  شرایطی  چنین  در 

اکراین   کنونی  یعنی  انگیز  فرجامی  هر  با 

موق  صلح  برقراری  طرفین  حتی  بین  ت 
نها و اصلی، مبین و نشانه ای از وقوع بحرا

تر گسترده  و  ناپذیر  اجتناب  آینده    جنگهای 
کا طبقه  تحترگعلیه  خلقهای  و  ستم    ر 

 تمام دنیا می باشد. 
 

طرفداران  و  سیاسی  نیروهای  نتیجه  در 

عبث   تالش  جای  به  کارگر  طبقه  واقعی 
این   طرفهای  از  یکی  در  متحد  یافتن  برای 

های  راه  دنبال  به  باید  ارتجاعی  جنگ 
طبق بسیج  و  تمام سازماندهی  و  کارگر  ه 

این   طرفین  نابودی  منظور  به  متحدینش 

اص و  داری  والجنگ  سرمایه  نظام   
مولد   که  جنگهاست  امپریالیستی  این 

 بگردند.  
 

کمونیستهای در تمام کشور ها باید در  
حول   ها  توده  بسیج  به  خود  توان  حد 

نه   افروزی،  جنگ  و  قطع جنگ  شعار  

و   شرق  امپریالیستهای  تجاوزگری  به 
"مرگ بر جنگ امپریالیستی" ،    غرب، و

بپرد کارگری!  انقالب  باد  این  ازنزنده  د. 
حال   در  و  طوالنی  است  ممکن  راه 

ن برخی  انتظار  از  دور  یروهای  حاضر 

بین می   را واقع  عافیت طلب که خود 
"پر   آنان  زعم  به  یا  و  بوده  خوانند 

بینانه   واقع  راه  تنها  اما  باشد،  هزینه" 
ح دهشتاک  وضع  از  رهائی  اکم  برای 

است. در همان حال در مقایسه با راه  

عاف  سترون  و  ثمر  این  یت  بی  طلبان، 
تر   هزینه  کم  و  تر  واقعی  تنها  نه  راه 

را بلکه  باشد  است  می  انقالبی  هی 
که در مقابل غلطیدن به ورطه خیانت  

ماشین   با  همراهی  و  کارگر  طبقه  به 
راهزنان کوچک   و  استثمارگران  جنگی 

زمینه که  جهانی  بزرگ  یا  های    و 

فراهم   را  جنگ  این  وقوع  و  پیدایش 
دارد.   قرار  اند  امر  در  کرده  واقعیت 

تنها در چنین مسیری ست که امکان  
ارتجا  جنگهای  مهیا  نابودی  عی 

خواهد شد و به قول لنین بدون شک  

سرمایه که  همه  "جنگی  داران 
کرده پا  به  پایان  کشورها  به  اند 

نخواهد رسید مگر با انقالب کارگران  
 داران". ین سرمایهعلیه ا

 
انقالبی حیات طبقه   در فقدان چنین 

خ  کارگر جهان  و  ستم  تحت  لقهای 

معنوی   و  مادی  فجایع  از  هیچگاه 
ج خطر  از  نظیر  ناشی  ناامنی  و  نگ 

افغانستان،   در  آمده  بوجود  شرایط 
و   لیبی، کریمه  عراق، سوریه، یمن، 

از   ناشی  که   ... و  اوکراین  باالخره 

سرمایه   نظام  وجود  و  داری  ذات 
ماند.   نخواهند  امان  در  است، 

که   امکانی  هر  با  در  بکوشیم 
سترش داریم به تسهیل راه انقالب  د

قید   از  کارگران  رهائی  جهت  در 

   مایه داران یاری رسانیم.سر 
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درود گرم  با  شما  ی  دوستان   به  و  رفقا 
  ، و تشکر از حضورتان در این جلسه گرامی،  

که   ای  مناسبت  جلسه  پنجاهمین  به 

شهادت  سالگ بنیارد  از  تن  گذاران  ندو 
مس رفقا  خلق،  فدائی  ود  عچریکهای 

جمعی دیگر    احمدزاده و عباس مفتاحی و  
یاران،   واقع  یعنی  از  فدائی  به  چریکهای 

 1پر مهرشان در اقلب  خلقی برپا شده که  

ای آماج گلوله ه  ،1350 ند سالاسف  12و  
گرفت قرار  شاه  رژیم  یادشون مأموران   .  

 . ادگرامی ب
 

کااه میگااه ، قطعه شعری داره  وملشا 
د آمااد ا"عاشق اعتراف را چنان بااه فریاا 

کااااااه وجااااااودش همااااااه بااااااانگی 

 شااعر  ایاان قطعااه ماان راسااتش شد"،
یعناای باارای ماان ایاان قطعااه  ،همیشااه

یااادآور نهایاات صااداقت و همیشه    شعر  
پااااااکی رفیاااااق بهاااااروز دهقاااااانی و 

شاااهادتش در زیااار شاااکنجه سااااواک 

چااه ایاان قطعااه و چااه . ولاای هسااتش
، شاااملو  یِ  دیگااه ماساایشااعرهای ح

بنیااان همه توصیفی شایسته از   واقعاً  
 چریکهااای فاادائیپایه گذاران    ذاران وگ

کاااه باااه راساااتی  اونهاااائی  -خلقاااه
پیشاهنگان راستین طبقه کارگر ایااران 

   .بودند

 
 12و  11رفقاااای کمونیسااات ماااا کاااه در  

اسفند با قدم های استوار به سوی میادان 
جاز رهاائی  ریفکا، واقعاا  ،تیر چیتگار رفتناد

هایچ   نداشتند.  کارگران و ستمدیدگان ایران

 اونهاا  .تاو سرشاان نباودگه جاز ایان  یچیز د
و پیوند صمیمانه شان باا تاوده   صدقنهایت  

آخاارین اون ناادن خوبااا  و  هااای دربنااد ایراناا
چریاک فادائی خلقام، من  "  :ن کهوسرودش

باا ایان یعنای آنهاا    ،جان مان فادای خلقام"

شااان را بااا  صاادق و پیونااد صاامیمانه ساارود
باااه نماااایش تاااوده هاااای دیگااار  کاااارگران و

 گذاشتند.
 

نجا الزم می بینم به طاور برجساته در ای  رد 
مورد رفیق عبااس مفتااحی چناد کلماه ای 

یکااای از بنیانگاااذاران  ایااان رفیاااق،بگااام. 

چریکهااای فاادائی خلااق بااود کااه متأساافانه 
. در حالی کاه موردش صحبت شدهکمتر در  

رفیاق منضابط نمونه ای از یاک   رفیق عباس
مانده در رأس چریکهای فادائی خلاق و ساز

از دانااش  اش برخااورداری لیاالده بااود و باا

 ی و قاادرت تبلیاات و تاارویج، درمارکسیساات
 مثال.تبحاار داشاات واقعااا  انقالبیااونجااذب 

دفعااه  کااه یااک  50رفیااق عباااس در سااال 
این بودناد   تعداد زیادی از انقالبیون خواستار

 ،بگیرناداط  ارتبابا چریکهای فدائی خلاق  که  

چندین قرار اجرا واقعا در اون روز ها هر روز   
تعاداد زیاادی از هام  کرد و از این طریق  یم

نقااش بااه مااا دیاادیم کااه رفقااائی کااه بعااداً 
از طریاق  ،سزائی در سازمان ما ایفاء کردند

بااه تشااکیالت چریکهااای فاادائی  ایاان رفیااق
   خلق وصل شدند.

 

یکی دیگه از کارهای برجسته رفیق عبااس 
قبال از تشاکیل چریکهاای  تاه،، البفتااحیم

یااک تحقیااق  نفاادائی خلااق، سااازمان داد
ایاان بااه بااود عیناای از روسااتاهای مارناادران 

دید واقعای از اثارات اصاالحات   خاطر که یک

. به دسات آوردارضی روی زندگی دهقانان  
ب و هام خیلای باا ارزش  هم این تحقیق    خ 

کااه از نقاااط مختلااف دیگااه تحقیقااات عیناای 
 آذربایجان صورت گرفات،در  خصوص    ایران به

حلیال واقاع ئاه تاار  برایشدند  پایه ای    اینها
بینانااااه و مارکسیسااااتی از طاااارف رفیااااق 

 مسعود احمدزاده.

 
افسانه ای رفیاق واقعا    از مقاومت  من دیگه

در زیار شاکنجه کاه حتای شاکنجه  عبااس
به تحسین واداشاته باود، یاا از   و همگرانش

 و رهنمونش نفر    23دگی او در دادگاه  ایستا

هماان   ،دساته جمعای سارودخواندن  برای  
 اونکاه تاوی  ق  لادائی خفاچریکهای  سرود  

قهرمانی ها و از خود از یا  ، و  خواندند  دادگاه
اینجا دیگاه فرصات   او  دیگه  گذشتگی های  

باه هار   .بکانمبه تفصیل صاحبت  نیست که  

و راهاش جااودان  ،ایان رفیاق د عزیزیا  حال  
 رهرو باد! پر

 
ود خصاایت رفیااق مسااعدر رابطه بااا ش

چااون فیلماای بساایار زیبااا و  ،احماادزاده
بااه  ،ه و در عین حال پر محتااوانهنرمندا

 پنجاااهمین سااالگرد شااهادت مناساابت

قنااوش ساار ، و به راستی ق  این رفیق  
تااا حاااال امیاادوارم شااما    که  -تهیه شده

من برای این     -ببینیدشیا    باشین  دیده
که بحااث طااوالنی نشااه در اینجااا فقااط 

در مااورد ایاان رفیااق را    طره  یکی دو خا

بساانده ماای می گویم و به همااین هااا  
 م.نک

 
 8بااا توجااه بااه ایاان کااه اون،  ولی قبل از   

ماای  نزدیکااه مااارش، روز جهااانی زن 

تحاات سااتم بااه زنااان  وایاان روز ر خااوام
و بگاام کااه  .گاامبایااران و جهااان تبریااک 

رزم زنااان تحاات سااتم مااا یقین دارم که  
خواهاااد در کناااار ماااردان تحااات ساااتم 

به ساالطه مردساااالری کااه در ونست  ت
ساالطه سیسااتم ایاان حااال حاضاار بااا 

رژیاام ننگااین جمهااوری   رمایه داری وس

، شااده  در هاام تنیاادهبا اینهااا    ،اسالمی
 پایان بده.  

 
، اول ایناو احمادزاده  مساعوددر مورد رفیاق  

بگم که برای من جالب بود کاه پاس از فارار 

وقتااای در جماااع رفقاااا شااایرین  ،از زنااادان
ن آل آقااا، فریاادون جعفااری، معاضااد، نسااتر

، مو حمید اشارف قارار گارفتحسن نوروزی  
رف هر باار از رفیاق دیدم که رفیق حمید اش

از او باه عناوان   ،احمدزاده صحبت مای کناه
ن سار تکاو بعد هام وکنه  یک نابغه یاد می

. می دیدمهم  وررفیق نوروزی  دادن و تأئید

باودش کاه در زنادان فقاط    خاودم البتاه    من 
کااه رفیااق مسااعود یکاای از  متوجااه شاادم

رهبران برجساته ساازمان ماا هساتش. در 
دان اوین، چند روز قبال از ایان کاه رفقاا را نز

مان به رند، به ما ) یعنی به مسلخ اعدام بب

( باا کاه اونجاا باودیم  تار دیگاهو دو رفیق دخ
صاحنه   واقعاا  .دنادرفیق مساعود مالقاات دا

بااه یاااد دارم. از  وهااای فرامااوش نشاادنی ر
دن دساات رفیااق بااا اشااتیاق جملااه فشاار

 یناشاکه  د و بعد متوجه شدن درد او  شدی

 .بود  شکنجه های وحشیانه اشاز 
 حساارت بارمااان بااه چهااره نگاااه بعااد 

نساااتیم وکاااه مااای د رفیاااق مساااعود
از مااا و از   اونااوبااه زودی  جالدان شاااه،  

اون ماااردم ایاااران خواهناااد گرفااات در 
مالقااات ماان از چگااونگی سااازماندهی 

از رفیااااق  چریکهاااای فااادائی خلاااق،

 دلاایلش هاام ایاان بااود کااه پرساایدم. 
 و  ه انقالب در ایرانار  زمانی که گروه ما،

 

 اشرف دهقانی 

ان های تئوری ی از بنی شرح  و مسعود احمدزاده قی رف

 چریکهای فدائی خلق   راهنمای ۀمسلحان ۀارز مب 
 

آیدتوضیح   می  زیر  در  که  آنچه  فدایی:  رفیق    پیام  سخنرانی  متن 

پنجاهمین سالگرد جان باختن رفیق کبیر    به مناسبت  اشرف دهقانی 

  2022  ارش ماه م  5می باشد که در تاریخ  مسعود احمدزاده و یارانش  
م در   این    ایراد شد.   هاوش  گار" در کالبانداتاق "بذرهای  پیام فدایی 

ویرایش   برخی  با  و  درآورده  نوشتار  به  گفتار  حالت  از  را  سخنرانی 
   .جزئی به نظر خوانندگان می رساندهای 
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مبااارزه مساالحانه به ضاارورت  کشف و   
کااه  گفاات، رفیااق بهااروز بااه ماان رسااید

ریختااه   حاال روابااط تشااکیالتی جدیاادی
هسته های سه نفره بااه   شده و قراره

اینااه کااه هاام  وجود بیاید که مزیت اش  

ق تااا رفیاا   2هر کس فقااط  
حاااال  را خواهااد شااناخت.

من ماای خواسااتم بیشااتر 
رفیااق ی  لاا و  نم.واز این بااد

مسعود در مقابل ساائوال 
کاام مکااث کاارد. یااک ماان 

انگااار کااه داشاات تعمااق 

ه جااوابی ماای کاارد کااه چاا 
. ماان گفااتم منظااورم بااده

هسااته هااای سااه نفااره 
یعنااااای مااااای  اسااااات.

خواساااتم بگااام کاااه مااان 

بااه دوناام. ماای چیزهااائی 
رفیااق مسااعود هاار حااال  

توضاایح داد اه کوتاا خیلاای 
قاابالً بااه  ،روابااط آره، :کااه

 صاااورت زنجیاااره ای باااود
بااا ولاای بعااد تغییاار کاارد و 

حالاات   ،تیم های سه نفره

 شخوشاااه ای باااه خاااود
بگرفاات.  متوجااه ماان  خاا 

در حضور ساااواکی هااا   رفیقشدم که  
 بیشااتر از ایاان توضاایح بااده.نمی خااواد  

دفعااه رفیااق یااک  موقع،  همین    ولی در

از   ،رخابا شادی و احساش افتمسعود  
حرکت قهرمانانه رفیق مجید احمدزاده 

موقاااع  مجیاااد ق. رفیااا باااه ماااا گفااات
در نارنجکشااو دسااتگیری تونسااته بااود 

منفجاار بکنااه کااه ماشین ساااواکی هااا  

منجر به کشااته شاادن یااک ساااواکی و 
 شااده بااود.  بقیااه  رعب و هراش شاادید

در اون ایاان بااود کااه  در  اهمیت موضوع  
ایاااان قبیاااال حرکاااات هااااای  ،مقطااااع

چریکهااااا،  یِ  جاعانهجسااااورانه و شاااا 
شااااادیداً باعاااااث تضاااااعیف روحیاااااه 

ی شااد و از طاارف ماا سرکوبگران شاااه  

یااک همچنااین  وقتاای خباارهاام دیگااه 
پخااش ماای مااردم در میااان کارهااائی 

تقویاات  ومردماا ارزاتی شااد، روحیااه مباا 
در   یک همچنین کااری    البتهکه    -  می کرد

یکی از اهداف تااکتیکی ساازمان   اون زمان،

 دائی خلاقِ ک فاچریایااد  به هر حاال    ما بود
 رفیااق مجیااد احماادزاده جسااور و شااجاع،

  !  باشه  یهمواره گرام
 

اعاادام بعااد از خاااطره دوم ، مربااوط بااه دوره 
 رفیاااق مساااعود و جمعااای از یااااران باااود.

 من   که  مدر زندان عمومی بود  اونموقع دیگه

خباردار شاادم کااه در روز قباال از اعاادام ایاان 
 .یک تظاهرات دولتی ترتیاب داده  رژیمرفقا،  

چون شاه در مجامع باین المللای، خودشاو 
 حااااال باااا ایااان  دماااوکرات جلاااوه مااای داد و

ی فادائی اعدام رفقاتظاهرات می خواست  

یعنااای ه خواسااات ماااردم  بگاااه کاااه ماااا رو
شنیدیم کاه   هم  ضمن   بعد  .جلوه بدهاینطور

اون  ،در بیااارون از زنااادان هااام رفقاااای ماااا 
لتاای رو بااا انفجااار بمااب هااای تظاااهرات دو

خباار  ش یااکبعااد ه انااد.هاام زد صااوتی بااه

حیارت آوری البتاه بسیار خوشحال کنناده و  

نسااتیم کاه در دادگاااه ودریافات کاردیم. د ور
خبرنگار خارجی بوده و رفیق   ،رفیق مسعود

ن دادگااه از اویک ساعت در بیش از  کبیر ما  
گان ایااران دفاااع کاارده دکااارگران و سااتمدی

در بیاارون از زناادان از ایاان اماار  هاام بعاادها

ه وقتی رفیق مسعود متوجاه مطلع شدم ک
 وشاژاکاتِ تن  ،برنگار خاارجی شادهخحضور  

برای   بدن سوخته از شکنجه شودر آورده و  

اینم افشای رژیم شاه به اونها نشون داده.  
ن زماان در واقعاه در هماوهماین    جالبه کاه

و   ه باودروزنامه های خارجی مانعکس شاد
ماثثری خیلای  در افشای رژیام شااه نقاش 

  ایفاء کرد.

 
ب سااخنرانی  حاااال کااه ازبگذاریااد  خاا 

 -صااحبت شاادرفیق مسعود در دادگاااه  
شااجاعت و خالقیاات ایاان نااه فقااط کااه 

بلکاااه ساااطح بااااالی ساااواد  رفیاااق
هاام نشااون داد، چنااد سیاساای اونااو 

 دانااش بساایار مااورددر هاام  کلمااه ای

ایاان موضااوع را   بگاام.این رفیق    وسیع  
البتااه ، کااه امااروز از این لحاااظ ماای گاام

رژیاام در    امااروز  چه در رژیم شاااه و چااه
بااه را  ایاان اتهااامجمهااوری اسااالمی 

بااه خاااطر گویااا کااه نااد نماای زچریکهااا 

ممنااوع بااودن کتابهااای مارکسیسااتی 
کتابهاااائی رو چریکهاااا یاااک همچناااین 

سااواد مارکسیسااتی   نخوانده بودنااد و  
یااا   ،ضااد انقالباای  افاارادِ   حاااال  .نداشتند  

بااه  ایاان تهمتااو غیر انقالبی به هر حال 
آثاااری ن متاارجم وشخودکه   انقالبیونی

االن ، زدند یااا  بودند  مارکس و انگلساز  

دو   ،. خود رفیق مسااعودمی زنندد  ندار
ویااگ   س بااه نااام هااای "لااودلاا اثر از انگ

فااویر بااا  و پایااان فلساافه کالساایک 
"منشااااا خاااانواده، کتاااابِ آلماااان" و 

ترجمااه   رو،  مالکیت خصوصی و دولت"

کرد. از ترجمه های دیگه این رفیق که 
"جنااگ چریکاای، ، ه یکاایشااناخته شااد

از چه گوآرا  و دو تااای دیگااه   یک روش"
در کتاب رژی هست  به انقالب کوبا  رتج

"مسااائلی در باااره اون یکی هم دبره و 

البته اون   .اینها را ترجمه کردهتز دبره"  
ب    هائی که تا به حال شناخته شده  خ 

هام ماای رفیااق ایان  ماا در کتااابِ حاااال تاازه 
 رکسیساتیامداناش  و عمق    وسعتتونیم  

معاصر تاریخ    اروپا و  به تاریخ  اوشراف  و حد اِ 
ایان گساتردگی آگااهی   همینطاور،  ، وناایر

در   از انقالبات و جنبش هاای انقالبای  رفیق

متوجااه ، وجهااان اقصاای نقاااط
چاون در ایان کتااب از بشیم.  

همه اون هاا کاد آورده شاده 
تجربیاتشاااون را ایااان رفیاااق 

سعی کرد در اختیاار دیگاران 
ینها را می تاونیم ه اهم  ذارهب

از ایان مان    حاالاونجا ببینیم   

   .مگذر  یموضوع م
 

یه موضوع دیگاه رو هام ولی  
اونهم اینه کاه   بگم.خوبه که  

قبااال از ایااان کاااه کتااااب 

مباااارزه مسااالحانه هااام 
اساااتراتژی هااام تاکتیاااک 

توساااط رفیاااق مساااعود 
نوشاااته بشاااه، چنااادین 

مقالااه در زمینااه ضاارورت 
از  ،مباااااارزه مساااااالحانه

نوشااته  اگون زوایااای گوناا 

مااورد و در گااروه بود  شده  
 نیا    .ه بودبحث قرار گرفت

مقالااه بااا  رفیق پویان در رابطه  واقعیتو   
 می دانید که مقالااه پویااان   که)خودش  

ضاارورت کااه  شاولااین مقالااه ای بااود

واقااع خیلی  به طور    -،مبارزه مسلحانه
 -دیااالکتیکی  دلنشااینِ بینانه و بااا روش  

در رفیاااق پویاااان  (شااادمطااارح  در اون 
ماهی "در اياان سااه  :شااته کااهاونجا نو

د، مااا گااذرمی  مقالااهایاان  که از نوشتن  

عماال مساالحانه را  دههااا بااار مشاای
ايم و طبعاااً هاار مورد بررسی قرار داده

ای بار برخورد نظراتمااان چیزهااای تااازه
 .  به ما آموخته است"

 
گااروه پویااان، مفتاااحی، " اساساااً در ببینیااد،

اتیااک حاااکم روابااط کااامالً دموکر "احماادزاده

وری کاه باه نظارات هماه اعضاا و بود. به طا
ا توجه می شاد و مطاالبی هحتی سمپات  

با تجربه نوشته می شد که از طرف رفقای  
باار  قاارار ماای گرفاات و رفقااا در اختیااار همااه

نظر مطارح شاده   ،به همین دلیل.  عکسش 

باه واقااع در کتااب رفیااق مساعود احماادزاده 
د. ی نظرات همه رفقای گروه ماا باوجمعبند

هم باز    ،پس از نوشته شدناین کتاب    ،تازه
من خودم فقا گذاشته شد.  ردر اختیار همه  

باا رفیاق احمادزاده رو ِی هاا دست نوشاته 
 49در همان تابساتان همراهی رفیق بهروز  

ایاان کتاااب، پااس از تأئیااد  در واقااع، خوناادم.

در نتیجاه همه رفقا انتشار بیرونی پیدا کرد  
ه هام اساتراتژی کتاب مبارزه مسالحاننباید  

، صرفا نظر یک شخص دونست  ا کتیک  هم ت
واقعاا اون توجاه باه  باا    ق احمدزادهیبلکه رف

لنینیسام  -از مارکسیسام  ی کاه  دید عمیق

 و این که واقعا یک نابغه بود تونستداشت  
 وحاث هاای صاورت گرفتاه در گاروه رهمه ب

و با توضیح و تشریح مسائل باا بکنه  تکمیل  
یکجا عرضاه   همه را    ،اونارو  دید علمی،یک  

ب  .  بکنه  قبه  همراه کتااب رفیااین کتاب  خ 
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باه واقاع مانیفسات هماه چریکهاای   ،پویان
 .شپایه گذار سازمان ما بود  فدائی خلقِ 

 
در ضاامن، وجااود روابااط دموکراتیااک و  

نظرخواهی و نظر دهاای در ایاان گااروه 

که همه رفقا نظر واحد و   شباعث شد
ون کااه واقعااا امنسااجمی پیاادا بکننااد. 

در کااه  باادونیمجالبااه م بااود و خیلی مه
قااای اولیااه فکااه خیلاای از ر 50سااال 

 ،های فدائی خلق دستگیر شاادندچریک
تعجااب آور خیلاای  برای زناادانیان قبلاای  

کااه ماای دیدنااد همااه چریکهااا  شبااود

از جامعااه و نظاار  دارنااد تحلیاال واحااد
در مااورد مبااارزه مساالحانه   ی همواحد

ن اوزناادانیان سیاساای    اینو  خ ب.  دارند
هااای دوره ماای دوننااد و مااتن دفاعیااه 

ص در وبااه خصاا در دادگاااه ماهااا هاام 

که   ،رائه نظر در مورد اصالحات ارضیا
 ضااوعمو  روی هماایندادگاااه    تومعموال  

می شد چون موضااوع جدیاادی   صحبت
ه که گواه این  همه اینها    ،بود اون موقع

نظرات منسجم و واحاادی رفقای اولیه  
 .  مور جامعها  داشتند روی

 

ب  بحااث اصاالی ماان امااروز حاااال  ،خاا 
مربوط  به نوآوری های رفیااق مسااعود 

حماادزاده، یااا بااه معناای دقیااق کلمااه، ا
دائی خلااق در نوآوری های چریکهای ف

کااه   جنبش کمونیستی ایران هسااتش

ماان در اینحااا بااه سااه مااورد اساساای 
 اشاره می کنم.

 
باااه کاااار بساااتن اسااالوب اول ماااورد 

مارکسیسااتی در تحلیاال جامعااه و بااه 

یل مشخص از شاارایط ن تحلت داددس
کاه در تحلیلای    .همشخص جامعااه ایراناا 

ن مساعود صاورت گرفات نشاو ط رفیاقستو
داده شااد کااه جامعااه ایااران بعااد از کودتااای 

بااه یااک  توسااط امپریالیساام انگلاایس  1299
بتبادیل شاد.    نومستعمرهجامعه   شاما   خا 

مااا شاااهد  ،کااه در جهااان حتماااً ماای دونیااد

یام. شکل یا سه نوع مساتعمره باوده اسه  
اولیاه کاه هماان  مستعمره قدیمی یاا  یکی  

ری را اشاغال مای وکشور اساتعمارگر کشا
 نتوساط ایاادی خاودش بار او  کنه و آشکارا

حکم می رونه. دوم نیماه مساتعمره کشور  

کااه در حااالی کااه حکوماات  نیمااه فئااودال –
معموالً چند امپریالیسام   فئودالی وجود داره

 ایاقتصادی و نظامی    رتقداون    با توجه به
ل اون حکوماات فئااودالیه دارناادکاا ، ، از قِباا 

باه یعنای    کانن.  ن مییتأممنافع خودشونو  
نیمه فئودال   -در شکل نیمه مستعمرهواقع  

یاق یعنای آمیختگای فیک ناوع ساازش و تل

بین سلطه فئودالی و سلطه امپریالیساتی 
 به وجود می آد. 

 
در شاکل نومساتعمره، باه قاول رفیاق   ولی

ی مااارپیچی "ساالطه امپریالیساات ،مسااعود

جامعاه ،  کاه در آنکناد  طی می    ارتکاملی  
ه اسات کرار جامعاه مساتعمرتنومستعمره  

منظاور ایناه منتهی در سطحی متکااملتر".  
سااالطه  ،امپریالیسااام ،کااه در ایااان شااکل

بار اون   تمامااً خودشو مثل کشور مستعمره  

شاکل منتها در یک    ؛اعمال می کنه  کشور  

راد به جای ایان کاه ایاادی و افایعنی  نوین.  
ای اداره کشور به خودشو مثل مستعمره بر

د ماای آسااتعمره، ل نومکدر شااکااار بگیااره، 
ن اوخااود بااومی ساالطه شااو توسااط افااراد 

رضاا  ایاراِن دورهحاال    کشور اعمال می کنه.

استعمار   بارزی ازخیلی  شاه، به واقع مثال  
دلاایلش هاام اینااه کااه چااون  .هسااتش  نااو

امپریالیساام انگلاایس بااا یااک کودتااا قاادرت 
گرفات ولای سی را به دسات خاودش  سیا

اسم  اکه ب دست رضا شاهاداره امور رو داد  
بیایااد و  ،هیاک حکومات ملیاکاه ماثال کااذب 

امپریالیساام انگلاایس سیاساات هااائی کااه 

 ای تأمین منافع خودش الزم می دونستبر
نیاد ومای دبه مرحله عمل در بیااره.    ورآنها  

 ، تولیااااد مساااالطدر اون زمان،شاااایوه کااااه 
ماانع از شایوه تولیاد ایان ولی   فئودالی بود.

چاون د.  ونومستعمره شدن جامعه ایاران نبا

که رضا شاه از راه هاای مختلاف و از دیدیم  
بااه فئااودال هااای نظااامی جملااه بااا حملااه 

 شاات و کشااتارک  بااه راه انااداختن محلاای و 
فئااودال هااا را تااابع اون همااه  ،هااای زیاااد

بااه ایاان ترتیااب پااس کاارد.  حکوماات مرکاازی
لی باااقی مونااد ولاای شاایوه تولیااد فئااودا

در  و لاای برچیااده شاادندحکوماات هااای مح

ته به حکومت وابس  فئودال ها،  مهه  نتیجه  
مرکازی   این حکومات  خود  که  مرکزی شدند

در  حااافظ منااافع امپریالیساام انگلاایس  هاام
   .شبود ایران

 

باار   وتاااریخ کشااورمونواقعااا  اگر ما  حاال  
فاکاات هااای اساش فاکت های عیناای  

بل انکارند اگر ای که دیگه غیر قا  عینی
کااه از میبیناایم دنبااال کناایم  جااوری اون 

بر جامعااه   این طرف،شاه به    ازمان رض

که   هامپریالیسماین    ،ایران، بر مردم ما
بااا توجااه بااه خوب البته  .حکم می رونه

از  ،تحااوالت دروناای خااود امپریالیسااتها
تغییراتااای صاااورت اون زماااان تاااا االن 

، ایاان یااا اون امپریالیساام از گرفتااه و 
 دهدرت بیشااتر یااا کمتاار برخااوردار شاا ق

وری جمهاا  درحاال مااثال به خصوص  .اند

فاکت های کامالً عیناای واقعا  اسالمی  
و مشخصی وجود داره که نشون ماای 

کاااری جااز واقعااا هاای     ،این رژیمکه  ده  

 وسیاست های امپریالیسااتی راین که  
 پیااادهچه در خود ایران و چه در منطقه 

. کنااه کااار دیگااه ای نماایواقعااا ، کنااهب
ارگاااان  ،فااادائی نشاااریه پیاااامِ ببینیاااد 

پاار از واقعااا ورد ماا در ایاان  ،سااازمان مااا

و   ،شهساات  زنااده  با فاکت هایمطلب  
گنجینااه ایااه کااه یااک از نظاار ماان واقعاااً 

کشور ما رو بااه سلطه امپریالیستها بر  
با فاکتهااا و دالئاال آشکار  و  ،  طور واضح

 .مختلف نشون میده
 

رفیاق یال تحلاز نتیجه عملی  حاال، چه    خ ب

کاه تضااد  ؟ ایان نتیجاه مسعود گرفتاه شاد
بااین خلاااق و ماااا تضاااد  ر جامعااهاصاالی د

حاال خلق هم که می گاوئیم امپریالیسمه.  
کااارگران، دهقانااان، خاارده بااورژوازی  یعناای

شاااهر و روساااتا(. در نتیجاااه تاااا سااالطه 

امپریالیساام از ایااران قطااع نشااه، مااردم مااا 
 تأکیاادروی رفاااه و آزادی رو نخواهنااد دیااد.  

درک این واقعیت که جامعه ما ،  که  کنممی  
از  هتها قااارار دارساااسااالطه امپریالیتحااات 

در برخورد ، چون  اهمیت اساسی برخورداره
 بااه مسااایل مختلااف سیاساای و اجتماااعی

مااارز کاااامالً  کاااه  ایااان باعاااث مااای شاااه

مشخصی بین برخورد کمونیستی یعنای از 
 موضع طبقه کارگر و برخورد خرده باورژوائی

   .کشیده بشهبه اصطالح    بورژوائییا 
 

های رمثال کشاو  ،اگر جامعه ما هام  ،ببینید

 انقاالب  اگر تاوی ایان جامعاه هام    ،ئیاروپا
به طاور و  دموکراتیک پیروز می شد،    -بورژوا

عمادتا  ماا، مشخص اگر انقالب مشاروطیت
و باه خصاوص  به دلیل دخالت امپریالیساتها

کااه اون موقااع فعااال بودنااد  یتدو امپریالساا

ایاان انقااالب  ،روس و انگلاایس م امپریالیساا
 نماای خااورد، در جامعااه مااا هاام شکساات

 ولایمی شد.  دموکراسی بورژوائی بر قرار  
باا   ،مردم ما از دوره رضا شاه باه ایان طارف

میاز روبارو شاده یک دیکتاتوری شدیداً قهر آ
رفقاای تئوریساین ماا ایان   اند. ایان واقعیتاو

ذاتاای  ،دیکتاااتوری :طااور بیااان کردنااد کااه

اساات. الیسم باار جامعااه م سلطه امپری
کااه شاایوه عااد هاام ببااه از دهااه چهاال 

در  هشااد رمایه داری مساالطساا تولیااد 
کااه   شاادمطرح  به طور مشخص    ایران  

روبناااااای سیساااااتم سااااارمایه داری 

 دیکتاااتوری شاادیداً و الزامااا   ،وابسااته
هر کساای البته      خ ب  وسیعاً قهرآمیزه.

کااه دلیاال ایاان مساااله   می تونااه ببینااه
مار و اسااتثشاادت چااون روشاانه . هاام 

غااارت ثااروت هااای مااردم مااا توسااط 
ه داران وابسااته یامپریالیستها و ساارما

جااز واقعااا بااه ارتجاااع آنقاادر زیاااده کااه 

 با وحشاایگری و ساارکوب خشااناینکه  
 نارضااایتی  به    نمی تونه  ،برخورد بکنه  

پاسااخ   مااردمو اعتراضات و مبارزات    ها
وحشاایگری   ونت  ویعنی ایاان خشاا   .بده

یسااتم ن سای  است،  حاصل این سلطه

 سرمایه داری که االن در ایران هست.
 

هام، در برخاورد باه   اساییدر حوزه س  خ ب
هم ما شاهد دو نوع برخورد    این دیکتاتوری،

هستیم. چریکهای در گذشته و هم در االن  

گفته و   ،فدائی خلق بر اساس تحلیل شون

هم می    ،امروز  گفته  که  شنویم  می 
اگر    اگهکه    شه نباشه،  ای  خامنه 

اگر اصال جمهوری  نباشه،  والیت فقیه 
سرنگو باسالمی  دموکراسی ن    شه، 
از . یعنی بدون دمی آود در ایران به وج
رفتن .    بین  حاکم  اقتصادی  سیسم 
دیکتاتورولی   از  تلقی  نوع  و  این  ی 

اون به  اگه  -  برخورد  نیروهای    حاال، 
بذاریمانقالبی    ضد کنار  میان    -را  در 

خلق،   صف  درون  یک  نیروهای  واقعا 
برخوردی   از  چنین  واقعیت انعکاسی 
ذاتی بورژوازیخ   دوگانگی  در    رده 
ما طرف   ،تشهس  جامعه  یک  از  که 

داری   سرمایه  سیستم  با  روزگارش 
پس هر ادعائی هم   -حاکم گره خورده

 -بکنه می خواد این سیستم بمونه  که
حاکم  دیکتاتوری  از  دیگه  طرف  از  و 

رنجه.    دیداً ش نتیجهدر  خواد    در  می 
دیکتاتوری  تسیس بدون  موجود  م 
 .همهاین یک تو خ بولی  -باشه
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ریشه این دیکتااتوری، سالطه چون می گن  
 امپریالیساااام و سیسااااتم ساااارمایه داری

حاکمه. پس برای رهائی از دیکتااتوری بایاد 
وناو ساوزند و از باین ا  و  دست به ریشه برد

بولاای باارد.  برخااورد دیگااه مااثال در دوره  خاا 

جاااه طلباای شاااه  وشاااه دلیاال دیکتاااتوری ر
ماای دونساات. و تصااورش ایاان بااود کااه اگاار 

ری هم در جامعه از باین شاه نباشه دیکتاتو
خاود د   نادرستی این برخاور  در حالیکه  میره.

 واقعیت نشون داد کاه شااه رفات، رژیماش 
سااالطه چاااون  یسااارنگون شاااد ولااا هااام

سیسااااتم ساااارمایه داری امپریالیساااام و 

دیکتاااتوری دیگااه ای  ،همچنااان باااقی مونااد
ایان حااال  )  این دیکتاتوری هم  .جاشو گرفت

 شااه(،توجااه ببایااد نکتااه مهمیااه کااه بهااش 
با   هم  این دیکتاتوری بعد از رژیم شاهیعنی  

 تر سرمایه داریره هر چه بیشرشد و سیط

نااان عخشاان تاار و  ،مااا در جامعااهوابسااته 
یعنی ربط داره ایان دو تاا تر شده.  گسیخته  

 با هم.
 

 می شنویم کاه گفتاه مای شاه  ،امروز هم
خامنه ای نباشاه، اگار والیات فقیاه   اگهکه  

نباشاااه، اگااار اصاااال جمهاااوری اساااالمی 

ساارنگون بشااه، دموکراساای در ایااران بااه 
 از بااین رفااتن دون ناای باا. یعدماای آوجااود 

ایاان نااوع ولاای سیساام اقتصااادی حاااکم . 
حااال،   -  و برخورد باه اوناز دیکتاتوری    تلقی

در   -را کنار باذاریمانقالبی    نیروهای ضد  اگه

واقعاا یاک میان نیروهاای درون صاف خلاق،  
واقعیاااات انعکاساااای از چنااااین برخااااوردی 

 خرده بورژوازی در جامعه مادوگانگی ذاتی   
ارش بااا طاارف روزگاا کااه از یااک ،هسااتش 

 -سیستم سارمایه داری حااکم گاره خاورده

دعائی هم که بکنه می خواد ایان اپس هر  
رف دیگااااه از و از طاااا -سیسااااتم بمونااااه

 در نتیجاهدر رنجاه.    دیداً شدیکتاتوری حاکم  
م موجود بادون دیکتااتوری تمی خواد سیس

بولای    -باشه و چناین   ایان یاک توهماه  خا 
ه رار بشاو برقا  ،که باشه  چیزی امکان نداره

 .یک همچنین چیزی

 
 یدر نظرات چریکهااا  وموضوع دوم حاال  

مربااوط کنم که  می  مطرح  فدائی خلق  
به چگونگی برخورد به ماشااین دولتاای 

 حاکمه.

 
 ببینید، از زمانی کااه در جامعااه بشااری

دولت به وجود آمده پشااتوانه اش   اصال
یک قدرت نظامی بوده، یعناای همیشه  

طبقااه شما نماای تونیااد    ،در طول تاریخ
نشاااون بدیاااد کاااه بااادون  روحااااکمی 

باشااه   هتونساات  ،داشتن نیروی نظامی

اعماااال  ، قااادرت سیاسااایدر جامعاااه
بااه قااول ، پشتوانه یااا ما  بکنه. در ایران 

سااتون فقاارات ساالطه  احمدزادهرفیق  
امپریالسااتی و ساارمایه داران حاااکم، 

نیااد همون طااور کااه ماای دوکه    ،ارتشه

ارتاااش اسااامش باااود در دوره شااااه 
بااه کااه آوردنااد و  و وقتی  شاهنشاهی  

ش دادنااد، جمهااوری اسااالمی تحااویل
ارتش جمهوری اسالمی.   داسمش ش

 .به واقع  یعنی همون ارتشه

 

باااه قاااول لناااین "مسااااله  ، اگاااهپاااس

موضااوع قاادرت  ،اساساای هاار انقااالب

 ،ماااپااس    خ ب"،  است  حاکمه در کشور
در بااین نیروهااای ماادعی اعتقاااد بااه 

دو نااوع ماای بیناایم کااه مارکسیساام 
ماای ساساای  بااه ایاان مسااأله ابرخورد  

در نوشاااته رفیاااق احمااادزاده،  . هشااا 
پرولتااری بااه ایاان صااورت و خط    دبرخور

در امر تسااخیر   :هستش که می پرسه

قدرت سیاسی چه چیزی تعیین کننااده 
کااه  جااواب ماای دهخااودش اساات و 

عماااده تااارین عامااال بقاااای سااالطه 
ارتاااش  ماااا، امپریالیساااتی در کشاااور

سااارکوبگره و البتاااه باااا ضاااامائمش. 

تسخیر قاادرت سیاساای   برای  ،اینبنابر
ا ایاان باا باید نقشه و راهی برای مقابله 

در کااه  -ارتااش و نااابودی اون داشاات 
همااان راه مبااارزه مساالحانه،  تئااوری

 تشکیل ارتش توده ایه.
 

پیشاهنگ انقالبای باا قادرت   ،در این تئوری

ای کاه  در ساد دیکتااتوری   خودش،  نظامی
بار هام باا شکاف ایجااد مای کناه و حاکمه  

، ساعی بین خلق و ضد خلق  ن قوادن توازز
وده لح شادن تاسابارای م  شرایطو  می کنه  

ها و سازماندهی اونها و در نهایت تشاکیل 

در  در همااان حااالکنااه. ب مهیااا ارتااش خلااق
و  آزاد ساازی منااطق ،چشم انداز ایان نظار

داره. وجاود    برپائی مناسبات ناوین در آنجاا،
کاه رفیاق احمادزاده  شبه همین دلیال باود

که مبارزه مسلحانه را نباید صارفا   د کردکیتأ
بلکااه بایااد در اقصاای  بااه شااهرکاارد محاادود 

مااورد ر  نقاااط ایااران ارگااان هااای ساارکوبگ

در مااورد بااه هاام  حمااالت نظااامی قاارار داد.
 50ِی دهاه  ماا در تجرباه    هم  زدن توازن قوا

اینکاه علیارغم  دیدیم که جنابش مسالحانه
شاارایط ولاای  درجااا زدخااوب در یااک مقطااع 

ایان را   به نفاع تاوده هاا تغییار داد.رزه را  مبا

باه   .ه چشام خودشاانباهمه واقعاا دیدناد  
تاا   نسات  مسااله ایناه کاه تو  ،عبارت دیگاه

حاادی تااوازن قااوا رو بااین رژیاام شاااه و تااوده 
 ه.به هم بزن  های مبارز ،

 

، مااا یبرخااوردچنااین در مقاباال ولاای حاااال 
ماای بیناایم   ور  نیروهای سیاساای چااپ

م شاااه و چااه رژیدر  باشه  که چه دیروز  
اساساااً ،  امروز در جمهااوری اسااالمی  

ماشااین   دازند کهه نمی پرلبه این مسأ

مااای  ه طاااوریچااا دولتااای ارتجااااع را 
و با چه نیروئی باید   بکننرد  خ    خواهند  

سااتون فقاارات قاادرت حاااکمو در هاام 
امااروز خیلاای هااا از ب، خاا  شکساات. 

اسااالمی صااحبت سرنگونی جمهااوری  
ولااای کاااه خیلااای خوباااه  ،مااای کااانن

وارد ایاان بحااث به طور جاادی  وقت  هیچ

 نماای شاان کااه چااه نقشااه ای باارای از
بین بااردن قاادرت نظااامی حاااکم یعناای 

ارتش و سپاه پاسداران و پلاایس و این  
اوناااا مااادعی  بسااایج و غیاااره دارناااد؟

مااثال دفاااع از طبقااه کااارگر  هستند کااه  

معلااوم حتی ایاان را هاام   ولیمی کنند  
طبقااه کااارگر بااا کاادام ماای کننااد کااه ن

ی ماای تونااه بااا نیااروی نیااروی نظااام 
مقابلااااه بکنااااه؟ و  نظااااامی دشاااامن

در چااه پروسااه ای  شاساسااا،ً خااود
 متشکل می شه؟

 

در میااان نیروهااای چااپ معمااوالً یااک البتااه 
کااه فرمااول کلیشااه ای مطاارح ماای شااه: 

اعتصاب عمومی و بعد قیام مسلحانه میگه  
نمای کانن کاه توده ای. ولی دیگاه روشان  

و چه تشکلی قاراره ایان اعتصااب عماومی  

در   ؟قیام مسلحانه توده ها را رهباری بکناه
م و تجربه قیام بهمن ه  دحالی که می دونن

نشون داد که اگار رهباری انقالبای در رأس 
ت مای ن قیام شکساوقیام توده ها نباشه  

توجااه موضااوع  بااه ایاان حاااال اگاار بااه خااوره. 

ینجاا هام جلاوه ماا در ابکنیم می بینیم که  
و مااای ای از نااااپیگیری خااارده باااورژوائی ر

 بینیم.
 

واقعیت اینه که رهبری انقالبای در ایاران در 
 -ه سیاسایجز پروسه مباارزبه  سه ای  وپر

تئاوری و کاال هام    ؛نظامی به وجود نمی آد

قیام ناگهانی تاوده هاا رو   ،مبارزه مسلحانه
راه پیروزی انقالب نمی دونه، و معتقده کاه 

پیروزی انقالب توده ها طی یک جناگ تاوده 
برای ایان ه دست می آد . و  ای دراز مدت ب

ل کبرای متشاو  راه مشخصی ر،  هم  منظور

قااه کااارگر و برخااوردار شاادن ایاان کااردن طب
 ،طبقااه از یااک نیااروی نظااامی قاباال اتکاااء

 مطرح می کنه.
 

در ماااورد حااااال  ماااندر هماااین رابطاااه 
ن نااااوآوری رفیااااق مسااااعود سااااومی

کااه البتااه   صااحبت ماای کاانم.احمدزاده  

 .ربط داره هم    به بحث قبلی  خ ب
 

باارای کمونیساات هااا  ماای دوناایم کااه
بقااه طدن به متشکل شدن  یاری رسون

 باارای  ،کارگر و تشکیل حزب این طبقااه

یااک   ،بشهتضمین    پیروزی انقالباینکه  
امر اساسی و کااامالً جاادی ایااه. مااا در 

خیلاای از نیروهااای   ایران شاااهدیم کااه
معمااوال از ضاارورت بااه اصااطالح چااپ، 

تشکیل حزب طبقه کارگر صااحبت ماای 

 باادون توجااه بااه شاارایطولاای ، دکنناا 

 یااک یروهااای چااپ معمااوالً در میااان ن
کاه فرمول کلیشه ای مطرح می شه:  

اعتصاااب عمااومی و بعااد قیااام میگااه 
. ولای دیگاه روشان مسلحانه توده ای

نمی کنن کاه چاه تشاکلی قاراره ایان 
اعتصاااب عمااومی و قیااام مساالحانه 

در حاالی کاه   ؟ توده ها را رهبری بکناه
ماای دوننااد و تجربااه قیااام بهماان هاام 

نقالبای در اگار رهباری ا  کاه  نشون داد
ن قیااام اویااام تااوده هااا نباشااه رأش ق
 به ایانحاال اگر به  ت می خوره.  شکس
ما در بینیم که توجه بکنیم می موضوع 

ینجا هام جلاوه ای از نااپیگیری خارده ا
واقعیات ایناه  بورژوائی رو مای بینایم.

که رهبری انقالبی در ایران در پروساه 
 -ه سیاساایجااز پروسااه مبااارزبااه ای 
م و کااال هاا ؛نماای آدامی بااه وجااود نظاا

قیام ناگهاانی   ،تئوری مبارزه مسلحانه
تااوده هااا رو راه پیااروزی انقااالب نماای 

تقده که پیروزی انقالب توده دونه، و مع
ها طی یک جنگ توده ای دراز مدت به 

 دست می آد .
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کم کااه ادیکتاتوری شدیداً قهر آمیااز حاا  
ب از طریااق همااه ماای بیننااد کااه  خاا 

اعتصااااب و مباااارزه مساااالمت آمیاااز، 
نماای   طبقه کارگر  کردن  تشکل  امکان م 

روی دساات لنااین کپاای باارداری  ازده، 

 می کنن و همان راهی رو باارای ایااران 
تجااویز ماای کننااد کااه در روساایه طاای 

اگاار باارای  الی کااهر حاا . ده بااودشااد
امکااان ایاان کمونیساات هااا در روساایه 

بااه میااان کااه برونااد  ود داشت  جواقعا و
و مااثالً بکنند متشکل اونها را  کارگران و  

نااه در انتخاب بین این یااا آن کارخوین  لن

توصاایه ماای کنااه کااه ترجیحاااً بریااد بااه 
ن صاانعتی، ولاای در ایااران میان کااارگرا

 امکانیانتخاب و  ن  چنییک هم  اساساً  
امااروز  و  در زمااان شاااه   نداشاات  ودوج

شاااهدیم ان  ماا خودامااروز    ما  نداره.هم  

در جریاااان حااااال خاااود کاااارگران کاااه 
واقعااا  ،مبااارزات اعتصااابی خودشااون 

هائی که می کنند علیرغم همه تالش  
بااا زناادان و اون تالشااها همااه اش کااه 

و بازداشااات و کلااای تهدیاااد شاااکنجه 
نتونسااته انااد هاام  همراه هسااتش باااز  

باااارای صاااانفی  شااااکلیااااک تحتاااای 

بمونااه بااه   حاال  ،رندبوجود بیاخودشون  
یااااک ارزات اعتصااااابی باااا م ایاااان کااااه 

شرایطی بااه وجااود بیاااره کااه کااارگران 
بتوننااااد در ارگااااان سیاساااای شااااون 

در زمااان شاااه هاام در  متشااکل بشاان!

 چنین وضعی وجود داشت.یک  اساس  
 

ب،   ، ناوآوری با توجه باه چناین شارایطی خ 
ت حاا ت :رفیااق مسااعود اینااه کااه ماای گااه

طبقه کارگر دیکتاتوری در ایران  سلطه  

ی بلکااه در رنااه در یااک جناابش کااارگ
مبااارزه مساالحانه تااوده ای،   جریان یک

خودآگاااهی طبقاااتی و امکااان تشااکل 
پیاادا ماای کنااه و شاارایط ایجاااد حاازب 

تااو ایاان  طبقااه کااارگر بااه وجااود ماای آد
مبااارزه   مطابق این نظاار،  پس  .  پروسه

در حااالی کااه در جهاات مساالح کااردن 

تشااکیل ارتااش خلااق پاایش و    هااا  توده
 نباای بااه هاام زدن تااوازن قااوا، بااا میااره

 انقااالب و ضااد انقااالب، شاارایطو  نیروی  
بردن آگاااهی سوسیالیسااتی بااه برای  

متشااکل شاادن طبقااه میان کااارگران و  

فااراهم ماای کنااه. بااه ایاان  کااارگر هاام
خاطره کااه رفیااق مسااعود مطاارح کاارد 

  "تشاااکیل ارتاااش خلاااق متنااااظر :کاااه
 ه کااارگر".طبقاا است بااا تشااکیل حاازب  

چطااور اماار می بینیم که در این تئااوری 
نظااامی در هاام ادغااام ر  ماا سیاسی و ا

مبااارزه . و ماای بیناایم کااه ماای شااه

چریکهااای فاادائی مسلحانه مورد نظاار  
کااار  یعناای ،نظامیااه -خلااق، سیاساای

 سیاسااای و نظاااامی باااا هااام عجاااین
 جاااادائی ناپااااذیراز هاااام و  هسااااتند 

 .هستند

 
ماا از ان  با توجه به این کاه ساازم  خ بولی  

تئوری مبارزه مسلحانه باز کامل  پیاده کردن  
وز در رابطااه بااا پروسااه تشااکیل ماارا ،ناادمو

تجربااه  ،حاازب طبقااه کااارگر وارتااش خلااق 

چریکهااای کااه مربااوط بااه خااود مشخصاای 

وجود نداره. ولی ما پاس باشه  فدائی خلق  
 واز قیام بهمن، جنبش مسلحانه تاوده ای ر

 داشااتیم کااه بااه روشاانی در در کردسااتان

نشاون   ویختگی کار سیاسی و نظاامی رآم
 داد. 

 
کردسااتان صاارفا کااار رزه در اکااار مباا ،ببینیااد

نظااامی و جنگیاادن نبااود، بلکااه بااا پشااتوانه 

کااار  مبااارزه مساالحانه، در میااان تااوده هااا
. "جولااااه انجااااام ماااای شااااد ،سیاساااای

ایان  .ردیاهیاک اصاطالح ک  این  سیاسی" که
بردن آگااهی باه میاان برای  جوله سیاسی  

اگار پاس  یعنای  صورت می گرفات.    ها  هتود
در ه  نایم کایمی ببه این مساله توجه کنیم  

رد نشااو جناابش  ن داده شااد کااه در خلااق کاا 

پرتو جنبش مسالحانه امکاان باردن آگااهی 
انقالبی باه میاان تاوده هاا باه طاور کلای و 

آگاهی سوسیالیستی به میان کارگران باه 
و همینطاور متشاکل   ؛و جود داره  اخصطور  

هاااای صاااانفی و رگااااان ار د کاااردن اونهاااا

تأئیادی بار واقعاا  ا  . همه ایناسیاسی شون
مسااعود احماادزاده و  سااتی نظاار رفیااقرد

همااه رفقااای پایااه گااذار چریکهااای فاادائی 
 خلقه.

 
 امیاادوارم کااه خسااته نشااده باشااید  حاااال،

 مهام بپاردازبه یک موضوع دیگار اجازه بدید  

 کاااه چریکهاااای فااادائی خلاااقاون ایناااه  و
ه عناوان هام ه بابه مبارزه مسلحانچطوری  

و در  هااام اساااتراتژی رسااایدندو تاکتیاااک 
 قی افتاد؟اتفا چه  ،پروسه

 

در اوضاااعی کااه بااه قااول رفیااق پویااان "دو 
مطلق" بر ذهن تاوده هاا حااکم باود. یعنای 

تااوده هااا ضااعف خودشااونو مطلااق و قاادرت 
دند، ق تصور می کرلدشمنان شونو هم مط

 کاه شاین مساأله مطارح شاد  ،آغاز  اون  در

روحیه اینکه  دو مطلق و  این  برای شکستن  
رزاتی و اتسلیم طلبی توده ها به روحیه مبا

مسالحانه   به طور، باید  بشهتبدیل    انقالبی
مباارزه مسالحانه  به این معنا که  ؛تبلیت کرد

. داشاته باشاهسرشت تبلیغی  در آغاز باید
رفیق پویاان بعادها باه صاورت   بدیعاین نظر  

"تبلیات مسالحانه" خاط    در تز یا  مسخ شده

توضیح می دهم، ماورد   در موردشبته  لاکه  
 استفاده قرار گرفت.  

 
خااب حاااال کااه مساااله ایاان شااکلی مطاارح 

، گاروه پویاان"رفقاای متشاکل در شده باود 

کااه   بااا دیااد عمیقاای" مفتاااحی، احماادزاده
بارای   رو  سائوالایان  ،  داشاتند  روی مسائل

مطاارح کردنااد کااه مااا بااه طااور خودشااون 
 م؟ وبکنای  باید تبلیات  چه چیزی رومسلحانه  

وقتی به این سوال بطور مسائوالنه برخاورد 
نتیجااه رساایدند کااه همااه  ایاان  بااهکردنااد 

مسئله بر سر کشاندن توده هاا باه صاحنه 

و سازماندهی اونا بارای باه مبارزه و بسیج  
باارای ایاان ابراین . بنااهندن انقالبااثماار رسااو

مبااارزه را تبلیاات  راه اصاالیمااا بایااد ، منظااور
باادهیم بااه نشااان یعناای ایاان راه را  بکناایم.

باا پیماودن ایان راه مای   اتوده هاا کاه شام

ی به اصاطالح باه پیاروزی برساید. ولا  توانید
ب راه اصاالی مبااارزه در شاارایط جامعااه  خاا 

 ایران چه بود؟
 

که پایه مبارزه مسلحانه هم   شدر اینجا بود
در ایاان  اسااتراتژی هاام تاکتیااک ریختااه شااد

تئااوری مااا بااا دو وجااه از مبااارزه مساالحانه 

کاه در   . یکای وجاه تااکتیکیهساتیمروبرو  
 نایعینشاون باده،    مای خواسات  50سال  

هم می خواست راه مباارزه را باه تاوده هاا 
 جو یاأس و تسالیم طلباینشان بده و هم  

را می خواست از باین که اون موقع بود اون 

مسلمه که مبارزه مسلحانه به مثاباه ه.  ببر
وظاایف  بسته باه شارایط مای توناهتاکتیک  

برای و    به عهده بگیره  وروتی  مختلف و متفا
ناه کاه ر ایومنظا. اهداف متفاوت به کاار باره

تماام مبارزه باه صاورت مسالحانه در    شکل

 .باه عناوان شاکلبااقی مای موناه    پروسه
مای تونناد هدفهای تاکتیکی  وظایف و  ولی  

در ضاامن بااه  .بااا هاام فاارق داشااته باشااند
همااان صااورتی کااه رفیااق احماادزاده تأکیااد 

 روش هاای  هاا وشکل    کرده در این تئوری،
 باه کاار گرفتاه مای شان وهم  دیگه مبارزه  

نقالبی از اعتصابات کارگری گرفته تا وی ارنی

تظاااهرات دانشااجوئی و کااالً از هاار مبااارزه  
حتی اگار حاال هر شکلی که دارند    هاتوده  

هام  فردی هم باشاه، ماثالً شاعار نویسای
یعنی هر مبارزه ای که واقعا توده ها ،  باشه

پشاتیبانی مای کناه و تاا ا   ز آنهامی کنند ا

کت هام رکه ممکناه در اونهاا شاهم  جائی  
مبارزه مسلحانه تنهاا شاکل می کنه. چون  

ببینید توجه بشه تنها شاکل   .مبارزه نیست
بلکااه شااکل اصاالی مبااارزه مبااارزه نیساات 

   رهائی خلقه.  تنها راهیعنی  است،  
 

ب،  مساائله  ،در وجااه اسااتراتژیکیخاا 

هااای چریک  رد نظاارمبارزه مساالحانه مااو
، در هم شکسااتن ماشااین لقفدائی خ

 رابطااهیاان ادولتاای هسااتش. پااس در 
متشااکل کااردن طبقااه کااارگر، بساایج 

گ خلق علیااه ضااد توده ها، پیشبرد جن

خلق، ایجاد ارتش خلق برای مقابله بااا 
 ن مطرحااه.اوارتش ضد خلق و نابودی  

واقعا چقاادر می بینیم که    ترتیببه این  
قااالب به صورت روشن و منسجم راه ان

تئوری مبااارزه مساالحانه، این  در      ایران 

 .هستش  شنورآشکار و کامالً  

کاااار مباااارزه در کردساااتان صااارفا کاااار 

نظاااامی و جنگیااادن نباااود، بلکاااه باااا 

یااان ساالحانه، در مه مپشااتوانه مبااارز

. انجام مای شاد  ،سیاسی  کار  توده ها

یاک اصاطالح ایان    "جوله سیاسی" که

باردن بارای  این جوله سیاسای    .ردیهک  

صاورت مای   هاا  هآگاهی باه میاان تاود

اگار باه ایان مسااله پاس  یعنی  گرفت.  

 در جناابشماای بیناایم کااه توجااه کناایم 

ن داده شاد کاه در پرتاو خلق ک رد نشاو

دن آگااهی بار  جنبش مسالحانه امکاان

ده ها به طور کلی و البی به میان توانق

آگاااااهی سوسیالیسااااتی بااااه میااااان 

و  ؛و جاود داره اخاصکاارگران باه طاور 

رگاان در ا  همینطور متشکل کردن اونها

. همااه هااای صاانفی و سیاساای شااون

تأئیدی بر درستی نظر رفیاق واقعا  ا  این

مسعود احمادزاده و هماه رفقاای پایاه 

 قه.گذار چریکهای فدائی خل
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اساتراتژیکی وجاه  همانطور که اشاره کردم  
معموالً از طرف مخالفین یا   مبارزه مسلحانه

خودشاونو منتساب باه فادائی کسانی کاه  
قااادر بااه درک عمااق ایاان ماای کننااد ولاای 

تئوری نیستند، مورد توجه قرار نمای گیاره، 

مباااارزه مسااالحانه ی شاااه و ساااعی مااا
چریکهای فدائی خلاق در حاد یاک تاکتیاک، 

ختناااق و امیااد نهاام باارای شکسااتن جااو اوا
حاال ایان بحاث   دادن به مردم معرفی بشه.

پااس از  درک نادرساات،را بکاانم کااه همااین 
سااال از آغاااز مبااارزه  3یااا  2گذشاات حاادود 

بااا تئااوری کااار  ، همااراهمساالحانه، در زناادان

م ای دوباااه مثاباااه پااا صااانفی -سیاسااای
 "خااط "تبلیاات مساالحانه جناابش، بااا عنااوان

 ریکهاای فادائی خلاقچعلیه خاط رهنماون  
لحانه هم اساتراتژی هام یعنی "مبارزه مس

م شااد و  لاا  در اواخاار متأساافانه تاکتیااک"، ع 

و بااه  بااه سااازمان مااا راه یافاات 53سااال 
 مد.اومرحله عمل در 

 
با نام بردن از   ،به خاطر این که امروز برخی 

دفاااع ماای کاانن و ایاان خااط  زارفیااق جزناای 
 یِ  همچنااان علیااه تئااوری مبااارزه مساالحانه

در مان  مورد قبول ما سم پاشی می کانن،  

مای   ایان خاطبه معرفای    کوتاه  یخیلاینجا  
 پردازم.

 
خط "تبلیغ مسلحانه"، مبلغ این   ،ببینید

 –  بااه انجااام کااار سیاساایبود که بایااد  

و از این طریق توده ها   پرداخت  صنفی
و ماای اندهی کاارد. م زرو بساایج و سااا

) "دو مطلااق" چااون گفااتش کااه خااب 
د بحااث مطلااق مااور همااان دویعناای 

در ذهاان تااوده هااا وجااود   رفیق پویااان(

باید تبلیغ مسلحانه هم کاارد   پس  داره،
ایجاااد جااو مبااارزاتی  تا در بین توده هااا  

سن توجه توده ها بااه سااوی بشه و ح  
همااانطور پااس  .  پیشاهنگ جلااب بشااه

 کار اساساای  در این خط،که می بینید  
ایااه بااا  صاانفی -به واقااع کااار سیاساای

 حانه".  لچاشنی "تبلیغ مس

 
چنااد ایااراد  ،امااا بااه ایاان خااط یااا تئااوری

اساسی وارده. اول و واضح تر از همه 
این که با توجااه بااه شاارایط دیکتاااتوری 

که در کشور ما ماهیتاً امپریالیسااتی و 

شدیداً قهرآمیزه، اساسا از طریااق کااار 
زمااان   ه، درشاا نمی    صنفی  -سیاسی  

 شاه هم نمی شد  و االن هاام نمیشااه
از ایاان رو  ه هااای دیگااه  دکارگران یااا تااو

 .شسااازماندهی کاارد طریااق بساایج و
راه سیاساای ن  این همو  یعنی در واقع

که سااالهای مدیااد ورشکسااتگی   کاریه

خودشااو نشااون داده بااود و چریکهااای 
بااا داشااتن تجربااه در هاام  فدائی خلااق  

رد کاارده     و  آگاهانه ایاان خطاا   ،این مورد
رفقا صمد که    می دونیدبینید حتما  ب  بودند.

بهروز دهقانی و کاظم سعادتی،   وبهرنگی  

تشااکیل چریکهااای فاادائی خلااق،  قباال از
سالها به هر تالشای در ایان جهات دسات 

هاام در  زده بودنااد. همینطااور رفقااای دیگااه
رابطاااه باااا کاااارگران و در روساااتا در میاااان 

اً صاارفبودنااد بااه کااار  هدهقانااان سااعی کاارد

ولای در تجرباه غیار   .سیاسی دست بزنناد

به طور کاامالً عینای   وعملی بودن این کار ر
و درک واقعا با چشم خودشون دیاده بودناد  

 تبلیاات مساالحانهکاارده بودنااد. البتااه در خااط 

ایاان هاام در میااان بااود  ساالحهچااون پااای ا
در ظااهر توجیاه ،    شیوه "سیاسای کااری"

می شاد و  گمراه کنندهبه واقع      ومی شد  
 .  بود

 

با پیش کشیدن "پاای دوم   در این خط،  خ ب
شااخه ای   سیاسای  -فینصاکار  ،  جنبش"

می شه. حتی باه مطرح  جدا از کار نظامی  
 واحاد  نظامیِ   –جای یک سازمان سیاسی  

 انتظاارایان   -اگر به این تئوری توجه بکنیم  -
 در بطان ایان تئاوری هساتیعنی  هستش  

یک ساازمان بارای کارهاای سیاسای و   که

 ایا)  ی نظاامیزمان هم بارای کارهااایک س
یعنای  د بیاد.وبه وج  (تبلیت مسلحانههمون  

 -سیاساایدرساات متضاااد بااا خااط مبااارزه 
مااورد نظاار چریکهااای فاادائی خلااق  نظااامی

  .ما  پایه گذار سازمان

 
تفاوت واقعا یک  از جنبه هدف سیاسی هم  

 و خاطِ   "تبلیات مسالحانه"  اساسی بین خط
م تااا هاامبااارزه مساالحانه هاام اسااتراتژی "

خیلای   جاامان در این  وجاود داره. کاه  "کتیک
باه ای از اون اشاااره ماای نجیااک بااه  کوتااه 

 کنم.

 
بسااایج و هماااانطو کاااه مااای دونیاااد، 

سااازماندهی تااوده هااا ماای تونااه بااه 
صاااورت  یمنظااور و هااادفهای مختلفاا 

حاااال ماان دیگااه زیاااد نماای روم  بگیااره.

مااثالً در تئااوری  .توضاایح دهاام ویاااتجزئ
هااا بساایج و  مبااارزه مساالحانه، تااوده

ساااازماندهی مااای شااان تاااا ماشاااین 
بگاارش  ساارکو یبا همه ابزارهادولتی  

در هاام بشااکنند و بااا رهبااری طبقااه  ور

تضاامین   کارگر متشکل، پیروزی انقالب  
 ،"تبلیااغ مساالحانه"در خااط    ولیبکنند.  

بااا انجااام کااار کااه  شایاان بااود فهااد
تااوده هااا بساایج و ، صاانفی - سیاساای

تحاات  ورژیاام ر کااهشاان بسااازماندهی 
تااا شاااه حاضاار بااه  ار قاارار باادن شاا ف

و   هبرقراری دموکراسی در جامعه بشاا 
اصرار کرد که دیکتاااتوری بکنااه   اگر هم

این کار را نکرد سرنگون بشه. چااون   و  
تصور این بود که دلیل دیکتاتوری، جاااه 

بااه همااین خاااطر هاام  طلباای شاااهه.

که نبرد با دیکتاااتوری   شگفته می شد
 "شااعار اسااتراتژیک جناابش"شاه بایااد  

، ماهیتاااً خطکه این    واضحه  خ بباشه.  
خااط  مقاباالِ  ردبااود و خاارده بااورژوائی 

قاارار  چریکهااای فاادائی خلااقپرولتااری 
خااارده  حااااال چااارا مااای گااام .داشااات

اسااتراتژی   ،این خااط  که  چون   بورژوائیه

خودشااو از بااین بااردن دیکتاااتوری قاارار 
ماای داد و نااه از بااین بااردن سیسااتم 

سااارمایه داری حااااکم و قطاااع نفاااوذ 
 ایران.در  لیست ها اامپری

 

کااه  کااه شااد ، از ایاان بحااث هااائیحاااال
از ایان بحاث ،  نشده باشیدرم خسته  اامیدو

 چه درسی برای امروز می شاه گرفات؟ها  
 حاال به این بپردازیم.

 
ما می دونیم که نظرات رفقاا پویاان و د  ببینی

احمدزاده در سالهائی کاه رهنماون حرکات 

 یشاکوفائ  واقعااً   چریکهای فدائی خلق بود
در جنبش به وجاود آورد. کاالً تئاوری مباارزه 

 -ارکسیسااامخاااالق م قانطباااا ،مسااالحانه
لنینیساام در شاارایط ساالطه ساارمایه داری 

واقعیاات در  چااون از دلِ در ایرانااه و  ،وابساته

را واقعیاات هاام هسااتش کااه قااادر  ،ماادهاو
یعنی هم اون موقاع باه اصاطالح .  بده  تغییر

 قادر بود و هم امروز.
 

ب  ولی ساال از تادوین   50ش از  یاماروز با  خ 

یان او حااال عاده ای   این تئوری می گاذره.
و می گن ایان   ه اندقرار دادامر  مستمسک  

گذشااته اساات و ربطاای بااه  مااالِ تئااوری 
ب    شرایط کنونی ناداره. صارفاً زماان   اگاهخا 

مطرح باشه پس حاال که از زمان ماارکس و 
 ش دو قرن می گذره، باید گفتحدود  انگلس  

یاا   ؟ا هام کهناه شاده.ناه هاای اونوشتکه  

درس هااای انقااالب اکتباار هاام دیگااه اعتبااار 
داره و یااا از انقااالب چااین هاام نماای شااه ناا

در در حاالی کاه هام    ؟ی آموخاتدرس هائ
در انقااالب آثااار بزرگااان مارکسیساات و هاام 

اکتباار و انقااالب چااین درس هااای مهماای 

، همینطاااور در تئاااوری مباااارزه وجاااود داره
یکهاای رو عملکردهای انقالبی چ  مسلحانه

واقعااً بایاد از   کاه  -.50فدائی خلق در دهاه  
   .ساختن آینده  برای  ،آموخت  ،همه اونها

 
جامعه   این واقعیته کههم  یک موضوع دیگه  

 اتتغییاارگذشااته، سااال  50ایااران در طاای 

حااال ببینایم کاه ولای  کارده.    زیاادی  خیلی  
هار خاب    ؟  م هاا هساتندواین تغییارات کاد

می تونه   متماروشنی  واقعا با    آگاهیذهن  
ببینه که در این مدت سرمایه داری باه طاور 

در همااین ایااران رشااد کاارده  و  روساایعی د

 وطبقااه کااارگر از لحاااظ کماای ) رابطااه هاام،
 .لبته از نظر کیفی هم( آشکارا رشد کرده  ا

ه به طوری دوضعیت روستاها کامالً تغییر کر
طالح می دانید که اون موقاع هاا باه اصا  که

حااال وضااع و بااود  شااهر وابسااته بااه روسااتا

ک کردم  همانطور  اشاره  ه  وجه 
مسلحانه مبارزه  معموالً    استراتژیکی 

که   کسانی  یا  مخالفین  طرف  از 

خودشونو منتسب به فدائی می کنند 
تئوری ولی   این  عمق  درک  به  قادر 

و  گیره،  نمی  قرار  توجه  نیستند، مورد 
شه   می  مسلحانه  سعی  مبارزه 

یک   حد  در  خلق  فدائی  چریکهای 
ب اونهم  جو   رایتاکتیک،  شکستن 

امید  خا و  معرفی دادتناق  مردم  به  ن 
بکنم که همین    بشه. را  این بحث  حاال 

 2پس از گذشت حدود    درک نادرست،
در    3یا   آغاز مبارزه مسلحانه،  از  سال 
همراهزندان سیاسی  ،  کار  تئوری    -با 
دو  صنفی پای  مثابه  با  به  جنبش،  م 
علیه خط   "خط "تبلیغ مسلحانه  عنوان

چریکها فرهنمون  یعنی  خلق  ی دائی 
مس هم لحا"مبارزه  استراتژی  هم  نه 

و   شد  ل م  ع  در  متأسفانه  تاکتیک"، 
  به سازمان ما راه یافت   53اواخر سال  

 دراومد.  و به مرحله عمل
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ای تااو باارعکس شااده... و تغییاارات دیگااه 
 ها.نه  یمزهمین  

 
اگر نگاه بکنیم ماای   امروز،  از طرف دیگه 

روحیااه مبااارزاتی در میااان  بیناایم کااه 

هیچوجااه قاباال مقایسااه بااا مااردم بااه 
کتااااب رفیاااق  زماااان نوشاااته شااادن 

همه این تغییاارات   خب  مسعود نیست.
ولاای مساائله اینجاساات   صورت گرفتااه

تحاات  در ایاان ماادت در واقعیااتِ  اکااه آیاا 
 هاامساالطه امپریالیساام بااودن ایااران 

مااده؟ آیااا نظااام اوتغییااری بااه وجااود 

 ،هاامساارمایه داری حاااکم باار ایااران 
خوب می دانید   که  تغییر کرده؟  ماهیتاً  

اگر این ساارمایه  ،پاسخ منفیه. بعد  که  
داری در زمااان شاااه محتاااج حکااومتی 

 وکه شدیدترین دیکتاتوری هااا ر  شبود

مااردم اعمااال بکنااه، آیااا امااروز دیگااه   رب
ایاان را هاام   ه؟شااد  مبرا از چنین نیااازی

؛ و شماای دوناایم کااه ایاان طااور نیساات
عریااان تاار از در حااال حاضاار    دیکتاتوری

داره گذشته و این بار با لفافه اسااالم ،  
 کنه.عمل می  

 

علیااارغم هماااه تغییااارات صاااورت  بناااابراین،
اقتصااادی ساااختار  ماای بیناایم کااه ،گرفتااه

فاکتورهاای اساسای بارای تعیاین و  جامعه  
اینهااا  ،وزییاارراه مبااارزه باارای رساایدن بااه پ

 شااهنماای  پااس در نتیجااه  تغییااری نکاارده.

چریکهااای فاادائی خلااق بااه  راهِ  کااه گفاات
بااه اصااطالح  ،باارعکس گذشااته تعلااق داره. 

و رهنمودهای   همچنان باقیه    اعتبار این راه
همچناان   /رفیق کبیر ما، مسعود احمادزاده

 خورداره.براز حقانیت  

 
افراد و نیروهاای خشاک مغازی البته  امروز،  

ی ه علیرغم واقعیت های خونباار  ک  هستند
و با زیر پا گذاشتن که در حال حاضر هست  

 و تجربه های دیگه    50تجارب انقالبی دهه  
باااز، بااا یااک دنااده گاای و  ، ای کااه هساات

دگماتیسم تمام، راه چریکهای فدائی خلقو  

مسلح شدن می ز  نفی می کنند و مردمو ا
 .ترسونند

 
تازار ت  زمانی در شرایطی که حکومبینید،  ب

انقالبی باندهای سیاه   برای کشتار کارگرانِ 

 و لنااااین در مقااااابلش،تشاااکیل داده بااااود 
ماورد تأئیاد قارار   وضرورت جناگ پاارتیزانی ر

و گفتناد   ایاراد گرفتنادبه لناین  ، عده ای  داد
جنااگ داخلاای راه در روساایه  هکااه لنااین دار

جناگ   خاب  کهازه. و لنین پاسخ داد  ندمی ا
یل باناادهای شااکداخلاای را خااود تاازار بااا ت

 ساالواقعاا    ،حاال در ایاران  .ه آغاز کردهسیا

کااه جمهااوری اسااالمی جنااگ  هااای ساااله
. واقعا روزی بر مردم ما تحمیل کردهداخلی  

که ماشاین کشاتار ایان رژیام آروم   ش نیست
سااوختبر  ماای  ماای کشااه، کااولبر   بگیااره.

کشااورز    ،مای کشاه  وش ررودساتف  کشه،

ه مای زناباا گلولاه  می کشه. خیلی راحت  
رو   حق آباه مای خاواد  کهورزی  چشم کشا

زندانیان سیاسی را نیسات و   .کور می کنه
بساط اعادام زناان و ماردان   .نابود می کنه  

مای از الیه های تهیدست جامعاه هام کاه 

   .دانید همیشه پا بر جاست

 
شارایطی واقعاا ، این حکومت 

 هآوردرگران بااه وجااود کاااباارای 
که کارگر خودش میره خودشو 

، ماردم ایاران زهتاا.  می کشاه

شاااهد بودنااد کااه ایاان را هاام 
حتی با ساالح ،  ارتش و سپاه

سنگین باه جاان ساتمدیدگان 
 98در آبااان اونهااا،  مااا افتادنااد.

بی محابا با گشودن آتاش باه 
روی پیااار و جاااوان و کاااودک، 

جویبارهای خون در هار کوچاه 

کاه   -  جااری کردناد    ،و خیابان
خبرگاازاری هااای خااب البتااه 

ماای کااه  خااارجی تااا جااائی
تونسااتند رقاام کشااته شااده 

کمتار از واقعیات، خیلای  هارو  

 تان اعاالم کردناد  1500یعنی  
در حالیکه واقعا این طاور نباود 

حااال ایان -خیلی بیشاتر باود   
آیاا هماه     سوال مطرحاه کاه  

اینااا بیااانگر جریااان یااک جنااگ 
 ؟تداخلی در کشاور ماا نیسا

زباانی جاز   ،آیا ایان دیکتااتوری

جاز گلوله می شناسه؟ و آیاا  
ا قهر انقالبی می شه پاسخ ب

بای ایان رژیام رو قهر ضد انقال
 داد؟

 

باید باا جوانان انقالبی ما  پس  
درس هاای تاا  جدیت بکوشند  

نهفتاااااه در کتااااااب مباااااارزه 
مسلحانه هم اساتراتژی هام 

رفقااا  فاارا بگیرنااد. وتاکتیااک ر

 ه بودنادتافگپویان و احمادزاده 
کااه یااک تشااکل انقالباای در 

جااااد ایاااران تنهاااا از طریاااق ای
نظاامی و   -سازمان سیاسای

امکان بقاء   ،تعرض به حاکمیت
تنها باا   گفته بودند که    داره؛ و

دساااااات زدن بااااااه مبااااااارزه 

مسااالحانه مااای شاااه کااااار 
خااب سیاساای رو تااداوم داد. 

را  داهیانااه  یِ  ایاان گفتااهصااحت و حقانیاات 
بااه ،  50دهاه  ردحضاور پایاادار چریکهاا هام 

 روی ایاان  خااب بایااد  پااس، .اثبااات رسااونده

 یه کرد.کتیت  واقع
 

 -ایجاااد گااروه هااای سیاساایامااروز، 
 مساالحانه بااه رژیاام نطااامی و تعاار 

، اولااین جنایتکااار جمهااوری اسااالمی 
که باید باارای رهااائی از شاارایط   قدمیه

 ظالمانه حاااکم برداشاات. باادون شااک،

ایاان گااروه هااا در پرتااو آمااوزش هااای 
مسااالحانه خواهناااد ارزه مبااا تئاااوری 

گسااترش و شااونتونساات صاافوف خود
و مادی تااوده هااا   ت معنوییحماو    بدن 

 بااه طاارف خودشااون جلااب بکننااد. ور

 کااهبگذارید این را هم ماان تاکیااد بکاانم  
در همیشااه  در طول تاااریخ  طبقه حاکم  

. امااروز هاام بااوده قااوی تاارکااار آغاااز 
 تااوو و تانااکمی بینیم کااه  دشمنان ما  

از ایاان دنیااای ماادرن  ت  دارند و از امکانا

 برخاااوردارچیزهاااای ارتباطااااتی هااام 

بایااد باادونیم کااه هاای  ما  لی  . ودهستن

پاایش  در قاادرتی مطلااق نیساات و بااا

ماای شااه  ،گاارفتن راه درساات مبااارزه
 بر هم زد.    مردمن قوا را به نفع  تواز

 
 ماان  بحااث در اینجااا، البتااه روشاانه کااه

 برونااد و   این نیساات کااه جوانااان امااروز
ال و شاایوه هااای کااار عماا ا  مو به مااو از  

 کننااد، بلکااهبتبعیاات    50چریکهای دهه  

باارای  وشاارایط کنااونی ر د امکاناااتِ بایاا 
انجااام هاار چااه بهتاار مبااارزه انقالباای 

بتونند راه اصلی کااه اینکه  بشناسند تا  
همااان راه مبااارزه مساالحانه بااا هاادف 

سازماندهی مسلح توده هااا، تشااکیل 

ارتااش خلااق و متشااکل کااردن طبقااه 
اسی خودشااه، ایاان سی  کارگر در حزب

 پیش ببرند.    وراه ر
 

 ایاران ران و ستمدیدگانکارگبه امید پیروزی 
. و ممنون از شاما کاه مانابودی دشمنانو ن

حوصله کردید و به ایان بحاث گاوش دادیاد. 

 موفق باشید

 21از صفحۀ    ....برندگان واقعی جنگ

که    چهبنابراین   جنگ  این  واقعی  برندگان  کسانی 
ر افغان  منجر به کشته و بی خانمان شدن هزاران هزا

؟ بدون کوچکترین شکی باید  داشن می ب  ،شده است

شرکت   سر گفت  بزرگ  بزرگترین  های  که  داری  مایه 
مالی می    حامیان  حزب  دو  هر  در  آمریکا  های  دولت 

هاییباشند  خود    ؛ شرکت  مالی  های  حمایت  با  که 
زنند می  رقم  را  آمریکا  های  بر  همزمان    .انتخابات 

گفته   پست   واشنگتن  در  گزارشی    می طبق 

لیون دالری پنتاگون در  بی   106دجه  شود که از بو 
از آن به جیب ج  ۴0افغانستان   نایتکاران  در صد 

در   نشانده  دست  و  فاسد  حاکمیت  و  طالبان 
است شده  واریز  کثیفی  افغانستان  سیاست   ،

و   و بی خانمانی  و گرسنگی  امروز جز فقر  که 
مرد برای  گی  افغانستان  آواره  زحمتکش  م 

  هاستی ک ، سی نگذاشته استثمری دیگر به جا  

آن  بر  دستی    مبنای  با  طالبان  مجهز  بازامروز   ،
نظامیآ   به  های  سالح  با    خرین  و  آمریکایی 

ای   وظیفه   کالنبودجه  عمل  مردم    در  سرکوب 
در دستور کار  برای یک دوره دیگر  افغانستان را  

         .قرار داده است

 1۴00اسفند  -سارا نیکو
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 توضیح پیام فدائی:
  5٧و    56با اوج گیری انقالب سال های  

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

رژی بود،  بپاخاسته  وابسته    م میلیونی 
ضربات  ب زیر  که  شاه  امپریالیسم  ه 

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

سیا  زندانیان  آزادی  و  از  انقالب  سی 

در   گشت.  کشور  سراسر  های  زندان 
ز  آخرین دسته ا  135٧دی ماه سال    30

های   سیاهچال  از  سیاسی  زندانیان 
ه به  گشتند.  آزاد  شاه  ن  ی مرژیم 

با    مناسبت ایم  داده  ترتیب  گفتگوئی 

سال   آن  در  که  سنجری  فریبرز  رفیق 
سیاسی   زندانیان  دسته  آخرین  جزا 

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

خروش   پر  روزهای  آن  در  رویدادها 

به  ان  و  پردازیم  می  خصوص  قالب 
روشنی   برای  که  است  این  تالشمان 

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

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

رفیق   نام  با  _که  مسعود  فدائی خلق 

از   شود_  می  شناخته  احمدزاده 
از   بعد  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان 

خصوص   به  و  شویم  جویا  بهمن  قیام 
واقعی  ید تشکیل  د  چگونگی  از  تری 

و   ایران  خلق  فدائی  چریکهای  مجدد 

 روندی که طی کرد، به دست آوریم. 
 

سالگرد   برگزاری  مورد  در  پرسش: 
سیاه صحبت  حماسه  درمهاباد  کل 

تا جائی که به خاطر داریم   می کردید 
در آن سال برگزاری سالگرد سیاهکل  

در خیلی از شهر ها با درگیری مواجه  

برای  ترکمن    شد  و  بروجرد  در  نمونه 
از اوضاع ملتهب کشور   صحرا که خود 

کرد می  حکایت  زمان  آن  در    .در  لطفا 
 این موارد بیشتر توضیح دهید؟  

 

  58درست می گوئید. در بهمن    بله  پاسخ:

"لباس   نام  با  امروز  که  ها  اللهی  حزب 
را   خودشان  شوند  می  شخصی"شناخته 

ه کرده  دابرای حمله به نیرو های انقالبی آم
فعالین   وقتی  بروجرد  در  نمونه  برای  بودند. 

مراسم سالگرد    ،مرتبط با سازمان آن زمان
سیاهکل را در این شهر برگزار نمودند مورد  

در  پیورش   اکثرا  که  گرفتند  قرار  اسدارانی 

به   منظور  این  به  و  شده  بسیج  آباد  خرم 
پاسداران   این  بودند.  شده  آورده  بروجرد 

ت به سوی مردم  و یک ریحتی  کرده  اندازی 
آموز  نوجوان نام    14یا    13  دانش  به  ساله 

حال   محمود همان  در  و  کشتند  را  جنتی 

سازمان   فعالین  نمودند.  مجروح  را  تعدادی 
این  یدرا از  تعدادی  شدند  موفق  شهر  ن 

فقدان   در  ولی  کنند  دستگیر  را  پاسداران 
سیاست روشن و انقالبی از طرف سازمان  

آ را  آنها  بعداً  حوادث  ازمذکور  این  کردند.  د 
بهمن که رفقای ما    19درست در روز جمعه 

در حال برگزاری میتینگ مهاباد در کردستان  

د ما  و  افتاد  اتفاق  زمبودند،  همان  ن  ار 
اعالمیه داده و این جنایت را محکوم کردیم.  

در   روز  همین  در  درست  دیگر  سوی  از 
راهپیمائی   به  پاسداران  صحرا  ترکمن 

سازمان زمان  هواداران  و    ،آن  کرده  حمله 

شدند.   سبب  را  صحرا  ترکمن  دوم  جنگ 
جالب است که هواداران سازمان برای این  

رسما  فرمانداری  از  مراسم  و  راهپیمائی 
اندرکاران    اجازه دست  اما  بودند.  گرفته 

حاضر   وجه  هیچ  به  که  اسالمی  جمهوری 

اپوزیسیون   مبارز  نیروی  هیج  تحمل  به 
ه مورد تعرض  نانبودند مراسم آنها را وحشی

هواداران   و  صحرا  ترکمن  مردم  دادند.  قرار 
سازمان در مقابل این یورش مقاومت کرده  

ادامه روز  چند  طرف  دو  بین  درگیری    و 
که   منجر  بداشت  ارتش  رسمی  دخالت  ه 

درگیری شد.   این  جریان  که   در  کسانی 

رهبری سازمان چریکهای فدائی خلق را به 
تد  در  بودند  آورده  در  خود  م  وااشغال 

طلبانه   مماشات  و  سازشکارانه  سیاست 
خود با رژیم جمهوری اسالمی از نیرو های  

ادامه  خو درگیری  به  رژیم  با  د خواستند که 

زم است منطقه را ترک  الآنهائی که  نداده و

با سرکوب  کنند.   درگیری  آن  ترتیب  این  به 
نیروهای انقالبی به پایان رسید. دلیل اتخاذ 

از طرف رهبری  چنان سیاست غیر انقالبی  
که   بود  این  سازمان  هیچوجه آن  به  آنها 

قصد تداوم انقالب را نداشته و مسأله شان  
  . در نتیجه تحقق خواسته های توده ها نبود

یم  پیش گرفتن چنین روش های تسل  ربا د

جنایتکار ای  طلبانه   که  رژیمی  مقابل  در 
به   قبل  روز  از  بیشتر  روز  هر  را  بودنش 

خیا  به  گذاشت  می  می نمایش  خود  ل 
از  را  خود  علنی  فعالیت  امکانات  خواستند 

 دست ندهند. 

 
اندرکاران   دست  ها  برخورد  این  دنبال  به 

طلب تسلیم  و  آن    رأسدر    سازشکار 
بنن،  سازما که  گوئی  ای،  اعالمیه  ی  طی 

از   است،  آزادیخواه  و  مردمی  عنصری  صدر 
با   که  خواست  رژیم  جمهور  رئیس 

حوا این  مسببین  مجازات  و    ، دثدستگیری 

آزادیخواهانه   اش  وفاداری خود به ادعاهای 
فرخ  را دهد!  فتاپورها    نشان  و  نگهدارها 

آنها مقام عضویت   به  با کسانی که  همراه 
" شان را داده بودند این  در "هیات سیاسی

نیروهای   گونه و  ها  توده  چشم  بر  خاک 

جوان هوادار سازمان می پاشیدند و  اصال  
ت که  آوردند  نمی  روی خود  به  هاجمات هم 

با   کامالً  انقالبی  نیروهای  به  گرفته  صورت 
باالتر و تائید  یافته  رژیم سازمان  ین مقامات 

دادخواهی   توان  نمی  و  رود  می  پیش 

یک آ  قربانیان  قاتالن  و  قاتل  از  را  ن  جنایت 
 جنایت طلب کرد. 

 
دوم   جنگ  از  صحرا  پرسش:  ترکمن 

اتفاق  کی  اول  جنگ  افتاده    گفتید. 
 ؟ بود

 

ت  پاسخ: در  دارای زمینه    رکمن صحرا جنگ 
 اقتصادی بود. در عین حال مسأله رهائی از

 رز سنجری گفتگو با رفیق فریب

 در باره روزهای منتهی به   

 و  57ن بهم  یامق         

 شکیالت ت وین تک         

 ایران خلق ییهای فداکچری

 (15بخش)               
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رنج    در  آن  از  ترکمن  خلق  که  ملی  ستم 
بو مطرح  منطقه  این  مردم  برای  هم  د.  بود 

شاه رژیم  دوره  دا  ، در  که  زمین  بزرگ  ران 
از ایادی مهم رژیم گذشته بودند زمین  اکثرا  

به و  کرده  تصاحب  زور  به  را  دهقانان   های 

هقانان را مورد استثمار و ممکن د  هر شکل
چپاول قرار داده بودند. دهقانان و دیگر توده 

ترکمن   و های  ظلم  از  رهائی  برای  صحرا 
وارد آنها  بر  که  جهت    ستمی  در  می شد 

خواستهای   و تحقق  طبقاتی 
سایر  مردم  همانند  خود  ملی 

زده  انقالب  به  دست  ایران  نقاط 

کار  روی  از  پس  حال  و  بودند 
دارآم دست  دن  که و  خمینی  ه 

توده ها  انقالب  از  برآمده  را  خود 
معرفی می کردند، خواهان خلع 

ستم  رفع  و  داران  زمین  از  ید 

ن  ملی بودند و این را بدیهی تری 
ر آن خود از انقالبی که دمطالبۀ  

می  بودند  کرده  شرکت 
برای   تالش  در  آنها  دانستند. 

خود های  خواست  به   رسیدن 
ق اسی خل کانون فرهنگی و سی

شورا   و  نترکم مرکزی  ستاد 

شکل  را  صحرا  ترکمن  های 
مبارزات  به  توجه  با  دادند. 

خلق  فدائی  چریکهای  قهرمانانه 
علیه رژیم شاه که طی آن عمق 

توده صد با  خود  یکرنگی  و  اقت 

ستم  ها   تحت  مردم  بودند  داده  نشان  را 
سازمان  که  آن  تصور  به  نیز  صحرا  ترکمن 

قیام بهمن همان سازمان   از  چریکهای بعد 
سازمان  ف این  از  است  قبلی  خلق  دائی 

کانون   واقع  به  کردند.  می  هواداری 

روز   چند  ترکمن  خلق  و سیاسی  فرهنگی 
قیام   از  توسط    22بعد  هواداران  بهمن 

ا شکل گرفت و بعدا  سازمان در ترکمن صحر
ستاد  کانون،  این  های  رهنمود  و  کمک  با 

 .مرکزی شورا های ترکمن صحرا بوجود آمد 
 

نه های فوق در ترکمن  زمی  جه بهبا تو 

صحرا آشکار است که مرتجعین حاکم  
منافع   از  حفاظت  برای  درست  که 

زمین داران بزرگ و کال تداوم سیستم  
ری وابسته در ایران توسط  سرمایه دا 

بودند  امپر رسیده  قدرت  به  یالیستها 

و   دهقانان  های  تالش  دیدن  چشم 
را   صحرا  ترکمن  ستمدیده  مردمان 

بر  مبنا  نداشتند.  جنگ    این  زمینه  آنها 
آوردند.   وجود  به  را  صحرا  ترکمن  در 

که شد  شروع  آنجا  از  اول    5در    جنگ 
سال   دو    58فروردین  حدود  یعنی 

ق از  بعد  ماموران    22یام  هفته  بهمن 

اس جوان  کمیته  یک  مزاحم  گنبد  المی 
در   جوان  این  شدند.  فروش  سیگار 

ها    چی  کمیته  زورگوئی  مقابل 
ه  م هم ب ای از مرد کرد و عده   مقاومت 

فروش   سیگار  جوان  از  طرفداری 

باور  بر قابل  مردم  این  برای  خاستند. 
نبود و به واقع عجیب بود که دو هفته  

و در حالی که هنوز  بعد از قیام  بهمن  
شهدای   نشده  خون  خشک  قیام  این 

حق  بود   و  زورگوئی  چنین  شاهد 

ارگانی باشند که خود   از طرف  کشی 

انقالب   از  برخاسته  ها  تودهرا 
و  یم  زورگوئی  تداوم  با  اما  نامید. 

طرف   از  مردم  سرکوب  به  اقدام 
این   رژیم،  اسالمی  کمیته  مأموران 

ن  درگیری باال گرفت و طی آن پاسدارا 

شلی مردم  سوی  به  امام  ک  کمیته 
نفر   یک  شدن  کشته  باعث  و  کرده 

گشتند. شهادت این فرد به دست نیرو  
های کمیته امام وضع شهر را متشنج  

در مقابل شهربانی دست  د و مردم  کر

یعنی   بعد  روز  زدند.  تجمع    6به 
تعیین   قبل  از  که  بود  روزی  فروردین 

شده بود تا کانون فرهنگی و سیاسی  
ترک ملی  خلق  باغ  در  میتینگی  من 

بد برگزار کرده و هم خواستها  شهر گن

را تشریح کند   و مطالبات خلق ترکمن 
کرد   خلق  با  همبستگی  در  هم  و 

مرد کردستانسرکوب  محکوم    م  را 
ساعت   مراسم  این  از    2نمایند.  بعد 

از   بیش  تجمع  با  نفر    20ظهر  هزار 

شروع   از  چیزی  هنوز  اما  شد.  شروع 
ک  بود  نگذشته  های  مراسم  ریو  ه 

آورد  به  شروع  نیرو  ارتشی    جهتن 
پاسداران   نمودند.  مردم  محاصره 

و   هوائی  شلیک  با  نیز  امام  کمیته 
شل  سپس  و  آور  اشک  گاز  یک  پرتاب 

در   بردند.  یورش  مردم  به  مستقیم 

  14همان لحظات اول سه نفر کشته و  
پاسدا و  شدند  مجروح  تعداد  نفر  ران 

 زیادی از مردم را دستگیر کردند.  
 

و  خ صدا  را   گنبد  در  درگیری  سیمای  بر 

وقاحت  با  و  کرد  پخش  اسالمی  جمهوری 
از   بیش  تجمع  تجمع    20تمام  را  نفر  هزار 

ضد انقالب خواندن    ضد انقالب قلمداد کرد. 
خشم مردم این منطقه   ،توده های انقالبی

درگیری   داد.  شدت  پیش  از  بیش  را 
حمایت   تحت  پاسداران  که  ای  مسلحانه 

روز   در  گنبد    6ارتش  مردم  بر  فروردین 

چند روز ادامه داشت، چرا که  کردند  تحمیل  
به  دست  نیز  کرده  قیام  تازه  مبارز  مردم 

نیروهای    مقاومت آن  مقابل  در  مسلحانه 
زدند. یکی از اعمال جنایتکارانه    ضد انقالبی

پاسداران جمهوری اسالمی در این درگیری  

به مثابه  این بود که آنها از دستگیر شدگان  

به  سپر کردند.  می  استفاده  این    انسانی 
پشت  م در  مردم  به  تیراندازی  برای  که  عنا 

گرفتند. می  سنگر  شده  اسیر  افراد    سر 
برای مردم بسیار   آشکار شدن این موضوع 

فروردین رزمندگان    12در    شوکه کننده بود.

ترکمن   خلق  سیاسی  و  فرهنگی  کانون 
و دولت بازرگان هم    ند اعالم آتش بس کرد

کر تااعالم  اگر  که  از ظه  3ساعت    د  ر بعد 
نشود    13روز   عملی  بس  آتش  فروردین 

در  کرد.  خواهد  دخالت  ارتش 
بر کسی پوش نبود حالیکه  یده 

از آتش  از لحظه اول  که ارتش 

پاسداران  و  بود  معرکه  بیاران 
کوتاهی  مدت  که  امام  کمیته 

ارتش توسط  که   بود 
شده  اسالمی   شاهنشاهی 

دهی  سازمان  و  دیده  تعلیم 

بودندشد نظامی   ه  مهارت  از 
نببرخور ودار  چتر   ودند  در  تنها 

خونین  درگیری  ارتش  حمایت 
صحرا  ترکمن  مردم  به  را 

اول آتش  .  کردند  تحمیل جنگ 
شکل  این  به  صحرا  ترکمن  در 

 شد. آغاز 

 
اینجا  در  بگذارید  پرسش: 

یادآوری  و  بروم  ای  حاشیه 
وقتی سازمان  یک  که  کنم 

که  فرو   اکثریت  از  پس 

شور غرب  پاشی  در  را  اعضایش  وی 
ه بود مطرح کرد که هیأتی  سکنی داد

به   مربوطه  دولت  با  مذاکره  جهت  را 
ه بود و مدعی  ترکمن صحرا اعزام کرد

این   جزو  هم  دهقانی  اشرف  که  شد 

بحث   مورد  مذاکره  آیا  بوده.  هیأت 
 مربوط به همین درگیری می باشد؟ 

 
این   پاسخ: به  مربوط  مذاکره،  درگیری    بله 

و   بازی  این  است  شارالتان  و  دروغ 
ا  که گویا  جماعت  این  مورد  در  کثریتی 

بود   آنان  هیأت  جزو  دهقانی  اشرف 

با جنگ   رابطه  در  مطرح شد.  هم  اول 
اند   داده  اکثریت در عمل نشان  سران 

شرم   همانا  ندارند  که  چیزی  تنها  که 
علیه   زدن  اتهام  و  گفتن  دروغ  و  است 

آ پیشه  انقالبی  نهاست.  نیروهای 

مارکس  گفته بود که شرم یک    زمانی 
ان که  احساش  اینها  و  است    از قالبی 

هی    انقالبیگری  و  نبرده  انقالب  بوئی 
د که واقعا از داشتن  نشان داده ان  اند، 

در   هستند.  بری     اردیبهشت  26شرم 
خود    بیشتر ، ماشاهللا فتاپور )او    1380

یار   کند(  می  معرفی  فتاپور  مهدی  را 

افتاد که   همیشگی فر  نگهدار یادش 
کار  نشریه  در  که  ای  مصاحبه    در 

انجام داد رفیق اشرف را    15٧شماره  
معرفی   خودشان  سازمان  هیأت  جزو 

برای   که  آن  کند  به  دولت  با  مذاکره 

 محل رفته بودند.  
 

این   که  نمیشوم  بحث  این  وارد  من 
حال   در  که  رفیقی  چطور  جماعت 

م نیستند  جدائی از آنهاست و حاضر ه

را   خواستهایش  از  وهیچکدام    بپذیرند 
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همان زمانها از    به همین دلیل هم وی  
را   شد  جدا  به  آنها  از  تبدیل  یکی 

رکمن  ی شان به تاعضای هیات اعزام 
مصاحبه    !؟کردند  صحرا همان  در  فتاپور 

که   است  کرده  هیأتمطرح  مورد  شان  در 

بودند شناخته "  خواسته  چهره های 
که باشند  آن  عضو  صورت    شده ای  در 

تداوم و  ماموریت  در    شکست  بتوانند  جنگ 
ت و  فعالیت های  کنند  شرکت  بلیغی 

سیاست سازمان را توضیح دهند.". اما مگر  
ده سیاشرف  با  سازمان  قانی  های  است 

که   بود  موافق  نگهدارها  فرخ  و  فتاپورها 

برایش تبلیت هم بکند و سیاست هایش را  
دروغ فرد  این  دهد؟  در شرایطی  توضیح  گو 

افرادی که با  همراه با فرخ نگهدار و دیگر  که
به  پرکن در آن سازمان   عنوان های دهان  

با   شان  رابطه  تا  دادند  می  تن  خفتی  هر 

حاکم دسته  و  نخورد   دار  هم  به  کشور    بر 
که کند  توجیه  نبود  قادر  چطور کسی    دیگر 

که   بودند  کرده  شان  مذاکره  هیأت  عضو  را 
آنها   روشهای  با  صد  در  صد  دانستند  می 

وجو  نتیجه  در  و  است  برایشان  بیگانه  او  د 
 بود؟ مشکل ساز خواهد 

 

شود   پذیرفته  فتاپور  ادعای  اگر  راستی  به 
او و همپالگ ر به چنین  ی اش فرخ نگهداآیا 

خرده   محبوب  دولت  با  ارتباط  در  مشکلی 
 ؟ بورژوا خوانده شان فکر نکرده بودند

 

سازندگان این دروغ که  از سوی دیگر  
در   اطالع  بی  اذهان  تحمیق  کارشان 

وقایع   رابطۀ  بارۀ  چگونگی  و  دوره  آن 
اپورتونیست  رفیق   رهبری  با  اشرف 

نمی   جرات  چرا  باشد  می  سازمان 

که  پاسخ دهند    ه این پرسش هاکنند ب
هم   دهقانی  اشرف  خود  به  آنها  آیا 

هیات  گفته بودند که او یکی از اعضای  
اند    مذاکره  مدعی  اگر  و  است؟  کننده 

که گفته بودند چه کسی این اطالع را  
ه بود و پاسخ رفیق اشرف  به وی داد

بو زنده  چه  د؟ در حالیکه رفیق اشرف 

ب  است و چنین مسائلی را کامال تکذی 
اشرف یکی از  ه اگر رفیق  می کند. تاز 

مذاکره با دولت بوده است    طرف های 
صحرا   ترکمن  در  کسی  چه  با  او 

ای   مذاکره  هر  باالخره  نمود؟  مذاکره 

دو طرف دارد. اما چون کل ادعا، دروغ  
آ  طرف  است  نیستند  هم  قادر  نها 

اسم  مذاکر هم  را  اشرف  رفیق  با  ه 
   ببرند. 

 
دروغه  بر سر  موضوع  که  اکثریتی  حال  ای 

است بگذارید به یکی دیگر از بی شرمی  ه

رفیق   مورد  در  ها  اکثریتی  ننگین  های 
در   فتاپور  همین  کنم.  اشاره    26اشرف 

در میتینگ سازمان   1358اردیبهشت سال  
دروغ اعالم کرد که   در دانشگاه صنعتی به

دهقا شده  اشرف  اخراج  سازمان  از  نی 

کرد  اعالم  موقعی  را  سخن  این  او  است. 
مدتی بود با تشخیص این  ه رفیق اشرف  ک

فعلی   خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  که 
آنها  از  نیست  خودش  قبلی  سازمان  دیگر 

فرخ  از  نمایندگی  به  فتاپور  بود.  شده  جدا 

که   این   ( اند  بقیهنگهدار  آن  رکاران  دست 

جریان در  هم  معلوم    سازمان  نه  یا  بودند 
هوادار  نیروهای  فشار  تحت  نیست( 

ت با  چه  مرتب  که  "ستاد"  سازمان  به  لفن 

از  چه  و  تهران  میکده  خیابان  در  برپا شده 
یا با رجوع مستقیم به ستاد   طریق نامه و 

سراغ اشرف دهقانی را می گرفتند، برای  
مع قول  به  و  فشارها  آن  از  روف  خالصی 

  ،توده هوادار   دست آب پاکی به روی  ریختن  

یق اشرف با آنها قطع فاطالع از این که ر  با
است،   کرده  چنان    بارابطه  بیشرمی 

مشخص   من  برای  کرد.  مطرح  را  دروغی 
تجربه   با  هواداران  و  اعضاء  آیا  که  نیست 

نگهدار  فرخ  و  فتاپور  از  هرگز  سازمان 
چه   ادعائی  اخراج  این  دلیل  که  پرسیدند 

آیا  ب و  ا وده  از  هم  آنها  اصطالح اصالً  به  ین 

اخراج مطلع بودند؟ یا این اخراج غیابی بوده  
نه  آن  مورد  در  رفیق    که  خود  اشرف  به 

فعالین   و  اعضاء  به  نه  و  بودند  گفته  چیزی 
سازمان   یک  در  آخر  سازمان؟  آن  با  مرتبط 

را   خود  خاص  قواعد  هم  اخراج  سیاسی 

اخراج شده  دارد و در درجه اول باید به فرد  
پ باید  و  شود  نیز ابالغ  وی  اعتراض  روسه 

آن   در  فتاپور  که  همانطور  اما  گردد.  روشن 
گفت دروغ  رفیق    مورد  که  این  مورد  در 

از اعضای هیأت مذاکره کننده   یکی  اشرف 
واقعیت   گفت.  دروغ  نیز  بوده  آنها  سازمان 

آنها   این است که رفیق اشرف عضو هیأت 

بر    بازرگان همنبود و با هیچ فردی از دولت  
مذاکره   میز  این  سر  و  است؛  ننشسته 

داستان از اول تا آخرش دروغ محض است.  
این است که فتاپور در    نکته قابل توجه هم 

پنهان   مصاحبه با نشریه کار این واقعیت را 

با   کننده  مذاکره  هیأت  که  است  نکرده 
به   فتاپور  خود  بازرگان  دولت  نمایندگان 

م  و محسن  دیر شانه  همراه مهدی سامع 
تالشی برای خاموش  ی بودند که از هیچ  چ

ستم   تحت  مردم  طلبانه  حق  مبارزه  کردن 

 کردند.   ترکمن صحرا کوتاهی ن
 

آنچه گفتید موضوع حساش    پرسش: 
بایست   می  اصوالً  که  است  مهمی  و 

پیش از این از طرف شما و خود رفیق  
طرف   از  آیا  شد.  می  تکذیب  اشرف 

ادعای   به  پاسخی  هیچوقت  شما 
 ه شد؟ فتاپور داد 

 
ایم.    کهاست  مسلم    : پاسخ داده  پاسخ 

"بذرهای   کتاب  در  اشرف  رفیق 

رو مورد  این  در  نمود  ماندگار"  شنگری 
های   پاسخ  ادعا  این  تکذیب  ضمن  و 

در   داد.  مزبور  های  یاوه  به  روشنی 
آن کتاب آمده است که :"    153صفحه  

با     -سفر من به ترکمن صحرا هر چند 
امکانات   از  آنها  استفاده  سازمان 

گرفت ر   -صورت  نههی   به    بطی 

آن   در  آنها  های  سیاست  و  برنامه 
،  منطقه و نه به هیات نمایندگی شان 

چنان   وحود  از  من  اساسا،  داشت. 
هم   کسانی  و  بودم  اطالع  بی  هیاتی 

کردم   مسافرت  آنجا  به  آنها  با  من  که 

خود را عضو هیاتی نمی خواندند". او  
جائ "تا  که  داد  توضیح  که  همچنین  ی 

این من  است،  مربوط  من  ر  به  ا  سفر 
در   گرفتن  قرار  نزدیک  از  برای  شخصاً 

صحرا ترکمن  مردم  مبارزات  )    جریان 
آنان،   مبارزاتی  اخبار  شنیدن  با  که 

ی روستائیان ویتنامی  بالفاصله مبارزه

برخورد   و  تاریخی  معین  مقطع  یک  در 
کمونیست های ویتنامی با آن مبارزان  

شده  تداعی  من  ذهن  انجام    در  بود( 
زما  آن  در  و  نیز  دادم  کامالً  ن  مرزبندی 

مشخصی بین من و آنها وجود داشت،  

از    مرزبندی مشخصی که آن را رسماً 
عینی   "شرایط  کتاب  انتشار  طریق 

کرده   اعالم  جنبش  سطح  در  انقالب" 
است"   موجود  هنوز  سند  این  و  بودم 

آنها   به  خطاب  همچنین  اشرف  رفیق 

حلیل ها و  نوشت: "اگر من یک لحظه ت
جنبش    ر قبال سیاست های شما را د

انقالبی خلق های ایران و در رابطه با  
مورد اسالمی  جمهوری  تأئید    رژیم 

شده   همراه  شما  با  اگر  و  داده  قرار 
محافل   و  شما  طرف  از  دیگر  بودم، 

نزدیک به شما "آنارشیست"، "طرفدار  

مبارزه "دگم"،"  کور  مسلحانه"،  ی 
و کودکی"  دوران  نامیده  بازمانده   ...

 نمی شدم".  
 

و بگذار  البته دروغ  اشاعه  که  کنم  تاکید  ید 

می   اپورتونیسم  ذاتی  واقعیات  تحریف 
شما  باش هم  چقدر  هر  بنابراین  د. 

پای   بدهید وقتی  را نشان  امری  نادرستی 
آنها   باشد  میان  در  اپورتونیستها  منافع 

می   انجام  تمام  شرمی  بی  با  را  کارشان 
که اعمالشان به    دهند و به نتایج رسوائی

یتی نمی دهند. چون  هم اهمبار می آورد  

اگر کسی از رسوائی واهمه داشت دست  
ها نیرو  دست  جمهوری  در  سرکوب  ی 

پرداخت.  اسالمی به لو دادن انقالبیون نمی
فرخ نگهدار  و همپالگیهایش در سال های 

با الجوردی جالد اوین جهت    60خونین دهه 

ز به طور مرتب  به دام انداختن نیروهای مبار
سوائی از این رسوا  آیا ر   همکاری می کرد.

تر هم سراغ دارید؟ اکثریتی هائی که منبع 
در اشرف  اشاعه  رفیق  مورد  در  فوق  وغ 

دهقانی می باشند آنقدر رسوا هستند که  

چاه  به  آنها  طناب  با  عاقلی  انسان  هیچ 

شرمی  بی  از  دیگر  یکی  به  بگذارید 
های ننگین اکثریتی ها در مورد رفیق  
  26اشرف اشاره کنم. همین فتاپور در  

سال   میتین  1358اردیبهشت  گ در 
به دانشگاه صنعتی  در  دروغ    سازمان 

کرد   دهقااعالم  اشرف  از  که  نی 
این  او  است.  شده  اخراج  سازمان 

ک کرد  اعالم  موقعی  را  رفیق  سخن  ه 
که  این  تشخیص  با  بود  مدتی  اشرف 
فعلی   خلق  فدائی  چریکهای  سازمان 

نیست از آنها جدا دیگر سازمان قبلی  
فر    از  نمایندگی  به  فتاپور  بود.  شده 

آن رکاران  دست اند  بقیهکه  اینر )نگهدا
جری سازمان   معلوم   اندر  نه  یا  بودند 

فشار   تحت  هوادار نیست(  نیروهای 
میکده  که مرتب چه با تلفن به "ستاد"  
و   نامه  طریق  از  چه  و  رجوع  تهران 

ستاد به  اشرف   ،مستقیم  سراغ 
برای خالصی  گرفتند،  را می  دهقانی 

یق فاطالع از این که ر  بااز آن فشارها  
رابطه کرده است،  با آنها قطع  اشرف 

 را مطرح کرد.چنان دروغی 
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البته همواره   نباید برود!  رود یا منطقا  نمی 
با   کسانی  است  چنین  ممکن  به  استناد 

م  به  آدروغهائی  نشان  نظور  خودی  که  ن 
مخدوش سازند،   را  حقیقت  بکوشند  دهند 

نی آنها  نصیب  دیگری  اما  ز جز رسوائی چیز 

 نمی تواند باشد. 
 

در  پرسش  که  هائی  درگیری   :1٩  
در ترکمن صحرا ر  داد در    1358بهمن  

ددمنشانه    2٩ ترور  با  از    4بهمن  تن 
ا اساسا  ترکمن  خلق  وضاع  رهبران 

وجود   به  منطقه  در  آورد.  جدیدی 

کرد   تالش  ابتدا  در  اسالمی  جمهوری 
درونی   اختالفات  به  را  جنایت  این 

در این    .روهای سیاسی نسبت دهدنی
 زمینه چه می گوئید؟ 

 

رفقا    4کشتار    پاسخ: ترکمن  خلق  رهبر 
عبدالحکیم   توماج،  درخشنده  محمد  شیر 

حسین   و  واحدی  محمد  طواق  مختوم، 
جنا جمهوری  جرجانی  که  بود  آشکاری  یت 

هرگز نتوانست این    مرتکب شد و  میاسال
در   آنها  کند.  پاک  خود  چهره  از  را  ننگ  لکه 

"تصفیه   به  را  این جنایت  کردند  تالش  ابتدا 

ا و  درونی"  نسبت  های  درونی  ختالفات 
دهند و گاه حتی از تشکیالت ما )چریکهای  

امر   این  به عنوان مسبب  نیز  فدائی خلق( 
ک بود  و البته این اتهام آنقدر مضح   نام بردند

که خودشان هم آنرا ادامه ندادند. البته باید  

ج مقطع  آن  در  که  انجام شده  بدانیم  نایت 
همین   جمهوری    4به  و  نشد  ختم  نفر 

 ا مأموریت دادن به خلخالی،  اسالمی ب

بر  برگزیده ای که خونها در کردستان  جالد 
بود، حداقل   نی  18زمین ریخته  را  ز تن دیگر 

رساند  شهادت  به  وضع  همین  البته  به   .
کشتارها به همین ارقام هم محدود نماند.  

با واکنش  توده ها    این جنایات فجیع  شدید 

شرایط   و  شد  مواجه  صحرا  ترکمن  در 
وجود آمد. برای مقابله با چنین  ملتهبی به  

اسالمی   جمهوری  سردمداران  وضعی 
پردازی   دروغ  با  تا  کردند  بسیاری  تالش 

دوش  مسئولیت   از  را  فجیع  آن کشتارهای 
ود بردارند که البته قادر به این کار نبودند،  خ

تابلوی سازمان    تا اینکه اپورتونیستهائی که 

پرافتخار چریکهای فدائی خلق را در دست  
این  داش سران  آمدند.  آنها  یاری  به  تند 

مناظره   یک  در  شرکت  با  ها  اپورتونیست 
دوش    تلویزیونی بار جنایت انجام شده را از

به گردن افراد   جمهوری اسالمی برداشته و

انداختند   حکومت  درون  در  به  که  نابابی 
آنان   خام  داشت    حکومتخیال  وظیفه  هم 

اعمالشان   سزای  به  و  بازداشت  را  آنها 
 .دبرسان

 
که   کنید  می  مطرح  شما  پرسش: 

در کشتار   نقش خود  از    4حکومت  تن 

رهبران خلق ترکمن و تعداد دیگری که  
آ دست  را  به  بودند  شده  کشته  نها 

کردند. ولی می دانیم که افراد  تکذیب  
خیلی   بعد  سالها  جنایت  این  مسبب 

افتخا با  جنایت  هم  آن  مورد  در  ر 

 صحبت کردند؟ 
 

 بله امروز دیگر بر کسی پوشیده    پاسخ:

نیست که مجری جنایت فجیع صورت گرفته  
جمهوری   رژیم  طرف  از  صحرا  ترکمن  در 

)محم خلخالی  صادق  دصادق  اسالمی 
دادگاه صادقی گیوی( حاکم شرع ج نایتکار 

انقالب جمهوری اسالمی بود. این جنایتکار  

نقش   زمان  آن  جنایت  در  این  در  را  خود 
چند سال بعد یعنی در  تکذیب می کرد. اما  

وقتی که آب ها دیگر از آسیاب    63شهریور  
مجلس   علنی  جلسه  یک  در  بود  افتاده 

کر اعالم  افتخار  با  اسالمی  که  شورای  د 
ترکمن  خلق  رهبران  وی  قتل    خود  به  را 

گفت:"چه  زمینه  این  در  او  است.  رسانده 

ه آقای  شما.  برای  اشمی  بگویم 
]خمینی[،   احمدآقا  حاج  ]رفسنجانی[, 

و   منتظری  آقای  خود  امام،  حضرت  شخص 
همه مسئولین، آقای دکتر بهشتی و آقای  

آقای   میدانستند.  همه  قّدوسی… 

میداند.   هم  منجمله،  ن   94رفیقدوست  فر، 
مخ  واحدی،  را  توماج،  اینها  جرجانی  دوم، 

بنده اعدام کردم". همچنین چند سال پیش  
فرمانده وقت سپاه پاسداران    جواد منصوری

ه تلویزیونی با خنده و افتخار از  در یک برنام
درخواست خلخالی مبنی بر اعدام رهبران  

صحبت   جنایت  این  با  موافقتش  و  ترکمن 

ورتونیستهای النه کرده  حال وضع آن اپ  .کرد
زمان  در ساز آن  خلق  فدائی  مان چریکهای 

را تصور کنید که از امثال این چنین کسانی  
که خلخالی نام برده دادخواهی می کردند!  

رهبران فکریشان در حزب توده اعالم می  و  

کردند هر کجا خلخالی کاندید شود به وی  

 (ادامه دارد)          !رای خواهند داد
 

 زندانی سیاسی آزاد باید گردد! 
 روز جهانی "  ماه مارس به مناسبت  18در روز جمعه  

 ساعت از تجمعی  " همبستگی با زندانیان سیاسی

 پرای وین برگزارشد.  ا   مقابل ساختمان 17تا   16
 کمیته همبستگی با  "  در این تجمع که توسط

 فر ن 20بیش از  ،شده بود برگزار  "زندانیان سیاسی
   .ندچپ و کمونیست شرکت کرده بودنیروهای  از

 با   هاییپالکارددست داشتن  شرکت کنندگان با در

 سیاسی" و همچنین  "آزادی همه زندانیان شعار
 زندانیان سیاسی سراسر  قراردادن عکس هایی از 

 حرکت  را بهتوجه رهگذران   تجمع، در محل   جهان
 ه وضع بحث و گفتگو در بار فضایکرده و  خود جلب

 سرمایه   زندانیان سیاسی در چنگال رژیمهای مدافع
 وردند. آبوجود میداری را  

 

  و   برابر حاکمان ظلم و جور  مقاومت آنها را در  مطالبی را عنوان کرده وزندانیان سیاسی    حمایت از  سخنران درچند    طول برنامه  در
ا   مبارزاتشان یادعلیه  را  فاشیسم  و  هم  و آور شدند  مپریالیسم  را  ضرورت  آنان  با  عملی  کردند.بستگی  مثال  اعالم  از    برای  یکی 

"همبستگی  . نمایندۀ جریان  گزارشی داد   در مورد زندانیان مائوئیست در هند (     die Rote Fahne  نمایندگان روزنامه "پرچم سرخ"  )
خنرانی کرد و نماینده جریان  س   مقامات امنیتی اسرائیل،ونی فلسطینی ها توسط  با فلسطین دراتریش" در مورد بازداشت غیرقان

KOMintern  صحبت نمود.  مارس با ذکر نام تعداد زیادی از زندانیان سیاسی  18درباره تاریخچه مبارزات ضد فاشیستی  کمینترن ، 

  ین فعالاز  ییک  وصحبت کرد  ن سیاسی در فیلیپیندر مورد قتل های هدفمند فعاال " مهاجراتریش "سخنران دیگری نیز از سوی جریان 
از جمله کسانی که به دلیل  و  در سیاهچالهای جمهوری اسالمی  سیاسی  زندانیان  وحشیانه  در مورد سرکوب  نیز  سیاسی از ایران  

 ند. صحبت کرد ،  از دست داده انددر زندان محرومیت از مراقبت پزشکی جان خود را 
پایان از اعضای اتحاپیام صوتی ی  تجمع،  در   از شکارکه    antifaschistischen Union Borotbaن   اوکرای  بوروتبا  فاشیستدیه ضد  کی 

  گزارش می داد،   ضد فاشیست و خانواده های آنها توسط شبه نظامیان نئونازی با همکاری نیروهای امنیتی اوکراین   فعالین سیاسی
 . تحت سرکوب قرار گرفته اند اوکراین  در ی شد کهخواستار همبستگی با همه کساندر سخنان خود ی و  پخش شد.

آزادی برای همه زندانیان سیاسی در  "  عبارت بودند از:  میشد  هسر دادکنندگان    شرکتتجمع توسط    نکه درایشعارهایی  برخی از  

   " و ...زنده باد همبستگی بین المللی " ، "نابود باد فاشیسم "، " نابود با امپریالیسم " ، "سراسر جهان
همین    ابتجمعی    18تا    17ساعت    از الین سیاسی چپ و کمونیست هند که  از فع  یخاتمه تجمع کنندگان برای حمایت از گروهدر  

     پیوستند. به جمع آنها برپا می کردند،  مضمون
 2022مارش   21وین  هماره ،
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 حمله نظامی روسیه در مورد 

 به اوکراین  
فوریه برابر    24پنجشنبه    امپریالیسم روسیه بامداد

را مورد تهاجم نظامی  کشو   ،اسفند   5با   اوکراین  ر 
رار داد. به این ترتیب تنش هائی که در هفته  خود ق

با  متحدینش  و  آمریکا  امپریالیسم  بین  اخیر  های 
سر بر  روسیه  به    دولت  بود  آمده  پیش  اوکراین 

مردمی    جنگی ضد  و  نه  ناعادالنه  که  شد  تبدیل 

کراین تحمیل کرد  وریزی را بر مردم اتنها جنگ و خون
پوتین    آمریکا علیه دولت  یتحریم هااعالم  با  لکه  ب

کامالً به ضرر کارگران و ستمدیدگان روسیه نیز می  
 باشد. 

 
در   کنونی  خانمانسوز  مناق  اوکراین جنگ  پی  از  در  که  هائی  شه 

روسیه و آمریکا جریان داشت،    یها  پریالیستمدتی پیش بین ام

ه  ین به است. روسیه مدعی است که دولت اوکراشعله ور گشت
پایبند   نموده  قبول  که  با قراردادهائی  تا  است  تالش  در  و  نیست 

عمال   ناتو  پیمان  به  مرزهای  ارتش  پیوستن  نزدیک  به  را  آمریکا 
هم به  و  بیاورد  اتحادیروسیه  و  آمریکا  از  هم  دلیل  می  ین  اروپا  ه 

شی اتحاد جماهیر توافقاتشان با روسیه پس از فروپاخواست که  

کردوشور رعایت  را  سابق  و  ی  نظر ه  در  را  وی  امنیتی  مالحظات 
ته و اوکراین را وارد پیمان ناتو نسازند. اما امپریالیسم آمریکا که گرف

خوا با  داند  می  جهانی  برتر  قدرت  را  مخالفت  خود  روسیه  ست 
ن ادعا که ناتو خود تعیین می کند که چه کشوری به  نموده و با ای 

ب در  آن  ا   سالپیوندد،  در  های  نفوخیر  گسترش  به پی  خود  ذ 
روسیه نزدیک  مخالفو  برآمده    مرزهای  دولت    ت به  خواست  با 

برخاست. روسیه  که    امپریالیستی  است  آشکار  کامالً  بنابراین، 

و   آمریکا  بین  بود که مناقشه  نفوذ  بر سر منطقه  به   روسیه  امروز 
 بدیل شده است.  ت  اوکراین جنگ و خونریزی علیه مردم تحت ستم 

 
پ نهدر  سیاستی  جنگ  هر  های  شت  جدال  به  توجه  است.  فته 

ضد  امپریالیس جنگ  این  به  منجر  رویدادهای  به  نگاهی  و  تی 

ب کنونی  رمردمی  و ماهیت ضد مردمی جنگ  واقعی  وشنی علت 
ا  ن اوکرایدر   دولت  نه  آشکار می سازد.  از سیاست را  که  وکراین 

پشتیبانی   اروپا  اتحادیه  و  در آمریکا  تالشی  کوچکترین  کرد  می 
به رغم   این جنگ نمود و نه آمریکا و متحدینش   جهت جلوگیری از

نمی باشند و   اوکراین تبلیغات دروغینشان که گویا خواهان جنگ در  

روسیه را  ،  اوکراین ین به  تحتی تهدید کردند که در صورت حمله پو
از جن شدید برای جلوگیری  گ  اً تحریم خواهند کرد، کمترین گامی 

د ها  آمریکائی  برعکس،  اتفاقا  شروع  برداشتند.  از  قبل  جنجال  ر 
توانستند طرف مقابل را به گونه ای برای حمله عملی جنگ تا می 

که    اوکراین به   کرد  می  آمریکا حساب  که  چرا  کردند.  هم  تحریک 
پیشبرد برنامه های نافع و  مچنین جنگی می تواند در جهت    زبرو

گیرد.   قرار  اش  روسیه  امپریالیستی  امپریالیسم  که  همانطور 

ین تحریم ها به ی از تحریم های آمریکا و لطماتی که ا رغم آگاهبه
اقتصاد روسیه وارد می کند، این جنگ را برای حفظ سلطه خود در 

چنین  بر  دانست.  می  ضروری  با   منطقه  که  است  اساسی 
باید   اوکراین  قاطعیت  با  روسیه  جنگ  صرفا  جنگ  این  که  گفت 

بلکه   دو  نیست  این  و  است  امپریالیستی  بلوک  دو  بلوک  تقابل 

راین را قربانی مطامع آزمندانه  که توده های ستم دیده اوک  هستند 
نموده بزرگ  خود  انحصارات  و  ها  کارتل  که  است  این  واقعیت  اند. 

بر سیاستمداراننامپریالیستی  بین  تنش  واقعی  جنگ    ده  و  خود 
در   هی  اوکراین کنونی  که  که  جنگی  باشند،  کس  می  حال ج  در 

 را پیش بینی کند.   نمی تواند سیر محتمل آنحاضر
 

با   دیگر،  طرف  در  از  کنونی  جنگ  گفت  توان  می    اوکراینقاطعیت 

ها   های اخیر توسط امپریالیست  همچون جنگ هائی که در سال
گرفتهکش اوضاع    ل  از  آشکاری  نظام    ایبحرانی  جلوه  که  است 

ها   ستی ه است و امپریالسرمایه داری را در سراسر جهان فراگرفت
این  با  مقابله  جنگها  جهت  چنین  به  خود  قدرت  حفظ  و  ئی بحران 

همین   به  آورند.  می  روی  آن  به  و  بوده  نیازمند 
بحران   بینی کرد که شدت  پیش  توان  دلیل می 

یده سرمایه داری، مادر جنگ  ظام گندموجود در ن 
 بزرگتری خواهد بود.  های

 

ایران ضمن مح کوم کردن  چریکهای فدائی خلق 
به   روسیه  امپریالیسم  و   ین اوکراحمله 

اروپا    امپریالیست و  آمریکا  دیگر های  طرف  که 
جنگ  بر  مرگ  شعار  با  باشند،  می  جنگ  این 

های  توده  و  کارگران  کنار  در  امپریالیستی، 
توده  ین اوکراه  ستمدید و  کارگران  دارند.   قرار 

که با پوست و گوشت    اوکراین های تحت ستم  

های منجر    ارتجاعی و سیاست  خود چنین جنگ
علیه منافع و مصالح خود دانسته  را    شده به آن

خوا باشند،  و  آن می  هر چه سریعتر  پایان  هان 
امپریالیست علیه  انقالبیشان  خشم  را   باید  افروز  جنگ  های 

در جهت نابودی نظم    انرژی و نیروی انقالبی خود را  داده و  سازمان

حاکم داری  سرمایه  نمایندکانالیز  ظالمانه  تا    ه  ست، که    پابرجا 
 د بود. و جنگ و دار و شکنجه نیز برقرار خواهاستثمار بساط 

 
 ! نابود باد امپریالیسم و مزدوران رنگارنگش 

 ! مرگ بر جنگ امپریالیستی
 فدائی خلق ایران  چریکهای

 2022فوریه  25برابر با  1۴00ند اسف 6

 

 

 افغانستان  در  برندگان واقعی جنگ
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

باره دار قدرت گیری دو  نستان وع ارتش آمریکا از افغاخروج سری
هم در بستر   جع طالبان آنو اسالمگرای مرت و دسته تروریست  

رسش  ر برای خیلی ها این پچند سال مذاکره با آمریکا در قط

چر که  نمود  طرح  با  را  که  آمریکا  امپریالیسم  بتوجیه  ا  ا مبارزه 
مبادرت به   2001ل  تروریسم و بنیادگرائی اسالمی در اکتبر سا

  بعد از نموده بود    رافغانستان و اشغال این کشوکشی به  رکلش
قدرت   رسر آخ  ،و جنگ با طالباناشغال این کشور    بیست سال

را داد.    ی تحویل طالبانرا دو دست آغاز طالبان  در  واقع چرا  به 

ب امروز  و  بود  نموده  بیسازقدرت ساقط  از  به عد  ت سال جنگ 
دیگر بار  سادگی  تحوی  همین  آنها  به  را  داد.  قدرت  مهمتر ل  و 

ب ارتشی کامال تجهیز شده  آمریاینکه  را در ا سالح های  کائی 
مفسرین گذاشت.  آنها  در  اختیار  شماری  چبی  اباره  ین  رایی 

ن مخارج سنگینی که دولت آمریکا در این جنگ  جنگ و همچنی 
انه های حاکم کماکان تالش  رس  ،اند   نوشته  ه بودمتحمل شد

در هاله ای از ابهامات  را در    ارتش آمریکاهداف پلید  کنند ا  می

اهداف   ایدوستبشر  مورد  ب  انه  در که  مواجه شد  ا شکست 
ماند و عقب  بیاندازند  جا  و افکار عمومی  افغانستان  مردم  گی 

دولت های دست نشانده   این کشور  فساد  اصلی در  دلیل  را 
  2001ستان که از سال  قلمداد کنند. جنگ افغان   این "شکست"

یا به عبارتی   تریلیون دالر   2.26  ، ن آمارآخری بر اساس    2020تا  

دال  300ه  روزان داشته  میلیون  هزینه  آمریکا  برای  آن ر  طی  و 
از   آ   2500بیش  بیش  سرباز  و  نفر   20ز  ا مریکایی کشته  هزار 

گذاشته جا  به  معلول  و  از   زخمی  شرایطی  آ  در   مریکا سوی 
یک از    به هیچ  اهراظشود که این کشور    می پایان یافته اعالم  

 به همین دلیل هم   است.ئی خود نرسیده اف ادعااهد

21دامه در صفحه ا  

 

 



18 هصفح                                                        272 شماره                                        ي  يادف مایپ
 

  

  : فدائی  پیام   توضیح 
زیر   در  آنچه 

کنید  می    مالحظه 
س  خنرانی  متن 

نیکو در   رفیق سارا 

می  وز زن  م رمراس 
تاریخ   در  که  باشد 

در    2022مارش    12
هاوش"در   "  کالب 

 ایراد شد.  
 

همه   به  درود  با 

اين   در  که  عزيزانی 
دارن حضور    د، جلسه 

از چیز  قبل  اجازه    هر 
ک مارس،    8ه  بدهید 

به  را  زن  جهانی  روز 

همه   و  شما  همه 
و   ايران  آزاديخواه  زنان 

نان  هان و بخصوص زج
زحمتکش   و  کارگر 

 م. تبريک بگوي 
 

در  ب من  امشب  حث 

سیستم   مورد 
داری  ،  سرمایه 

 راه رهایی زنان هست.  و مردساالری
دونی می  که  و    ،د همانطور  یابی  ریشه 

مر  بهپرداختن   ساالرمقوله  از    ،ید  یکی 

ب زنان  جنبش  در  مهم  بسیار    ه موضوعات 
آزادیخواهانه   های  جنبش  کل  و  خاص  طور 

  ، دو در این زمینه هم افرا  ه طور عام بودهب
خوتبس طبقاتی  های  نظرگاه  به  یاد  ز  ،ده 

ص  و  کرده  نوشته  من    .اند حبت  قصد 

به دیدگاه    پرداختن  از  موضوع  این 
ب واقع  در  که  هست   طور ه  مارکسیستی 

به    یشهمه   ،ی علم ها  زمینه  همه  در 
ها   ستم  علل  و  ها  و  ریشه  به  پرداخته 

توانسته   خاطر  عملی    راههمین  کارهای 
بردن ریشه هابر بین  از  ستم    وی ظلم  ای 

 بدهد. نشان  را

 
طبقاتی های  نظام  تاریخ  طول  طبدر  قات  ، 

بهره    استثمارگر همواره آوریبرای    و سود 
را  بخش های متفاوت اجتماعی    ،برای خود

و    مورد اقتصادی  ظلم  فشارهای  و  ستم 

اما در کنار این ستم ها که بر    . قرار داده اند
زحمتکش    کلیت های  و    وبخش  طبقات 

،  شود  اعمال میع  جواماقشار تحت ستم  
زنان بر  که  دید  توان  های    ، می  ستم 

اجتماعی  یفرهنگ فقط  ،  دیگری مضاعف  ، 
 . شود بخاطر زن بودنشان نیز اعمال می

 

مشخص    هب جوام طور  سرمایه  در  ع 
  زنان،  ر آن بسر می بریمکه ما د  داری

و  مردان    کارگر  کنار  در    هم زحمتکش 
خودشان   ای  شدیدمور طبقه  ترین  د 

دا به علت وجود    اما  .رنداستثمار قرار 

نظام   زاییده  که  ساالری  مرد  فرهنگ 
،  جامعه در    ، زنانای طبقاتی هستنده

ستم    خانه نیزمحیط  در  کار و  محیط  در  
ب بینند  ی م بیشتری   آنها  اشکال  .  ه 

مختلف در معر  تبعیض و تحقیر قرار  

آ   دارند بر  مضاعفی  ستم  وارد  و  نها 

شود. و   می  ستم  خود  این  جود 
ت مبارزه برای  رور ض   مضاعف است که

در   را  مردان  با  زنان  حقوقی  برابری 

در همه جای  راش   مبارزات دمکراتیک 
و   داده  قرار  بر  و جهان  را  بزرگی  ظیفه 

کمونیست برای  آگاه و  دوش نیروهای  
مبارزات  این  به  دادن  برای  ،  جهت 

گذاشت واقعی  رهایی  به  ه  دستیابی 

 است. 
 

ما دیدگاه  مرد ستی رکسی از  فرهنگ   ،
دری،  ساالری مالکیت    هبر  شه  آمدن  وجود 

طبقات   به  جامعه  تقسیم  و    دارد خصوصی 
ابزار اصلی    ،تاریخی  پروسه  یک  در  که در آن

دست در  گرفته    مردان  تولید  آنها قرار  و 

اند موقعیت   برتری نسبت به زنان  توانسته 
بکنند. اقتصادی  پیدا  موقعیت  فرهنگ    ،این 

فر همان  که  خود  مردساالری  خاص  هنگ 
ب هم  را  وجاست  این  ه  است.  آورده  ود 

ها فرهنگ   قرن  طی  فرهنگ  صورت    به  در 

طبقاتی جوامع  همه  بر  آمده    در  مسلط 
   است.

 
مارکسیستیاما غیر  برخوردهای  در  ما   ،  ،

دمث نظرات  الً  که   بینیم   می،  فمینیستیر 
ا  "مردساالری"آنها   گویا  که  ای  پدیده  ز  را 

بشریت  تاریخ  ذاتا  ابتدای  مردان  ،  وجود  در 

و به همین خاطر    کنند  رفی میمع،  داشته
برای   واقعی  حل  راه  نیستند  رهائی  قادر 

 زنان از ستم های موجود ارائه بدهند. 
 

که حالی  به  در  در  که  تاریخی    تحقیقات 

وسط انگلس صورت گرفته، نشان  خصوص ت
اولیه  اده می شود که  د   به دلیل در جوامع 

تولید پائین  زمینه  ،  سطح  و  اساسا  ستم 
از انسان  و  انسان    استثمار  نداشته  وجود 

همه انسان ها برای رفع نیازهای خودشون  

و آنچه بدست می آوردند  کردند    تالش می
ب   استفاده میو مشترک  جمعی    طوره  را 

  که نی  امتا ز  ؛کردند
شدن   متکامل  با 

تولید  مازاد  ابزار   ،
از    یتبه تبع  تولید و

مالکیت    ،آن

ایجاد   خصوصی 
ر گرفتن  با قرا  شد و

نزد ثروت اضافی در  
ها    ،انمرد آن  به 

امتیازات   و  قدرت 
به   بیشتری نسبت 

جوامع    در  زنان

شد.    اولیه داده 
که   همانطور  پس 

وجود   هب  ،گفتم
مالکیت   آمدن 

  آغاز سر،  خصوصی

آمدن    دووج  هب
زیر   با  جوامع 

و  بنا طبقاتی  های 
شدن   مسلط 

فرهنگ  
در    "مردساالری"

بشریت   تاریخ 

امروز که   هست 
ج  هم   امع ودر 

ب داری  وسرمایه  شدت  چه   ا  هر  شتاب 
ها عرصه  همه  در  و  روز  هر  باز  ،  بیشتری 

می ساز مبارزه    شود.  ی  با  تنها  بنابراین 

طبقاتی و در حال  جامعه  برای از بین بردن  
داری    عمجواضر  حا کهسرمایه  زن    ست 

زن   بر  ها  انواع ستم  و  بین  هم  ستیزی  از 
 هد رفت. خوا

از    با وجود رشد جوامع  امروز و گذر  بشری 

تاریخی برده داری و    های  انرین دورت  تاریک
انسان برای  فئودالیسم و همه تالش های  

بهتر پیشرفت    ، زندگی  و  رشد  وجود  با 
د در  تکنولوژی  و  صنعت  در  که  وران  هایی 

داری  مرس آمده   هبایه  که،  وجود  آنجا   از 
حقوق   کردن  ابزار    گبزر ،  زنانپایمال  ترین 

د قرار  کنترل  تحت  از  جهت  نیمی  ادن 

ب می  و  بشریت  فرهنگ ااشد  که  آنجا  ز 
ناپذیر مرد جدایی  بخشی  و  تنیده    ساالری 

هست  زا طبقاتی  نابرابر  جوامع    ، ماهیت 
زنان   این فرهنگ ظالمانه علیه  رواج  شاهد 

آگاهانه و   کهم  نقاط جهان هستی  ر اقصید

ها    هدفمند حاکمیت  طور   هبتوسط 
جوامع  گستر در  ترویج  مختلف  ده  و  تبلیت 

راستا  .شود  می این  ها  د  در  طور  ولت  به 
ابزارهای  مذ،  متداوم  از  یکی  مثابه  به  هب 

بر تحمیق  مهم  را  ای  در  توده  طول  همواره 
که    مذاهب  .د ان کار گرفته    هبتاریخ بشریت  

یل کننده استثمار برای  هست  ش نق   یشههم

و  با تحمیق    ،طبقات حاکمه را ایفاء کرده اند 
شایانی    خدمتترویج خرافات در بین مردم  

مرتجع طبقات  استث  به  جهت  و  تحت مارگر 
قرار   زناناسارت  بیشتر    کرده   دادن هر چه 

 است. 

 
به بدید  اجازه  مرد  حاال  های  ساالری  جلوه 

 . مازطور مشخص در جوامع کنونی بپرد به
 

مشخص    هب که  طور  شاهدیم  در  امروز 

  در کشورهایو حتی  جوامع سرمایه داری  

 و راه رهایی زنان  ساالریمرد   ،یستم سرمایه داری س
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بحر،  تروپلم  سطح  شدن  تر  عمیق  ان  با 
اقتصادی فهای  ب ،  روی  بر  خش  شار 

تر بر روی   طور وسیع  هبزحمتکش جامعه و  
 .  شود  میزنان بیشتر 

 

سال اخیر  در  در  ،  های  کاران  محافظه 
 رفظه کااتکاء به وجود قضات محابا  ،  آمریکا

تعرض خود بر زنان را    ، ر دیوان عالی کشورد
فاشیستی در    با اتخاذ سیاست های شبه

آغ زنان  جنین  سقط  کردحق  ااز  و  ه  ند 
کردند  سع آی  زنان  همه  زمینه  نچه  این  در 

د را از بین  ها برایش مبارزه کرده بودن  سال

بببرند،   در  که  آنجا  ها  رخیتا  ایالت  ،  از 
را    امکان جنین  در سقط  هف  فقط    ه تشش 

باردا حالی  ری اول  در  کردند  به  که    اعالم 
معمول ،  هفتگی   هشتتا    زنان  اکثر  ،طور 

خ  جهمتو  حتی شوندبارداری  نمی    ! ود 

حق را برای هر شهروندی  فه بر آن این  اضا
اند  قائل شد بتوانده  براحتی   فرد  علیه  که 

زنی دیگری   جنین  سقط  اجرای  در  ،  که 
شده   تعیین  مقررات  از  داشتخارج    ه نقش 

کارکنان    ،است تا  گرفته  تاکسی  راننده  از 
جنین  سقط  های  کلینیک  دادگاه  در  به   ،

  اختالل را به  زندگی آن افراد شکایت کرده و 

کار عمال کلینیک های    ا این ب  . آنهاشانندبک
خارج  کار    ز دایرهمربوط به بهداشت زنان را ا

 .  کرده اند
 

همه این   نکته قابل توجه هم این است که

تحت   از  فدتوجیه  اعمال    حیات "حق  اع 
قاً اتفاانجام می گیرد و جالب این که  "نطفه

، از  دست اندرکاران و پشتیبانان این برخورد
  آمریکا اعدام در    ر و پا قرص حکم طرفداران پ

باشند  کشتار   و  می  از  براحتی  ها    همین 

پرستانه   نژاد  توجیهات  با  پوستان  سیاه 
 حمایت می کنند.  

 
ممنو برای  تالش  کنار  کردندر  سقط    ع 

از  ، از طرف دیگر  جنین شرکت های  برخی 
بیمه  ،  ها  پشتیبانی کلیسا  بزرگ تجاری با

از   را  اروهای مخارج دپرداخت  های درمانی 

همانطور که    . کنند  ری بر حذر می دا ضد بار
االری  ساز مردجلوه  یک    این تنها  می بینیم

   ست. آمریکاو تسلط بر جسم زنان در 
 

نا ،  کار برابر  لر مقاببرابر دموضوع مهم مزد 

در   زنان  علیه  قضایی  حوزه  در  عدالتی  بی 
  است که   مورد خشونت و تعرضات جنسی

اخ سال  چند  خوددر  اوج  به  رسیده    یر 
کشورهای  همه    .است در  ها  تبعیض  این 

حالی   در  متروپل  داری  می سرمایه    انجام 
برابری   امر  ظاهر  در  حداقل  که  گیرند 

می  شده  تثبیت  امری  مرد  و  زن    حقوقی 

می  ،  حاال اگر به مورد ایران برگردیم  .باشد
که   حبینیم  ستیز  تحت  زن  رژیم  اکمیت 

اسالمی ار  جمهوری  قوانین  و  که  تجاعی 
اسالمی قرون   رسمیت    را  وسطایی 

ها،  بخشیده  عرصه  تمامی  در    ،عمال 

از   هستحقوق  صحبت  معنا  بی  .  زنان 
انسان  نیمی از  رسما  ، زن  چون در این رژیم 

که   آید  می  حساب  و    یابر  حتیبه  سفر 
ارث    در قانون  .کار باید تابع اجازه مرد باشد

  نصف مرد شمرده می،  و شهادت در دادگاه 

  . ردن به مرد تعلق داانت از فرزنداشود، حض

عالوه بر قوانین متحجرانه اسالمی در نیمه  

د زنانسان  زنان  انستن  که  این  تبلیت  با   ،

فرهنگ ضد  ،  عامل فساد در جامعه هستند 
با تکیه بر    .ویت می کنندقته  جامعدر    زن را

ان ،  اسالم  ضد  توجیهاعمال  را  خود   سانی 
جانیان   . کنند  می این  دست  در  ،  مذهب 

ر جا که  ی سرکوب زنان و هابزاری ست برا 
مرتجع بر  تکیه  با  بوده  ترین    نیازشان 

و  ،  مذهبی دستورات   فشار  تحت  را  زنان 

اند داده  قرار  شرایطی  سرکوب  چنین  در   .
که   ااست  سدیگر  ا  م ت بعاد  زنان  ز  بر 

عب نیز  بربریت  و  توحش  و مرزهای  کرده  ور 
روزی نیست که خبری در مورد آزار و اذیت  

 ه گوش نرسد. زنان ب

 
که نیست  در    نجانیا   شکی  حاکم 

اسالمی  اسالم    جمهوری  برای 
که   نیست  چنینعزیزشان  حق    به 

واقع   به  و    ی اسفبار  جنایاتکشی ها 
را  عملکرد ننگین اینان    زنند.   دست می 

اقتصا   د بای و  مادی  منافع  پس  دی  در 

اگر واقعا به    . دآنها جستجو کر این ها 
باوری   خویش  مرتجع  اسالم  همان 

در حالشتنددا ایرا که    ی،  در  را  زنان  ن 
رعایت   و  بدحجابی  های  بهانه  به 

تنبیه و سرکوب    اسالمی  نکردن حجاب

زنان و  نباید می پذیرفتند که    ، کنند  می 
خودشان   زالودختران  ،  اهزاده    همان 

در خارجی  کشورهای  کمال    در 
بپوشنداد آزا،  وقاحت لباش  اصال    نه  و 

اسالم   جای  هی   به  بر  هم  هم  شان 

   ! ردنخو 
 

که بر زنان در  بینیم که فشارهایی   پس می
،  کنند نه برای حفظ اسالم  یایران اعمال م

برای و    بلکه  کشیدن  تسلط  بند  کامل  به 
کشور   جمعیت  از  نیمی  مثابه  به  زنان 

جامعه در اسارت و    ه این میوقتی ن  .هست

حا کنترل  باشد تحت  داشته  قرار  ،  کمیت 
نیمه   سرکوب  و  کنترل  که  است  بدیهی 

مراتب  جامعه هم    دیگر اهد  تر خوآسان  به 
آنهابود زنان   .  ساختن  ارزش  بی  نیمه  با   ،

و   ه را هم بی ارزش می سازند دیگر جامع

حفظ   برای  البته  ها  سرکوب  این  همه 

دار  سرمایه  تأمسلطه  و  نافع م  ن یی 
واضح است    سرمایه داران صورت می گیرد. 

مرد  که فرهنگ  از  و  استفاده  ساالری 
زنان تحقیر  و  داران  دست سرما،  تبعیض  یه 

ان کارگر و زنتثمار هر چه بیشتر  را برای اس

با این توجیه    گذارد.  زحمتکش باز می مثال 
ن زن  است  صکه  مرد  هم دست ف  را  او  مزد 

 . پردازندبسیار کمتر از مرد می 
 

که   اسالمی  جمهوری  نظام  در 
ها در  سیاست  اش  ستیزانه  زن  ی 

سال  این  و    همه  مبارزات  با  ها 

، جانیان  بودهان روبرو  مقاومت های زن 
  و ای خانه نشین ساختن زنان  بر  حاکم

فعا  حضور  از  زنان  حذف  در  برای  ل 
اجتماعی به  ،  مبارزات  دست  حتی 

می   زنان  حق  در  جنایات  ترین  فجیع 

ب  اسید زنند.   زنان  رصو  ر پاشی  ت 
  . کثیف هستنمونه بارز این سیاست  

جمعه اصفهان بی شرمانه  وقتی امام  
مور " که    کرد   اعالم با در  حجاب  از  د  ید 

فرا لسانی  گفت  تذکر  و  رفت"  تر 
قه قوه  و  تر  چوب  از  هم  استفاده  ریه 

چگونه سگان  هست  مجاز  که  دیدیم   ،

مزدورش و  کردن    رایب  ،هار  عملی 
بر   جالد  این  زنان  صور حکم    ر د ت 

مالا اصفهان   پاش  در  اسید    و   دیدنعام 
جمهوری   رژیم  در  معمول  طبق 

وقت اسالمی   برای    هی   فردی  هی  

شناین   هم  جنایات  محاکمه  و  اسایی 
 .دنش

 
این   مروج  ین مبلغوقاحت  زن    ین و  اصلی 

جامعه در  است    ستیزی  علل  در حدی  که 

ها نابسامانی  جامعههمه  حتی  ،  ی 
که   این  گفتن  با  را  خشکسالی 

بدحجابی  زا  الیسخشک دلیلش  رود  ینده 
باشد  زنا می  هم  ن  می  را  زنان  گردن  به 

لی  در ذهن مریض این ها هر مشک  . اندازند
جا بدر  آید   همعه  می  اثر  ن،  وجود  بر  ه 

ناتوانی   و  جمهوری  درماندگی  رژیم 

ت که  سرمایه اسالمی  منافع  تأمین  به  نها 
است  مشغول  زنانی    ،داران  تقصیر  بلکه 

رعایت نمی کنند    ااسالم راست که قوانین  
 ! الهی می شوند و باعث غضب 

 

ید جو اختناق  تشد ،  هدف رژیم از این اعمال
حضور فعالشان در   زنان درو عقب نشاندن  

اجتماعیمبارز بینند که    .ست  ات  آنها می 
مبارزات زمینه  هر  اول ی در  صف  در  زنان   ،

با و  دارند  قرار  و بیان    مبارزه  ها  خواسته 
نظ  نفرتابراز   جمهواز  ،  اسالمی   یر ام 

مردها  مشوّ  جهت  ق  مبارزه  تداوم  برای 

هستند.   حاکم  ظالمانه  وضع  از  رهائی 
زنان رنگ  پر  توده  مباردر    حضور  عظیم  زات 

دی در  آبان  96ماه    ای  ضربه    98ماه    و 
 . بودنظام بر پیکره فاسد این بزرگی 

 

اسالم که  است  این  در  ،  واقعیت  امروز 
داران  سرمایه  فریبکاران،  دست  ترین  به  ه 

یاست های آنها تبدیل  ابزار برای پیشبرد س
که   همچنان  است.  شدن  شده  مسلط 

یست  مپریالاسالمی با حمایت ا  ئیبنیادگرا

شماری  ،  ها بی  زنان فجایع  برای    را 

که بر زنان در ایران اعمال فشارهایی  
اسالم  یم حفظ  برای  نه  بلکه  ،  کنند 

و    برای کشیدن  تسلط  بند  کامل به 
کشور   از جمعیت  نیمی  مثابه  به  زنان 

ن  .هست اینمیوقتی  در    ه  جامعه 
حا کنترل  تحت  و  قراسارت  ار کمیت 

بدیهی است که کنترل و ،  داشته باشد
دیگر نیمه  به   سرکوب  هم  جامعه 

با بی    . آنهااهد بودتر خوآسان  مراتب  
زنان ه  ، نیمه دیگر جامعارزش ساختن 

سازند  می  ارزش  بی  هم  همه   را  و 
حفظ  برای  البته  ها  سرکوب  این 

دار سرمایه  تأمسلطه  و  نافع  م  نی ی 
واضح    سرمایه داران صورت می گیرد.

فرهنگ   که  است از  استفاده 
زنانمرد تحقیر  و  تبعیض  و  ،  ساالری 

اس برای  را  داران  تثمار دست سرمایه 

بیشتر   چه  زحمتکش  زن هر  و  کارگر  ان 
مثال با این توجیه که زن    گذارد.  باز می
است  صن مرد  هم دستف  را  او  مزد 

 .پردازند بسیار کمتر از مرد می  
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آفرید  اسالمی  است.کشورهای  یاد   ه  به 
مرتجعین  م  آوری توسط  که  هایی  قساوت 

جانیان   توسط  دختران  حق  در  اسالمی 
نووکب در  هنوز  حرام  که  گرفت  انجام  یجریه 

است   هنوز  ربوده  که  دختران  از سرنوشت 

نیست  اثری  ایزدی    .شده  دختران  فروختن 
 در زنجیران با دست و پاهای  عشیتوسط دا

، صحنه هایی که میدان ها  ربسته شده د
همه و ،  گنجند  ن نمیحتی تصورش در ذه 

پیشبرد   خدمت  در  اسالم  توجیه  با  همه 
ه سرمایه    امپریالیستی   ایسیاست  و 

 داران صورت می گیرند. 

 
از   بیش  پس  نظامی    20در  تجاوز  سال 

ز  ، پس ا افغانستان  در ارتش جنایتکار آمریکا  
ک خون  و  خاک  به  و  کردن  شاندن  نابود 

و در نهایت   تن از مردم بی گناههزار هزاران 

به  سپر نظامی  امکانات  و  قدرت  همه  دن 
حسا خروج  و  طالبان  شده  مرتجعین  ب 

اف از  آواره    اکنون   ، غانستانآمریکا  شاهد 
جهان  سراسر  در  افغان  هزاران  شدن 

حدود صد هزار افغان   در این اوضاع . هستیم
تو از    سطنیز  فرار  برای  ها  یت تآمریکایی 

سخت  شمشیر   شرایط  از  فرار  و  طالبان 

افغانس در  به  زندگی  اخیر  ماه  چند  در  تان 
 . آمریکا پناه داده شدند

 
که  شرایط سختی   دیک شاهدمن از نز

های   خانواده      افغانپناهجوی  اکنون 

می بسر  آن  ضرورت    هستم.  برند  در 
آنها   به  رسانی  موضوع    که کمک  به 

باعث  ،  شده بودمهمی تبدیل  عاجل و  
  زنانتعداد زیادی از   از نزدیک با  ه شد ک

قرا   افغان تماش  و در  گرفته  با    ر 

باور  قابل  غیر  آشنا    دردهای  آنان 
آنچهش خ  وم.  چشم  بینم  به  می  ود 

کها است  بر  مرد   ین  ستم  و  ساالری 
های    زن خانواده  این  میان  در 

نیستنده  ب   ، ستمدیده واژه  یک    .واقع 
ها  بلکه  تنها  پدیده  نه  که  هستند  یی 

ن  را  میزنان  اثرات  ،  کنند  ابود  بلکه 

رفتاریب  ر  خ  م   چنین  واقب  ع،  این 
دردناک خانواده  اجتماعی  این  بر  را  ی 

می رقم  خ  .دزن  ها  چشم  می  با  ود 
و  طول  بینی  تمام  در  انسانی  قتی 

خود  باز  زندگی  چشم  که  زمانی  از   ،

تحقیر  می جز  تبعیضکند  کتک  ،   ،
بودن  خوردن  خدمتکار  بزور  ،  بعد  و 

ماشی و  کردن  مثل" ن  ازدواج    "تولید 
نکرده تجربه  را  دیگری  چیز  آنشدن   ،  

چنین  وقت   که  کنی  درک  توانی  می 
خود زنانی   این  به  می  باوری  چگونه 

هم  ک  رسند ها  این  طبیعی  ه  امری 

یا   پیچی  سر  و  هستند  زنان  برای 
تواند    خواست تغییر در این شرایط می 

تبدیل   شیطانی  موجود  به  را    . کندزن 
بی   زاده ساله  3۴زنی  ،    احو  بی   ،  

سالگی ازدواج    13هرات هست که در  

است در  دور   . کرده  اش  کودکی  ان 
اول   مانع دوره  طالبان  سیاه    حاکمیت 

مکت  به  او  شرفتن  آموختن  و  در  دب   .

نسل    جهنتی  هم  زن  ها  میلیون  مثل 

فرزند    11  .خود کامال بی سواد هست

بار بخاطر برادر شوهرش که    .دارد دو 
  دو بچه اش ، مجبور شده  عقیم هست

وقتی پای درد دل    .را به او هدیه دهد
نشینی می  با  در،  او  از    رابطه  عمر 

گوید می  خودش  رفته  توضیح دست   .  
انواده  نی که وارد خاز زما   می دهد که

شده او  ،  شوهرش  از  کلفت  مثابه  به 

است.  استفاده   کارهای  شده  همه 
پی   در  پی  های  بارداری  با  را  خانه 

ترین سر    ، چون کوچکداده  م می انجا
می پ خوردنش  کتک  به  منجر    یچی 

ض   .شده جاهای  هنوز  گوید  رب  می 

روی   برق  های  سیم  و  بند  کمر  های 
هست گویدم  .بدنش  کتکم    ی  همه 

مادرزدند  می  برادرپدر  ، ،  خواهر  ،   ،
بیشتر  از همه  و    . شوهرش  شوهرش 

از  که چرا  کردم  وال  ئس  او   موقعی که 
ردی؟ می گوید  آوبه دنیا  این قدر بچه  

می  که  بار  نمی  گفت   هر  طفل  دیگر  م 

خوردم و    تا حد مرگ کتک می،  خواهم 
رف خانواده شوهر به آوردن هوو  از ط 

می  و  تهدید  اوالد  شدم  رو  یهافکر  م 
که    ی م  هوو    با کردم  بر  آمدن  چه 

خودم  می خواستم    .سرشان خواهد آمد

  . باالی سر دخترکانم باشم که تحصیل کنند
گریه   گوید  با  وضعم می  االن  نکن  فکر 

آمریکا(  ا هم  اینج  .بهتره شوهرم مرتب  )در 
با این بی    ،دارمولی راهی ن   .زند  کتکم می

با   چکار  9سوادی  اینجا  تونم    می  اوالد 
انگ این    .بکنم غم  است  یززندگی  که   زنی 

رهایی  برای  ای  روزنه  ادامه  کنون  تا،  بدون 

   کرده است.پیدا 
 

که این  تر  انگیز  بز  مدینه   غم  گ ردختر 
توا  مادر  تالش  با  که  دیپلم  خانواده  نسته 

  نقش کلفت خانواده را او  االن دقیقا  ،  بگیرد

. همان فرهنگ مردساالری در  کند  ایفا می
در  جامعه خانواده    که  یافتاین  نفود  ه ها 

زناناست که  باعث شده  و    ،  تنها ظلم  نه 
براد و  پدر  کنندرتبعض  تجربه  را  بلکه  ان   ،

مادر این  رنج  خود  که  از    اه   هم  دردها  و 
د  مردساالری  استفرهنگ  خود  یده   ،

برخورد  خود  دختران  با  فرهنگ  این  مطابق 

جوان  کند.    یم تحت    18دختر  ساله 
نه  ، فشارهای زیادی بر شاسرپرستی مادر

نحیف   کند.های  می  حمل  دختر   خود  این 
کیلو آرد را برای خانواده برای    5جوان روزی  

افت  ظ، ن پختن غذا  .کند  پختن نان آماده می
یکخانه خواهر  از  نگهداری  به ،  نیز  ساله 

 . عهده او می باشد

 
بار  مدینه   ،  شب   نیمه  نیم  دو وساعت  یک 

ید و وقتی  می گو  "شب به خیر"  در تکست
چرا پرسم  با  ت  می  موقع  می    ؟یداری این 

ساعت  گوید می  12،  می  ور  همه  ند 

و  کنم  تمیز  را  جا  همه  باید  من  و  خوابند 
فر صبحانه  برای  را  و    داوسائل  کنم  آماده 

د بزرگی  کتک  بود  رگرنه  خواهد   .انتظارم 
حاص   اوروزی   سوختگی  آشپجای  از  زی  ل 

نشانم  را روی دستانش  اش بر  های شبانه
مصمم  او  .داد حال  عین  می  ت  اس  در  و 

سرنوشتید  گو خواهد  نمی  مشابه   یکه 

باشمادرش   تالش میداشته  و  که    د  کند 
بساز را  فقط  اما  د.خودش  یک  این    ایکاش 

بودمو ها    .رد  با  ده  دیگر  نوشت  سردختر 
قدمی  یمشابه چند  همین  آینده  به    ،در 

مردانی    . ندخیره گشته اومی  جدید و نامعل

خرو اجازه  و  که  زنان  از  را  خانه  از  ج 
گرفد اندخترانشان  را    .ته  خانه  ورودی  درب 

که   اند  کرده  جدا  خانه  بقیه  از  ای  پرده  با 
بر   ای  غریبه  دختران  چشم  و    آنانزنان 

شاید  ن و  اهم  یفتد  از  دارند  ما  شرم  ینکه 

نزدیک   از  را  زنان  این  دردناک  های  چشم 
دیگری  .ببینیم ها  زنان  افغان  قدری    از  که 

،  های ماتر هستند و یا بر اثر کمک  شجاع  
میشوهر اعتماد  ما  به  در    ،کنند   انشان 

پیدا    کوچک که  فرصتی  کنند ترین  ،  می 
د  مضطربانه و با عجله می خواهند خبر دهن

حتما   بزکه  دیگر هم سر  زنان  می    .نیمبه 

که   با وجودی  یدبه ملیحه هم سر بزن د  نگوی
ا  شوهرش او ر،  خوانده و پرستار بوده درس  

 اجازه نمیو  زند    مرتب در این جا کتک می
و آمد داشته  د با کسی صحبت  ده و رفت 

 د. باش

 
روسیه نظامی  تجاوز  ها  سال سال   ،  

س سلطه  طالبان ی ها  دو    ،اه  از  بیش 
  ناتو   گر تجاوزحضور نظامی ارتش    دهه

آمریکا سرکردگی  حاصلش  به  تنها   ،
فقر و خرابی    ، ، عقب مانده گیجهالت 

م در بند افغانستان  و نابودی برای مرد 

ر همه این  ها چیزی که د. تن و بس  هبود
و   مذهب  کرده  پیدا  رشد  امکان  دوران 

بوده خرافات  و  اسالم    . ست  جهل 
که    ندهآنچنان ریشه در این جامعه دوا

این مردا وجود  در   از  پناهنده    ن هر یک 

با همه زشتی  را    "مردساالری"   افغان 
 .عینه می شود دیدهایش به 

 

امروز در  ،  واقعیت این است که اسالم
سر داراندست  فریبکاران،  مایه  ه  به 

یاست های ترین ابزار برای پیشبرد س

که  همچنان  است.  شده  تبدیل  آنها 
بنیادگرا  شدن  با    ئیمسلط  اسالمی 

ا هاحمایت  بی ،  مپریالیست  فجایع 
زنانشماری   برای  کشورهای    را 

آفرید است.اسالمی  آوری  ه  یاد  م به 
مرتجعین قساو توسط  که  هایی  ت 

ت دختران  حق  در  وسط اسالمی 
نووکبجانیان   در  انجام  حرام  یجریه 

هنوز   که  است  گرفت  هنوز  از که 
اثری   شده  ربوده  دختران  سرنوشت 

فروختن دختران ایزدی توسط    .نیست
پاهای  دا و  دست  با  زنجیر عشیان    در 

، صحنه هایی میدان ها  ربسته شده د
ذه  در  تصورش  حتی  نمی که    ن 

در    همه و همه با توجیه اسالم،  گنجند
پیشب هخدمت  سیاست   ایرد 
صورت   امپریالیستی داران  سرمایه  و 
 می گیرند.

 

 م! سلی زنده باد انقالب! برقرار باد سوسیا
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فقر    و  ، بی خانمانی، جنگسلطه استعمار 
وذ مذهب و خرافات بستر برای نفموثرترین  

بوده   جامعه  این  بر    است.در  تنها  آنچه 
این سال در  کافیست    ،ها رفت  افغانستان 

ساده پی برد که امپریالیست    ین امرتا به ا

ملتی    ها هیچ  برای  جهان  کجای  هیچ  در 
نیاورد رفاه  و  ترین  آزادی  ارزش  بی  و  اند  ه 

بر استچیز  مردم  جان  از    .ایشان  یکی 
برای  توجیهات   به آمریکا  کشی  لشکر 

افغانستان شرایط زنان افغانستان در دوران 
بود آوردن  طالبان  کار  روی  با  امروز  اما   .

، همه به وضوح می بینند که  انه طالبدوبار

آن  ه میمه  ادعا  تبلیغات  ،  کردند  چه 
 . بیش نبود نیدروغی

 
کا است  آشکار  همگان  بر  پی   همروز    در 

نظامی افغانست  تجاوز  به  ضمن    ،انآمریکا 

سرزمیننابو یک  طالبان    ،دی  این  واقع  در 
بود که در همه این سال ها مورد مماشات  

داشت   قرار  آمریکا  حمایت  امروو  با  تا  ز 
مدرن  به  مجهز  و  باز  سالح    دستی  ترین 

مردم   آمریکا  ساخت  نظامی  های 
را س برا افغانستان  را  زمینه  و  کند  ی  رکوب 

بزرگ  گذاری  سرمایه  تداوم   های 

غارتامپریالیس برای  بیشتر   تی  چه  هر 
این    .آماده سازد  افغانستان به همه  وقتی 

می  سادگی  به  کنیم  می  نگاه  ها    ظلم 
متوجه ک  توانیم  تفاوت  شویم  علیرغم  ه 

زنان در کشورهای مختلف  هایی که شرایط 

مر،  دارند  بواقع  زن  بر  ستم  نمی  اما  زی 
ا نظام سرمایه داری وجود شناسد و هر کج

وجود  ف  ر اشکال مختلداین ستم هم  ،  دارد
باید   ستم  این  بردن  بین  از  برای  و  دارد 

قرار   هدف  مورد  را  ستم  این  های  ریشه 

 .داد
کبهتر است در   می هم در مورد  اینجا 

 . کنمراه کارها صحبت  
 

کارهای   راه  شک  برای  بدون  شده  ارائه 
ه زنان  فرهایی  جریانات  طرف  از  کری  م 

توجه    متفاوت طبقاتی  با  منافع  و  پایگاه  به 

مثال  متفاوت  آنها   جریانات است.  اکثر 
آوردن    هبصرفا  غالبا  ،  نیستی یفم دست 

حفظ   چوب  چهار  در  زنان  حقوق  از  برخی 
می    راموجود    نظم عنوان  زنان  رهائی  راه 

ما  از    اما  .کنند داریمنظر  باور  رهایی  ،  که 

با   زنان  جامعهرنهایی  کل  قید    هایی  از 
داری است  سرمایه  خورده  معتقدیم    ،گره 

ی تن که بستر  در  و   کها  اجتماعی  انقالب 
ظالمانه   مناسبات  ساختن  دگرگون 

داری    اقتصادی و  سرمایه  زنان  توسط  که 
تحت   صورت  دوشا،  ستممردان  هم  دوش 

گیرد پذیر  زنان  قعی  وارهایی    ، می  امکان 

 . دگردمی 
 

راه  از  یکی  که  است  های    واضح 
نهایی   رسیدن  رهایی  با    ،به  مبارزه 

تحق و  تبعیض  که  است  و  فرهنگی  یر 

زن  را    کالً  از  ستیزی  کند.  می  توجیه 
کوچک بدون  رو  باید    این  تاملی  ترین 

ما که  توان    بگوییم  تمام    ی بایست با 
تمامی جلوه های  علیه مردس االری و 

کنیممبا  آن  شاهد  رزه  ای  دوره  در   .

اب  ن علیه حجمبارزات زنان آگاه در ایرا 

آزادی   حق  و  اجباری 
حق حضانت و    ، پوشش

کلی طور    علیه   به 
س زن  تیز  قوانین 

اسالمی ،  جمهوری 

سنت   و  فرهنگ  علیه 
  . بودیم  های عقب مانده

شرکت  هم  امروز  
جنبش   در  زنان  عظیم 

را    اعی بزرگ اجتم  های
نقش زنان در  شاهدیم.  

سالاع های    تراضات 

جمهوری   علیه  اخیر 
اعتراضات اسالمی در   ،  

معلمان ران پرستا  ،  ،
کشاورزان  دانشجویان  ،

  و کارگران به عینه نماد 

د زنان  ر ضرورت  آگاهی 
جدا ندیدن مبارزات خود  

توده   کل  مبارزات  از 
برای   ستم  تحت  های 

جمه وری  سرنگونی 
ان و  برای  اسالمی  قالب 

سیستم   بردن  بین  از 

داری وابسته    سرمایه 
باشد. واقعیت    می  این 

زنان   نظر  بر  باطل  مهر 
که  نیسفم زند  می  تی 

های سال سعی    سال 

بهانه   به  کردند  می 
مبار از  زه  هائی 

زنا تحت  مشترک  ن 
مردان   کنار  در  ستم 

جلوگیری   ستم  تحت 

 . کنند
 

هر   از  بیش  امروز  آنچه 
پیش   باید  دیگری  زمان 

وروی   آگاه  انقالبی    زنان 
قرار   ونگی  چگ،  گیردبایران 

پیشبرد نبردی قاطع جهت  

به   بخشیدن  پایان 
-صادی اقتمناسبات  

بر   حاکم  سیاسی 
تا   باشد.  می  کشورمان 

جمهوری  نظام  که    زمانی 

ت با  مامی  اسالمی 
، تا  های سرکوبش از ریشه کنده نشودابزار

از   امپریالیسم  شوم  سلطه  که  زمانی 
نشود محو  ما  امکانکشور  هیچ  برای  ،  ی 

امکانات  حداقل  به  در    رسیدن  زندگی  یک 
تواند   نمی  هم  انسانی  هیچ  خور  برای 

وجود    بخشی جامعه  باشد.از  ما   داشته 

زنان  جدایی  را  جنبش  از   بخشی    ناپذیر 
جاری در جامعه می بینیم و    تیمبارزه طبقا

زنان مبارز ایران برای طرح و از معتقدیم که  
متحقق   باالتر  های  دن  کرآن  بر  خواسته 

خود ر  تنها،  حق  پیش  که  دارند  راهی  و 

برای سرکوبگر   مبارزه  نظام  سرنگونی 
سرمایه  اسال  جمهوری  سیستم  و  می 

وابسته   این مبارزات  در  داری  و  ایران است 
با  تنها پیوند  و    در  اقشار  سایر  مبارزات 

  و به ثمر برسد    تواند  طبقات اجتماعی می

ت  در  برابری  به  رسیدن  برای  را  مامی  راه 

ه سازد.عرصه  هموار  اجتماعی  بدون    ای 
کلیس و  رژیم  این  سیستم  رنگونی  ت 

وابست داری  تحقق  ام،  هسرمایه  کان 

آگاه و    زنان وجود ندارد.خواست های   زنان 
شرکت   با  امبارز  مبارزات  جتماعی  در 

می که  و    هست  بیشتر  چه  هر  توانند 
طلبانه   برابری  های  خواسته  تر  مشخص 

آ و  کنند  مطرح  را  اخود  سایر  قشار گاهی 

را نسبت به حقوق   پایمال شده  اجتماعی 
زنان ببرند  خاص  ان  وجود  . باال  قالبی  انرژی 

ایران و شرکت شان در صفوف    عظیم زنان 
پایا،  مقدم مبارزات  دادن به نظتنها راه   امن 

ادن در  ظالمانه جمهوری اسالمی و قدم نه
راه رسیدن به رهایی نهائی زنان در جامعه 

 . ماست

سپ حرفا با  به  که  گوش    س  من  های 
 . یدداد

 سارا نیکو 

 1٧از صفحۀ .... برندگان واقعی جنگ

در رسانه ها شاهد تحلیل هائی هستیم که بدون توجه  
باره طالبان  یری دودر قدرت گ  به نقش امپریالیسم آمریکا

تان سخن می گویند و به  آمریکا در افغانس   "شکست"از  
میلیونخصو رفتن  هدر  به  از  در  ها    ص  آمریکا  که  دالری 

 . نام می برندجنگ خود در این کشور خرج کرده 

انسان آگاهی پوشیده نیست که مهمترین هدف    هیچ  بر
اقتصاد منافع  در  باید  را  امپریالیستی  های  آنها  ی  جنگ 

رسانه    کهطور    آیا آن  . اماکرد  جستجوی سرمایه داران  برا
ها رسانه  جمله  از  و  می ی  ها  تبلیت    2.6کند    آمریکا 

آمریکا  تری ثروت  از  دالر  خرج جنگ  در  که  لیون  افغانستان 

ب بر  رفتهشده  حاکمیت    ؟است   اد  که  افغانستان  جنگ 
از  از آغمی نامید را جنگ دائمی   آندر تبلیغات خود آمریکا 

نظارت مستقیم  اتکا  با و  برشرکت  آمریکا  ارتش  کامل  ی 
آمریکای  بخش  دارهای    . ی شکل گرفتخصوصی سرمایه 

ه  5از   دالر  و  تریلیون  عراق  جنگ  مجموعا  که  ای  زینه 
گرفت بر  در  به   قسمت  افغانستان  هزینه  این  اعظم 

  که کارکنان آنها حداقل   یافتشرکت های خصوصی تعلق  

افغانستان ارتش    در  نیروی  برابر  در  آدو  این کشور  مریکا 
بویی چون  هایی  شرکت  مارتین،  بودند،  هید  الک  نگ، 

داینمیک، تان،  جنرال  آکادمی    ری  کورپ،  نام  _داین  که 
باش  می  معروف  واتر  بلک  همان  وی    ،_ دجدید  اند  بلک 

از    تک و همچنین اکسان موبیل که همه این شرکت ها

جنگ  قِب لِ  را  این  نجومی  سال  سودهای  این  به   در  ها 
نمودندحسا واریز  خود  بهب  فردی    .  اگر  نمونه  در  عنوان 

را    2001سال   مارتین  هید  الک  سهام  از  دالر  هزار  ده 
آن   ارزش  امروز  بود  کرده  می    100خریداری  دالر  هزار 

از  .  اشدب که  کند  می  تایید  خود  آمریکا  دفاع  وزارت 

از   بیش  های  پیمانکاری    27سرویس  های  هزار شرکت 
اس آ جنگ  این  در  است.مریکایی  کرده  جنگد  تفاده   ر 

تعدا افغانستان  و  پرسنل شرکت های خصوصی  عراق  د 
است.  بوده  ارتشی  نیروهای  برابر  دو  نظامی    پیمانکاران 

، نشان داده  انجام گرفت   2008در تحقیقاتی که در سال  
در صد پولی که از طرف آمریکا یا اروپا    40شد که حداقل  

د به شکل  ان اختصاص داده شده بوبه جنگ در افغانست

به  هزین  پرداخت های  جیب  ه  کمپانی  به  خود  مربوطه 
کشور   اند.بازهمان  می  گشته  توضیح  گزارش  دهد    این 

از سال   بودجه ای    12تنها    2020تا    2002که  از  در صد 
که آمریکا برای بازسازی افغانستان در نظر گرفته بود به  

شده پرداخت  افغانستان  کهدولت  رقم  از    ،  این  مجموع 

فقط   نمونه  هم  یک  دال  1.4در  کمپانی  بیلیون  به  ر 
میساختما بر  نیوجرسی  در  برگر  لوییس  که    نی  گردد 

 !قرار بوده مدرسه و کلینیک در افغانستان بسازد

    12ادامه در صفحۀ 
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پیش از هر چیز: من تجاوز آشکار و نابخشودنی روسیه به اوکراین  

نمی را بزنند  آن  به  که  برچسبی  هر  با  آنرا  و  کرده  پذیرم.  محکوم 

ایاالت   یالیستهای دانم که این تجاوز در چهارچوب تضادهای امپرمی
بل و   اروپا  اتحادیه  و  آمریکا  و  گویبلههمتحده  یکسو  از  آنها  ان 

و  تحریکات  تشدید  از  پس  و  دیگر  سوی  از  روسیه  امپریالیسم 
آنرا  هم   دلیل  همین  به  اما  گرفت؛  صورت  ناتو  خصمانه  اقدامات 

 شدیداً محکوم می کنم. 
 

و   که از جناگسپس: باورم این است که باید تمامی انسانهایی را  

اهناده هساتند و . آنان پنکنند با آغوش باز بپذیریمبدبختی فرار می
باید به آنان پناه دهیم و درست از اینرو برای من بادیهی اسات کاه 

بایااد پناهناادگان اوکرایناای را بااا آغااوش باااز پذیرفتااه و تااا آنجااا کااه 
 توانیم مکانی امن به آنها عرضه داریم.می

 

اوکراینی مجبور   400000وز حداقل  که تا امراما: امروز صبح شنیدم  
تاارک کننااد تااا در یااک کشااور اروپااایی دیگاار ر خااود را اند کشااوشااده

پناهگاهی بیابند و در ادامه خواندم که کمیسیون اتحادیاه اروپاا باه 
وسیله ایلوا یوهانسون کمیسر سوئدی امور پناهندگان این اتحادیه 

ایااد ایاان ه اروپااا باعااالم کاارده اساات کااه تمااامی کشااورهای اتحادیاا
ننااد باادون نیاااز بااه تواان میپناهناادگان را پذیرفتااه و ایاان پناهناادگ

 !درخواست اجازه اقامت در خالل سه سال در کشور میزبان بمانند

 
 :و آنگاه در شگفتم که

 ( آیا بین انسان و انسان تفاوتی وجود دارد؟1
 آیا بین مهاجم و مهاجم تفاوتی وجود دارد؟ (2

 

ین چند ماه پیش، زمانی که هزاران پناهجوی بود که همآیا اینطور ن
خصوص اهاالی افغانساتان  از طریاق باالروس تاالش   یایی و بهآس

دیاده ها ی آموزشکردند تا باه اتحادیاه اروپاا بروناد؛ لهساتان ساگ
 خود را به سوی آنها روانه کرد؟ آیا چندین کشور اتحادیه اروپا اعالم  

 ی لهستان برای  به نیروهاتوانند برای کمک  نکردند که می

کشاور ن به این جلوگیری از پیشروی پناهجویا
 نیرو اعزام کنند؟

 
آیا زمانی که نااتو باه یوگساالوی حملاه کارد، 

کشورهای همسایه دست به هر کاری نزدناد 

های قربااانی جنااگ و پناااهجو نتواننااد تااا صاارب
 زده خود را ترک کنند؟کشور جنگ

 
باه ها مجباور  آیا اینطور نبود که وقتای ساوری

تااارک کشورشاااان شااادند، تماااامی احااازاب 
در خاط مقادم   SDئد با حازب  هراس سوهبیگان

کردنااد و از "مهاااجرت همگااانی" صااحبت می

باارای مااانع شاادن از پناهناادگی آنهااا از هاایچ 
کردنااد؟ حاااال آنگونااه تالشاای کوتاااهی نمی

 ها به کجا رفته است؟سخن 
 

هااا مگاار نااه ایاان بااود کااه وقتاای افغان 

بارطالبااان جنایت د از ساالطهخواسااتنمی
و انااد کااه جااز)کااه در عماال نشااان داده

باشااند( فاارار بدترین ظالمااان بااوده و می
ها کمک کنیم تا گفتند که ما باید به افغان کنند، بسیاری می

در کشورشان بمانند و با رژیم وحشی حاااکم مبااارزه کننااد؟ 
 آیا اوکراینی ها نباید با ظالمان بجنگند؟

 

توان دفااع های روسیه نمین است که در برابر بمبشاید واقعیت آ
هایی های آمریکا و نااتو را بایاد مانناد ودیعاهلی که بمبرد، در حاک

اند تلقای نماود و پاذیرا الهی که از آسمان برای انسانها روان شاده
هااای آمریکااا در افغانسااتان و عااراق و حمااالت شاااید بمب شااد!

 ساندوستی هستند!یه نمایشگر اناسرائیل به غزه و سور

 
کااه از  هاااییاینیشاااید واقعیاات آن اساات کااه بایااد اوکر

کنند پناهنااده بااه شاامار آورد، امااا های روسیه فرار میبمب
کردنااد و هااای آمریکااایی فاارار میهایی کااه از بمبصاارب

کننااد پناهنااده هااایی کااه از جنایااات طالبااان فاارار میافغان 

 نیستند!
 

واقعیتای هساتند کاه مان درک   شاید آنچاه در بااال آماده نمایشاگر
خواهند من به آنها باور بیااورم ها میانهکنم! واقعیتی که  رسنمی

 کنم!اما من آن را درک نمی
 

شاید هم پاسخ ناگفته و نهفته پرسشهای من آن است کااه 

شااوند و بساایاری بااین انسااان و انسااان تمااایز قائاال می
ایی کااه هی را به مراتااب بیشااتر از انسااان های اروپایانسان 

د انساااان ریشاااه در آسااایا، آفریقاااا و آمریکاااای التاااین دارنااا 
های امپریالیسااتی با حرکت از منطقی که رسااانه  !دانندیم 

تالش دارنااد بااه خااورد مااا بدهنااد بایااد گفاات "همااه انسااانها 

 برابرند. اما برخی بیشتر برابرند!"
 

 نادر ثانی 
 1۴00اسفندماه  ٩دوشنبه 

 
 

 

 

 

 الف، ب، پ

 انسان و انسان؛ بمب و بمب؛ پناهنده و پناهنده!

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 پناهندگان اوکراینی و افغان 
 

 

 

 

 

 حۀ آخر از صف    ... مزن در آمستردا روز جهانیمراسم از گزارشی 

  همچنین  و  همراه بودموزیک  با رقص و  بیان کردند و نظرات و راه حل های خود برای رفع ستم بر زنان را مطرح کردند. این مراسم  

نیز با بنری که بر آن عکس  فارسی و ... خوانده شد. فعالین چریکهای فدایی خلق ایران    ،ترکی   ،ترانه هایی به زبانهای عربی
مبارزات زنان و جانباختگان زن چریکهای فدایی خلق ایران نقش بسته بود در للی  مال و بین اموش نشدنی  تعدادی از رهبران فر

ی که قرار  به راهپیمایی در خیابانها نموده و به سوی محلاین مراسم شرکت داشتند. پس از انجام سخنرانی ها جمعیت شروع 
 حرکت کرد.    در آن جمع شوندتظاهرات  یانبود در پا

 

 نظام زن ستیز سرمایه داری! علیه امپریالیسم و    جهان ه گسترده تر باد مبارزات زنان در سراسر هر چ 
 درود بر تمامی جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم! 

 
 2022مارچ   ٩ -چریکهای فدایی خلق ایران در هلندفعالین  
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 !رامی باد روز جهانی زنگ
ن  مارس روز جهانی ز  8ران  ستم اینان مبارز و تحت  ز

رایطی پاس می دارند که پرچم افتخار آفرین  را در ش
ستیز جمهوری اسالمی و    رژیم زنبا  سال پیکار    43

برای کسب حقوق بر    حاکم سرمایه داران زالو صفت  

دس در  را  خویش  تمام حق  جریان  در  و  داشته  ت 
تحتتحوال جامعه  انقالبی  بزرگ  م  ت  نقش  ا  سلطۀ 

 رده اند. یفاء کخود را ا
 

سرکوبگر ا   رژیم  روزهای  جمهوری  اولین  از  سالمی 

ها، زنان   سط امپریالیستبه قدرت رسیدن خویش تو 
راه   در  و  داد  قرار  خویش  وحشیانه  تعرض  آماج  را 

داران حاکم و برقراری "امنیت" مورد دلخواه سرمایه  
و ها،    امپریالیست ستم  تحت  زنان  به  نخست 

ی مبارزه  در صحنۀ  بررزمنده  اکنون  ورش  که  43د.  ا رجمهو  سال است  سالمی جهت  ی 

وای قوانین اسالمی بیشترین ظلم و ستم را بر  حاکم تحت لحفظ منافع سرمایه داران  
ر جامعه و درجه دوم  زنان ایران تحمیل کرده است. این رژیم با خوار شمردن نقش زنان د

 ر با مردان محروم ساختهر برابکا  ازاءعمال زنان کارگر را از حقوق مساوی در  ان  خواندن آن
از زنان را به صفوف گسترده  و بخش بز در نتیجۀ  سوق داده است.    ارتش بیکاران رگی 

از اقتصاد مشغول به کار شوند که    در بخش   شده اند مجبور    چنین تعرضی زنان هایی 
گیرددستمزد    کمترین  می  تعلق  آنها  اجحافات   به  بیشترین  مورد  که  حال  عین  در 

داران سوکارفرمغارتگرانه   و سرمایه  قرایان  دارند.دجو هم  خود   امروز  ار  آمار  اساس  بر 

بیشتر کارگران شاغل در کارگاه های کوچک که قانون کار شاملشان    میجمهوری اسال 
ه گارگاه  دهند.  می  تشکیل  زنان  را  شود  بافنمی  بافی،  قالی  دوزندن ای  و دگی،  گی 

  ت شغلییط و بدون هر گونه امنیکه زنان کارگر در بدترین شرا  هستندغیره محل هائی  
 .  می باشندر مشغول به کادر آنها با دستمزدهای بسیار نازل و 

 

در شرایط فقر و بیکاری و گرانی و تورم  نه تنها  حاکم  رژیم زن ستیز مدافع سرمایه داران  
گرسن درگی  و  را  زنان  اقتصادی  نظر  نسببس  موقعیت    از  تری  مردان  پائین  به  تحت  ت 

های سرکوبگرانه ای که در لفافه های   اهرمترین بلکه با توسل به شدید   قرار داده ستم  
اند،ارتجاعی   شده  پیچیده  پوسیده  فرهنگی  و  از    مذهبی  را  حقوق    کوچکترین زنان 

تا با حما  ه وخود محروم ساختاجتماعی و سیاسی طبیعی   یت  در عین حال کوشیده 
هر  ست، زنجیرهای اسارت را  ردساالری که ذاتی نظام حاکم اقانونی از فرهنگ شوم م

تسلیم اراده طبقه حاکم نماید.    متر بر دست و پای زنان بسته و آنان را مطیع وچه محک 

رژیم  اسالمی    این  پوشش  تحمیل  زنان،با  پوش   آنهاآزادی    به  انتخاب  لگدم  ش در  ال  را 
نمو  سیاست خود  ارتجاعی  جنین،   . دههای  سقط  حق  طالق،  سرپرستی   حق    حق 

را  دیگر  طبیعی  ها حق    ا پدر و دههمسر و ی  ، حق مسافرت بدون اجازهفرزندان   )حضانت(
رژیم تمام  با    این  سلببیشرمی  زنان  است.    از  چنین  نموده  تحمیل  دلیل  به  درست 

ه  امعست که این حقیقت که زنان در جشرایطی بر زندگی و کار زنان کارگر و زحمتکش ا

امعه ما  جدید و با برجستگی در جهای    ما تحت ستم مضاعف قرار دارند هر روز با فاکت
 ه نمایش در می آید. ب

 
ب اجحاه  اما  این  همه  تبعیضاترغم  و  مادی    زنان  ،فات  شرایط  دلیل  به  ما  کشور  مبارز 

ای تغییر وضع موجود و نابودی  برنه تنها میدان مبارزه    وحشتناک حاکم بر زندگی شان
هوری  ا عزم راسخ تری علیه جمبهر روز بیش از پیش  بلکه  ،ترک نکرده اند مسببان آن را 

سیاستاسال و  اند   می  جنگیده  اش  ستیزانه  زن  قرهای  به  ،  و  اند  داده  دلیل  بانی 

های این رژیم زن ستیز و   جسارت خویش بسیاری از زنان مبارز و معترض به سیاهچال
 بگر روانه گشته اند. سرکو

 
چون    توده ای  های  خیزشصف مقدم  نان در  زحضور پررنگ    چه کسی می تواندبراستی  

و   بازنشستگان جاری معلمان و    ت مبارزادر  و    98و آبان    96دی  قیام های  و    88خیزش  

نقش غیرقابل انکار زنان در این مبارزات چنان سردمداران    ان و غیره را انکار کند. کشاورز
ست که وزیر کشور جمهوری اسالمی اعتراف  اسالمی را به وحشت انداخته ا   جمهوری 

 حیه زنان است". یند از ناانقالب بخواهد ضربه بب اگر" می کند که:
 

یعنی زمانی    57اسفند سال    17زنان در  ظاهرات بزرگ  تمقطع  واقعیت این است که از  

به قدرت رسیده خمینی تازه  و دسته  دار  ب  که  با تعرض  از  مزدور،  انقالبی  توده های  ه 
زنان،طریق ح به  کرد  مله  اعالم  را  بودن حجاب  امراجباری  تا  و  ند،  برغم سرکوب  که  وز 

وحشتناخفق شاهدان  همچنان  مقاومت    ک، 
دلیرانهو   های  تهر  تظاهرات  در  و  زنان  ان 

  برای گرامیداشت روز جهانی زن و ...  سنندج  
یک   حتی  ما  مقاوم  و  مبارز  زنان  هستیم، 

زن   صحنهلحظه   بر  و ستم  تبعیض  با    مبارزه 

ایران   مردم  خورده  قسم  دشمنان  را  توسط 
ان  نگذاشته  عرصه  د.  خالی  در  چه  آنها 

اجتممبا سالرزات  از    اعی  پس  اول  های 
مبا جریان  در  چه  مسلحانهقیام،  در    رزات 

صفوف  در  و  کردستان  در  و  شهرها 
های   جنبش  جریان  در  چه  پیشمرگان، 

پیش همواره  گرسنگان،  و  متوالی  اپیش 

و   آگاه  مردان  نظام  دوشادوش  علیه  مبارز، 
سبات  استثمارگرانۀ حاکم، و علیه تمامی منا

آ  از  ناشی  جنگیده  ارتجاعی  قربانیان ن  و 
زنان اند. شرکت فعال  داده  در هر   بیشماری 

نظم  خیزش   علیه  اجتماعی  کوچک  و  بزرگ 

پوسیده حاکم قدرت رزمنده زنان را به جامعه  
خود ضربه بزرگی    خاطر نشان می سازد که

ساالری حاکم می باشد. زنان  به فرهنگ مرد
ک دهند  می  نشان  ایران  سرنگونی  ه  مبارز 

اسالم ظ جمهوری  نظم  و  سرمایه  ی  المانه 
تا  _داری   پاستکه  ظال   بر  مانه فرهنگ 

بدون حضور    _باز تولید می کند  ری رامردساال

با مردان مبارز   زنان  اتحاد  ممکن  زنان و بدون 
  ر اتحاد بین زنان و مردان تحت نیست و تنها د

استثمار می   نفی  برای  مبارزه  و  ایران  ستم 
ر جامعه  حقوق بین زن و مرد را دتوان برابری  

 حقق بخشید. ت

 
د  8 تا  رود  مارس امسال فرصت دیگری ست 

بویژه   و  ایران  رزمنده  زنان  نثار  را  خود  بیکران 
تمام   به  و  سازیم  زحمتکش  و  کارگر  زنان 

و   مبارز  زن  دلیل  اسرای  به  که  انقالبی 

نکرد سرسپردۀ  سرخم  رژیم  مقابل  در  ن 
در   شان  جهانی  اربابان  و  های    زندانحاکم 

اسالم بدترجمهوری  در  به  ی  شرایط  سر  ین 
 می برند، ادای احترام کنیم. 

 
ضمن    چریکهای  ایران  خلق  فدائی 

مارس روز جهانی زن بار دیگر    8گرامیداشت  

وزی زنان  بر این واقعیت تاکید می کنند که پیر
از قید هر نوع قوانین    برای رسیدن به رهائی

جامعه ای    و زندگی درو فرهنگ مردساالرانه  
ظلم   از  وابفارغ  ستم  به  و  است  سته 

با ج مبارز  زنان  و هم سوئی  نبش  همگامی 

زحمتکشان و دفاع   اجتماعی کارگران وهای  
و   قشر  هر  چنین  از  تنها  و  ستم  تحت  ملل 

ن برای  الزم  نیروی  زن  اتحادی  نظم  ابودی 
و   حاکم  را  ستیزانه  زنان  عرصه  رهائی  در 

 فراهم می کند. مبارزه جاری  
 

 ! ی زن مارش روز جهان 8می باد گرا 

ود باد رژیم وابسته به امپریالیسم  ناب
 ! می  جمهوری اسال

 
 چریکهای فدائی خلق ایران

 2022برابر با مارش  1۴00اسفند 
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 رگر!ه کارهبری طبق یک خلق بهراتکدموری هاد جمرار بقرب
 

 

 نتنتریبکه اروی ش بر  "ییدافپیام "

 لق ایران ای فدایی خز صفحه چریکها

 : ن کنيدیدت دترندر این 
com.iahkals.www 

 

   اشرف دهقانی رفیق فحهص از

 د: یدن کن ت دین نترایر د
 

.cominehghaww.ashrafdw 
 
 

 

 

 یک رونتلکست اپ رسدآ
E-mail:ipfg@hotmail.com 

 

 فیس بوک سازمان

Siahkal Fadayee 
 

 کانال تلگرام
@BazrhayeMandegar 

 

 مگرااتاینس
BazrhayeMandegar2 

 

 

 

 

  
 

 ی تماس بابرا

 ن اق ایری خلیفدای اهکریچ 

 د:ی زیر مکاتبه کنيانشن با

 
BM BOX 5051 

LONDON WC1N 3XX 
ENGLAND 

 پیام تسلیت
 

 

 

 

 

چریکهای فدایی خلق برادر  ،اطالع یافتيم که آقای حسين مفتاحیاخيرا 

 عباس و اسداهلل مفتاحی فوت کرده اند.  ،ی زنده یادرفقا ،ایران

تمامی بازماندگان و عزیزان او   حسين مفتاحی را به فقدان  "پيام فدایی "

 تسليت می گوید. 

 آکسیون مبارزاتی یک وین: گزارشی از  

 در محکومیت جنگ اوکراین 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

تظاهرات یک  روز پنجشنبه سوم مارس در محکومیت جنگ اوکراین  
( محل  در  وین  شهر  در   mariahilferstrasse - Eckeایستاده 

stiftgasse  .شد برگزار  از  (  تعدادی  سوی  از  که  تظاهرات  این 
ا چپ  )نیروهای   Bündnis gegen imperialistischeتریش 

Aggressionen  آغاز   ظهر  بعد از  6(سازمان داده شده بود از ساعت
 .  یافت شب ادامه  8تا   شد و

مبارزاتی   آکسیون  این  از  در  چپ  تعدادی  فیلیپین فعالین   و  ترکیه، 

داشتند   ایران حشرکت  جریان  در  همچون رکت،  و    شعارهائی 
حق    محکوم است"،"  کراین وا در ااروپ  تهای روسیه و ناتو واسسی"

مرگ بر فاشیسم    حق مسلم آنهاست"،"   ،ین سرنوشت خلقهایتع
اوکراین باد    " و    "در  المللی همبستگی  زنده  فبین  یاد زده شد.  ر" 

سر دادن شعار های  با  و    دست نوشته هانمایش  تظاهرکنندگان با  

کردند   ،مبارزاتی  می  محکوم  سو  دو  هر  از  را  اوکراین   و    جنگ 
 این جنگ غیر عادالنه بودند.  فخواستار توق 

با   ماهیت  در جریان این حرکت برخی از شرکت کنندگان در رابطه 
نمودن   محکوم  ضمن  و  کرده  صحبت  جنگ  این  امپریالیستی 

امپریالیستی   و  سیاستهای  و    اروپا  اتحادیه  وناتو  روسیه 

و    آمریکا  امپریالیسم   کرایناو از خواستهای طبقه کارگر در روسیه 
دفاع کردند.  فعالین چریکهای فدائی خلق در وین در همبستگی با 

کارگران اوکراین و روسیه و در محکومیت سیاستهای امپریالیستها 
 در اوکراین از شرکت کنندگان این حرکت مبارزاتی بودند. 

 !  مرگ بر جنگ امپریالیستی
 ! بین المللی  مبستگی ه پیروز باد 

 وین  -ایران در اتریش فعالین چریکهای فدائی خلق

  2022مارش  6

 

 

 م! زن در آمستردا روز جهانیمراسم گزارشی از 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

به مناسبت فرارسیدن روز جهانی زن   ،مارس  8  شنبهسه روز

کمیته   از سوی  کمیته   8مراسمی  یک  )که  آمستردام  مارس 
کمی است  چندملیتی برگزار شد.  آمستردام  مرکز شهر  در  ته ( 

ک ایران  زحمتکشان  و  کارگران  مبارزات  از  فعالین  ه  حمایت 

انتشار  با  هستند  آن  از  بخشی  ایران  خلق  فدایی  چریکهای 
اطالعیه ای در این مراسم شرکت داشتند. در طول این مراسم 

ملیتهای   از  زنان  حقوق  فعالین  سوی  از  هایی  سخنرانی 
چنین  اوکراینی و هم یک زن    مختلف و از جمله یک زن روسی و

زنان حقوق  مدافع  و  مبارز  نیروهای  گرفت. ص  نمایندگان  ورت 

سخنرانها هر یک از جنبه ای، شرایط  کار و مبارزات و زندگی 
 و تحت سلطه را متروپل زنان در جوامع سرمایه داری 

 22ادامه در صفحۀ 

 

 

http://www.siahkal.com/
http://www.ashrafdehghani.com/

