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 1401 هشت اردیب                              م هفتُ ست وبی لسا                   ن ایر ا قخلیی  دای فاکه چری ناگرا  

  مقاله مقاله ررسس  

 ،پروسلطنتی ور شعارهای ارتجاعیِآبشخ

 در جنبش اخیر!
اصلی  ...   داران  سیاست  سرمایه  و  اسالمی  جمهوری 

همچون   این    43حاکم  از  رفت  برون  برای  گذشته  سال 
وحشیانه   اعمال  پا  بحران  به  های  توده  عریان  سرکوب 

سیاستخاسته   این  از  جدا  اما  تشد  است.  شاهد  ید  ما 
یعنی  )رنگارنگ مردم  های اهریمنی دشمنان   سایر تالش 

نیروهای وابسته و جیره خوا  امپریالیست می    (ر آن ها و 

که   به  باشیم  های  توده  فیزیکی  سرکوب  با  همزمان 
برخاسته،   منظور  عصیان  به    جاری مبارزات    تضعیف به  و 

های ضد خلقی و تالش های   انحراف بردن آن به تاکتیک 
دست  گرسنگان    یانقالب  ی علیه جنبشیمنی رنگارنگاهر

ما شاهد در بحبوحه خیزش اخیر    به طور مثال  یازیده اند.
انتشار اخباری مبنی بر طرح و تشویق برخی شعارهای  

سلطنت  ارتجاعی   از  روحت  طرفداری  شاه  "رضا  نظیر 

توسط وزارت اطالعات اهریمنی    صفوف جنبش، در  شاد"  

 2 صفحۀ                    ..ی باشیم.جمهوری اسالمی م 

 ("کالب هاوس"سخنرانی رفیق فریبرز سنجری در  )  طبقه کارگر  و جنگ اوکراین
 

پدیدهمارکسیستها هموا    ... به  برخورد  در  اون    ره  بررسی  لزوم  بر  بطور جنگ  و  تاریخی  نظر  دارن. چون    مشخص  از  تاکید 

اینکهماهیت جنگه به  بسته  ج  ا  و  از سوی چه طبقاتی  و  تاریخی  بگیرند  در چه شرایط  شکل  اهدافی  به چه  رسیدن  هت 
با هر جنگ برخورد  در  دلیل هم  به همین  از سوی چه   یمتفاوتند.   و  تاریخی  احوال  و  اوضاع  در چه  این جنگ  که  دید  باید 

این طر  .طبقاتی شکل گرفته اماز  آید که میشهیق  به وجود می  عادالن  کانی  منافع  مترقی و  بر ضد  و  ارتجاعی  یا  بودن  ه 
و   کرد.کارگران  درک  را  جنگ  اون  بودن  ک  ستمدیدگان  نگاه  زاویه  این  از  جنگ  مساله  به  اگر  شک  جنگ  نبدون  موقع  آن  یم 

گی که  گ برده داران با یکدیگر ، جنجنو    ه داران جهت رهائی از استثمار، جنگی عادالنهکارگران و ستمدیدگان علیه سرمای
نشان کم و زیاده و هر کس می خواهد برده های بیشتری داشته باشه  ن می کنند با هم بر سر  اینکه تعداد برده گابرده دارا 

 5صفحه                                             ... .ست جنگی ارتجاعی
.....                                                    

 

 ر ديگت صفحادر  

    بارزات توده هاموج جدیدی از م ●

 4 ..............  !برای نان و آزادی

 پیرامون دادگاه یکی از  ●

  10  اسالمی     ریجنایتکاران جمهو

و آکسیونهای  تهاگزارش فعالی ●

فعالین سازمان در مبارزاتی 

، نروژ، انگلستان،  استرالیا، سوئد 

در  آلمان  و هلند، اتریش، کانادا 

  20 و   19، 18، 15، 11حات صف

 ( 17) ریرز سنج با رفیق فریب گفتگو
اصطالح "بهار آزادی"  در روز هائی که ب  ...

میشد آمدنبا    ،خوانده  کار  رژیم   روی 
اسجم های المی  هوری  توده  دشمن    که 

خوش  مردم و  بود  رقصی ایران 
مقابل سازمان در  فعال  اپورتونیست  های 

  اوضاعی شکل گرفته بود که   این دشمن،
راستین  راه  دهندگان  ادامه  عنوان  به  ما 

حتی نمی    50چریکهای فدائی خلق دهه  
به    ،را آنطور که باید  صدای خود  توانستیم

ه  ببرای ما آن سال  . سانیمبرمردم  گوش
بود که البته موفق    واقع سال سرنوشت

در   آن  که  از  چرا  رژیم  آمدیم.  ماهیت 
درستی نشان داده  بجمهوری اسالمی را  

بینانه   واقع  و  درست  تحلیل  از  و  بعد 
هر   حال  و  بودیم  داده  ارائه  شاه  سقوط 

گذشت   می  زمان  انقالبی  چه  پراتیک 
و  ستمد زمینه  جامعه    یایدادهرویدگان 
ما  عینی   و  رتحلیل های  داد  نشان می  ا 

با  انطباق و    آنهادرستی   را شان   واقعیتها 

 12صفحه           ....آشکار می ساخت

   –ی مسلحانه  بارزه م 

 اقعیت و   تا   خیال   از 
مبارزه ...   »تئوری  مسلحانه؛  مدافعان  ی 

ز تا به  هم استراتژی، هم تاکتیک« از آغا 
ای از  دفاع  در  مشِی امروز  و  تئوری  ن 

با   آن،  روبرو  مبارزاتِی  عمده  گروه  دو 
مبوده با  یکسو  از  منتقدین خاند:  و  الفان 

به  ی  ره بالفط مسلحانه  مشِی 

سرکردگِی حزبِ همیشه خائن به توده، 
و از سوی دیگر با آنها که دل در گرو این  
تصوری   و  درک  اما  سپرده  مشی 

در اینجا   .اشته و یا دارندنادرست از آن د
گن به  مختصر  میاندازیمگاهی  دوم   .روه 

  این گروه را در واقع میتوان در دو دوره و 
ئی که در  دستهدر دو دسته بازشناخت:  

ایران  در  آغازیِن جنبش مسلحانه  مقطع 
دهه  و   1350ی  در  سطحی  درک  با 

مبارزه  تئورِی  از  مسلحانه  غیرواقعی  ی 
 ...  و به این جنبش پیوستند

 16صفحه                                    
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الهام بخش کمون پاريس،  جاودان باد خاطرۀ 

 نخستین حکومت کارگری جهان! 
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انفجار دوباره خشم و  در هفته های اخیر،   

و   حاکم  داران  علیه سرمایه  ها  توده  نفرت 
باعث   اسالمی،  جمهوری  سرکوبگر  رژیم 

از   ای  کننده  امیدوار  و  نوین  موج  ظهور 
با   گرسنگان  سرنگونی  خواست  خیزش 

و   اسالمی  بنیادین    ایجادجمهوری  تغییرات 

جامعه   بر  حاکم  استثمارگرانه  مناسبات  در 
 تحت سلطه ما شد.  

 
از   که  پس  رآن  در ئدولت  جالد  یسی 

مورد   اقتصادی  اصالحات  پیشبرد  راستای 

امپریالیست نهادهای  نظر  و  ها 
و   را ملغا نمود   "ارز ترجیحی" امپریالیستی

انجام برای  دیگری  "بزرگترین    گام  که  آنچه 
داری  جراح سرمایه  نظام  در  اقتصادی"  ی 

حاکم بر ایران به نفع سرمایه داران خارجی 
 و متعاقب، برداشت،  شده  و داخلی نامیده

،  شد   ها انفجار قیمت  این عملکرد که باعث 

کشور   شهر  ها  تهران ده  حومه  مناطق  از 
ایذه،   بختیاری،  چهارمحال  تا  گرفته 

به شت، بروجرد و ...  اندیمشک، نیشابور، ر
نبرد   و  ستمدیده  های  توده  خیزش  صحنه 

آنها با رژیم فاسد و دزد جمهوری اسالمی  

 بدل گردید.  
 

که   صدها آمده  جان  به  مردم  از  تن  هزار 
محروم   زحمتکشان  و  کارگران 

می  استخوان تشکیل  را  آن  اصلی  بندی 
ها   به خیاباندر ده ها نقطه کشور  د،  نده

ی "مرگ بر خامنه ای"،  ریختند و با فریادها

فشفشه،  " تانک  "توپ  دیکتاتور"،  بر  مرگ 
باید گم بشه"، "جمهوری اسالمی،   آخوند 

خوایم،   اصل  نمی  بر  "مرگ  خوایم"،  نمی 
بر خواست  والیت فقیه" و بر حق   ...  های 

اجتماعی   انقالب  یک  که چیزی جز  خویش 

نظام   پوسیده  ساختار  در  بنیادین  تغییر  و 
بر حاکم  داری  مهر   سرمایه  نیست  ایران 

تاکید دوباره زدند. جدا از این شعارها، توده  
رهبر  تصاویر    های به پا خاسته با آتش زدن 

ج به جالد  حمله  با  اسالمی،  مهوری 

های دولتی و به  نهادهای سرکوب و ارگان
طبقه   ظلم  و  ستم  مراکز  کشیدن  آتش 

نشان دادند که به  در عمل  یکبار دیگر  حاکم  

نا توصیف  جنایات  جمهوری  رغم  پذیر سران 
در سرکوب خیز ای  اسالمی  توده  های  ش 

سال در  وار  ب سلسله  اخیر،  رغم  ه  های 
  98و    96های سال    قتل عام مردم در قیام

ب اعدام  ه  و  و  شکنجه  و  دستگیری  رغم 

این   در  خاسته  پا  به  مردم  از  تن  هزاران 
ها، جامعه تحت سلطه ما به دلیل  خیزش

سرم که  ناپذیری  تحمل  مادی  ایه  شرایط 
و  حیات  بر  آنها  مدافع  رژیم  و  حاکم  داران 

های تحت ستم حاکم کرده  هستی خلق

اجتماعی   انقالب  یک  تشنه  نابود   یبرااند 
ارکان   و  بنیادها  پوسیده    سیستمکردن 

نوین  حاکم   نظم  یک  برقراری  باشد.  و  می 
بستری   چنین  ناگزیردر  روزافزون   تشدید    و 

به   تضادها و تداوم بحران جاری در کشور ما
مشخصه اصلی شرایط جاری تبدیل گشته  

جمهوری   رژیم  برای  نامعلومی  آینده  و 

 اسالمی رقم زده است.  
 

اصلی   و  سیاست  اسالمی  جمهوری 
همچون   حاکم  داران  سال    43سرمایه 

گذشته برای برون رفت از این بحران اعمال  

پا وحشیانه   به  های  توده  عریان  سرکوب 
این سیاستخاسته   از  جدا  اما  ما   است. 

تالش سایر  تشدید  اهریمنی   شاهد  های 
 یعنی امپریالیست)دشمنان رنگارنگ مردم 

می    (ر آنها و نیروهای وابسته و جیره خوا
همزمان با سرکوب فیزیکی توده  باشیم که  

  تضعیف به منظور  های به عصیان برخاسته،  

به   جاریمبارزات   آن  بردن  انحراف  به  و 
های   تاکتیک تالش  و  خلقی  ضد  های 

جنبش اهر علیه  رنگارنگی    ی انقالب  یمنی 
در    به طور مثال  دست یازیده اند.گرسنگان  

اخیر   خیزش  انتشار  بحبوحه  شاهد  ما 

برخی   تشویق  و  طرح  بر  مبنی  اخباری 
ارتجاعی   بر  شعارهای  از  مبنی  طرفداری 

شاد"  سلطنت   روحت  شاه  "رضا  در  نظیر 
جنبش، اطالعات   صفوف  وزارت  توسط 

م اسالمی  جمهوری  باشیم.  اهریمنی  ی 

در  مطابق این گزارشات که به طور وسیعی  
های   خی سایترسانه های اجتماعی و بر

شده،    منعکس اینترنتی  
جمهوری   سرکوبگر  رژیم 

اسالمی عالوه بر سرکوب  
وحشیانه   و  دریغ  بی 

ها توده  توسط   حرکات 

یعنی   خود  جنگی  ماشین 
ضد   ارتش  و  پاسداران 

صدور    ضمن  ،خلقی
  به   "هایی  دستورالعمل"

اطالعاتی رسمی  دورمز ان 
خویش   رسمی  غیر  و  و 

آنان   میان  به  ارسال 

مردم خواهان  تجمعات  ی 
نامحسوس   نیروهای  نفوذ 

جمعیت    خودی میان  در 
شده اند و به    تظاهر کننده 

آنان رهنمود داده اند که در  

رادیکال  مشاهدۀ  صورت 
تظاهر  شعارهای  شدن 

و  نظام  علیه  کنندگان 
جهت   در  رهبر،  شخص 

شعارها مردمی  تغییر  ی 
خصوص  به  و  کنند  حرکت 

سلطنت   نفع  به  شعارهایی  سردادن  به 

 .  بپردازند 
 

وزارت   مزدوران  اخبار،  این  اساس  بر 
اطالعات موظف شده اند تا با پیوستن  

به  و "تردد عادی" در میان جمعیت اوال  

تظاهرات   لیدرهای"  "شناسایی 
و  شعارها  " پرداخته  که  صورتی  در 

سپاه، و  رهبری  و  نظام  و    علیه  تند 
شود،   نظیر  رادیکال  شعارهایی 

بر   مرگ   ، شاد  روحت  رضاشاه 

شع رئیسی گرانی،  علیه  و    ارهایی 
در   قبال  که  دیگر  اعتراضی  شعار  چند 

ها قرار داده شده، سر دهند  اختیار آن 
شعارها   این  دادن  به  را  مردم  و 

کنند"   همین  تشویق  مطابق 
در    ها  دستورالعمل باید  رژیم  مزدوران 

تظاهرا ممکن،   "تجریان  به هر شکل 

مانند   حساس  مراکز  از  را  جمعیت 
استانداری  صداوسیما،  فرمانداری،   ،

پایگاه و  دور  مخابرات  بسیج  های 
 کنند".  

 

های ضدانقالبی و چند   در این دستورالعمل
وجهی، موارد دیگری از جمله رهنمود برای  

حمله به مساجد به منظور دور کردن مردم  
ا و  امنیتی  حساس  مراکز  خسارت  از  یجاد 

به   ها و ساختمان به ماشین های متعلق 
ب  جمعیت  دادن  و سوق  با  مردم  درگیری  ه 

امکان  که  شرایطی  در  سرکوبگر  نیروهای 

 مقابله با آنها را ندارند و ... وجود دارند. 
 

دستورالعمل این  در  که  مواردی  از  ها یکی 
انحراف   برای  تالش  کند  می  توجه  جلب 

م واقعی  و  انقالبی  طرح شعارهای  و  ردم 

سلطنت   از  طرفداری  ارتجاعی  شعارهای 
رژیم است که   ممکن است  در جنبش ضد 

برخا در اینجا و آنجا به طور محدود و از سر  
یا  و  داده  ای هم سر  توسط عده  ناآگاهی 

تالش   این  همه  خالف  بر  اما  گردند.  تکرار 

فیلم  مشاهده  ارتجاعی،    های  های 

 در جنبش اخیر!  ،پروسلطنتی آبشخور شعارهای ارتجاعیِ
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گزارشا  و  این شعارها  به  راجع    تمنتشره 
که   دهند  می  نشان  مردمی  مستقل 

عدم  شعارها با  اکثرا  سلطنت  پرو  ی 
توده ها مواجه گشته اند. اما این    استقبال

برای   از تالش  مانع  ای  توده  استقبال  عدم 

الذکر   فوق  انقالبی  ضد  سیاست  پیشبرد 
توسط طراحان جنایتکار آن نمی گردد. پرده  

مهم و  انقالبی،   دوم  ضد  کمپین  این  تر 
کردن و   عمده  گاه  کردن  آگراندیسمان  و 

دامن شعارهای  بیگاه  همین  ناچیز  ه 
ا و  توسط  ارتجاعی  ریزی شده  طرح  قبل  ز 

عمده   های  رسانه  در  مردم  دشمنان 

عمومی   افکار  در  مرزی  برون  زبان  فارسی 
و  مستقیم  که  است  کشور  داخل  در 

از   ای  شبهه  هیچ  بدون  ولی  غیرمستقیم 
می تغذیه  ارتجاع  و  امپریالیسم    آبشخور 

مسمومی،   پروژۀ  چنین  چارچوب  در  کنند. 

وزارت  رهنمودهای  مطابق  که  ست    کافی 
اطالعات رژیم، و یا حتی بر بستر نادانی و  

ناآگاهی تعداد معدودی از "تظاهر کنندگان"  
روحت  "رضا شاه  ارتجاعی  جایی شعار  در 

داده   سر  مشابه  شعارهای  یا  و  شاد" 
شود؛ آنگاه سیل تبلیغات دروغین مبنی بر 

ضد    نای کنندۀ  تظاهر  هزاران  گویا  که 

سلطنتی   نظام  از  طرفداری  به  حکومتی 
ر دادند از سوی بلندگوهای وابسته به  شعا

راس   در  و  تکرار گشته  و  تکرار  روزمره  طور 
ارتجاع قرار می   خبرهای بنگاه های خبری 

 گیرد!

 
به این ترتیب در یک عقد نانوشته، در جهت  

م  ستحفظ وضع موجود و به واقع حفظ سی 
اطالعات   وزارت  ایران،  در  داری  سرمایه 

در دست   مخوف جمهوری اسالمی دست 

تلویزیون و  ها  الحال،   رسانه  معلوم  های 
تو"،   و  "من  نظیر  دروغپردازی  و  وابسته 

و   سی"  بی  "بی  و  اینترنشنال"  "ایران 
علیه   ارتجاعی  پروژه  یک  آمریکا"  "صدای 

و  زحمتکشان  و  کارگران  انقالبی  جنبش 
ران را کارگردانی و ستم ای  حتهای ت  خلق

با   که  کوشند  می  و  برند  می  پیش  به 

ری روی خشم و نفرت به حق  سرمایه گذا 
جمهوری   رژیم  از  شده  استثمار  طبقات 

دیگر   آلترناتیوهای  باصطالح  برای  اسالمی 
در   امپریالیست حاکم  داران  سرمایه  و  ها 

میان محرومان بازارگرمی کنند. واضح است  

خدمت حفظ و بقای   درکه این سیاست جز  
داری   سرمایه  نظام  یعنی  حاکم  نظام 

با یا بدون  _ایران  م در  وابسته به امپریالیس
 نخواهد بود.  نبوده و  _جمهوری اسالمی

در رابطه با کارزاری که به نفع زمینه سازی  
پرو  ارتجاعی  شعارهای  کردن  عمده  و 

مبارز،   جوانان  آن هستیم،  سلطنت شاهد 

نیروهای   و  به  آگروشنفکران  باید  جامعه  اه 
تعمیق   و  پیشبرد  بر  که  مهم  نکته  چند 

 ند توجه کنند. جنبش توده ای موثر
 

نیروی مادی و محرک   اوال در بحران جاری، 

های  توده  سلطنت،نه  پرو  شعارهای 
محروم، نه کارگران زحمتکش و بی چیز، نه 

و  کار  کودکان  نه  گورخوابان،  و  گرسنگان 
طبقات از  یک  هیچ  نه  و  ستثمار  ا  خیابانی 

و   حاکم  داران  سرمایه  توسط  شده 

ارتجا امپریالیست شعار  نیستند.  عی  ها 

با   ای  خوانایی  کمترین  سلطنت  بازگشت 

ما   خواست مردم  اصلی  مطالبات  و  ها 
متضمن   دمکراتیک  نظام  یک  برقراری  یعنی 

برعکس،   ندارد.  آزادی  و  مسکن  کار،  نان، 
این شعارها   و گسترش  تبلیغ  و  منبع نشر 

دشمن های    انکمپ  توده  عظیم  اکثریت 

یک   که  ماست  رنجدیده  و  شده  استثمار 
دس در  آن  خود  شاخۀ  تبلیغاتی  های  تگاه 

وزارت   و  اسالمی  جمهوری  رژیم  و  نظام 
اتاق و  و  اطالعات  دارد  قرار  آن  فکر  های 

وابسته   های  رسانه  در  دیگرش  شاخۀ 

جنبش  جریان  در  که  کشوری  های   خارج 
ته و  یخ جاری برای مردم ما اشک تمساح ر

و باد    به اسم مخالفت با جمهوری اسالمی 
در   سلطنت  نحیف  جثه  در  در  کردن  واقع 

اسارت   تداوم  شرایط  کردن  آماده  صدد 
در  پاخاسته  به  های  توده  همین 

جمهوری   رژیم  از  بعد  محتمل  سناریوهای 

کار   خوشبختانه  هستند.  اسالمی 
و  چپ  نیروهای  آگاهگرانه  و  سیاسی 

اهی سیاسی  آگانقالبی از یک سو و رشد  
در میان توده ها به ویژه در میان پیگیرترین  

دا سرمایه  امپریالیستدشمنان  و  ها   ران 

آگاه و مبارز تاکنون   یعنی کارگران و جوانان 
بر   نقش  را  ها  توده  فریب  در  ارتجاع  نقشه 

آب کرده است. دلیل روشن این امر ظهور و 
بر دیکتاتور" و   گسترش وسیع شعار "مرگ 

چه شاه باشه چه رهبر"   ر،"مرگ بر ستمگ
های اخیر بوده   های توده ای سال در قیام

 ( 1است. ) 

 
آن تر  که   دوم  گسترده  چه  هر  ورود  با 

ستمدیده ترین و انقالبی ترین طبقه و  
اقشار تحت ستم یعنی طبقه کارگر و  

با   مبارزه  میدان  به  زحمتکشان 

جمهوری اسالمی و بر بستر گسترش  
انقالبی اعمال  ها،  ت  رادیکالترین  وده 

چه   هر  سطحی  در  انقالب  گفتمان 
جامعه   وسیع در  غالب  گفتمان  به  تر 

تبدیل گشته است. در چنین شرایطی  

از   بیش  ارتجاع  پروسلطنتی  تبلیغات 
دوبارۀ   آن  شانس  کننده  منعکس  که 

قدرت یابی آلترناتیو به زباله دان تاریخ  
فردای   در  سلطنت  شدۀ  فرستاده 

 ستجمهوری اسالمی توسط امپریالی
طبقه   با  مقابله  خدمت  در  باشد  ها 

پراتیک   کردن  زائل  خدمت  در  کارگر، 
منحرف  انقال خدمت  در  ها،  توده  بی 

انقالبی جاری، در   کردن مسیر جنبش 

خواست  کردن  مخدوش  و   خدمت  ها 
و   محروم  های  توده  رادیکال  مطالبات 

به حاشیه راندن شعارهای برحق آنان  
علیه کل نظام سرمایه داری موجود و  

سرگرم  وا خ و  آزادی"  کار،  "نان،  ست 
کردن نیروهای آگاه و روشنفکر جامعه  

 رد در یک جبهه فرعی ست.  به نب

 
انقالب سال داد    56-57های   تجربه  نشان 

امپریالیست با   که  را  خود  سرنوشت  ها 
جوامع  در  زنجیریشان  سگان  سرنوشت 

تحت سلطه ای نظیر ایران پیوند نمی زنند.  

امپری برای  اصلی  این   یستالمساله  ها 
نظام   حفظ  ایران  مردم  اصلی  دشمنان 

الز نه  و  حاکم  داری  رژیم  سرمایه  اما 
و  باشد؛  می  آن  حافظ  موجود  سیاسی 

آنها  دیدیم  که  بود  دلیل  همین  به  درست 
هنگامی که قدرت جنبش انقالبی مردم ما  

دهه   دوم  نیمه  در  یارگیری    50را  با  دیدند، 

مانند  ا  جدید، شاه، این نوکر خانه زاد خود ر
و   کردند  پرتاب  دان  زباله  به  مرده  موشی 

و   عبا  پشت  در  را  خود  و  قدرت  دار  عمامه 
 دسته فریبکار و مزدور خمینی قرار دادند.  

 

ضد   سیاست  این  پیشبرد  راستای  در 
که   بودند  شاهد  همه  دستگاه  انقالبی، 

در   شاه،  رژیم  امنیتی  سرکوب  های 
چگونه   سال رژیم،  این  عمر  آخر  های 

آ هر  اجازه  به  مساجد  در  مرتجع  خوند 

یجاد تجمع علیه حکومت شاه  تبلیغ و ا 
دادن می  بهترین  را  حال  همان  در  و  د 

و   مملکت  این  مبارز  و  فدایی  جوانان 
و   زحمتکش  طبقات  راستین  مدافعان 

کتاب   یک  داشتن  جرم  به  را  محروم 
کمونیستی و ممنوعه و یا یک اطالعیه  

چرا   به صالبه می کشیدند.  سازمانی 

د  برای  که  انقالبی،  بحران  شرایط  ر 
وابسته   داری  سرمایه  سیستم  حفظ 

از ضربات به    حاکم  انقالبی  توده های 
مزدور،   روحانیون  به  امپریالیسم،  نفع 

می   فضا  جدید  زنجیری  سگان  این 

دادند تا با شعارهای انحرافی مذهبی  
ها،   توده  جنبش  بر  آنان  سوارکردن  و 

م  انقالب مردم را به بیراهه برده و نظا
از   پس  فردای  در  را  داری  سرمایه 

امروز   تجربه  همین  کنند.  حفظ  انقالب 
ت امپریالیست الشدر  و   های  ها 

برای   گرمی  بازار  در  آنان  مزدوران 

هویداست.   و  مشهود  سلطنتی  نظام 
ارتجاعی   شعار  تبلیغ  سیاست 

همین   پیشبرد  چارچوب  در  سلطنت 
سیاست ضد انقالبی یعنی حفظ نظام  

 صورت می گیرد.  سرمایه داری حاکم  

 
مهمترین   فوق،  های  واقعیت  به  توجه  با 

تالش از  که  و  درسی  اخیر  ارتجاعی  های 
تالش مشخص  طور  ریزی   به  طرح  های 

برای تبلیغ و   شده در وزارت اطالعات نظام 

پروسلطنت  شعارهای    آگراندیسمان 

به واقع  در یک عقد نانوشته، در جهت  
حفظ سیستم سرمایه داری در ایران، 

اطالوز اسالمی عات  ارت  جمهوری 

 سانه ها و تلویزیونردست    ردست د
وابسته و دروغپردازی نظیر "من  های  

تو"، اینترنشنال"  و  بی   "ایران  "بی  و 
و   پروژه  سی"  یک  آمریکا"  "صدای 

انقالبی  جنبش  علیه  ارتجاعی 
های تحت ستم ایران  و خلقکارگران  

و  برند  می  پیش  به  و  کارگردانی  را 
ری روی  ه گذا با سرمای می کوشند که  

ستثمار شده از بقات اطنفرت به حق  
رژیم جمهوری اسالمی برای باصطالح  

امپریالیست  آلترناتیوهای و   ها دیگر 
حاکم در میان محرومان سرمایه داران  

این  که  است  واضح  کنند.  بازارگرمی 
بقای   و  حفظ  خدمت  در  جز  سیاست 

داری   نظام سرمایه  یعنی  نظام حاکم 
به ام یا  _ایران  در    مپریالیسوابسته  با 

ج امبدون  و   _سالمیهوری    نبوده 
 نخواهد بود. 
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های می   توده  که  است  این  گرفت  توان 
  تحت ستم و دالور ایران باید دشمن اصلی 

د یعنی امپریالیسم و سگان زنجیریش را  خو
افش و  بشناسند  و شکلی  لباس  هر  اء  در 

 کنند. باید از تجارب تاریخی آموخت که رژیم 

تنها  اسالمی  و جمهوری  مزدور شاه  های 
و   خارجی  داران  از سلطه سرمایه  شکلی 

داخلی بر حیات و هستی مردم ما و نهایتا  
اصلی   عامل  که  هستند  نظامی  پاسدار 

نتما و استثمار  م  ابرابری ها، مظالم، غارت 
  های تحت ستم  و سرکوب کارگران و خلق

ما می باشد. در نتیجه هدف نهایی جنبش  
انقالبی جاری باید محو سلطه امپریالیسم  

و نابودی نظام استثمارگرانه حاکم از طریق 

یک انقالب اجتماعی باشد که با ایجاد پایه  
ط رهبری  به  دمکراتیک  نظام  یک    بقه های 

کارگر زمینه های مادی استثمار، سرکوب و 
ا را  محروم  های  توده  حقوقی  بین  بی  ز 

ببرد. شعارهای ارتجاعی پرو سلطنت نظیر  
با   مقابله  برای  شاد"  روحت  شاه  "رضا 

 چنین انقالبی طرح و سر داده می شوند. 
  

افشای  1زیرنویس با  رابطه  در   :

رجوع   شاه  حکومت  واقعی  ماهیت 
مقاله به  آلترناتیوی  ت"سلطن   کنید   ،

فدایی  در پیام    "ارتجاعی و ضد مردمی
 1399، مرداد 253 شماره

 !برای نان و آزادی   بارزات توده هاموج جدیدی از م             
 ناتوانی  و غیرهو  برنج  ،تشگو  ،نان  ی اساسی نظیرئ مواد غذاا افزایش سرسام آور قیمت ب

 بزرگی از اعتراضات مردمیشاهد موج   ،ه خوددمین نیاز های خوراکی خانواأت در مردم زحمتکش 

 جمهوری   رایط تحمیلیدر خیلی از شهر ها مردمی که به دلیل ش هستیم.ر شهرهای ایران د

 تا صدای اعتراض خود را به گوش  اند خیابانها آمدهاستخوانشان رسیده به د به اسالمی کار
 عی شده در شبکه های اجتما جدر هایگزارشات منتشر شده و فیلمبر اساس برسانند.  همگان

 اد، شهرکردآب کرمانشاه، اردبیل، خرم شیراز، واز، اه هایشهرتا کنون در   چند روز گذشتهاز 
 راتتجمع های مردمی و تظاه و ... ، بروجردنیشابور  اندیمشک، دزفول، رود،ود ،، چاه بهارهاناصف

  علیه گرانی برگزار شده است. 

 
 بر رئیسی"  "مرگ"مرگ بر خامنه ای"،   د:ن ها به گوش می رسرویدئو های پخش شده این شعادر 

   ،وپ، تانک" ت الیت فقیه"،ومرگ بر اصل "  اهیم"،" مرگ بر دیکتاتور"،خو"حکومت آخوندی نمی
 جمهوری اسالمی "  ،"اصول گرا، دیگه تمومه ماجرا ،اصالح طلب " ،فشفشه، آخوند باید گم بشه" 

 طبق  اسالمی  مه جا نیرو های سرکوب جمهوری هو ... سر داده شده و در  "خوایم نمی
 و اوباش" که  نوان "اراذلت عحتظاهرکنندگان را ت ،از گسترش مبارزات مردمی عمول در هراس م

   تیراندازی بادر برخی جاها و  خود قرار داده به هم زده اند آماج تهاجم ضد انقالبی  ت" را"امنی

 جانمردم بیشرمانه  خبرگزاری ایرنا در این میان  .ندا  پرداخته دستگیری معترضین به بسوی مردم 
 خبر داده است. ستگیری آنها و از د نامیدهتعدادی "اراذل و اوباش"  رسیده ما راب به ل

  
ا مورد هجوم خود قرار  ، مردم به جان آمده در هر کجا که توانسته اند نهادهای دولتی و ارگانهای سرکوب ری اخیرن شورشهاجریادر  

ونقان  در جان هلهله ها و تشویق عمومی به آتش کشیده اند.  یی را در ما و تمثالهای رهبران جنایتکار جمهوری اسالم هداده و عکس

اره  ج را مورد حمله قرار داده و آنرا به آتش کشیدند. در اصفهان معترضین ادیمرکز بس  ،مبارزوده های  ت  ، ی در استان چهار محال بختیار
های آتش سوخت. در برخی از شهرها  شعله  در    در شیراز یکی از کالنتری های شهر توسط مردم  کل عشایر را به آتش کشیدند و

ورد حمله مردم قرار گرفت و در چابهار مردم بی چیز به یک مرغ داری  ان مروشگاه های متعلق به سپاه پاسدارف  ،مانند اسالم شهر
 .. .و حمله کردند

 

ای  تنها نوک کوه  آنچه در  توده  خیی ن چند روز رخ داده  انبوه تلنبار شده خشم و نفرت  واقعیت این    یان شده است.نما  هکست  هااز 
آنچنان خون مردم را در شیشه کرده اند که برخی از    ار حاکمایتکسالمی یعنی دار و دسته  دزد و جناست که سردمداران جمهوری ا

 نند. می زبه این آزادی ترجیح می دهند و آنرا فریاد  ارا به این شیوه زندگی و زندان ر مرگ  ،مردم تحت فشار های کشنده حاکمیت
 

دست این  اسالمی،  امپریالیستجمهوری  مرپخت  برای  ایران ها  کالن  ،دم  های  هزینه  صرف  های    جهت   با  سیاست  پیشبرد 
و منطقه  در  بانک جهبا    امپریالیستی  و  پول  المللی  بین  ایران    درانی  اجرای سیاست های صندوق  نفع سرمایهداخل  در    ،دارانبه 

و آنچنان    به وخامت کشاندهآنچنان شرایط زندگی مردم ستمدیده را    است  ادینه شدهنه  یمن رژنیز در ای  فساد و دزدیشرایطی که  

را فزونی بخشیده  فقر  اد  ابع ایادی خود حاکمیت  است  و فالکت  از  هشدار می  شورش گرسنگان  بار دیگر در مورد  که حتی برخی 
اهد که کمترین مطالبات طبیعی توده ها را پاسخ  نه می خو  نه می تواند وول حیات ننگینش نشان داده که  طدر  این رژیم  اما    دهند.

جز با زبان زور با زبان دیگری قادر به حرف زدن با کارگران و ستمدیدگان  آزادی" آنها    ار ودر عوض در مقابل خواست "نان و ک  و  دهد
  ، ی رسیدن به این هدفاشد. برابباید نابودی ماشین سرکوب جمهوری اسالمی    ما  همین دلیل هدف اصلی مبارزات مردمنیست. به  

 . را در پیش گیرند رکوبمقابله جهت نابودی این دستگاه س  جوانان آگاه و مبارز  باید راه

 
ان حاکمیت توده  وو تنها از این طریق می ت  هم شکست جوانان ما باید بدانند که قهر مادی حکومت را تنها با قهر مادی می توان در  

 امپریالیست ها و سرمایه داران حاکم را برقرار نمود. ه ها به رهبری طبقه کارگر علی
 

 ! اسالمی ری ر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهومرگ ب 
 ! بارزات وقفه ناپذیر کارگران و ستمدیدگان پیروز باد م

 

 چریکهای فدائی خلق ایران
 2022ماه مه   14برابر با   1401یبهشت ارد 24

 

 

 

 تشکل، تسلیح، اتحاد، مبارزه پیروزی!
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"پیام  ت وضیح 
در   آنچه  فدایی": 

متن   آید  می  زیر 
رفیق   سخنرانی 

در   فریبرز سنجری 

جنگ      رابطه با 
تاثیرات   و  اوکراین 

آن بر زندگی طبقه  
کارگر و مردم تحت  

دنیاست   که  ستم 
که   ای  جلسه  در 

بزرگداشت اول    در 

مه،   روز  ماه 
در   کارگر  جهانی 

  30شنبه  تاریخ  
توسط    2022آپریل  

فدایی   چریکهای 

در   ایران  خلق 
هاوس "  "کالب 

گشت،   برگزار 
"پیام   شد.  ایراد 

به   گفتار  از  را  سخنرانی  این  فدایی" 
به این وسیله در    نوشتار تبدیل کرده و 

  اختیار عالقه مندان قرار می دهد.

 
  رفقا و دوستانی   با درود های گرم به همه 

بگذارید قبل    .ن حلسه حضور دارند که در ای 
از هر صحبتی روز جهانی کارگر رو به شما  

در   کارگر  طبقه  طرفداران  و  کارگران  و همه 

این طبقه ایه که    .ان و جهان تبریک  بگمایر
را  ما  وجودی  فلسفه  آرمانهاش  و  رنجها 

، داده  نابودی    شکل  رسالت  که  ای  طبقه 
ری را بر دوش می کشه و  ا نظام سرمایه د

بزرگ این طبقه اون    مندکارل مارکس اندیش 

یعنی   سوسیالیسم  موجد  عنوان  به  رو 
سرمایه   ظالمانه  نظام  آلترناتیو  سازنده 

پیروزی  داری   که  ای  طبقه   ، شناسانده 
اون.    رهبری  به  است  وابسته  ایران  انقالب 

الب خودش  که  ای  طبقه  به رهبری  ته 
دا احتیاج  تشکل  و  همین  رآگاهی  به  و   ه 

روزی   آن  هم  طبقه  خاطر  این  صف  که  با 

به   دیگر  راس طبقات  در  و  مستقل خودش 
برخیزه  وابسته  داران  سرمایه  با  جنگ 

زی مبارزات مردم ما  بیشک چشم انداز پیرو
بود؛   خواهد  دسترس  در  و  روشن  کامال  

امری که تمام امیدواری های کمونیستها را  

 م البته شکل می دهد. ه
 

به   اشامچون  کردم  ارکس  عنوان    -ره  به 
فراموش کارگر  اندیشمند  طبقه  از -نشدنی 

و با توجه به   این فرصت استفاده می کنم 
تولد   5اینکه   زادروز  مه  ما  ماه    رکسکارل 

می باشد این زادروز را به همه کمونیستها  

گم.   می  تبریک  کارگر  طبقه  دوستداران  و 
راز پنهان نظم   مارکس اندیشمندی بود که 

راه  نظالما و  کرد  کشف  را  داری  سرمایه  ه 
کارگر او  رهائی  بخشید؛  روشنی  را  ان 

هنوز   یادش  و  افکار  که  بود  بزرگی  انقالبی 

و انقالبی  های  نیرو  بخش  الهام   هم 
می  جهان  سراسر  در  آزادیبخش  مبارزات 

 باشه. 
 

همانطور که اعالم شده بحث امروز در باره 

می باشه  طبقه کارگر  و جنگ اوکراین  

همین  جنگ جاری  این انتخاب هم  لکه دلی

اوکراینه ک رویداد  در  ه در عمل به مهمترین 

و   تحلیل  هر  از  جدا  و   شده  بدل  جهان 
باش داشته  اون  به  نسبت  که  یم  موضعی 

زندگی کارگران و ستمدیدگان را در سراسر  
به  داده.  قرار  خودش  تاثیر  تحت  جهان 

در   هم  دلیل  در همین  که  جلسه  این 
ج روز  همین  هگرامیداشت  به  کارگره  انی 

 ازیم.  موضوع می پرد

یورش  همانط با  شاهدیم  همه  که  ور 
فوریه    24امپریالیسم روسیه به اوکراین در  

تق که  گرفته  شکل  جنگی  ریبا  امسال 
الشعاع   تحت  را  جهان  دیگه  اخبار  تمامی 

انتظار   که  همانطور  و  ؛  داده  قرار  خودش 

بن  قطب  رفت  بین  می  آشکاری  دی 
یک طرف و امپریالیسم    زامپریالیسم روس ا

ا و  ات آمریکا  و  طرف  نگلستان  از  اروپا  حادیه 
کدام هم   هر  آمده که خوب  وجود  به  دیگه 

رویداد   این  از  را  خودشون  های  تفسیر 
با تکیه بر حضور اش اعه می دهند. روسها 

و   ها  نازی  نئو  انکار  قابل  غیر  فعالیتهای  و 

اوک در  را  فاشیستها  خودشون  جنگ  راین 
ب ای  فاشیست  ربرنامه  و  زدائی"  ای"نازی 

د و  زدائی  اوکراین  این  ر  کردن  نظامی  غیر 
از   جلوگیری  همچنین  خوب  و  کشور 

رهبری  به  ناتو  پیمان  به  اوکراین  پیوستن 

ا عنوان میکنند و رسما هم از اوکراین  آمریک
در   را  ناتو  به  پیوستن  اند که عدم  خواسته 

ر اش  اساسی  ببخشه.  قانون  سمیت 
متحد  و  ها  الپوشانی  یآمریکائی  نش جهت 

این جنگ  اما    ین جنگ  نقش خودشون در ا 

و تالش   پوتین  زیاده خواهی های  نتیجه  را 
تبلیغ    روسیه جهت گسترش قلمرو خودش

در   بین رسانه های  می کنند.  وابسته  این 
به هر یک از طرفین جنگ در جهت منافع و  

افکار   به  دادن  شکل  و  خودشون  مصالح 
اشاع به  شون  نظر  مورد  دروغ    هعمومی 

مشغولند تا حقیقت این جنگ و رویدادهای  

دیده   کمتر  آنها  دروغهای  انبوه  زیر  در  آن 
در   شرکایش  و  آمریکا  امپریالیسم  بشه. 

ژ و  اروپا  هجوم  اتحادیه  به  پاسخ  در  اپن 
ارتش روسیه به اوکراین شدید ترین تحریم  

د و  کردند؛  اعمال  روسیه  علیه  را  این  ها  ر 

د که جدا از گاز و  ن زمینه تا آنجا پیش رفته ا

کاالهای و  دیگر   نفت 
ح دست  روسی  تی 

ورزشکاران   تحریم  به 
هم کشور  زدند.    این 

تحریم   جالبه 

وزرشکاران روسی از  
طرف کسانی صورت  

دیروز  گر تا  که  فته 
که   بودند  مدعی 

با   نباید  را  ورزش 
قاطی کرد!  سیاست  

آنها حتی به این حد  

و   نکردن  بسنده  هم 
گوئی   عوامفریبی  با 

ر سیه  وکه 
کنونی   امپریالیست 

شوروی   همان 

بعد  سوسیالیستی  
اکتبره،   انقالب  از 

اند   کرده  سعی 
آثار   به  مربوط  دروس 

در   مارکسیستی  کتابهای  کال  و  مارکس 
گاه ها را ممنوع کنند. حتی در یکی از  دانش

دانشگاه های ایتالیا واحد درسی در رابطه  

یسنده مشهور روس را  سکی نوف با داستایو
کردن های   دممنوع  فشار  دلیل  به  که 

و جایگ   دانشجویان  این  نداشتن  از  زین 
واقعیات   این  تصمیم شون عقب نشستند. 

متحدینش   و  آمریکا  که  دهد  می  نشان 

برانگیختن   و ضمن  روسیه  علیه  مردم 
روسها از فرصت پیش آمده برای حمله هر  

کمونیسم   و  مارکسیسم  به  بیشتر  چه 
 یستند. غافل ن

 

صحب  هر  از  قبل  که    یت بگذارید  بگم 
هموا پدیده مارکسیستها  به  برخورد  در    ره 

از نظر تاریخی و جنگ بر لزوم بررسی اون  
مشخص ماهیت    بطور  چون  دارن.  تاکید 

اینکه به  بسته  شرایط    جنگها  چه  در 
ج و  طبقاتی  چه  سوی  از  و  هت تاریخی 

بگیرند   شکل  اهدافی  چه  به  رسیدن 

متفاوتند.  به همین دلیل هم در برخورد با  
جن چه    یگهر  در  جنگ  این  که  دید  باید 

چه   سوی  از  و  تاریخی  احوال  و  اوضاع 
کانی  از این طریق ام  .طبقاتی شکل گرفته

و   مترقی  میشه  که  آید  می  وجود  به 

منافع  عادالن ضد  بر  و  ارتجاعی  یا  بودن  ه 
و   را  کارگران  جنگ  اون  بودن  ستمدیدگان 

بدون شک اگر به مساله جنگ از    درک کرد.
نگاه   یم آن موقع جنگ کارگران  نکاین زاویه 

سرمای علیه  ستمدیدگان  جهت  و  داران  ه 
و   از استثمار، جنگی عادالنه  گ جنرهائی 

برده   ، جنگی که  یکدیگر  با  داران  برده 

اینکه  دارا  سر   بر  هم  با  کنند  می  ن 
گا  برده  هر  تعداد  و  زیاده  و  کم  نشان 

بیشتری   های  برده  خواهد  می  کس 
 . داشته باشه جنگی ارتجاعیه

 

به  این  یابر واقعی  نگاهی  بشویم  قادر  که 
جنگ اوکراین داشته باشیم قبل از هر چیز 

بکوشیم    تباید  جنگ  خصوصیات  اریخی 
بدیم  اوکراین  قرار  بررسی  مورد  یعنی  را   .

گ در چه شرایط تاریخی و  ببینیم که این جن 

  توسط چه نیرو های طبقاتی شکل گرفته. 

 طبقه کارگر  و جنگ اوکراین
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ما    که  اینه  وواقعیت  امپریالیسم  عصر   در 
قرارنج امپريالیستي  عصری  داریم    گهاي   .

کامال  را  جهان  انحصاری  های  سرمایه  که 
کردند   تقسیم  خودشون  باز بین  جهت  و 

دندان    تقسیم آن حاال دیگه  به هم چنگ و

بر   هم  اوکراین  جنگ  دهند.   می  نشان 
مابین  ا فی  های  رقابت  ساس 

امپریالیستهای مختلف شکل گرفته.  ما در  
که سرمایه داری اگر    می دورانی بسر می بر

باعث   را  هائی  پیشرفت  و  ترقی  آغاز  در 
که   قرنه  یک  از  بیش  شد  کامال  می 

شد به ارتجاعی  عمرش  که  حالی  در  و  ه 

ی سرمایه داری به طور  سر آمده اما دولتها
از  حفاظت  برای  نظام   مصنوعی  این 

جنگ   صحنه  کنون  تا  را  جهان  ارتجاعی، 
اقع  و  های بزرگی کردند که جنگ اوکراین در

یکی از جدید ترین اون ها ست. بنابراین ما  

راهزانان و  ها  دار  برده  دعواهای  با    شاهد 
هستیم علیه    همدیگر  جنایتی  هیچ  از  که 

فروگ مردم  های  و توده  نیستند  ذار 
ها تنها یک فروگذاری نمی کنند. برای اون  

افزایش تعداد برده های   چیز مطرحه و اون 
ی  م   خودشون و گسترش مناطق نفوذشان

عنصر  هیچ  هم  دلیل  همین  به  باشه. 

وجود  اوکراین  در  جاری  جنگ  در  مترقی 
ای فدائی  به همین دلیل هم چریکهنداره.  

عد از آغاز  خلق ایران در اعالمیه ای که روز ب
ب که  کردند  تاکید  دادند  جنگ  رغم این  ه 

ادعاهای طرفین، جنگ اوکراین، جنگی ضد  

ستمدیدگان   و  کارگران  ضرر  به  و  مردمی 
تبعی  وا آثار   به  توجه  با  و  روسیه  و  کراین 

اش، به ضرر )منافع(  کل مردم جهان می 
کمونیس  باشه. نتیجه  های  در  نیرو  و  تها 

ض  جا  همه  در  باید  و  آزادیخواه  حمایت  من 

د کشور  دو  هر  کارگران  با  رگیر همدردی 
و  کنند  حرکت  ارتجاعی  جنگ  این  علیه 

طبیعی    بزنند.  فریاد  را  جنگ  این  نابودی 
که در عصر امپریالیسم جنگ برده دار    تسا

و سرمایه داران با همدیگر نتیجه ای جز   ها
مرگ  و  فالکت  و  برای    ویرانی  آوارگی  و 

ت. همانطور  ستمدیدگان در بر نخواهد داش 

حد کنون  تا  جنگ  این  جریان  در    5اقل  که 
میلیون نفر از مردم اوکراین مجبور به خروج 

کشوره به  شدن  پناهنده  و  کشور    یااز 
مدت   همین  در  حالیکه  در  شدند.  -دیگر 

جنگ( )از  ماه  دو  از  بیش  گذشت     -یعنی 

هزا مجرچندین  و  کشته  نفر  و  ر  شده  وح 
ا ویرانه  به  اوکراین  از  بزرگی  بدل  بخش  ی 

 شده است. 
 

که   آنچه  و  ها  زمینه  پیش  این  به  توجه  با 
اوکراین   در  جنگ  این  جریان  در  اکنون  هم 

وا در  اوکراین،  جنگ  گذره،  صرفا   عقمی 

نیست،   اوکراین  دولت  و  روسیه  بین  جنگ 
در   امپریالیستی  بلوک  دو  اینجا  در  بلکه 

قرار   هم  مساله  مقابل  این  درک  گرفتن. 
آ فهمیدن  برای  مهمه  در  خیلی  که  نچه 

آمریک امپریالیسم   . گذره  می  که    ااوکراین 

رهبری ناتو را عمال در دست داره و خودش  
خ داند  می  جهان  قدرت  بزرگترین  هان  اورو 

ناتو است.   در  اوکراین  آوردن  در  به عضویت 
اوکر طریق  از  را  ناتو  اینکه  بیاورد  یعنی  این 

رز روسیه و این رو هم به شدت از    نزدیک م

زلینسک که  دولت  کند؛  می  پشتیبانی  ی 

هم اجرا می کنه. اما  عمال  اوامر آمریکا را  
در   ناتو  حضور  مخالف  روسیه  امپریالیسم 

خودش   کشور   به    ی ممرزهای  و  باشه 
شد   موفق  مقطعی  در  هم  دلیل  همین 

اوکراین  در  را  منافع خودش  بر    دولت مدافع 

بیاره کار  دو  سر  این  از  یک  هر  واقع  به   .
قرار دادن اوکراین تحت  امپریالیسم خواهان  

باشند  می  شون   خود  عبارت    نفوذ  به  و 
و  دیگر   گسترش  جستجوی  در  یک  هر 

  نی ا  تثبیت منطقه نفوذ خود شون هستند.
بلوک  اص دو  این  بین  ها  اختالف  همه  ل 

جنگ    امپریالیستیه. ما  هم  دلیل  به همین 

امپر را جنگی  نامیم.  اوکراین  یالیستی می 
محرک اصلی آن چرا که منافع امپریالیستها  

 می باشد.  
 

جنگ اوکراین همچنین مثل هر رویداد  

مهم دیگه ای قطب بندی هائی را در  
سیاسی   های  نیرو  و  دولتها  میان 

غرب،  بس با  همصدا  برخی  شده.  ب 
روسیه را عامل اصلی این درگیری ها  

معرفی کرده و محکوم    نزاع  و جنگ و  
امپریالیسم  م  هم  برخی  و  کنند  ی 

سیاسته  و  آنرا  آمریکا  تجاوزگرانه  ای 

این جنگ می دون  ن. به  مسبب اصلی 
با   سو  دو  هر  از  جنگ  این  ما  باور 

به   ارتجاعی  و  مردمی  ضد  اهداف 
افتا روسیه  هدجریان  و  پوتین  نه  در  . 

"نازی   هدف  با  اوکراین  اشغال  ادعای 

حضور پر رنگ    زدائی" خود شون برغم
ها در اوکراین محق هستند و  فاشیست

جمهور    یبانه رئیسنه ادعاهای عوامفر 
فاشیستها   با  حالیکه  در  که  اوکراین 

هیتلر   با  مدعیه  کنه  می  همکاری 

اصالت   ای  ذره  نبرده،  حال  در  جدیدی 
یکی    که   آمریکا  همپریالیسم  م ا دارد.  

از اصلی ترین آتش بیاران این درگیریه  
می  بنزین  جنگ  آتش  روی  بر  عمال    و 

گوناگون    ،ریزه طرق  از  که  سالهاست 
به    وکراینمختلف،ا  کانالهایو   را 

کرده  بدل  خودش  نفوذ  و    منطقه 

دروغ   زمینه  این  در  تبلیغاتش  تمامی 
 محض و دو روئی عریانه. 

پ روز  آمریک  ش ی همین چند  ا  مجلس سنای 
آراء، والدیمیر پوتین رئیس جمهور   به اتفاق 

جنگی”   “جنایتکار  عنوان  به  را  روسیه 
محکوم کرد. اما همین ها وقتی که مساله  

ج در  بررسی  آمریکا  ارتش  جنگی  نایات 

که شد  مطرح  و    افغانستان  بیمارستانها 
و   خاک  به  را  افغانستان  کودکان  و  بیماران 

به بودن  کشیده  ای  ه  خون  وسیله  ر 
حاشیه   به  را  موضوع  تا   شدن  متوسل 

این   کنندگان  مطرح  حتی  و  خواست  برانند 
 را محکوم و تهدید به تحریم کردند!  

 

ادامه بحث الزم می   هم    نظریدونم  برای 
روا حنگ  به  در  درگیر  کشور  دو  بندازیم.  بط 

چون این کار کمک می کنه که با توجه به  
اختالفات   تاریخ  با  منطقه  ایر  دآشنائی  ن 

اینه   برد. واقعیت  بهتر به اوضاع کنونی پی 

ا از  بخشی  اوکراین  جماهیر  که  تحاد 
ابرقدرت   این  فروپاشی  با  که  بود  شوروی 

س دسامبر  در  اعالم    1991ال  جهانی 
ب که  کشوریه  اوکراین  نمود.  خش  استقالل 

قابل توجهی از جمعیت اون رو  روس ها یا  
دهند.   می  تشکیل  زبانان  روس 

سقوط  یسالیامپر دنبال  به  غربی  تهای 

در   را  خودشون  نفوذ  کردند  تالش  شوروی 
کشور   بدهند.  این  گسترش  توانند  می  تا 

گورباچف  با  مذاکراتشان  در  اینکه  با    اونها 
ناتو   نظامی  پیمان  که  بودند  شده  متعهد 

این  حرکت  حتی"یک  شرق  بسوی  هم  چ" 

از   تعدادی  تدریج  به  اما  کرد  نخواهد 
فر با  که  شوروی  اشپ  وکشورهائی  ی 

سابق استقالل پیدا کرده بودند را وارد ناتو  
تالشند   در  و  عضو  کردند  هم  را  اوکراین  تا 

 ناتو بکنند. 

 
این  در اوکر  2014و    2013طی سال های   

  -یکا در کیفبا دخالتهای آشکار سفارت آمر
کشورپایتخ این  گرفت    -ت  صورت  حرکتی 

معروف   میدان  جنبش  به  نئو  که  و  شد 
در  راوکانازیستهای   بزرگی  نقش  آن ین 

داشتند،  همان فاشیستهائی که کارگران  

آتش کشیدن.   به  اتحادیه شان  در محل  را 
متحدان  رئیس آنها   از  که  وقت  جمهور 

همکاری و    و از امضای توافقنامه  روسیه بود
اتح با  آزاد  کرده  تجارت  داری  خود  اروپا  ادیه 

را   به    بود  رفتن  و  کشور  از  فرار  به  مجبور 

طرفداران  دنکر  روسیه زمان  اون  البته  د. 
کاری در   غرب  فرد  این  که  نداشتند  این  به 

رئیس   انتخابات  اصطالح   به  یک  بستر 
زی روزها  این  که  امری  بود   اد جمهور شده 

نشانده   دست  رژیم  و  کنند!  می  تبلغش 
یجه انتخابات و در نتیجه قابل  خودشون را نت 

سالهای   حوادث  دهند.  می  جلوه  حمایت 

باعث شد تا دولتی همسو    2014و    2013
امپریالیستهای غرب با گرایش حمایت از  با  

پرو   دولت  این  برسه.  قدرت  به  فاشیستها 
وف"  غرب، به نئو نازی ها از جمله "گردان آز

که نمادش صلیب شکسته هیتلرمی باشه  

د. حزب کمونیست و سازمانهای  پر و بال دا
با   همدردی  حتی  و  کرد  ممنوع  را  چپ 

را   محدودیت  ا  رمجکمونیسم  کرد؛  عالم 
که  روسی  زبان  از  استفاده  جهت  هائی 

ب بخش  مادری  اوکراین  زبان  مردم  از  زرگی 

باشد از   می  استفاده  حتی  و  کرد  اعمال 

و    درما   امپریالیسم  جنگهاي عصر 
قرار که  داریم    امپريالیستي  عصری   .

کامال   را  جهان  انحصاری  های  سرمایه 
و جهت باز  ن خودشون تقسیم کردند  بی

و چنگ  هم  به  دیگه   حاال  آن   تقسیم 
اوکراین  دندان نشان می دهند.  جنگ  

ا بر  فیهم  های  رقابت  مابین    ساس 
گرفته.   شکل  مختلف  امپریالیستهای 

در که    ما  بریم  می  بسر  دورانی 
و   ترقی  آغاز  در  اگر  داری  سرمایه 

فت هائی را باعث می شد بیش پیشر
قرن یک  ارتجاعی شداز  کامال  که  و ه  ه 

اما  آمده  سر  به  عمرش  که  حالی  در 
طور  دولتها به  داری  سرمایه  ی 

از مصنوع حفاظت  برای  نظام    ی  این 
، جهان را تا کنون صحنه جنگ  یارتجاع

که جنگ اوکراین در  های بزرگی کردند  

ست.   ها  اون  ترین  جدید  از  یکی  واقع 
ن ما شاهد دعواهای برده دار ها  بنابرای
راه هستیمو  همدیگر  با  از    زانان  که 

مردم  های  توده  علیه  جنایتی  هیچ 
 .ذار نیستندفروگ



2 هصفح                                                         72 شماره                                        ي  يادف مایپ
 

  

غیر   رو  دولت    اون  این  نمود.  قانونی 
درهائیه که کشور  نده میلیارراستگرا که نمای

داران   سرمایه  به  کنن  می  کنترل  را 
ک داد  اجازه  آزمایشگاه  هه د  هآمریکائی  ا 

بیندازند   راه  اوکراین  در  بیولوژیکی 

بسازند   هزاران  تاویروسهائی  براحتی  که 
دولت   این  میکند.  نابود  و  آلوده  را  انسان 

را که تحت تعلیم آمریکا و   حتی گردان آزوف
او توسط  و  بودند  می  انگلیس  تجهیز  ها  ن 

اوکراین   ملی  گارد  از  بخشی  به  رو  شدند 
ده نکرد و یکی از  سن ب   مبدل کرد و به این ه

به  دوم  جهانی  جنگ  معروف  فاشیستهای 

ب "استپان  ملی  نام    قهرمان  را  اندرای" 
جنگ   در  که  فاشستی  یعنی  کرد،  اعالم 

دار دوم،   هزار    جهانی  چند  اش  دسته  و 
قتل عام ک را  و لهستانی  بودند یهودی    رده 

را  تولدش  روز  و  قهرمان ملی)معرفی( شد 

   .کردند روز تعطیل عمومی
 

منطقه   در  هائی  جنگ  به  تحوالت  این 
دنباس در جنوب شرقی اوکراین که یکی از  

تلقی  کشور  این  صنعتی  مهم    بخشهای 
منجر شد که اکثریت جمعیتش هم     میشه،

باشند.رو می  زبان  این    سی  جریان  در 

حدود   ها  این    14درگیری  در  نفر  هزار 
دالئل   به  البته  که  شدن  کشته  منطقه 

اح  فهم  قابل  بشری     اتاسسکامال  حقوق 
نینگیخت. بر  هم   را  غربی  در    دولتهای 

در  خودمختار  دولت  دو  تعارضات  این    جریان 

دونِتسک و  شد    لوهانسک  که  تشکیل 
قرار   روسیه  حمایت  دنبال  گرفتندتحت  به   .

با   مذاکراتی  هم  ها   درگیری  این 
در   فرانسه  و  آلمان  دولتهای  میانجیگری 

و   گرفت  شکل  روس  بلو  پایتخت  مینسک 

یک  ه  عد ب که   م  ای  توافقنامه 
فدراسیون   ،اوکراین(  )دولت  اوکراین  توسط

همکاری   و روسیه و  امنیت  سازمان 
شد اروپا مسئولین  نوشته  توسط  و   بود  ه 

جمهوری خلق(   ) و تسکدونق  خل   جمهوری
قرار   لوهانسک کار  دستور  در  شد  امضاء 

عروف بود  م  1  سکن به می  گرفت. این قرارداد

. بر اساس آن هم قرار بود خودمختاری این  
د را  قسمت  اما دو  بپذیرد.  اوکراین  ولت 

دولت اوکراین عمال این قرارداد را اجرا نکرد  
این  و شروع   به  کردن  حمله  دوباره  به  کرد 

قرارداد    بعد از مدتی(دو منطقه  و باز هم )

امضاء شد. اما از همان قرارداد    2مینسک  
حدودا    2  مینسک که  امضاء    2014هم 

همواره معترض بوده که دولت شده روسیه  
آنها نوعی  اوکرا در  را که  قرار دادها  این  ین 

پذیرفته   منطقه  دو  برای  را  خودمختاری 
   ض می کنه.نق

 

از سوی دیگر در جریان همین تحوالت بود   
زیر قدرت آتش ارتش خود شبه  که روسیه  

جدا   اوکراین  از  را  کریمه  مه  می ض  وجزیره 
 خاک خودش کرد. 

 

ده سال   حدود  در  که  دانست  باید  بنابراین 
همواره اوکراین   روابط  گذشته  با  روسیه 

واقع  به  هم  آن  دلیل  که  بوده  متشنج 
امپریالیسم روس و آمریکا با هم  مقابله دو  

گ کنونی  جن  بوده.   بر سر تسلط بر اوکراین 

متحدینش   و  آمریکا  که  موقعی شروع شد 

روسی خواست  عدم  ر  د  هبه  با  رابطه 

نشان   توجهی  ناتو  به  کشور  این  پیوستن 
وارد  نداد را  اوکراین  تا  بودن  تالش  در  و  ند 

دولت  تالشها  این  به  پاسخ  در  بکنند.  ناتو 
اس خودمختار  روسیه  منطقه  دو  تقالل 

لوهانسک و دونِتسک را برسمیت شناخت  

در  و   وارد   24بعد هم   ارتش روسیه  فوریه 
ش جنگی  و  شد  از گرل  کاوکراین  که  فت 

پایان جنگ سرد در جهان بی سابقه  زمان 
 بود. 

 

حدی   تا  شد  گفته  که  چارچوبی  کنم  فکر 
ما  موضع  و  مساله  این   مختلف  زوایای 

ر جنگ  این  به  یا نسبت  و  کنه  روشنتر  ا 
زیادی   توجه به حواشی  با  اما  کرده باشه. 

ای  کردن که  تر  روشن  برای  داره  جنگ  ن 
ضافه کنم. ا  هم  موضوع بگذارید چند نکته را

این   غربی  های  رسانه  تبلیغات  در 

جنگ رو با حاالت روحی و روانی پوتین  
این جنگ   توضیح می دهند در حالیکه 

سوی   از  ای،  دیگه  جنگ  هر  مثل 
دولت  رو که  سیاستهائیه  ادامه  سیه 

این  برده.  پیش  سالها  این  در    روسیه 

شخص   با  صرفا  نمیشه  را  سیاستها 
اتفاقا  .  ادد پوتین و روحیات وی توضیح  

طبقه   منافع  بازتاب  سیاستها  این 
ک این  در  بر  حاکمه  باشه.  می  شور 

کسی هم پوشیده نیست که به دنبال  
اساس   بر  سابق  شوروی  پاشی  فرو 

س خصوصی  شد  آن  که  هائی  ازی 

سرمایه داران میلیاردری در روسیه به  
ک آمدن  از  وجود  بزرگی  بخش  به  ه 

اقتصاد دولتی که خصوصی شده بود  
ان به  تناخ د چنگ  پوتین  سیاستهای   .

آنهاست.   منافع  کننده  تامین  باید  واقع 

برخی   اساس  بر  که  داشت  نظر  در 
در رتبه بندی      2020گزارشات در سال  

شهروند جهانی   با  تعداد  روسیه  ان 
یک   دالر  میلیارد  یک  از  بیش  ثروت 

. بر اساس  نفر    103چیزی حدود   بوده 

افراد   از  درصد  یک  گزارش  همین 
روس کل    60ریبا  تقه  یثروتمند  صد  در 

دارائی های مادی و مالی کشور را در  

که   دارند  گزارش(  ) اختیار  این  بر    بنا 
امپریالیستی   کشورهای  به  نسبت 

ای است.  سابقه  بی  آمار  دیگه  ن 
را   سرمایه  و  ثروت  تمرکز  حد  خودش 

سرم صفوف  بر  در  حاکم  داران  ایه 

   روسیه را نشان می دهد.
 

گزار  به  اشاره  با  برنر   کهی  شبگذارید  بیل 
بایدن   دولت  در  کنونی سازمان سیا  رئیس 

مسکو   در  آمریکا  در سفارت  که  زمانی  که 
کرده نوشته به این امر هم اشاره  کار می  

وسیه به اوکراین صرفا  کنم که ورود ارتش ر

در   برنر  نداره.  ربط  پوتین  می  به  گزارشش 
جدی  گوید:"   ناتو  در  اوکراین  عضویت 

یه، و نه  وسر   ت ترین خط قرمزِ همه الی 
". وی تاکید می کنه که تنها پوتین، است 

دو سال پس از مذاکره با مقامات  در طی "

ون در سفارت آمریکا در مسکو کار  روس،)چ
فر را پیدا نکرده  که می کرده ( حتی یک ن

دهن  را  ناتو  در  اوکراین  کجی    عضویت 
 مستقیم به منافع روسیه تلقی نکنند ".  

 
قعیت یعنی ما  وان  یخوب وقتی با علم به ا

ها   وقتی اون  که  را  واقعیتهائی  اون 

خودشون برش آگاه هستند در نظر بگیریم  
بینیم    "می  ناتو  که  در  اوکراین  عضویت 

همه قرمزِ  خط  ترین  روسیه"    جدی  الیت 
برای    است، تالش  از  هم  باز  ها  آمریکائی 

نمی   بر  دست  ناتو  در  اوکراین  عضویت 

خواهان آنها  که  روشنه    ینچن  داشتند،  
جنگی بودند،  و به شکل های مختلف هم  

هم   هنوز  و  ریختند  می  آن  آتش  بر  بنزین 
هم   بیهوده  ریزند.  دولت    می  که  نیست 

امپریالیستها سوی  از  کامال  ی  اوکراین 

هیز شده و می شه. پس  جغربی تغذیه و ت 
ه اینجا  میشه  در  بروشنی  دیگه  بار  باز  م 

دید که جنگ در اوکراین بازتاب سیاستهای  
الیسم آمریکا و متحدینش در برخورد با ریمپا

باشه که به منافع امپریالیسم روسیه می  
نا نیست  دو قدمی  هیچوجه حاضر  در  را  تو 

بب اوکراین  در  خودش  کشور  یند.  مرزهای 

امر   این  از  آمریکا  هدف  داند  می  که  چرا 
و  حمله   آن  تضعیف  و  روسیه  به  مستقیم 

 تجزیه این کشور می باشد.  
 

دانست اج   که  باید  از  در  دا  جنگ  این  ینکه 

استراتژیک   های  برنامه  پیشبرد  جهت 
آمریکا چه نقشی ایفا می کند بدون شک  

میلیتاریسمی دامن می زنه که با توجه به  
ریالیسم  آمریکا بزرگترین صادر  به اینکه امپ

جها در  سالح  سود  کننده  باشه  می  ن 
نظامی   صنایع  جیب  به  بحران  این  اصلی 

یک ره،  می  های  یگد  یآمریکا  منفعت  از  ه 

و  نفت  تحریم  ها  آمریکائی  برای  جنگ  این 
است که در گام اول باعث می    گاز روسیه

تری های تازه ای برای نفت و گاز  شه مش
بشه   پیدا  آمریکا.  خودشون  برای  یعنی 

در دورانی  فراموش هم نکرده ایم که ترامپ 

بود   آمریکا  متحده  ایاالت  جمهور  رئیس  که 
ه این پروژه یعنی  ک  ردکبروشنی تاکید می  

آلمان   به  روسیه  از  گاز  لوله  دوم  پروژه خط 
و تهدید می    باید متوقف بشه و می گفت 

متوقک پروژه  این  اگر  که  اون     ف رد  ما  نشه 

تحریم   اختالفاترو  از  یکی  این  کنیم.   می 

این جنگ در جهت پیشبرد جدا از اینکه  
ها چه   یبرنامه  آمریکا  استراتژیک 

بدون   کند  می  ایفا  به نقشی  شک 
با   که  زنه  می  دامن  میلیتاریسمی 

امپ اینکه  به  آمریکا  ریالی توجه  سم  
سالح کننده  صادر  جها  بزرگترین  ن در 

به   بحران  این  اصلی  سود  باشه  می 
ره،  می  آمریکا  نظامی  صنایع  جیب 

ه منفعت  از  دیگه  جنگ یکی  این  ای 
تحر ها  آمریکائی  گاز  یبرای  و  نفت  م 

 روسیه است که در گام اول باعث می
تری های تازه ای برای نفت و  شه مش

بشه   پیدا  خودشون  برای  یعنی  گاز 
که  ایم  نکرده  هم  فراموش   آمریکا. 

جمهور  ترامپ   رئیس  که  دورانی  در 
ایاالت متحده آمریکا بود بروشنی تاکید  

یعنی پروژه خط  می کرد که این پروژه  

ر از  گاز  لوله  باید  ودوم  آلمان  به  سیه 
تهدی و  گفت  و می  بشه  د می  متوقف 

ما  ک نشه  متوقب  پروژه  این  اگر  که  رد 
 یم.می کناون  رو تحریم 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D9%88_%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D9%88_%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%84%D9%82_%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%84%D9%82_%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%84%D9%82_%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9
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با امپریالیسم آلمان بود  امپریالیسم آمریکا   
های   تحریم  و  اوکراین  جنگ  پرتو  در  که 

اروپا و غرب این خط  ت  یهسرو وسط اتحادیه 
کنار گذاشته  فعال عمال   یعنی    لوله  شده. 

اینجا از    تا  آمریکا  که  اقتصادی  آنچه  زاویه 

ال  می خواسته را به دست آورده. خوب حا
بد  کردم  اشاره  غرب  های  تحریم  به  که 

ای  به  که  نیست  کنم  اشاره  نکته هم  به  ن 
و   آمریکا  امپریالیسم  اقدامات  دنبال 

ان و اتحادیه اروپا و تحریم هائی که  ستگلنا
علیه امپریالیسم روسیه اعمال کردند بهای  

افزای جهان  سطح  در  یافت.  سوخت  ش 

اخالل در صادرات گندم و دانه های روغنی  
بزرگترین صادر  ه از  اوکراین  و  روسیه  که  م 

آ دیگه  کنندگان  عملی  نتیجه  بودند،  ن 
  تحریم های آمریکا و شرکایش علیه روسیه 

 اشه. ب می

 
در صد    30بنا به برخی گزارشات نزدیک به  

درگیر  دو کشور  این  را  جهان  در  گندم  بازار 
اوکراین  تامین می کردند،    یعنی   و روسیه 

شرا طبیعی  بطور  خوب  و که  جنگ  یط 
رابطه در  کرده.  مختل  را  امر  این  با   تحریم، 

افزایش قیمت سوخت هم  الزمه تذکر بدم  

تازه تحریم سوخت کام لی نشده  عم  الکه 
چرا که برخی از کشورهای اتحادیه اروپا از  

به سوخت صادراتی از روسیه  جمله آلمان  
دار  شدید  هنوز نیاز  فاصله  این  در  و  ند 

استفاده از نفت   جایگزینی برای حجم باالی

اند. و  و گاز صادراتی از  روسیه پیدا ن کرده 
اوپک هم   که  حتی  دارید  اطالع  حتما هم 

که   کرده  گاز گزایجاعالم  و  نفت  برای  ینی 
روشنه که  روسیه فعال وجود نداره . خوب  

متحدینش   و  آمریکا  امپریالیسم  اگر 

بشون روسیه  قادر  گاز  و  نفت  تحریم  د 
نفت   قیمت  کنند  کامل  هم  را  این  از 

که   دانیم  می  و  شد  خواهد  بیشتر 
بهای سوخت دیر یا زود بطور  افزایش  

کاال   بقیه  قیمت  افزایش  به  اتوماتیک 
هم    جرمن   ها که  همانطور  میشه، 

از   برخی  در  االن  ما  شده.  هم  اکنون 

ک می  این  حتی  اروپائی  های  شور 
قیمت   که  سوخت،  بینیم  تنها  بلکه  نه 

کم حتی  و  رفته  باال  روغن  و  یاب  نان 
رفتن   باال  یعنی  واقعیت  این     . شده 

کاال که  قیمت  کارگران  نیاز  مورد  های 

باال   جنگ  این  از  بعد  طبیعی  طور  به 
و افزایش پیدا می کند و خود    دورمی  

این   که  دهد  می  نشان  هم  همین 
در به    جنگ  هم  زاویه  این  از  واقع 

اکثریت   کارگران و ستمدیدگان  مساله 
 جهان بدل می شود. 

 

نکته   هم  یک  تاکید  دیگر  روش  مایلم  که 
های  کنم مولفه  از  یکی  که  واقعیته  این   ،

این  جهان  کنونی  احوال  و  اوضاع  مهم 
که   خودش  ما   واقعیته  که  آمریکا  پریالیسم 

به  دونه  می  جهان  قدرت  بزرگترین  را 

شوروی به رغم  خصوص پس از فرو پاشی  
افولی که قدرتش در سطح جهانی داشته  

ح منافعش  کناما  می  اجاکم  که  نده ه  زه 
هیچ قدرتی تا آنجا رشد کنه که قدرت وی  

را مورد سوال قرار بده. آنها در همین راستا 

می حق  خودشون  هر هد  به  علیه  که  ند 

اقدام   باشه  آنها  منافع  مخالف  که  کشوری 

برژینسکی از استراتژیست های  کنند.  
با   زمینه  این  در  حتی  آمریکا  معروف 

اجازه "نبا  صراحت گفته که:  داد که    ید 
شود". قدرت  ابر  یک  همین     روسیه 

در   ها  آمریکائی  روسیه،  از  جدا  هم  امروز 

امپریالی  هستند.  چین  با  مقابله    م سحال 
و  رشد  حال  در  زیاد  شتابی  با  که  چین 

  قدرت گیریه.  آنها در این تقابل از اتخاذ هیچ 
ترفندی هم کوتاهی نمی کنند. تا آنجا که 

ا در  با جنگ  رابطه  امنیت  شم وکراین  در  اور 

ملی ایاالت متحده اعالم کرد که اگر "چین  
از روسیه در رویارویی با غرب حمایت کند،  

خود تمرکز  بایدن  کردن    ار  دولت  متقاعد  بر 
متحدانش، به ویژه در اروپا، برای تجدید نظر  

و   کنه  می  متمرکز  پکن  با  خود  روابط  در 
این حرف هم  معطوف خواهد ک رد". معنای 

از اروشنه ی ا می خواهد که  روپائی هعنی 

نقش   اکنون  هم  که  چین  با  تجارتشان  در 
تجدید   داره  چین  خارجی  تجارت  در  بزرگی 

بازار اروپا را از دست    نینظر کنند. یعنی چ
بدهد. مقامات آمریکائی با اعالم اینکه چین  

داراست    15تنها   را  جهان  اقتصاد  صد  در 

شدار می دهندکه نباید چین با غرب که  ه
ان را در اختیار داره به  قتصاد جهدرصد ا  50

یگه به این نمی پردازم  د   مقابله بلند شه.
سالها از  ریاست     که  زمان  در  پیش 

بدلیلوا  جمهوری ها  آمریکائی  رشد    باما، 
گیری   قدرت  و  چین  اقتصاد  سریع 

سیاستهای   در  تغییراتی  چین  امپریالیسم 

گیری   جهت  و  بودند   داده  خودشون  
در را  قمقابله    خودشون   چین  داده  با  رار 

بودند . آنها امروز هم در تالش اند که از این  
 جنگ درست در همین راستا سود بجویند. 

 

ای  ب  ن نکته دیگر  تاریخ واقعیته که  به  توجه  ا 
جماهیر  اتحاد  وجود  و  روسیه  گذشته 

کشور،   آن  در  سوسیالیستی  شوروی 
رسانه های غرب ریاکارانه  با معادل گرفتن  

با   تبلیغکمونیسمپوتین  ضد  ،  ات 

کمونیستی آگاهانه ای را سازمان داده اند  
داران   سرمایه  مردمی  ضد  فعالیتهای  تا 

معرفی کرده    مسروسیه را تحت نام کمونی

بکوبند.   و  بکنند  دار  خدشه  را  کمونیسم  و 
می   هم  چین  با  رابطه  در  که  کاری  همان 

بطه با چین با توجه به این  کنند. البته در را
امپریال چینکه  ه  یسم  سیاست  هنوز  م 

های ارتجاعی  و ضد کارگریش را تحت نام  

امکان   بره،  می  پیش  کمونیست  حزب 
کمونیسم   تا  دارند  هم  با    ار بیشتری 

همسان   چین  استثمارگرانه  سیاستهای 
قراربدهند.   حمله  آماج  آنرا  و  بدهند  نشون 

دانند روسی اینکه می  با  و چین دیگر  آنها  ه 
ندا کمونیسم  به  ربطی  م  نیس کمورند  هیچ 

ستیزی خودشون را تحت نام این دو ارتجاع  

کنند، می  توجیه  این    جهانی  که  امری 
قرار    پوظیفه انقالبی را مقابل نیرو های چ

می دهد که لحظه ای از افشای این دروغ  
 باز نمانند.  بزرگ 

 

در این میان ما با کسانی هم مواجهیم که 
پوشش   در  و  چپ  نام  با تحت  ضدیت 

آ  به  مریکا  امپریالیسم  آتش  که  در  واقع 
در   کارگری  ضد  و  مردمی  ضد  افروزی 

اوکراین نقش بزرگی داشته و داره به دفاع 
هما انگار  که  روسیه  جماهیر    ناز  اتحاد 

نام   تحت  که  است  گذشته  شوروی 

برخاستن.   کرد،  می  فعالیت  سوسیالیسم 
ارتجا ماهیت  به  توجه  بدون  این  آنها  عی 

د که  جنگ از هر دو طرف، مدعی می شون 
ه آمریکا در این جنگ به خاک مالیده  گر پوزا

احتماال  و  روسیه  در  کمونیستها  بشه 

  کشورهای دیگر قدرت می گیرند. از آن سو 
که  اش هستیم  امپریالیستهائی  پرو  هد 

عمال   که  اند  شده  انسانی  و  مدرن  آنقدر 
ی  برای پیروزی غرب و آمریکا سینه چاک م

 این بردهند و به بهانه حمایت از مردم اوکر

می  جنایا خاک  اوکراین  در  اروپا  و  آمریکا  ت 
 پاشند. 

 
که   است   مساله  این  هم  بعدی  نکته 

حالیکه در  غربی   عی  د م  امپریالیستهای 
اند که در این جنگ شرکت مستقیم ندارن  

ب را  شرایط  عمالً  هزار اما  چند  حضور  رای 

و  آزوف  گردان  صفوف  در  خارجی  مزدور 
 الی وابع مارتش اوکراین فراهم کردند و من

را   آنها  را-تجهیزات  مزدور  هزاران  در  -همان 
ارتش   جز  هم  رسمی  طور  به  که  حالی 

در ولی  نیستند  انگلستان  و  ن  یا  آمریکا 

جنگ نقش ایفا می کنند تدارک دیدند و در  
که   است  واضح  دادند.  قرار  ها  اون  اختیار 

ی این کشورها این امر به معنای دخالت ها
ن این  جریا  ته دردر این جنگ می باشه. الب

جنگ، نیروهای مرتجع اخبار دروغ علیه هم  
غربی   های  رسانه  مثالً  کنند.  می  منتشر 

خودش  کار  همین  اینکه  یعنی    نوبرای  را 

اوکراین    به  فرستادن  که  را  مزدورانی 
دولت   از  شون  حمایت  و  کنند  الپوشانی  

چیز حقوق    فاشیست زلینسکی را مثال یک
اند   مدعی  بدهند   جلوه  اتبشری  فاقا  که 

برای   سوریه  از  را  نفر  هزار  چند  روسیه 

البته که  آورده  اوکراین  به  نه     جنگ  امری 
و ت  حص  ولی.    غیر عادی و نه غیر ممکنه

 سقمش هم معلوم نیست.  
 

در آخر  هم باید تاکید کنم که رسانه های  

پر نفوذ غرب در رابطه با جنگ اوکراین چنان  

مع با  ریاکارانه   غرب  های  ادل  رسانه 
ات ضد ، تبلیغکمونیسمگرفتن پوتین با  

سازمان   را  ای  آگاهانه  کمونیستی 

فعالیته تا  اند  مردمی داده  ضد  ای 
روسیه   داران  نام  رسرمایه  تحت  ا 

معرفی   را  کمونیسم  کمونیسم  و 
با  بکوبند رابطه  در  که  کاری  همان   .

البته   کنند.  می  هم  ببا  چین  ه توجه 
امپریال که  چیناین  ه  یسم  م  هنوز 

ضد  سیا و  ارتجاعی   های  ست 
کارگریش را تحت نام حزب کمونیست 
هم   بیشتری  امکان  بره،  می  پیش 

تا سیاستهای   دارند  با  را  کمونیسم 
نشون  گاستثمار همسان  چین  رانه 

قراربدهند. آنها  بدهند و آنرا آماج حمله 
هیچ  می دانند روسیه و چین  با اینکه  

به   نداربطی  م نیسکمورند  کمونیسم 

خودشون دو    ستیزی  این  نام  تحت  را 
کنند، توجیه می  امری   ارتجاع جهانی 

نیرو   مقابل  را  انقالبی  وظیفه  این  که 
ای چپ قرار می دهد که لحظه ای  ه
 افشای این دروغ بزرگ باز نمانند.  از
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را روز  دروغ می گویند و چنان شب را روز  و  
داشتن  ش برای  که  دهند  می  جلوه  ب 

تنها  نباید  اصال  رویداد  این  از  روشن  درکی 
اتک و  اعتماد  آنها  گزارشات  و  اخبار    ء ابه 

گوناگون  منابع  از  را  اخبار  باید  بلکه  نمود، 

 تهیه و مورد مطالعه قرار داد.  
که  اوکراین  جنگ  از  باال  تحلیل  به  توجه  با 

مایله   تمام  ریاکاری  با  ناون  روسیه  ه رو 
بنامه  نظامی"  ویژه  "عملیات  بلکه    جنگ 

و  سیاستها  که  ای  آینده  به  میشه  بهتر  
را   جهان  امپریالیستها،   آن   هبرقابتهای 

برد. پی  راند  می  که    سمت  اینه  واقعیت 

و  زور  اعمال  به  تمایل  یعنی  امپریالیسم 
و    جنگ  که  توحشی  توحش.  یعنی  ارتجاع 

ونه  ز  اجنایات جنگی جزئی جدائی ناپذیر ا
جنگهای   داره  موجودیت  امپریالیسم  تا  و 

 امپریالیستی هم ناگزیره. 

 
سلطه   تحت  جهان  که  اینه  واقعیت 

با ماهیت  و ت  امپریالیستها  به  جه 
و   شان  طلبانه  توسعه  و  غارتگرانه 

توجه   با  و  ناپذیرشون  پایان  رقابتهای 
به این واقعیت که نظام سرمایه داری  

  مدتهاست که با بحرانی عمیق دست

داران  گر   به  که سرمایه  بحرانی  یبانه، 
را   اون  بر  راه های غلبه  از  حاکم یکی 

میلیتاریسم و جنگ می دانند، بنابراین  
آتش    ا مجهان   با  ممکنه  لحظه  هر 

جنگ های مهیب تری مواجه بشه که  
قبل از هر چیز زندگی و حیات کارگران  

در وسعت هر    و خلقهای تحت ستم را

ن  همیبه  چه بیشتری ویران می کند.  
بغرن  شرایط  هم  کنونی    جدلیل 

و   کارگران  مقابل  در  وظایفی 
قرار   انقالبی  نیرو های  و  آزادیخواهان 

پی باید  که  جهت  ری گداده   در  انه 
 انجامش گام بردارند. 

 

این   از  انعکاسی  خود  که  اوکراین  جنگ 
اوضاع ست در همین فاصله جو نا امنی و  

از   ناشی  هراس  و  زده  دامن  را  وحشت 
گست و احتمال  آگاه  نیروی  هر  آن  رش 

خصوص که تقابل   کرده. بهمبارزی را نگران  

اتمی مسلح   امپریالیستهائیه که به سالح 
تهدید  اند کن   مه  و  حفظ  می  برای  که  ند 

از هر وسیله ای سود می    قدرت خودشون 
باید ضمن محکوم کردن  در نتیجه  جویند.

امپریالیسم  دو  آمریکا    هر  و  روس 
از   و عدم حمایت  هیچ یک  ومتحدینش 

بر   مرگ  شعار  جنگ،  این  طرفین  از 

نگ امپریالیستی را هر چه وسیع تر  ج
و   خشم  باید  برد.  مردم  میان  به 

را    ماعتراض مرد  نسبت به این اوضاع 
داد.   جنگهای  سازمان  بر  مرگ  شعار 

خواست   که  شعاریه  امپریالیستی، 
را   ستمدیده  های  توده  و  کارگر  طبقه 

رو    منعکس می کنه و از نظر ما انقالب 

به عنوان تنها راه غلبه بر این خطرات  
تبلیغ می کنه. بگذارید اپورتونیستها با  

امپریالیستی ماهیت  کلمات  با    بازی 
ت  ن جنگ را الپوشانی کنند و با حمای یا

یا آن طرف جنگ خاک بر چشم   این  از 
توده ها بپاشند. اما وظیفه کمونیست  

با   که  مترقیه  نیروهای  همه  و  ها 

ام ماهیت  در  افشای  جنگ  پریالیستی 
برای   مبارزه  مؤثر  بکوشندراه  اوکراین 

رهائی از قید سلطه امپریالیسم را به  
خودشو جامعه  در  ها  شان   ن  نتوده 

 بدهند.

 
با حوصله این بحث را  با تشکر و سپاس که  

قسمت   در  که  امیدوارم  کردید  دنبال 
قادر  تان  فعاالنه  حضور  با  پاسخ  و  پرسش 

این دیگر  زوایای  به  از    بشویم  که  جنگ 
برخورداره   کارگر  طبقه  برای  بزرگ  اهمیتی 

رابه   کارگر  جهانی  روز  دیگر  بار  بپردازیم. 

 اشید. ز بویرشما تبریک می گم. پ

 

 جاودان باد خاطره     

 اندیشمند بزرگ  سترگ  

 کارگران جهان        

 کارل مارکس         

 
 

و    ی ابیبود که همواره بر امر سازمان  ی شمندی مارکس اند کارل
  ی شان چه از نظر صنفبه مطالبات   دن یرس  یکارگران برا اتحاد

نظر   از  چه  قدرت    دیتاک   یاس یسو  و  براداشت    یکارگران 
ظالمانه    یی رها نظم  در    یدار هیسرمااز  و  را  و  اتحاد  تشکل 

 . دانستی آنها م  یآگاه
کارل    5 تولد  روز  سال  مه  در    باشد؛ ی م   1818مارکس 

رهابزرگ    شمندیاند راه  که  جهان  از  طبقه  ییکارگران  کارگر 
ه در  طبق  ن یاستثمار و اساسا رسالت و قدرت اجور و ستم و  

  تیرا با درا  سمی کمونبه    دنیرس  و  ی طبقات جامعهبردن    نیاز ب
سالگرد تولد    داشتی گرام  باقابل انکار خودش نشان داد.  ریغ

  د یتاک دی نظر او با نیبر ا  یعلم   سمیالیسوس گذاران یمارکس بن
م  همواره  که  سع:  گفتی نمود  حال   به  تا    یفالسفه 

که  داشته شاند  به  را  تفسگوناگ  یهاوهیجهان  کنند،   ر یون 
             داد. رییآن را تغ توانی ه چگونه مکنکته اما آن است 

 باد!   یگرام ادشی                        
 

 www.siahkal.com                                      اهکلیس تیسا
 www.ashrafdehghani.com      یدهقان  اشرف ق یرف تیسا
 بپیونديد.  2اندگارم یبذرها نستاگرامیا به

www.instagram.com/bazrhayemandegar2 
Instagram: @bazrhayemandegar2 

 .  دیوند یبپ ران یا خلق یی فدا  یکهایچر تلگرام به
 t.me/BazrhayeMandegar                        ماندگار یبذرها

 

 
 پر افتخار یشهدا ادیاودان باد ج

 !۱۳۵۵سال  بهشتیارد ۲۶

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
جر  ییرفقا در  جنا  ساواک  ورشی  انیکه   26در    کارتیشاه 

خلق در   ییفدا    یکهایچر  یهاگاهیبه پا  55سال    بهشتیارد

ج قهرمانانه  خون  دند ی نگتهران  وثو  آگاه  قه یشان   یرشد 
 . د یگرد دگانی دستم

 ی غرو عزت رفقا    

 ی زرکار  یقربانعل    

 پور  ی باقر  ریجهانگ     

 قنبرپور   محمدرضا    

 قنبرپور  احمدرضا    

 ی پاشاک  یق یصد فرهاد    

 آقا  آل  الدن    

 و   ی حاتم مهوش   

  گانی شا ناصر و   گانی شا ارژنگ  ییداف ارانی ن یتر جوان        

 .یاسبمشا

 رهرو باد!   رو راهشان پ یگرام ادشان ی
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جنایتکاران   از  یکی  دادگاه  پیرامون 

   جمهوری اسالمی
اخیر   روزهای  حمید  در  برای  که  دادگاهی  باالخره 

ان  دست  از  یکی  عام  نوری  قتل  جنایت  درکاران 
در سوئد تشکیل    1367زندانیان سیاسی در سال  

وی   برای  مجازات  اشد  درخواست  با  بود  شده 
رسید.   پایان  به  دادستان  که  شده    مالاع توسط 

نهائی نوری،   حکم  حمید  مجازات  مورد  در    دادگاه 

 صادر خواهد شد.  1401در تیر ماه  
 

دهندگان دادگاه    ترتیب  نیراین  از  برخی   وهایو 
را   آن  مذکور،  دادگاه  برای  بزرگترین  مدافع  پیروزی 

قتل    دادخواهی سیاسی  زندانیان  های  خانواده 
سال   در  شده  کردند.   1367عام  ه  با  آیاما    اعالم 

برای این خانواده   آنها  "بزرگترین"آن هم    "پیروزی"ن یک  راستی ای 

عمده دالیلی که بود؟    های داغ دیده و توده های تحت ستم ایران
مدارک و گزارشات عینی از   نمایش    این ادعا مطرح می شود رای  ب

از   هایی  که  گوشه  باشد  می  گرفته  صورت  به جنایت  توجه  با 
ی ای که از  ه ای از زندانیان سیاسدع  و   برخی خانواده ها  شهادت

بودند،   نوری  حمید  جنایکارانه  اعمال  گشتنزدیک شاهد  .  ممکن 

کنند که با توجه به می  د  کی تأ  آنها ضمن تکیه بر این نتیجه مثبت،
س )دولت  دولت  یک  که  دارداین  قرار  دادگاه  این  پشت  در  ، وئد( 

اسالمی   جمهوری  رژیم  توسط  گرفته  صورت  جنایت    در موضوع 
 ح بین المللی مطرح خواهد شد. ط س

 
از  ناآگاهانه  یا  آگاهانه  مدعیان  این  که  کوچکی"  "ظاهراً  نکته  اما 

دخالت اتفاقاً  گذرند،  می  آن  مردم  دول  کنار  دادخواهی  امر  در  تی 

ایران است که به هنگام وقوع آن جنایت به دلیل داشتن سهمی  
و عراق،    انیردر بازسازی زیر ساخت های نابود شده بعد از جنگ ا 

سال   در  مردم  عزیزان  کشتار  مقابل  در  تنها  سراسر    1360نه  و 
به هنگام انجام جنایت فجیع قتل عام زندانیان سیاسی   و  60دهه  

و دشمنان   1367ر سال  د امپریالیستی  قدرتهای  با سایر  همگام 

سکوت کردند و به الپوشانی آگاهانه فجایع صورت گرفته مردم ما  
مقطع دست به فریب افکار عمومی زده و    ان همپرداختند بلکه در  

فجایع تماماً   آن عاملین  از رفسنجانی که دستانش به مثابه یکی از
ب آغشته  مردم  عزیزان  خون  و    ودبه  رو"  "میانه  فرد  یک  چهره 

آیا چنین دولتی می تواند   معتدل" در جمهوری اسالمی ساختند. 

ایران  واقعی  دادخواه مردم  به  که  هائی  و ستم  است    ه فتر  ظلم 
شک   بدون  سئوال  باشد؟  این  هر  پاسخ  که برای  فردی  یا  نیرو 

ماهیت قدرت های امپریالیستی داشته باشد    شناخت صحیحی از
چ است،  می  منفی  که  دلیل  را  به  اینان  که  اسهمی  داند  ز که 

رژیم   توسط  گسترده  یغمای  نشانده  خوان  دست  چون )های 
برند،   می  ایران  در  اسالمی(  جمهوری  یشتپ  تاکنونجمهوری  بان 

بدبختی مردم ایران می  عامل اصلی فقر و فاقه و  اسالمی بوده و  

 .  ند باش
 

سوئد مطرح نیست    البته در رابطه با دادگاه حمید نوری صرفا دولت
یب دهندگان این دادگاه که پرونده  بلکه همه دست اندرکاران و ترت

معرف   ارتجاعی  نیروهای  به  شان  وابستگی  و  طلبی  سلطنت 

جمهوری  امگه  حضور امنیتی  های  پروژه  آلوده  یا  و  است  ن 
توجه مورد  باید  نیز  به ماهیت    اسالمی هستند  بنا  که  گیرند  قرار 

شان مردمی  خدمت  که  اند  کرده   ثابت  ضد  توانستند  گزار نمی 
سیاست های ارتجاعی علیه مردم ایران ظلم دیده و زجر کشیده  

 ایران نباشند.   
 

امروز که  دید  باید  آمده  شه  چ  بنابراین  وجود  به  ایران  در  رایطی 

قضائیه    که  است سرمایه    سوئد   قوه  حاکمیت  ارکان  از  یکی  که 
است کشور  این  کرده    داران  عوض  چهره  مهره  ظاهراً  از  یکی  و 

حاکمه کشیده و نقش  را به م   جمهوری اسالمی  چندمهای دست  
ما باید به این    دادخواهی از ستمدیدگان ایران به خود گرفته است.

رستی اش را ثابت کرده پایبند  کسیستی که تجربه بارها درمال  اص

خاصی   طبقاتی  منافع  سیاستی  هر  پشت  در  که  نهفته باشیم 

تاست اساس می  این  بر  کنیم  .  درک  وانیم 
نیروهای  که   دیگر  و  سوئد  دولت  اگرمنافع 

امپریالیستی دیروز در پیش گرفتن سیاست  
درحق  گرفته  صورت  جنایات  الپوشانی 

ی توسط جمهوری اسالمی  سیاس   زندانیان

مر که  شرایطی  در  امروز  آنها  ایران  بود  دم 
مردمی جنبش  بر  سال    -عالوه  دانشجوئی 

  1396دیماه    دو قیام قهرآمیز بزرگ در  1388
آبان   و    1398و  کرده  روی  برپا  ایران  امروز 

باروت" به خاطر   "بشکه  گرفته، درست  قرار 
غارتگرانه و  استثمارگرانه  منافع   حفظ همان 

پیش    انش در  دیگری  سیاست  ایران  در 

 گرفته اند.  
  

همه واقعیت   و  امپریالیستها  که  است  این 
شرایط   به  بردن  پی  با  خلقی  ضد  نیروهای 

بوی  مبارزات که  هنگامی  و  جامعه  در  ی 

ان می رسد  انقالب توده ها برای سرنگونی رژیم حاکم به مشامش
را   شان  استثمارگرانه  اهداف  بتوانند  که  این  تداوم  ااککمبرای  ن 

با پز    ا بکنند وبخشند سعی می کنند خود را وارد جنبش توده ه
با  خود  دادن  نشان  صدا  هم  و  همدرد  و  بشر  حقوق  از  طرفداری 

فضائی در میان نیروهای مبارز  قدرت مانور و    ،برای خود  مردم ایران
و پا کنند. این سیاست که در اواخر دوره شاه    و تحت ستم دست

ضد مردم ایران در پیش گرفته شده بود جز در   ای وهنیز از طرف نیر

منح م خدمت  کردن  قرار  رف  زحمتکشان  و  کارگران  مبارزات  سیر 
دارد که رهائی آنان تنها در گرو نابودی سیستم سرمایه داری در  ن

باشد.   می  ایران  از  ها  امپریالیست  نفوذ  هرگونه  قطع  و  جامعه 
زندانیان    ازی  درست با آگاهی به این سیاست ضد خلقی، بسیار 

دادگ در  شرکت  از  آنان  های  خانواده  و  نسیاسی  حمید  وری  اه 

 امتناع کردند.  
 

هم که با شرکت در آن  زندانیان سیاسی    آن دسته ازامروز  البته  
جمهوری   بار  جنایت  چهره  بیشتر  چه  هر  افشای  خواستار  دادگاه 

سیاسی   نیروهای  تبلیغات  همه  علیرغم  بودند،  اسالمی 

نتایج حاصل از این دادگاه بیش از پیش به    ههد شارفرمیست، با م
ا و  چنین ماهیت  اتفاقا    هداف  برند.  پی می  کار دادگاهی  پایان  با 

نوری  محاکمه از حمید  بیرون  در صحن  پایکویی  و  ، مراسم جشن 
از    دادگاه ترتیب داده شد بود  یا    این زندانیان سابقکه عده ای  و 

. اما از  اختندوبی پردایکپ  به  با آهنگ های مردمی  آنانخانواده های  
آوازهای مبتذل هم   حضور شد که بیانگر    در آنجا پخش طرف دیگر 

فرهنگ  یافراد مرتجع    با  و  محوطه  مبتذل  آن  در  آنها  رقص  و و 

  بود.نشانه تفاوت این دسته با بقیه 
  

قابل تأکید است. یکی این که    نکاتیدر رابطه با نتایج این دادگاه  
است نپذیرفته  اسالمی مج  ه ک  دادستان  نسل    هوری  مرتکب 

سیا  زندانیان  مورد  در  مارکسیستکشی  در  شده    سی  است. 

گویا نسل   از نظر دادستان  مورد قتل زندانیان سیاسی مجاهد هم
جمهوری   بلکه  است  نبوده  مطرح  بشریت  علیه  جنایت  و  کشی 

که   این  از  صرفنظر  است.  جنگی" شده  "جنایت  مرتکب  اسالمی 
دالیل کدام  با  را مطرح    جیهوت  و  دادستان  موضوعی  چنین  قانونی 

حال  کرده،   هر  در  این  اما  مورد تاریخی  حقیقت    تلقیبا  در   را 
زیر    67قتل عام زندانیان سیاسی مجاهد در سال    ماهیت و چرایی

پای خود له کرده است. چرا که همه گزارشات زندانیان سیاسی  

اسالمی  جمهوری  که  است  حاکی  کشتار  آن  از  برده  در  به    جان 
از    ییلخ نظامی  پیش  بعملیات  مجاهدین  جمهوری  سازمان  ا 

ن تحت  جاو" ام  اسالمی  کشتار مشغول    "دانیفروغ  این  تدارک  به 
خاطر   به  زندانی  مجاهدین  کشتار  و  جاویدان"  بود  نبوده  "فروغ 

دادستان  است. که  است  این  دیگر  زندانیان    ، نکته  کشتار  فاجعه 

می برداشته و  سال ا   از گردن کل رژیم جمهوریاساساً  سیاسی را  
عملکر به  را  دآن  ای  عده  کردهد  منتسب  رژیم  این  که   ر  است 

 قوانین بین المللی یا قوانین داخلی ایران را زیر پا گذاشته بودند. 
اند   داده  استکهلم، نشان  در  نوری  دادگاه حمید  با  تجارب مشابه 

 ها پاک ریخته شده از دهواقعی در مورد خونهای  که دادخواهی
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درتهای  هرگز از طریق ق  سیاسی کمونیست و مبارز  ندانیز  رازه   
و   جنبش  محافل  امپریالیستی  نیست.  پذیر  امکان  مرتجع 

از  که  هایی  دادگاه  احکام  کانال  از  هرگز  ایران  مردم  دادخواهی 
سوی این قدرتها بر پا شده به اهداف بر حق خود نخواهد رسید.  

توا به دست  اسالمی  نابودی جمهوری  با  هتی  ناتنها  امکان وده  ا 

عاملین و  مجازات تمامی آمرین و  برگزاری یک دادگاه مردمی برای  
 مجریان این جنایت بزرگ تاریخی بر قرار خواهد شد.  

 
جاودان باد خاطره تمامی جانباختگان راه آزادی و  

 سوسیالیسم! 
نه میبخشیم و نه فراموش می کنیم، با انقالب علیه  

 استثمارگران  
 و شکنجه را!  ط دارا بسم  در هم می شکنی 

 المی! وابسته به امپریالیسم جمهوری اسنابود باد رژیم 

 پیروز باد انقالب! زنده باد سوسیالیسم! 
 

 چریکهای فدایی خلق ایران
 1401اردیبهشت   19برابر با   2022 ماه می  9

 ایران ی از تظاهرات در حمایت از خیزش گرسنگان درشاستکهلم: گزار
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
مه    21شنبه  روز   در  ماه  و  تهیدستان  و  کارگران  خیزش  از  حمایت  به  تظاهراتی 

. این تظاهرات  برگزار شد دمی اخیر مر اعتراضاتگرانی نان و ... ، سرکوب ض به اعترا

دعوت های تعدا  به  نیرو  از  جمله    دی  از  آزادیخواهانه    یشورا " چپ  مبارزات  از  دفاع 
صورت گرفت. در  فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در سوئد    و  "استکهلم مردم در  

  ز شد،آغا  استکهلم  "مینت توریت"ر در  بعدازظه  3ساعت    که ازحرکت مبارزاتی  این  
الین سیاسی مبارز شرکت  و فعازنیروهای چپ کمونیست و آزادیخواه    تن   150حدود  

در    در کردند.   فارسی  و  سوئدی  زبانهای  به  زیادی  گردهمایی شعارهای  این  طول 

برای   ایران  زحمتکشان  و  کارگران  خیزش  از  و حمایت  اسالمی  محکومیت جمهوری 
س آزادی  و  جمهو  ردادهنان  بر  "مرگ  جمله  از  اسالمی"،شد  ،  کارگ"  ری  زندانی  ر 

سیاسی   زندانی   ، زندانی  گردد معلم  باید  "آزاد  آزاد "،  باد  باد    یزنده  زنده   ،
   و ... "باید گردد   تعطیل  مهوری اسالمیسفارت ج"  "،سوسیالیسم

از جمله  نیز  سخنرانی های مختلفی    حرکت  در طول   ازیکصورت گرفت.    ین فعال  ی 
به  اسی وسی باره    سخنان خویشدر  وئد  س  حزب چپابسته  با  چرایی  در  مخالفت 

ک صحبت  ناتو  در  وی  ردعضویت  بین    بههمچنین  .  ای  خصوصی  یاست  سمقایسه 

ایران و سوئد و غارتگرانه    پرداخت و    سازی در  ی  شرکت ها بر ماهیت ضد مردمی 
قویت این  با ت  تاکید کرد و اضافه نمود که گسترش خصوصی سازی   واسطه و پیمانکار

استثمار بیانگرشرکتهای  نظام  یاست  س  گر  استغالب  داری  سخنران    .سرمایه 
ابعاد    خیزش اخیر گرسنگان که در آینده  و  درباره همبستگی کارگران، معلمانبعدی  

یافت   تری خواهد  که  هر چه وسیع  کرد  تاکید  و  کرد  به    صحبت  دادن  باید  سازمان 

و   توده هاکت  فقر و فالشدت    سخنرانان ازر از  . یکی دیگقدرت طبقه کارگر فکر کرد
. سخنران بعدی با توجه به  تگفسخن  رژیم  زحمتکشان توسط  خونین    ی سرکوب ها

ای  جریان توده  یابنده  رشد  باره    مبارزات  است  در  جریان  در  که  انقالبی  و پتانسیل 
  و بر   صحبت نمود سرنگونی  می باشد و عطش توده ها برای  پایان عمر رژیم  نشانگر  

با لیبرالها و سلطنت  مبارزه همزمان  ویژه اهمیت  جاری و بمبارزات  ت گسترش  ضرور
  .تاکید کرد کارگرطبقه امی دشمنان طلبان و تم

در جریان این حرکت، رفیق نادر ثانی از فعالین چریکهای فدایی خلق به زبان سوئدی  

با   وی  کرد.  گرسنگی  سخنرانی  قحطی  از  1917مقایسه  ایران  با  سوئد    لزوم   در 
در  انقالب   استثم  هم شکستنبرای  و  نظام  مثابه عامل گرسنگی  به  ارگرانه حاکم 

ر جریان صحبتهایش با ارائه فاکتهای  دکوب توده ها سخن گفت. رفیق نادر  فقر و سر
بار فاجعه  تجلیات  باره  در  اقتصادی    43  متعدد  فشار  و  شکنجه  بر  حکومت  مرگبار 

و   کرد  و زحمتکشان صحبت  نظیرکرد    عنوان کارگران  جنایاتی  اسری  کشتار سر  که 

بر جامعه تحت  قانونبیانگر یک    67و قتل عام سال    60ن در دهه  مبارزی  بندی حاکم 
 که مطرح کردمی باشند. سخنران سپس  عنی سلطه دیکتاتوری مطلق  یسلطه ما 

 

 

آنج وجود  از  نفس  که  جریان  ا  و  ها  اتحادیه 

سیاسی   جامهای  در  ایران  مستقل  عه 

است  را  ،ممنوع     برای یمانده  قبا  هتنها 
اقدام   آمده،  جان  به  مردم  و  کارگران 

و   اعتراض    مستقیم  و  خیابانها  به  به آمدن 
شدن   برآورده  رادیکالمنظور  در    تغییرات 

رفیق   ست.  جاری  استثمارگرانه  مناسبات 
یادآ که  سخنران  کرد  پیش    105وری  سال 

ود و  در معرض یک انقالب اجتماعی بسوئد  

  در ایرانمردم    رامروز شرایط ظالمانه حاکم ب
فریادگر ضرورت انقالب است. وی اضافه کرد 

سر  به  محرومین  و  کارگران  صبر  کاسه 
و شرایط  رسیده  تحمل  بار   مردم  فاجعه 

کنونی را ندارند. او تاکید کرد که مردم آگاه  

دیگری    ایران مقطع  هر  از  بیش  می  امروز 
که اسال رژیم    دانند  که  جمهوری  برای  می 

و   سیاستها  های  تخواستحقق  ه 
تواند    امپریالیستها نمی  آمده  کار  به  روی 

قابل   غیر  وضع  در  رفرمی  و  اصالح  هیچ 
اش  حربه  تنها  و  بزند  دست  کنونی  تحمل 

انقالبی   ضد  قهر  و  خشونت  از  استقاده 

راهی هیچ  بنابراین  توده    ست.  جلوی  در 
به تحت ستم  به    های  پاسخ  خشونت  جز 

رژی  با  عریان  به  م  وجود  توسل  انقالبی  قهر 
 ارد. دن

فعالین سازمان بنرها و آرم    در این تظاهرات 

و   درآورده  نمایش  به  را  کس  ع  سازمان 
جانباختگان   از  مردمی  هایی  اخیر    مبارزات 

را در محل قرار داده بودند. نشریات سازمان 
جمل فدایی  پیام  نظیر از  هایی  اعالمیه    هو 

خیر و دادگاه حمید  اعالمیه در مورد مبارزات ا

همچنین  معیت پخش شد.  جدر میان  نوری  
در  ای  گرانهآگاهاطالعیه   سوئدی  زبان  به 

  به تعداد زیاد  ایران   مبارزات مردمشرایط  باره  
شد  در پخش  مردم  در .  بین  تظاهرات  این 

 . فتپایان یابعد ازظهر و نیم   4ساعت  
 

هواداران چریکهای فدایی  سازمان 

 خلق ایران در سوئد 
 2022ماه می  22
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 توضیح پیام فدایی: 
  57و    56با اوج گیری انقالب سال های  

سی زندانیان  آزادی  جریان    دری  اس که 
های   توده  های  خواست  از  یکی  آن، 

بود،  بپاخاسته  وابسته    میلیونی  رژیم 

ضربات   زیر  که  شاه  امپریالیسم  به 
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 
  دسته از ن  ریآخ  1357دی ماه سال    30

های   سیاهچال  از  سیاسی  زندانیان 

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

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

زندان   از  که  ایبود  در  شدند.  ن  آزاد 

شتاب   پر  سیر  و  واقعه  این  به  گفتگو 
روزها  آن  در  روش  خ   پری  رویدادها 

به  انق و  پردازیم  می  خصوص  الب 
رو  برای  که  است  این  شنی  تالشمان 

افکندن بر گوشه ای از تاریخ پر فراز و  
به ویژه  آن مقطع و سالهای بعد  نشیب  

نسل جوان، از چرایی و چگونگی  برای  

نظرات   به  معتقد  رفقای  اولیه  جدایی 
چریکهای فدائی خلق _که با نام رفیق  

احمدزاده  د_  ه می شوختنا ش   مسعود 
بعد   خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  از 

شویم و به خصوص    از قیام بهمن جویا 

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

 روندی که طی کرد، به دست آوریم. 
 

شما    ،قبلی ی  هاگفتگو:در  ئی پیام فدا 

تا  سیر  اسالمی  جمهوری  گیری  شکل 
  ادهای یدروز  ا  برخیو    1358آخر سال  

ا  در  سال  مهم  عملکردهای  ین  و 
یح دادید.  را توضچریکهای فدائی خلق  

توجه   دربا  اینکه  گفتگو    ادامه   به  این 
سال   وارد  شویم   1359داریم  از    می 

دیگر   بار  بک  خواهیم  می  به  شما 

رویدادهای این  صورت جمعبندی شده  
جمهوری   ماندگاری  به  که  سال 

کرد  اسالمی   زیادی  توضیکمک  ح  را 
 ؟ یدده

سنجری رفیق   در    1358سال    :فریبرز 
سال ما  مردم  مبارزاتی  و  تاریخ  مهم  ی 

ساز   و بودسرنوشت  کارگران  سو  یک  از   .
توانسته   قدرت  بودند  ستمدیدگان  اعمال  با 

به   خود وابسته  رژیم  دیکتاتوری  شر  از 

شوند   خالص  شاه  سوی    وامپریالیسم  از 
رژیم   دیگری دیگر  امپریالیسم  به    وابسته 

د رت  قد ن  سکا به  کهرا  بود  گرفته  به   ست 
خود خلقی  ضد  ماهیت  می   دلیل  نه 

که خواس مطالباتی  توانست  می  نه  و  ت 
را   بودند  برخاسته  انقالب  به  برایش  مردم 

کند.   حال    1358سال  متحقق  عین  در 

نبود   و  بود  و  سرنوشت  که  بود  سالی 
چریکهای فدائی خلق در معرض خطر جدی  

  نیستهای رتوپوا  قرار گرفته بود. در این سال
تابلوی   داشتن  دست  در  با  قدرت  چاپلوس 

چریکهای   ایران"  "سازمان  خلق  فدائی 

نموده   را تسخیر  آنها  خانه  از  بزرگی  بخش 
های    دلیل هم کمونیست   به همین  بودند. 

تئوری   و  و سنتها  ارزشها  به  معتقد  فدائی 
مجبور   خلق  فدائی  چریکهای  اصیل  های 

نه  ال  ایتهشدند صفوف خود را از اپورتونیس
و    کرده سازند  جدا  سازمانشان  در 

اولیه سازم نام  با  یعنی  تشکیالتی  ان خود 

نمایند.   خلق"برپا  فدائی  اما  "چریکهای 
مردم  تشکل    دشمنان  این  بر  تمام  غیظ  با 

می  به هر وسیله ای که    نوپا می تاختند و
ای   چهره  تا  جستند  می  توسل  توانستند 

از  مخدوش  و  فدائی    غیرواقعی  چریکهای 

که    .دهندئه  اراق  خل سال  آن  بهار  به  در 
نام گرفتهاشتباه   آزادی"  آنها    "بهار  در بود، 

حاکم   رژیم  های رسمی  چریکهای  روزنامه 
را با نام رفیق اشرف دهقانی،  فدائی خلق  

کسانی معرفی می کردند که تغییر شرایط  

و    و کنند  نمی  درک  را  آزادی" موجود  "بهار 
می  نه  حاسلگویا فقط به اسلحه و مبارزه م 

انقالبی  گرچه  شند.  اندی  ضد  کمپین  این 
و  توسط   خائن  توده  دسته  حزب  و  دار 

و   نگهدار  فرخ  یعنی  سازمان  نام  غاصب 
مشرکایش   شد تقویت  اما  ی  نباید  ، 

که   کنیم  نیروهای فراموش  سایر 

بستر   بر  شده  متولد  تازه  و  اپورتونیست 
توان   در  آنچه  هر  با  نیز  انقالبی  شرایط 

می   سعی  تدنکرداشتند  گسد  به  ترش  ا 
کمونیستهای    کارزاراین   علیه  انگیز  نفرت 

علیفدایی  همه ،  از  و  انقالبی   سنتهای  ه 
علیه   مسلحانه  مهمتر  مبارزه  هم  تئوری 

تئوری   مثابه  به  تاکتیک  هم  استراتژی 
 کنند.  کانقالب ایران کم 

   

آزادی"   "بهار  اصطالح  به  که  هائی  روز  در 
میشد آمدن  ،خوانده  کار  روی  م  ژیر  با 

اسجم های هوری  توده  دشمن  که    المی 
بود و خوش رقصی سازمان  مردم های  ایران 

دشمن،  این  مقابل  در  فعال    اپورتونیست 
که  بود  گرفته  عنوان    اوضاعی شکل  به  ما 

چریکهای   راستین  راه  دهندگان  ادامه 

  حتی نمی توانستیم   50فدائی خلق دهه  
به گوش مردم    ،را آنطور که باید   صدای خود

بر سال    .  منیساخود  ما  آن  واقع برای  به 
بود که البته موفق از آن در    سال سرنوشت

که   چرا  جمهوری  آمدیم.  رژیم  ماهیت  ما 

به درستی نشان داده و تحلیل  اسالمی را  
درست و واقع بینانه از جامعه بعد از سقوط  

زمان   چه  هر  حال  و  بودیم  داده  ارائه  شاه 
گذشت   و  می  کارگران  انقالبی  پراتیک 

ه در جامعه رخ  ائی کیدادهرو ن و  گایدستمد
ا  تحلیل های ما رزمینه عینی  هم  می داد  

نشان می داد و هم درستی این تحلیل ها 

راانطباقو   واقعیتها  سیر  با  آشکار    شان 
ساخت و  .  می  بینانه  واقع  تحلیل 

ایران   خلق  فدایی  چریکهای  کمونیستی 
جامعه   در سطح  را  بیشتری  آگاه  نیروهای 

کرد   جذب   باعثما  ردهای  لکعمو    آزاد 

به   ما می شد.  به طرف  انقالبی  نیروهای 
نحو   د این  اپورتونیستها  اگر  و  مردم  شمنان 

موجودیت  کوشیمی   از  چیزی  دیگر  دند 
فدائی   آنان  چریک  راهنمای  تئوری  بویژه  و 

نماند فدائی  باقی  چریک  هویت  از    و  بعد 

بهمن  که   قیام  تصور شود  همانی  خطا    به 
  هبری ا رق" بخل ی  "سازمان چریکهای فدائ

کرد،بان می  نمایندگی  نگهدار  فرخ  اما    د 
هواداران مبارزه    تالشهای  تئوری  راستین 

همه   هم استراتژی هم تاکتیک،  مسلحانه
 این تشبثات را نقش بر آب نمود. 

 

آنچه    :پرسش  آزادی"  "بهار  در  قرار  از 
واقعی   آزادی  خود  بود  خالی  جایش 

ما    58در سال  بود به همین دلیل هم   
رگران و ستمدیدگان  رزات کا مبا   هدشا

 رز سنجری گفتگو با رفیق فریب

 در باره روزهای منتهی به   

 و  57ن بهم  یامق         

  شکیالتت وین تک         

 ایران خلق ییاهای فدکچری

 ( 17بخش)               
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نق اقصی  در  در  لطفا  بودیم  ایران  اط 
 مورد بیشتر توضیخ دهید؟ این 

ب   پاسخ:  باگر  خالصه  ه  خواهم  خیلی  طور 
سال   در  آنچه  بپردازم     1358به  گذشت 

مجزا   محور  چند  در  را  حرفهایم  که  مجبورم 

 :که بدون تردید با هم تنیده اند بیان کنم
گیر اوج  دنبال  ضد    قالبانی  به 

سلطنتی  -تیریالیسامپ در   ایران  ضد 
که تماما ستها  امپریالی ،    57و    56سالهای  

در  و  کرده  تعقیب  را  انقالب  این  رویدادهای 
وابسته  سیستم سرمایه  ظحفجهت   داری 

بودند،   سازی  آلترناتیو  مشغول  حاکم 

در کنفرانس گوادلوپ تصمیم گرفتند  باالخره  
ب  زمان  آن  تا  که  را  ی  شکل  هره  رژیم شاه 

و  حمایت  دار  و  کرده  فدا  را  کردند  می  ش 
دیالکتیک    اورند.دسته خمینی را سر کار بی

تاریخ آنها را مجبور ساخت به همان دالیلی 

شاه    که حفظ  از  یعنی  کردند  می  حمایت 
حال شرایط    منافع غارتگرانه شان در ایران، 

در واقع این یک  تغییر وی را سازمان دهند.  
تاکتیکی نشینی  تعرضی برا  ودب  عقب    ی 

ایران  استراتژیک توده های تحت ستم    . به 
این   اصلی  یعنی وظیفه  جدید    آلترناتیو 

  سرکوب خمینی و دار و دسته اش    حکومت

آزادیخواهان   و  کالم    کمونیستها  یک  در  و 
بودسرکوب   انقالب  نام  تحت  آنها    .انقالب 

ضمن  بایست  و    حفظ  می  تداوم  ارتش 
نفت های  صادرات  کارتل  نفع    ی، فتن  به 

سرمظان داری  م  گزند  ایه  از  را  وابسته 

  روشن است  انقالب مردم مصون نگهدارند. 
که آنها در شرایطی به قدرت می رسیدند  

انقالبی بر جامعه حاکم بود و بعد    که اوضاع
عریان دیکتاتوری  توسل  ،  از سالها  با  مردم 

و    به انقالب خود احساس قدرت می کردند

خویش   حق  بر  مطالبات    ر د.  ددن بوخواهان 
وسیعی  جنبش  1358سال   اعتراضی  های 

اقتصادی مطالبات  تحقق  اسی  سی-برای 
آزادی و حق  آوردن  برای بدست  و  توده ها 

سرنوشت جریان   تعیین  کشور  سراسر  در 
دسته اما    داشت. و  دار  اینکه  به  توجه  با 

مردم   که  را  خواستهائی  نبود  قرار  خمینی 

را   بودند  بپاخاسته  آنها  به  رسیدن  برای 
اساس  کند   ققتحم برای  و  به ا  هم  همین 

بود شده  رسانده  طبیعی  ندقدرت  بطور  ؛ 
و    هدشا و  مبار  تداوماعتراضات  مردم  زات 

ستم طرح   تحت  توده  حق  بر    خواستهای 

این    .بودیم های  ویژگی  از  یکی  بنابراین 
در  کارگران و ستمدیدگان  ر  ودوره تداوم حض

که    مبارزه  صحنه انکاری  بود  هیچ  بی 
شاهدش تقاب.  ند ودب  همگان  این  با  ل  در 

خیزش ها و مبارزات توده ها در اقصی نقاط  
های دار    فریبکاریشاهد    از یک طرف   ایران،

بودیم که همچنان خود را    و دسته خمینی

برآمده از انقالب مردم جا زده و رژیم خود را 
خواندند می  مردمی  به    رژیم  توسل  با  و 

ضد   ریاکارانه  های  شعار  و  مذهب 
و    پرداختند   یمردم م   فریبه  ب  امپریالیستی

را خواستهای "ضد   آنها  بر حق  خواستهای 

خواندندانقال "طاغوتی"می  و  از  و  ،  بی" 
از  چه  و  رسمی  طور  به  چه  دیگر  طرف 

داده   تشکیل  که  سیاهی  باندهای  طریق 
به عنوان نیروهای سرخود(،   بودند ) ظاهراً 

به   جا  همه  می    مردممبارزات  سرکوب  در 

   .پرداختند

 
یده میشد که  زمان شندر آن    :پرسش 

و    بر ها  ارگان  همه  مردم  انقالب  اثر 
ریخته  نهادهای   هم  در  قبلی  حکومت 

و انسجام خود را از دست داده است.  

جمهوری   که  میشد  داده  جلوه  چنین 
سازمان   سرکوب  نیروی  اسالمی 

سرکوب   کار  بتواند  که  ندارد  ای  یافته 
 مردم مبارز را سازمان دهد؟

دی  پاسخ: اس  آشکار  رگامروز  که  شده  ت 
به خودی توده ها در بهمن    قبل از قیام خود

امپر1357 قدرت  ،  انتقال  حال  در  یالیستها 

افسار سیاسی   دادن  دلیل  همین  به  و 
نظام   سرکوب  و  ماشین  دار  به  شاه  از 

قرار  د اختیار  در  اتفاقا  بودند.  خمینی  سته 
شاه   زمان  در  که  ارتش  پارچه  یک  دادن 

نامیده  شاهنشاهی  به    ارتش  شد  می 

ح این    اکمین دست  کار  اولویت  در  جدید 
دا قرار  آمریکا  نتیجه  امپریالیسم  در  شت. 

داده   تحویل  جدید  حاکمین  به  ارتش  همان 
ر ارتش  آن  اسم  آنها  و  "آرتش  ا  شده  از 

به ارتش جمهوری اسالمی  شاهنشاهی"  
دادند نوروز خونین    تغییر  در  را  جنایاتش  که 

دیدیم عینه  به  دیسنندج  طرف  از  در   رگ. 

س اول  مزدوران  سال  جدید  لطه 
پیگیرانه   تالشهای  شاهد  ما  امپریالیسم، 

جهت سازماندهی ارگانهای سرکوب جدید  
جنگی  رتش  اهمین  توسط   تجارب  پایۀ  بر 

بودیم  ضد انقالبی و امکانات و تسلیحات آن 

آنها ترین  اصلی  سپاه  ب  که  آوردن  وجود  ه 
 پاسداران بود. 

 
جم رژیم  که  خمینی  دسته  و  وری  هدار 

را   دادنداسالمی  می ،  شکل  اول  روز  از 

مردم   این  با  کارشان  که  به  دانستند 
درگیری قهر آمیز خواهد رسید. چون نمونه  

در  آنها  دیدند.  می  جا  همه  در  را  هایش 
یابی  کردستان   در    مبارزاتاوج  و  کرد  خلق 

در   و  ترکمن  خلق  مبارزات  صحرا  ترکمن 
مب شاهد  خوزستان  را  عرب  خلق  ارزات 

مبارزات    . بودند شاهد  دیگر  سوی  از 

ماهیگی و  کشور  سراسر  در  ران  دهقانان 
انزل مقاوبندر  و  مقابل  می   در  زنان  ت 

مهمتر از همه  .  تحمیل حجاب اجباری بودند
حال  در  جا  همه  در  بیکاران  و  کارگران 

بودند.  اع خودشان  مطالبات  طرح  و  تراض 

ا از خصوصیات  تداوم  بنابراین یکی  ین سال 
و این    مبارزات مردم  مورد  به  مورد  سرکوب 

قدرت رسیده   مبارزات به  تازه  رژیم    از طرف 
شرایط وجود چنین مبارزات مردمی    در   بود.

توده ها  با توجه به روحیه باالی مبارزاتی    و
امر    ه بودند، ناشی از انقالبی که انجام داد

دستور در  سرکوب  ارگانهای  کار    گسترش 

جدید داده  ق  رژیم  مقطع.  شدرار  این    ، در 
یم جدید در تالش بود با خریدن زمان خود  ژر

چرا که    .را برای یورش سراسری آماده کند
نه   و  خواست  می  نه  اسالمی  جمهوری 

پاسخ دهد    می توانست به مطالبات مردم  

به   برای سرکوب همین مطالبات  و اساسا 
 قدرت رسیده بود.  

 
مردمی    پرسش: مبارزات  وجود  از 

است    صحبت آن  معنی  به  این  کردید. 

ه توده های تحت ستم ایران اگر چه  ک

را    فریبموقتاً   خمینی  های  وعده 
ب  برای  خورده  مبارزه  از  ولی  ودند 

خود   حق  بر  های  خواست  تحقق 
آنها   تحقق  برای  و  برنداشته  دست 

و در این پروسه هم    مبارزه می کردند 

می   جدید  رژیم  به  نسبت  توهمشان 
برد   . ریخت این  صحبتهای  آیا  از  اشت 

ضعیت آن دوره درست  وشما در مورد  
 ؟ است

بود که  همان گونه    بلی، واقعیت به  پاسخ: 
کر به    .دیداشاره  ما  تحت ستم  های  توده 

خواستهایشان   تحقق  برای  مبارزه  با  واقع 

انقالب صورت گرفته را تداوم می دادند. آنها  
لحظه  اسالمی  جمهوری  استقرار  زمان  از 

باز   مبارزه  از  سال  ای  در    58نایستادند. 
برخی  م  مردحتی   های  از  در  عرصه 

خلق   ضد  با  رژیم    توانستندنبردشان  پوزه 

و چهره واقعیش را    بمالند   خاک  جدید را به
 .  به نمایش بگذارند 

 
تداوم مبارزات کارگران و دیگر اقشار مردم و  

ضرباتی که این مبارزات بر سلطه رژیم وارد  
  رژیم ونی  می کرد باعث تشدید تناقضات در

بیش از پیش متوجه  را  و توده ها    شد  می

ماهیت این رژیم می کرد. به طوری که در 
تو مبارزات  آگاهی ادامه  رشد  و  ها  ده 

در جامعه به انقالبی در میان آنان شرایطی  
به   حتیجمهوری اسالمی را  که    وجود آمد

در چنین  . درست  سقوط کشاند لبه پرتگاه  

بود   امپریاکه    اوضاعی    لیست حامیان 
اس  فکر جمهوری  به  حیله ان   المی  جام 

برای   و  جدیدی  انقالبی  و  ضد  مستقل 
نشانده    پریالیست جلوه دادن رژیم دستام

را طرح تسخیر سفارت آمریکا  و    خود افتاده

که  شرایطی  در  حیله  این  نمودند.  ریزی 
در  و  امپریالیستها  دشمنی  از  ایران  مردم 

بود آگاه  کامالً  خود  با  آمریکا  آنها  و  رأس  ند 
از  پ فریادس  از  زد  رفتن شاه  بعد   " بودند  ه 

آمریکاست"  شاه، محیالنه   نوبت  از  یکی 
امپ تاکتیکهای  کماکان ریالیسم  ترین  برای 

  در بند نگاه داشتن توده های تحت ستم ما 

سفارت  بود تسخیر  و  حیله  این  تحقق  با   .
خط   "دانشجویان  اصطالح  به  توسط  آمریکا 

به  امام"،   جدید  تنفسی  ست  دامکان 
  ومت داده شد حک  ن مرتجع در رأساندرکارا

یافتند امکان  آنها  اشغال    و  که  حالی  در 

بزرگ انقالبی  را  اول  سفارت  انقالب  از  تر 
  آمریکا   به بهانه مبارزه با امپریالیسم  بنامند

ده و  ربه بیراهه ب  ومبارزات مردم را سرکوب  
   خود را حفظ نمایند.سلطه ضد مردمی 

 
ی سیاسی  از نقش سازمانها :  پرسش 

 چیزی نگفتید؟   بطهآن دوره در این را 

قرار بود همانطور که در ابتدا گفتم    :پاسخ
مو در  ام  رویدادهای سال  ارزیابی    1358رد 

کنم.    مطرح  محور  چند  در  محور  اتفاقا  را 
سازمانها  همین  مواضع  بررسی  بعدی 

 که حال به آن می پردازم.است 

 
سازمان   بزرگترین  بهمن  قیام  از  بعد 

چری  سراسر سازمان  کهای  یکشور 
بود که همانطور که    ایران   خلقئی  فدا

دادم   نشان  قبلی  های  پرسش  در 

آن  بر  بود.   اپورتونیسم  البته    غالب 
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خلق   مبارزات  مجاهدین  دلیل  به  هم 
سازمان  های  مسلحانه  سال  در  شان 

دهه   توجهی    50اول  قابل  نفوذ  در  از 
بود جامعه   در  با  و    ندبرخوردار  اینکه 

عمال   تشکیالتی  اقفآغاز  هرگونه  د 

مجاهدین  تو   ند بود سازمان  انستند 
دوبا  را  دهند.رخلق  شکل  این    ه 

از شرای   سازمان ط مساعدی  توانست 
احوال   و  اوضاع  در  رشدش  برای  که 

استفاده   بود  آمده  بوجود  قیام  از  بعد 
سراسر   در  را  خود  سازمان  و  کرده 

دهد گسترش  از  .  کشور  باید  بنابراین 

در این دوره    ای دو سازمان بزرگ توده  
است های آنها کامالً در  سی  نام برد که

بود.   مؤثر  جنبش  که  روند  همانطور 
ب که  فدائی  بر  سازمان  نگهدار  اند فرخ 

آن حکم می راند تحلیل های به غایت  

نادرست و انحرافی از رژیم جدید ارائه  
می   باعث  ها  تحلیل  این  با  و  داد  می 

به   نسبت  ها  توده  توهم  بر  که  شد 
دا  سازمان    منرژیم  شود،  زده 

خمجاهدی همین  ن  نیز  ایران  لق 
مواردی   در  حتی  داشت.  را  عملکرد 

سا  این  سازشکارانه  و  مواضع  زمان 

و   خمینی  با  اش  طلبی  مماشات 
و   فدائی  سازمان  از  آشکارتر  رژیمش 

این   دوره  این  در  بود.  تر  زننده  ضربه 
نیز  سازمان   مبارزات  عمال  از  را  خود 

دا می  نگاه  کنار  ای  مثالً  شتتوده   .

سازمان   خلق  هدی مجاموضع  در  ن 
سرکوب   با  کرد خونین  رابطه    خلق 

پاسداران، سپاه  و  ارتش  این    توسط 
در  بو خلق  مجاهدین  سازمان  که  د 

 .  داردن  حضوریکردستان  

 
کردستان   مثال  ای  منطقه  سطح  در  البته 

از  که  داشتند  حضور  سازمانهائی  هم 
بهمن   قیام  از  بعد  مبارزه  تسهیل  شرایط 

ل  مث   ی خود سود جستند.هسازماند  برای
سازمان  و  ایران   کردستان  دمکرات    حزب 

له(  انقالبی )کومه  ایران  ر  د  .زحمتکشان 

نقاط   همچون  کردستان  جوانان  بیشتر  آغاز 
دیگر ایران طرفدار سازمان چریکهای فدائی  

سازمان   چه  هر  ولی  بودند.  فدائی  خلق 
ازش با جمهوری اسالمی  بیشتر در خط س

می کردستان    رفت  پیش  در  هایش  نیرو 

   جذب این دو سازمان می شدند.تر بیش
 

قیام   شکست  با  که  است  این  واقعیت 
گ قدرت  و  خمینی  بهمن  دسته  و  دار  یری 

احوالی   و  آمدهجامعه    دراوضاع  وجود   به 
روشنفکران   داشتند  انتظار  مردم  که  بود 

چریکهای   سازمان  خصوص  به  انقالبی 

دم توضیح  مر  فدائی خلق ایران وضع را برای 
کنند که اوضاع جدید را  مک  داده و به آنها ک

سازماندهی    دریابند را  خود  آن  مطابق  و 
متاسف  کنند؛ آن  اما  برغم  سازمان  این  انه 

اپورتونیسمی  گذش چنان  در  انقالبی  ته 

داد   نمی  اجازه  او  به  که  خورد  می  غوطه 
خود  هواداران  و  مردم  با  صراحت  با  حتی 

سربسخن   چنان  در  آنها  ای  گوید.  درگمی 
زدند می  پا  و  هرگونه    که  دست  از  مدتها 

اظهار نظری در باره ماهیت رژیم جدید و راه  

ا مبارزه  و  پیشبرد  کارگران  سوی  ز 

مطالباتشان   ستمدیدگان   به  رسیدن  برای 
از   پس  که  هم  وقتی  کردند.  داری  خود 

تحلیلی ارائه  به  شروع  اوضاع   مدتها    از 
دیگرانمودند   دست  روی  از  رونویسی  ن  با 

ساز ح حاصل  را  جدید  داکمیت  جناح ش  و 

معرفی   لیبرال  بورژوازی  و  بورژوازی  خرده 
ع   کرده و به  امر  در حالی که قبالً  نوان یک 

گران از وابستگی جامعه  بدیهی همچون دی
ایران به امپریالیسم سخن می گفتند، حال 

در   را  امپریالیسم  فائقه  نقش  اساسا 
ایران   گرفتند شرایط  ب  .نادیده  که  ا گوئی 

اس رژیم  یک  آمدن  کار    ، ی المروی 

غارتگرانه   منافع  تمام  از  ها  امپریالیست 
یز خود دست شسته و سرمایه های آنها ن

ایرا دیگر  ندر  ا ،  کار  کارگر به  طبقه  ستثمار 
 ما مشغول نبودند! 

سازمان  سردرگمی ها و سازشکاری های  

این    فدائی در  کرده  نفوذ  اپورتونیسم  و 
در نیرو  ریزش  باعث  این    سازمان  صفوف 

ع و  میشد  درونی    مالسازمان  بحرانهای 
کرد می  تشدید  را  وضعاش  این  بطور    . 

یط مبارزه به  طبیعی در شرایط تسهیل شرا
در   پیکار  "سازمان  چون  سازمانهائی  رشد 

کارگر"   "راه  یا  و  کارگر"  طبقه  آزادی  راه 

سهم خود را در انحراف  آنها نیز  که  انجامید  
م خلق  انقالبی  مبارزات  ایران  مسیر  بارز 

   .داشتند
 

انقالبی  مه  نکته  جوان  نسل  که  می 

ین امر است که  باید به آن توجه کند ا 
به   ایران  های  انقالب  دسیسه  دلیل 

خور"راه  نیمه    درامپریالیستی     " مال 
های   اما  .شد یعنی  جامعه   واقعیت   ،

باعث   که  نشده  حل  های  تضاد  وجود 

مبارزات توده ها برای تحقق خواست  
بود،  در    هایشان  را  انقالب  ادامه  امر 

  نیرو های انقالبی قرار داده بود.   ابل مق 
چنین شرایطی و    در  اساسی  وظیفه 

انقالبی  نیرو ها  اصلی  سازماندهی  ی 
جمله   از  و  ها  توده  مبارزات 

آنها   مسلحانه  مبارزات  سازماندهی 

مانده   راه  نیمه  در  انقالب  بتوان  تا  بود 
داد. تداوم  مسیر    را  و  راه  بایست  می 

ان  نش قدرت را  طبقه کارگر به    ن رسید 
در داد   های    و  گام  آن  تحقق  جهت 

برداشت.   توده  عملی  البته در شرایط 

مبار  بودن  عهده  ای  از  مهم  امر  این  زه 
چون   بزرگ  کمونیستی  سازمان  یک 

ایران   خلق  فدائی  چریکهای  سازمان 
با   سراسر  ای  مردمینفوذ  که  در  که 

داشت،   بود  ایران  که  ساخته 
این    پورتونیسماغلبه    متأسفانه بر 

آ  ر سازمان  مسیر  ن  و  فلج  ا 

از   فرسنگها  را  آن  عملکردهای 
فدائی   چریکهای  کمونیستی  سازمان 

در چنین اوضاع  دور ساخته بود.  خلق  
خلق   فدائی  چریکهای  احوالی  با  و 

به   موفق  خود  اندک  نیروی  همان 

آن   انقالبی  وظایف  از  بخشی  انجام 
تشکیالت   این  شدند.  تحلیل دوره    با 

قشرای به  تازه  رژیم  عملکرد  و    درت ط 
با صراحت تمام  اعالم کرد که    ،رسیده 

رژیم   همچون  اسالمی  جمهوری  رژیم 

بورژواز  شاه به  به  وابسته  ی 

باشد؛ می  وابسته  و    امپریالیسم  
قیام   یک  بهمن  قیام  که  کردند  تأکید 

تداوم   به  باید  و  شکست خورده است 
منظور   این  برای  و  پرداخت  انقالب 

م  وظیفه  سازماندهی  ها  توده  سلح 

کم می  ستونیاصلی  تشکیل  را  ها 
 دهد.

 
خلق   فدائی  چریکهای  تحلیل،  این  با با 

تال  به  برای    دار   شتوجه  خمینی  دسته  و 
لع سالح مخالفت با خ  ،خلع سالح توده ها

و   تبلیغ  بر خلع سالح را  "مرگ  فریاد  ضمن 

که    کنندگان" داشتند  نیروهای تاکید 
ح هائی که  همین سال  انقالبی موظفند که

ست مردم افتاده است  ه د در جریان قیام ب
ها   توده  مسلح  سازماندهی  دستمایه  را 

قادر شوند سازمان یافته    تا توده ها  بنمایند

امر   ادامه  به  مسلح    " مالخور "انقالب  و 
بپردازند.  شده در   خود  حدی  تا  که  امری 

بودیم. شاهدش  تجربه    کردستان 
و سازماندهی مسلح توده ها در کردستان  

در این منطقه    انهجریان یافتن مبارزه مسلح
واقع   به  جنبش  در  درخشانش  اثرات  و 

ه و  انقالب  تداوم  از  بود  نمودی  امری  مان 

با   رابطه  در  خلق  فدائی  چریکهای  که 
 ایران بر آن تأکید داشتند.  سراسر 

 
  شما از ضرورت ادامه انقالب :  پرسش 

شرایط   آن  ا در  کنید  می  ما  صحبت 

ما   رویدا ب وقتی  و    1358سال  دهای  ه 
سا مدعی  زما نشریات  و  مبارز  نهای 

در  نگاه می کنیم      دفاع از طبقه کارگر
های سازمانها  چنین    میان  سیاسی 

عکس   بر  و  بینیم  نمی  را  رویکردی 

و  شرکت  شاهدیم که اکثر آنها در حال  
خود   کاندیدای  کردن  نامزد    در یا 

هائی   های  انتخابات  پایه  که  بودند 
  کمتر می کرد. جمهوری اسالمی را مح

از بر آن  اپ  این نمودی  ورتونیسم حاکم 
آن   به  هم  شما  که  بود  ها  سازمان 

م که چریکهای  اشاره کردید و می دانی

سازمانها  آن  خالف  بر  خلق  از    فدائی 
خود   هائی  مضحکه  چنین  در  شرکت 

نمودند. اوضاعی    داری  چنین  در 
تداوم   توانست  می  چگونه  انقالب 

  ات ین واقعی لطفا بیشتر در مورد ا   یابد؟ 

 گوئید؟ ب
انقالب  وقت   :پاسخ تداوم  ضرورت  از  من  ی 

صحبت می کنم بطور طبیعی به این دلیل  
کا که  برای  است  ستمدیدگان  و  رگران 

مطالباتی به  سلطنت    رسیدن  رژیم  علیه 
رژیم جدید قادر نبود به بپاخاسته بودند که  

بنابراین اگر قرار    .پاسخ دهد   هاآن خواست

م  این  به  رسیدن  راه  بر  در  باید  بود  طالبات 
نقالب گام بر می داشتیم. اینکه اکثر  ا امهاد

زمان آن  در  سیاسی  هم    سازمانهای 
اً در فکر تداوم انقالب و مبارزه جهت  اساس

ها  توده  اساسی  های  خواست  تحقق 

برای  واقعیتی است که    ،نبودند  نتیجه اش 
و دسته خمینی  تداوم سلطه  مردم ما   دار 

مبارزه بود.   واقع  ناپذیر مردم    به  برای  وقفه 
رساندن مطالبات بر حق خود، یکی  ر  ثم  به

جدید   رژیم  معضالت  آن  از  طول  در  که  بود 

داشت.  سا ادامه  همواره  واقعیت  ل  این 
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نشان داد که توده های تحت ستم ایران در  
امر  پیشبرد  رسیدن به مطالباتشان و    جهت

قانقالب   پیشاهنگانشان    دم چندین  از  
 جلوتر بودند. 

 

جمهواز   انتخاباتی  های  ری  مضحکه 
که  اس گفتید  سال  آن  در  المی 

چاپلوس  ماهیت    ،اپورتونیستهای 
را   خود  به  سازشکارانه  نیز  آنها  در 

از    نمایش گذاشتند. بعد  می دانیم که 
مؤسسان   مجلس  تشکیل  انقالب  هر 

برای تدوین قانون اساسی جدید برای  
اهم از  بسیار  کشور  و  اساسی  یت 

نیز پس  مهم برخوردار است. م  ردم ما 
سرنگونی خواستار    یم رژ   از  شاه 

حضور   و  مؤسسان  مجلس  تشکیل 

و   کارگران  واقعی  نمایندگان 
آن  زحمتکش  در  دیگر اقشار خلق  و  ان 

که   دیدیم  اما  بودند.  مجلس 
دسته   و  دار  به  چگونه  اپورتونیستها 

یکی   براحتی  تا  دادند  فرصت  خمینی 
سیاسی   خواستهای  بزرگترین  از 

مجلس موسسان    مردم یعنی تشکیل 
تبدیل    "لس خبرگان مج "    را به مضحکه

در    نماید  آنان  از  بسیاری  بدتر  آن  از  و 
این    آن نمایشات مسخره برای برپایی 

و خوشرقصی  فرمایشی    مجلس 

شرکت در مجلس خبرگان    .شرکت کردند
و  دار  برگزیدگان  مجلس  واقع  در  یعنی 

خمینی   خیانت  دسته  بزرگترین  از  یکی 
به   رتونیست آن دورهسازمان های اپوهای  

 ش آنها بود.  نب و جمردم 
 )ادامه دارد( 

 اول ما مه در استکهلم مراسم گزارش 

 20از صفحه  سوئد ...
اکثری چریکهامخالف  به  من  هستید  ها  ی  تی 

افکارشان  خلق    فدایی تقریبا  .  دارمگرایش  و 

زیادی   مراجعین  تعداد  که  از  بودند  معتقد 

فدایی   جریان  چریکهای  اصیل  اصلی  خلق  و 
زمان فدائی می باشد. برخی از  بازمانده از سا

آرمجوانها   به  اشاره  می    با  تاکید  سازمان 
تشکیالت   این  که  رفیق  کردند  پرویز  امیر  راه 

ر زاده  احمد  و مسعود  دهد  اپویان  .  ادامه می 

ورد  مآرم چریکها    در این میان کسانی بودند که
می    عکس   آنها قرار گرفته و در کنار آن  توجه  

   رفتند.گ
 

برنام این  شاهد  در  بوده  کردی  که    یمرفقای 

برای   موفقیت  آرزوی  و    سازمانضمن  اعالمیه 
را نشریه   آنها  اشتیاق  با  و  خواستند    بر  می 

د بحث  اشتندمی  از  دیگر  یکی  در  ه.  رایج  ای 
گفتگو    و محل،  نوری  حمید  دادگاه  مورد  در 

بود او  اجرای    یاطمیناناکثرا  البته    .حکم  به 
مادر سهمچنین    .نداشتند  حکم   با یک  وئدی 

و   ایران  بنر ها در مورد وضعیت  جمهوری دیدن 

داد  اسالمی می  توضیح  فرزندش  یکی    .به 
مو موضوعات  از  گفتگو،  دیگر  و  بحث  جنگ  رد 

از  یک     .بود  اوکراین  افغان  غیر  رفیق  برخورد 
جمله،   از  افغانها  با  ایران  مقامات  انسانی 

ا  کردن  هافغانمتوقف  فرودگاه    ستانی  های در 

فشار  ایران آنها  ،  دادن  بر  دست  از    پروازو 
و  می  صحبت   فعلی  می  کرد  شرایط  با  گفت 

کرد.   ایران سفر  به  خواهان  نمی شود  برخی 
بودنک دهقانی  اشرف  رفیق  جدید     .دتاب 

ازجوانها دستیشان  تلفن  با  های   ئی  آدرس 
با   نکته  ارتباطی   . گرفتند  می  عکس  چریکها 

بودنددیگر    جالب نفر  تبریز    که سه  آمده  از 

و  بودن زبان    جویای اعالمیهد  به  ترکی سازمان 
اشرف    شدند.  رفیق  از  تمام  عالقه  با  آنها 

بودند معتقد  و  میکردند  فصلهای که    صحبت 
مردم  مبارزدرخشان   چریکها    وات  در سازمان 

 ایران مدیون رفقای چریکهای تبریز است . 

 
ظهر    5در ساعت   از  گرامیداشت  بعد  مراسم 

هم موفقیت  با  کارگر  جهانی  سرود روز  با  راه 
 انترناسیونال به پایان رسید. 

 ! پیروز باد مبارزات طبقه کارگر

 ! مرگ بر امپریالیسم و نوکرانش
 

  زمان هواداران چریکهای فدایی خلق سا
   -ایران در سوئد

 2022 ماه می  2 استکهلم 

 

 ! اوترخت  در  مه ماه اول مراسم  از ی گزارش هلند: 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 و  کارگران  مبارزات  از  حمایت  کمیته  کارگر،  روزجهانی  مه،  ماه  اول  فرارسیدن  با
  بخشی   هلند،   در  ایران  خلق  فدایی  چریکهای  فعالین  که  هلند  در  ایران  زحمتکشان

  اتحادیه   توسط  آن  فراخوان  که  ای  راهپیمایی  و  مراسم  در  هستند،  آن  از

  "اوترخت"   شهر  در  امسال  مراسم  کردند.  کترش  بود  شده  داده  هلند FNV کارگری
  نخست   تظاهرات  در  گانکنند  شرکت  بود.  شده   سازماندهی  هلند

  شده   اعالم  30:12  گردهمایی  آغاز  ساعت  آنکه  با  کردند.  تجمع Jaarbeursplein در
 از  قبل  از  جیخار  جریانهای  و  سازمانها  و  کارگری  های  اتحادیه  نیروهای  ولی  بود

  فعالین  ،  هلند  مردم  از  تن   هزاران  مراسم  این   در  داشتند.  ورضح  آنجا  در  ساعت  این 

 ملیتها  سایر  سیاسی  فعالین   جمله  از  و  کارگری  های  اتحادیه  گاننمایند  و  کارگری
  به   جمعیت  راهپیمایی،  آغاز  با  داشتند.  شرکت  نیز  ترکها  و  افغانها  ایرانیان،  نظیر

 کیلومتر  چند  طول  در  و  افتاد  راه  به  مراسم  این   ایینه  گردهمایی  محل  سوی
 و  کارگر  طبقه  مطالبات  و  ها  خواست  از  حمایت  در  مختلفی  شعارهای  راهپیمایی

  راهپیمایی   این   از  پس   شد.  سرداده  هلند  دولت  سیاستهای  علیه  همچنین 

  جمع   بود  مراسم  پودیوم  و  چادرها  استقرار  محل  که Julinapark پارک  در  جمعیت
 برخی   نمایندگان  سوی   از  کارگر  روزجهانی  مناسبت   به  هایی   سخنرانی  و  شدند

  طبقه   وضع  مورد  در  جمله  از  ها  سخنرانی  این   در  گرفت.  صورت  سازمانها  و  احزاب
 دستمزد  حداقل  افزایش  ضرورت   و  کشور   این  در  مردمی  اعتراضات  هلند،  کارگر

  جوانان   عالف  شرکت   امسال،  مراسم   توجه  جالب  نقاط  از  یکی   شد.  صحبت   کارگران
  محکومیت   در   مستقیمی  و  متعدد   شعارهای   راهپیمایی  لوط  در   که  بود  رادیکالی

   دادند. می سر  کمونیسم از دفاع و داری سرمایه  نظام

  و   شوید!"  متحد  جهان  "کارگران  پرچم  حمل  با  ایران  خلق  فدایی  چریکهای  فعالین
  زبان  به  ازمانس  های  واعالمیه   کردند  شرکت  مراسم  این   در  سازمان   آرم  همچنین 

  حرکت،   طول  در   کردند.  پخش   را   اوکراین   جنگ   و  مه  ماه  لوا  مورد   در   انگلیسی
  در   رفقا  با  و  پرداخته  سازمان   آرم   از   گرفتن  عکس  به   کنندگان  شرکت  از  تعدادی

  ایران،  کمونیستی   جنبش   نظیر  مختلف   مسایل  با  رابطه   در   سازمان  مواضع  مورد

 پرداختند.  گفتگو و بحث به جامعه اوضاع و مبارزه  اشکال خائن، توده حزب
  تدارکات  مراسم   این   برگزاری  برای   هلند FNV  کارگری اتحادیه  که  است   ذکر  به  الزم

  نهایی   تجمع  محل  در  شده   پا  بر  چادرهای   در  جمله  از  و  بود   داده  صورت  را   زیادی
  بود.   مهیا  رایگان  صورت  به  کنندگان  شرکت  مصرف  برای   نوشیدنی  و  غذا  و  میوه

  به  ظهر از  بعد 5 ساعت  در ارزاتیبم  مثبت فضای  یک در  امسال مه ماه  اول مراسم 
 رسید.  پایان

 داری!   سرمایه نظام باد  نابود

 !   لیسمسوسیا  باد زنده   انقالب! باد  پیروز
 هلند  در  ایران خلق  فدایی چریکهای   فعالین

 202 می 2
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سان    جویای  این  از  باش  خویش  راه 
شدن   انسان  تکاپوی  در  منم  در    \ که 

می دیدار  راه  را،  میان  حقیقت  کنیم 

بالد  در میان راه می  \آزادی را، خود را  
می  و بار  دوستیبه  که  نشیند  ئی 

می دیگران    \دهد  توانمان  برای  تا 
راه    ن استای   \ باشیم و یاوری  نی  م مأ 

 .راه تو و من  \ما 
 مارگوت بیکل« ترجمه: احمد شاملو »
 

 :بحث طرحِ 

مبارزه »تئوری  هم  مدافعان  مسلحانه؛  ی 

آغا  از  تاکتیک«  امروز  استراتژی، هم  به  تا  ز 
مبارزاتِی آن،  در دفاع از این تئوری و مشِی  

با  با دو گروه عمده روبرو بوده از یکسو  اند: 
بالفط خم منتقدین  و  مشِی  ی  رهالفان 

همیشه  حزبِ  سرکردگِی  به  مسلحانه 

خائن به توده، و از سوی دیگر با آنها که دل 
در گرو این مشی سپرده اما درک و تصوری  

 .اشته و یا دارند نادرست از آن د

گ به  مختصر  نگاهی  اینجا  دوم در  روه 
 .میاندازیم

در   این گروه را در واقع میتوان در دو دوره و

بازشناخت:   دسته  در  دستهدو  که  ئی 
ایران در   آغازیِن جنبش مسلحانه در  مقطع 

با درک سطحی و غیرواقعی    1350ی  دهه
مبارزه تئورِی  این جنبش  از  به  ی مسلحانه 

ی دیگری که در حقیقت  و دستهپیوستند.  
بازما آنرا  سالهای  ندهباید  جواِن  نسِل  ی 

  اش پس از قیام دانست. نسلی که جوانی

این  از  جانبداری  با  کرده  تئور  را  سپری  ی 
 .است

 :بحث  متنِ 

اکنون چند دهه از شکست جنبش انقالبی  

آغاز   با  که  جنبش  این  میگذرد.  ایران  در 
مسلحانهمبارزه در  ی  انقالبی  ی  جامعهی 

اگرچه   یافت،  حلول  دستاوردهای  ما 
مبارزاتِی عظیمی با خود به همراه آورد، اما  

ادامه در  که  آنجا  و  از  پیشروی  از  راه  ی 
ز ماند، نتیجتا و شوربختانه، درست  مل باتکا

مهم از  یکی  به  که  حالی  و  در  ترین 

ترین اهداف خود دست یافته بود، اساسی
توانسته که  حالی  در  درست  بود    یعنی 

ده بزند و آنچه را  »نقبی به قدرت تاريخی تو
تعیین  است،  که  نبرد  سرنوشت  کننده 

مبارزه  میدان  به  و    وسیعاً  واقعی 

بتعیین  کانالیزهکشاننکننده  از  و  د«،  کردن 
 .هدایت آن در مسیر درست ناتوان ماند 

ی تاریخی را، درست مثل هر  اما این تجربه

پروپدیده یک  محصول  باید  دیگری،  سه  ی 

یعنی   از  دانست.  ناشی  آنرا  نمیتوان 
برآمِد  یا  و  مشخص  فرد  آن  یا  این  عملکرد 

د کرد. بلکه باید  ااین یا آن رویداد معین قلمد
روِن مجموعه شرایطی بررسی کرد  در د آنرا

که در آن، این یا آن فرد مشخص، و این یا 

آن رویداِد معین میتوانست نقش ایفاء کند.  
تا در    پروسه را شناخت  بنابر این، ابتدا باید

پرتو آن بتوان نقش عناصر و عوامل مختلف  
 .را نیز در آن بدرستی تشخیص داد

آن مشیِ سواقعیت  نظرِی  مبانِی  که    ت 
حانه، روند تکاملِی معینی را در مقابل  مسل 

خود قرار داده بود که بدون آن این مشی از  
رسیدن به اهداِف نهایِی خود باز میماند. و  

ا  واقعیت  غافلدر  همین  یا  ممر،  اندن 

که  چشم بود  تکاملی  رونِد  آن  از  پوشیدن 
و  بست  را  مسلحانه  مشِی  پای  و  دست 

ه هم مری کبست کشاند. ارا به بن ننهایتا آ
موجب سرخوردگِی نیروی پرشور و مبارزی  

هم   و  میپوست،  مشی  این  به  که  میشد 

را   راه  و  تداوم خود، اساسا خوِد مشی  در 
 .نیز زیر سوأل میبرد

و   نظری  معینی  بندیصفبحران  های 

زندان  درون  در  تدریج  به  های شاه  که 

تئورِی   مخالفین  و  موافقین  بصورت 
فهرا چریکهای  سازمان  دائی  نمای 

تئوری   یعنی  )سچفخا(  ایران  خلق 
ی مسلحانه؛ هم استراتژی هم  مبارزه

در   کرد  پیدا  بروز  )م.م.ا.ت.(  تاکتیک 

از   ناشی  حقیقت 
عدم تکامِل مشی  

بود.  مسل  حانه 
تحت    بطوری  که 

به   تداوم  آن،  تأثیر 

دور   و  تکرار، 
به   گرفتن 

تقلیل   درجازدن 
یعنی   کرد.  پیدا 

آن تداوم  کبجای  ه 
مشی   این 

  خصلتی

ابنده به خود  رشدی 
نقطه به  ی  بگیرد، 

بدل   خود  مقابِل 
به   یعنی  شد؛ 

عارضه ئی  همان 

که رفیق پویان در  
بقاء   تئوری  نقد 

بود:   شده  یادآور 
شی  … هر خط م "

ر  خود  هدف  ا  که 
سازمانهای   و  گروهها  بقای  صرفاً 

قرار  -مارکسیست دهد،  لنینیست 

رشديابندهبی خصلت  به  آنها    آنکه 
مب انقالبی  دتوجهی  خط  ذول  ارد، 

تسلیم و  اپورتونیستی  طلبانه  مشی 
 ت"اس 

ی  به این ترتیب، دورنمای استراتژیک مبارزه
ارتشی   تشکیل  برای  تالش  از  مسلحانه، 

ء سازمان مسلح  ه تالش برای بقاای بتوده

عارضه یافت.  ادامهتقلیل  در  که  ی  ئی 
و   فرسایش  به  نمیتوانست  خود  منطقِی 

متتضع و  انقالبی  مشِی  رشد    قابالیِف  به 
تسلیمدوباره و  اپورتونیسم  در  ی  طلبی 

جنبش نیانجامد. در چنین شرایطی بود که  
»نفِی راه« جای »نقِد راه«، »عنصر حراف«  

»عنصر   »دروغ«جای  و  جای    خالق«، 

و  رفرمیستها  بطوریکه  گرفت.  را  »واقعیت« 
شرایط  فرصت این  در  اکنون  طلبان 

جنبش  همترین اسناِد تئوریک  میتوانستند م
جلوه م وارونه  و  کنند  تحریف  را  سلحانه 

خود   مصنوعات  برای  قبل  برخالف  و  دهند 

میشد   اکنون  آری،  کنند.  پیدا  هم  خریدار 
ای  به  کاذب  دعاوی  و ُمشتی  مشی  ن 

بر تئورِی   بعد  و  داد  نسبت  آن  راهنمای 
اساس همان دعاوی کذب آنرا مردود جلوه  

ب نیز  شنوا  گوش  و  اکاذیب داد  آن  رای 
 .*یافت

’معتقدین   گویا  که  میشد  ادعا  مثال،  برای 
بوده باور  این  بر  اند که به مشِی مسلحانه 

پی سوی  از  سالح  برداشتن  شاهنگ،  با 

مبارزهتوده به  بالفاصله  مسلحانهها  ی  ی 
اینکه  توده یا  و  زد‘  خواهند  دست  ئی 

که یک گروه مسلح    ’چریکها گمان میکردند
توده  بدون  کوچک بار  حمایت  میتواند  ها 

به   آنرا  و  بکشد  بدوش  تنه  یک  را  انقالب 

’مشِی   اینکه  یا  برساند‘  سرانجام 
طبقه نقش  ضرورت  مسلحانه،  و  کارگر  ی 

را  ازمانده س خود  مستقل  حزب  در  آن  ِی 
از  نادیده گرفته شده است‘ و تحریف هایی 

البته که  پوچی  دعاوی  قبیل.   این 
اثبات آن نبوده و    در بهاپورتونیستها هرگز قا

 اقعیت و   تا   خیال   از   –ی مسلحانه  بارزه م 
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نیستند. با این وصف، آنچه که بازار سابقا  
کساد چنین ادعاهایی را اکنون گرم میکرد  

احبان نه قدرت استدالل و یا بحث اثباتِی ص
موقعیت  آ و  معلق  وضعیتِ  بلکه  ن 

بود.  شدهتضعیف مسلحانه  مشِی  خوِد  ی 

ی  رشِد مبارزهِد  بعبارت دیگر، از آنجا که رون
وقف مانده بود، و بقول معروف  تانه ممسلح

بتدریج   بود،  شده  دچار  زدن«  جا  »در  به 
مسلحانه   مشِی  اعتبار  و  موجودیت 

در خدشه تردید  برای  راه  و  گردید     دار 
گشوده شد. تردیدها به مرور با  تِی آن  درس

و   تردید  که  آنگاه  و  آمیخت  هم  در  تحریف 

مبدل   غالب  وجه  به  ذتحریف  هنیتی  شد 
ب در  بدنهیهاخش وارونه  از  سازمان  ی  ی 

ئی که در عین حال، خود از  حاکم شد؛ بدنه
مشِی   از  غیرواقعی  و  سطحی  درک 

 .مسلحانه در رنج بود

ین با ما همچناما از این دسته که بگذریم،  

علیرغم   که  هستیم  روبرو  دیگری  گروه 
تئوری   با  »همسویی«  و  »همدلی« 

ومبارزه به  مسلحانه،  درک  اسطهی  ی 

از آن، بجای هموار  یمتاف  غیرواقعی و زیکی 
و   میپردازد  آن  تقلیل  به  آن،  بر  راه  کردن 

از   متافیزیکی  درِک  میگردد.  آن  لوث  سبب 
آن   ی این دسته مانع ازمسائل در اندیشه

ارگانیک و زنده  میش را بطور  ود که واقعیات 

ببینند. از اینرو نه مجموعه شرایطی که در  
داری  قرار  راآن  و  م  میفهمند  نه    بدرستی 

تشخیص  قن بدرستی  آن  در  را  خود  ش 
 .میدهند

روند   و  عوامل  مجموعه  آنها  مثال،  برای 
اپوزیسیون   کل  که  سهمگینی  و  پیچیده 

و   گرایشات  تمامِی  با  را    های طیفرژیم 
مختلف جامعه  سیاسِی  از  بیرون  به  اش 

شرایط   از  خود  تحلیل  در  را  است  رانده 

ر نتیجه، مثال،  د. دبدرستی دخالت نمیدهن
آن بج و  کای  جنبش  عمومِی  گرایِش  ه 

و  عامل سکون  را  آن  در  راست  به  انحراف 
آنکه   بجای  یعنی  ببینند؛  جنبش  پسرفتِ 

اجزاء   نقش  و  بگیرند  نظر  در  را  پیکره  و کِل 

های موجود در پیکره را مشخص کنند،  اندام
عضو یا جزئی از آن را از کل منتزع میکنند و  

ر عضو  آن  هم خوِد  مورد  ا  کل  یک  چون 
و   زیابیار سازمان  یعنی  میدهند؛  قرار 

آنرا بطور متافیزیکی همچون  سیاست های 
تعیین  کِل  کنندهعامل  )یعنی  کل  حرکت  ی 

انچه  جنبش( در نظر میگیرند. گویی که، چن

زمان این یا آن سیاست را در این یا آن سا
بر   را  راه  میتوانست  میکرد  اتخاذ  مقطع 

و   ببندد  احیاء   جنبش رفرمیسم  را    انقالبی 
اینکه،    وکند   از  غافل  براند!  پیش  به 

راستِ  مجموعه به  چرخش  و  شرایط  ی 

عمال   سیاسی  سازمانهای  تمامِی  تقریبا 
جنبش   کل  از  پیشاپیش  را  امکانی  چنین 

ها،  ود و لذا نه چفخا، نه بندریکرده ب سلب
و   نتوانست  دیگری  گروه  نه هیچ  و  آرخا  نه 

را یک تنه    جنبش نمیتوانست جهت حرکتِ  

ما برخورد متافیزیکی با مسائل  ادهد.  تغییر  

که   آنجا  تا  بود،  واقعیت  این  درک  از  مانع 
از تجربه تا  آن داشت  بر  را  و برخی  آرخا  ی 

نوع دایکاتمی؛  نوعی  جبههچریکها  ی  ی 
 .حق بر باطل بسازند

ما همین نوع از برخورد را در  امروز هم،  
که   بیابیم  میتوانیم  کسانی  فکر  کالم 

ف ’چریکهای  به  خدائی  میکنند  لق 
و   معتقد  مسلحانه  مشِی  و  تئوری 

نبوده جنگ  پایبند  به  اقدام  وگرنه  اند 

هسته ایجاد  به  اقدام  های  مسلحانه، 
نتی  آنها  مینمود‘.  غیره  و  جه  مسلح 

اقداماتی  میگی چنین  ’عدم  که  رند 
از بی به مشِی  ناشی  اعتقادی چفخا 

اینصورت  در غیر    مسلحانه بوده است 

همتا   باید  چفخا  د   بحال  ارتباط  ابا  خل 
به   دست  هم  و  میکرد  برقرار  ارگانیک 

آنکه،   . حال  اقدام مسلحانه میزد‘ و… 
بینی و نیم ارزن صداقت  یک ارزن واقع

ککافی دریابیم  تا  چست  اگر  نین  ه 
پذیر میبود  اموری واقعا عملی و امکان 

اینان  خوِد  که    —حداقل  کسانی  یعنی 

بی را  وچفخا  به    خود  باور  باورمند  را 
میبایست تا بحال    —ی میدانندرن تئو ای

جبرِ   لیکن،  میآمدند.  نائل  آن  انجام  به 
مجاِل   که  زمینی  سرسخت  واقعیاتِ 

مزاح به احدی نمیدهد، آنها را همانجا  

به    میبینیم که   و  کرده،  میخکوب 
واقعی جای  سر  را  آنها  شان  تعبیری، 

است. اینان،    نشانده  غیرواقعِی  درک 
تصویر را    آنها دیدن  از    کاملِ   حتی 

های موجود  آراییی جنگ و صفصحنه
ناتوان ساخته است،   مبارزه  میدان  در 

بطوریکه، بجای آنکه از انباِن فکرِ خود  

پ کنند،  روانه  دشمن  بسوی  ای  تیری 
حقیقت،  خود   در  میگیرند.  نشانه  را 

»مدافعان«  کارنامه از  دسته  این  ی 
که   میدهد  نشان  مسلحانه  مشی 

آن »انقالبی  دایِ بلن از گری«  مرز    ان 

پرخاشگری علیه چفخا فراتر نمیرود تا  
نباشد   چفخا  اگر  گویی  جائیکه 

حرکتِ   از  هم  اینها  حرف«  »ماشیِن 
 .دوار خود باز خواهد ماند

دیگری   این  نمود  را  از  غیرواقعی  برخورد 
خرده در  فضای گیریمیتوان  در  رایج  های 

میشنویم که  آنجا  کرد،  مشاهده  :  مجازی 
حرف‘’ب اینهمه  است  ’  س  است  بیا  س 

فراموش  بی اصوال  برخورد،  این  در  عملی‘. 

عمل   نوعی  خود  هم،  ’حرف  که  میشود 
رابطه نوعی  واقع،  در  یعنی  ی  است‘. 

و عمل  و  حرف  بین  داردیالکتیکی  و  جود  د 
از   از منظر مارکسیسم، دو جزء جدا  ایندو، 

ی  هم نیستند. بنابر این، برای مثال، مبارزه

تلقی کرد    ا حرفیک را نمیتوان صرفولوژایدئ
عملکرد   از  بخشی  همچون  آنرا  باید  بلکه 

به   ثانی،  در  دانست.  جریان  یک  سیاسی 
گرفتن   نظر  در  بدون  تئوری،  درآوردِن  عمل 

ع  نه  عینی،  آگاشرایط  بلکه  ملی  هانه 
اراده آنکه حرکتی  حال  بود،  خواهد  گرایانه 

است   معتقد  آگاهانه  به عمل  مارکسیسم 

به ددهارا  نه  البته  و  گرایی.  که  ررد  نجی 
های تحت ستم متحمل میشوند دل و  توده

آزارد  جان هر انسان آزاده و شریفی را می
تحمل   غیرقابل  را  ستم  همه  این  دیدِن  و 

کرد که جویبارهای   فراموش میکند، اما نباید 

را   آنها  و  ساخت  عقالنی  باید  را  خشم 
یک   در  و  کرد.  هدایت  دریا  بسوی  آگاهانه 

غزی سرد« راه  مرم و  : باید »با قلبی گکالم
 .پیمود

همه بر  نیز عالوه  را  واقعیت  این  اینها،  ی 
تمامِی   پیونِد  که  پذیرفت  و  کرد  درک  باید 

جامعهسازمان با  سیاسی  احزاب  و    ی ها 
و  ایران   گسیخته  هم  از  که  سالهاست 

گسیختگی   هم  از  و  جدایی  این  استمرار 

دورا به  را  ما  عمال  دهه  چند  نی طی 
گر باید به جدایِی  یبار دازگردانده است که  ب

تودهغم از  انقالبی  روشنفکران  ها  انگیز 
اذعان نماییم؛ جدایِی دردآوری که هیچ نیرو  

ن و هیچ سیاستی از راه دور قادر به حل آ

ی کارگر مگر آنکه پیشقراوالن طبقهنیست  
در   انقالبی(  روشنفکران  و  آگاه  )کارگران 

دیگر بار  جامعه  مبارزهبه    صحن  ی  ضرورت 
فراهم    لحانهمس با  و  برسند  جامعه  در 

مبارزه چنین  ملزومات  از  آوردن  آنرا  ئی، 
واقعیت   به  خیال  از  و  عمل،  به  اندیشه 

 .مبدل سازند 
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م  * توده  امر  منفور  حزب  البته  که  ذمومی 

در   لیکن  بود  آن  پرچمدار  و  مبتکر  نخستین 
اعتالی م  شرایط  هرگز  سلحامشِی  نه 

 .عناصر مبارز نشده بود  ن فریفتموفق به 

برخورد غیرواقعی از این  نمود دیگری  
د میتوان  خردهرا  در  گیریر  رایج  های 

که   آنجا  فضای مجازی مشاهده کرد، 
س است اینهمه حرف‘ یا  میشنویم: ’ب

عملی‘. در این برخورد، ’بس است بی 
وش میشود که ’حرف هم،  م فرااصوال

در  یعنی  است‘.  عمل  نوعی  خود 
رابطه  نوعی  بین واقع،  دیالکتیکی  ی 

و عمل  و  دارحرف  از  جود  ایندو،  و  د 
، دو جزء جدا از هم  منظر مارکسیسم

مثال،  برای  این،  بنابر  نیستند. 
ایدئولوژمبارزه  صرفا  ی  نمیتوان  را  یک 

بلکه باید آنرا همچون  حرف تلقی کرد  
عمبخشی   یک لاز  سیاسی  کرد 

عمل   به  ثانی،  در  دانست.  جریان 
گرفتن   نظر  در  بدون  تئوری،  درآوردِن 

هانه بلکه  ملی آگاشرایط عینی، نه ع

اراده حال گرایا حرکتی  بود،  خواهد  نه 
آگاهانه   عمل  به  مارکسیسم  آنکه 

 گرایی. ده معتقد است نه به ارا

 

 ت! سانه که تنها راه رسیدن به آزادی مسلح هزنده باد مبارز 

https://www.abehrang.com/2022/03/18/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c%d8%aa/#%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
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 زارش کوتاهی از راهپیمائی اول ماه مه در لندن گ

به   بزرگی  راهپیمائی  انگلستان شاهد  در  لندن  روز یکشنبه شهر 
مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر بود.  در دو سال گذشته به  

از برگزاری    سیاسی رو های  دلیل اپیدمی کرونا فعالین کارگری و نی

کرده  ممراس  این  داری  از    خود  پس  امسال  اما    وقفه   یک بودند. 
از مقا  طوالنی بل کتابخانه مارکس شروع و تا میدان  این تظاهرات 

می    " ترافلگار"  معروف شهر  این  توریستی  معروف  مراکز  از  که 
جدا از فعالین سندیکاها و اتحادیه های کارگری   ادامه یافت.  باشد،

هاو   چپنیرو  کشوس نهای  سازما  انگلستان،  ی  از  چپ  ر  یاسی 

از جمله فعالین چپ ایرانی از جمله فعالین چریکهای  های گوناگون  
نیرو های   حضوردر این حرکت حضور داشتند.  فدائی خلق ایران نیز  

ترکیه   کشور  از  چپ  بودسیاسی  تر  وسیع  گذشته  .  همچون 
خواسته از  دفاع  در  حرکت  طول  در  مطا راهپیمایان  و  طبقه  لبات  ا 

ضرگکار و  هر  مبارزمورت  با  در  بستگی  کارگران  گوشه  ات  چهار 
جهان شعار می دادند. مخالفت با جنگ ارتجاعی در اوکراین نیز در 

که   هائی  نوشته  پارچه  و  کردند  ربنرها  می  حمل  اهپیمایان 

  ترافلگار بروشنی دیده می شد. پس از اینکه راهپیمایان به میدان   
تعداد  نمرسیدند  از  سخنایندگی  سندیکاها  یک  کرانی  ان  و  رده 

به نام" گروه کر زنان رنگین "به  مبارزکشور ترکیه  زنان  از  کر  دسته  
اکایا"   "ایلمای  کههمراهی  خواندند  آهنگ  مردم    چند  استقبال  با 

چا  مواجه شد "بال  آهنگ  این    ". وبه خصوص  از  مراسم  اجرا،  پس 

 . ان یافتگرامیداشت روز جهانی کارگر به تدریج پای
 لندن  -ایران  قئی خل لین چریکهای فدا فعا

 2022مه   1 – 1401اردیبهشت یازده  
 

 جهانی کارگر در تورنتوی کانادا روزمراسم گزارشی از 

نیز   و  امسال  تجمع  در  ایران  خلق  فدایی  چریکهای  فعالین 

که از طرف چندین اتحادیه و    2022راهپیمایی گسترده اول ماه مه  

یکال در  دو را  اجتماعی چپ  - سیی سیاهاگروهانجمن کارگری و  
کنندگان  رنتو سازماندهی شده بود، شرکت کردند. شرکتشهر تو

از  که  تورنتو  شهر  مرکز  خیابانهای  در  راهپیمایی  پایان  از  پس 
کشید،    4تا    2ساعت   استان  سرانجام  طول  پارلمان  مقابل  در 

آنجا  اُنتاریو در  کردند.  تجمع  "کوئینزپارک"  میدان    ان سخنران  در 
نمایندگمت به  از  عددی  شرکتروهگی  مراسم،   نندهکهای  این    در 

صهیونیسم،   زیست،  محیط  نابودی  گرانی،  فقر،  جنگ،  علیه 
دار جهانی، سخنرانی  های طبقه سرمایهنژادپرستی و دیگر ستم

 .کردند
اهرات، افزایش حقوق پایه  ها و شعارهای این تظبرخی از خواسته

ماری،  یهای بق کارگران در روزت حقوپرداخ   ، در ساعت  دالر   20به  

م استانداردهای  تامین  افزایش  کارگران،  برای  محیط    ایمنیسکن 
پایان  و  از مردم فلسطین  رفع ستم  از محیط زیست،  کار، حمایت 

 .دادن به جنگ و نژادپرستی و ... بود
ب فدایی خلق  بنرهایی  فعالین چریکهای  و  پالکاردها   حاوی ا حمل 

  اینافشای    می بهرژیم جمهوری اسال  علیه  رهاییها و شعاعکس 
ویم  رژ مردمی  بنر    ضد  بخصوص  پرداختند.  امپریالیسم  به  وابسته 

توجه  کردند  نصب  اونتاریو  پارلمان  مقابل  در  رفقا  که  بزرگی 

که   کنندگان در تظاهرات را بسیار جلب کرد و همه از این بنرشرکت
جمهو بیشمار  جنایات  نمایشگر  آن  روی  استصاویر  بود،  المی  ری 

 .عکس میگرفتند
از    تدول جنبش    1894سال  کانادا  سرکوب  و  تضعیف  هدف  با 

عنوان   به  را  سپتامبر  ماه  دوشنبه  اولین  کشور،  این  روز "کارگری 

اعالم و تعطیل رسمی کرد. اما طبقه کارگر آگاه این کشور    "کارگر
نادی به  از همیشه  بخصوص  و  پرداخته  دولتی  کارگر  روز  گرفتن  ده 

بدهه    ومین د تاکنون  بیستم  بقرن  اول  زرای  به رگداشت  مه  ماه 
. اولین تظاهرات گسترده  ه استعنوان روز جهانی کارگر تالش کرد

سالهای   در  مه  ماه  مهاجر   1907و    1906اول  کارگران  توسط 
در  ایتالیایی(  و  روس  فرانسوی،  )انگلیسی،  شهر   مارکسیست 

با سرکوب شدی  بار  که هر  برگزار شد  پل مونترال  و  د  همکاری  یس 

 ونالیست با پلیس، مواجه شد. احزاب ناسی وزرد  هایاتحادیه
پس از توقف برگزاری اول ماه مه در طول جنگ جهانی دوم و دوران 

اوایل دهه  جنگ سرد، جشن  از  اول ماه مه مجددا  در    1970های 
استان ُکبِک کانادا شروع شد. اما در شهر تورنتو )استان اونتاریو( 

دهه  ماه    اول  بزرگداشت در  و سگ (  1999)   1990مه  یافت  ترش 

بار  هر  بخصوص  تاکنون،  زمان  آن  از  خلق  فدایی  چریکهای  فعالین 
اند، در این  های رادیکال بودهکنندگان بیشتر شامل گروهکه شرکت

 . دان مراسم شرکت کرده
 

ی  هاپیش به سوی اتحاد جهانی طبقه کارگر علیه جنگ

 !لیسم و سلطه امپریا  امپریالیستی
 ! ی اسالمی جمهور الیسم یامپر بر رژیم وابسته به  مرگ

 فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در کانادا 
 2022ماه می  3

 

 اتریش  –وین از مراسم روزجهانی کارگر در یگزارش

هر سال مراسم روز جهانی کارگر برگزار و   ،در وین پایتخت اتریش

و   ئیضمن راهپیما  ،بی انقال  و فعالین این طبقه  کارگران و هواداران

زه با سرمایه داران به نمایش  تگی خود را در مباربسهم  ت،تظاهرا
گ امسال  می  فرارسیدننیز  ذارند.  مناسبت  تعداد    به  مه  ماه  اول 

و آزادیخواهان   زیادی از مردم زحمتکش و کارگران و فعالین کارگری
هایی سردادن شعار  ضمن شرکت داشتند.  آنها   در این راهپیمایی 

حمل    با نظام سرمایه داری،  ه  علیو    بقه کارگر  ر دفاع از حقوق طد
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واستها و مطالبات خود را در سطح  بنر ها و دست نوشته هائی خ
 جامعه اعالم می کردند.  

مه ماه  اول  مرسم  سال  ، در  با    ههر  مترقی  و  چپ  های  گروه 
به   کتاب   میز  و  برگزاری  مواضع  می  تبلیغ  خود  نشریات  توزیع 

-ر رینگ مقابل  د  کتاب  میزهای  ،روالال نیز به همین  پردازند. امس

DenKmaL Der RePubliK  .بود قرار  بر  فدای   .  چریکهای    ی فعالین 
 در راهپیمائی روز کارگر  ،میز کتاب   برپاییخلق ایران در وین ضمن  

راهپیمائی   داشتند.  شرکت  منطقه  نیز   ROOSEVELTPLATEاز 
ان  فعالین سازمتاب  ادامه داشت. میز ک   STAATSOPERتا  شروع و  

ساعت   اسبرصبح    8از  با  که  بود  در قرار  کنندگان  شرکت  تقبال 
مواج درمراسم  بود  4  طول  ه شد.  قرار  بر  کتاب  میز  که    ، ساعتی 

به   اوکراین  جنگ  و  کارگر  روزجهانی  های  اعالمیه  از  زیادی  تعداد 

آلمانی   ایرانیان  در  زبان  بیشتر  تقریبا   . شد  توزیع  جمعیت  بین 
کتابهائی ات و  زوجه و  ز کتاب سر زدمراسم به می در    شرکت کننده

 که الزم داشتند را تهیه می کردند. را 
نیز همراه   با پخش موزیک  روز جهانی کارگرامسال که  راهپیمائی 

 بود پس از چندین ساعت با موفقیت به پایان رسید. 

 
 زنده باد همبستگی بین المللی کارگران! 

 نابود باد نظام سرمایه داری! 
 م! یالیس زنده باد سوسوز باد انقالب!  پیر

 فدایی خلق ایران در اتریش فعالین چریکهای 
 2022می  3

 آلمان  اول ماه مه در دورتموند ی از مراسم گزارش

امسال،   مه  ماه  اول  با    (2022)در  برگزاری  دورتموند شاهد  شهر 
ای  ساله  امسال بر خالف  بود. در مراسمشکوه روز جهانی کارگر  

از  عداد  تگذشته   زیادی  چپ  ای سیاسگروههبسیار  اتحادیه  و  ی 
  شرکت کرده بودند. در میان نیرو های شرکت کننده   های کارگری

شعارهای    سردادن  موزیک ونواختن  ترکیه ای با    مختلف  هایگروه

بیش    ازشرکتبرخی گزارشها  . نقش برجسته ای داشتندانقالبی  
امسا  4  از مراسم  در  نفر  در  هزار  دورتموند  ل  دادندخبشهر  که    ر 

س به  قنسبت  بیالهای  بودس  بل  این    .ابقه  در  کنندگان  شرکت 
در   تجمع  از  پس  شهرمراسم  تئاتر  به   (stadt Theater)   میدان 

حرکت  vestfalya ر یعنی پارک  یکی از پارک های بزرگ شه  سمت 

یکی از ویژه گی های مهم تظاهرات امروز حضور چشم گیر    .ندکرد
 .ون بودملیت های گوناگ ازان جوان

تظاه این  سخنردر  ه رات  که  ائانی  شد  ایراد  آنها ی  چارچوب  در 
به  مطالبات  ها  خواسته  سخنرانان  و    و  اشاره  ضرورت کارگران  بر 

آنها   دراجرای  ناهنجاری  و  گرانی  کردند.  خدمات    ارائۀ    تاکید 
 درمانی از موضوعاتی بود که بیشتر به آنها پرداخته شد. 

ا زن  ز سخنیکی  مراسرانان  به  این  اشاره  ضمن  و شرم   کار    ایط 

گفت که   ارگران و تعرض سرمایه داران به حقوق کارگرانکی  زندگ
به جستجو در سطل باید  روندی ما  ادامه چنین  پناه زهای  در  باله 

سخنرانان   . ببریم از  و  برخی  اوکراین  جنگ  مسأله  با  ارتباط  در 
فاجعه نتایج  ین بحران و  در ا  دو بلوک امپریالیستینقش  روسیه به  

 . گ امپریالیستی را محکوم کردندجن این  ه کردند واشار جنگبار 

سخنرانان اشاره  مورد  موضوعات  از  دیگر  وضعیت  ،  یکی 
 بازنشستگی در آلمان بود که در سالهای اخیر در محافل گوناگون

کشور   آن  این  میزیاد  به  سخنرانانشودپرداخته  بر   .  تاکید  با 
ب تاهبود  ضرورت  بازنشستگی  ادام شرایط  که  کردند  روند  کید  ه 

 . ه بسیار نگران کننده ای دارد ندآیی، فعل
نه شرکت  در این تظاهرات فعاالایران  فعالین چریکهای فدایی خلق  

از  تعدادی  را  اعالمیه  کرده  سازمان  و    های  آلمانی  زبانهای  به 

آرم  انگلیسی   حمل  ضمن  آنها  کردند.  پخش  جمعیت  میان  در 
وساز گفتگو  مان  و  مرد  بحث  مم  با  تبلیغ  در  انقالبسعی  ی  واضع 

 نمودند. ت یالتشک
 

 فعالین چریکهای فدایی خلق در آلمان
 2022دوم ماه مه 

 

 در اسلو نروژ  گزارش بزرگداشت روز جهانى کارگر 
روز جها فرا رسیدن  اول ماه به مناسبت  روز يكشنبه  در  كارگر  نى 

دو   دربر گزار گرديد.  در بزرگداشت این روز در اسلو    ى، مراسمى  م
این مراسم  كرونا  اپیدومی  ز  ا  حاصل  يط به علت شرا  سال گذشته  

نمى شد. گزار  دوساله    بر  ای  وقفه  از  پس  با  امسال  برنامه  اما 
ديگ  و  كشان  زحمت  و  كارگران  هیجان  و  شور  پر  ر  استقبال 

شد.  أقشار آغاز  كنندگامردم  و شركت  سرخ  هاى  پرچم  با  ن 

با خوشحالى    اشتندپالكاردهايي كه به همین مناسبت در دست د
  . پیدا کرده و روزجهانی کارگر را پاس داشتند  ورئی حضپیمادر راه

  ضمننیفورم هاى رنگارنگ خاص خود وا هاى مختلف موزيك با هگرو
 مراسم روانه بودند. محل   رقص و پايكوبى وسرود خوانى به طرف

و  برنامه  يازده  ساعت  میدان    در  در  همیشگیش  جايگاه  در  نیم 
اسلو   زنده  كارگر  اجراى  شد.  غآونال  رناسیانتسرود  با  اين  در  از 

دعوت   به  كه  نروژمراسم  كارگرى  هاى  بود  اتحاديه  گرفته    ،شکل 

شركت  مختلف ساکن نروژ  ملیت هاى    فعالین کارگری و سیاسی
خارج شدن نروژ   ،ن تظاهرکنندگا  یيكى از خواسته هاد.  کرده بودن 

جن  از  و همینطور  ناتو  و  گاز  امپريالیستى  جنگ    هاى  به  اعتراض 
ابه كشتحمیلى   و   اين وكشته  كروور  نها آ  واره شدنآشدن مردم 

مختلف  حضور   بود. هاى  ملیت  فعال  هاى  وگروه  احزاب سیاسى 

كنندگان   شركت  تعداد  ايران  از  بود.  و   ازچشمگیر  چپ  نیروهاى 
 . بود کمترسال هاى قبل بسیار   ديگر احزاب نسبت به

سم،  در اين مرا  شرکتن ضمن  فعالین چريك هاى فدائي خلق ايرا
اى سازمان، به زبان انگلیسى را بین جمعیت حاضر در ه  المیه اع

 پایان به  بعد از ظهر  مراسم در ساعت دو نیم    برنامه پخش كردند.
 . رسید

  

 ات طبقه كارگر! پیروز باد مبارز
 و سگ هاى رنجیريش!  مرگ بر امپريالیسم 

 نابود باد نظام سرمايه دارى! 
 نروژ فدائي خلق ايران در ى فعالین چريكها

 2022مى  3برابر با  1401رديبهشت ا  یزدهمس

 
 

 

 

 20از صفحه  گزارشی از سیدنی...

 

نیروهای   تا جائی که می توانستجمع کردن رای های مردم،  

 یی نظیر اتحادیهزرد و رسواتحت نفوذ خویش در اتحادیه های  

بخش   به  مربوط  معلمان، کاو  ترانسپورت  های  رخانجات، 

  ... و  صحنه  پرستاران  به  تارا  بود  انداختن  با    آورده  راه  به 

باصطالح نفوذ خود در ،  " لیبر"اهپیمایی و تجمعات در حمایت از  ر

 میان کارگران را به رخ حزب رقیب یعنی  حزب"لیبرال" بکشد.  

 

 زنده باد روزجهانی کارگر! 

 ان! پیروز باد مبارزات طبقه کارگر در سراسر جه

 

 استرالیا   –فعالین چریکهای فدایی خلق ایران، سیدنی 

 1401ت ماه ش اردیبه 11یکشنبه روز  

 2022  اول ماه مه 
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 رگر!ه کارهبری طبق یک خلق بهراتکدموری هاد جمب رارقرب
 

 

 نتنتریبکه اش روی  بر  "ییدافپیام "

 لق ایران ای فدایی خز صفحه چریکها

 : ن کنیدیدت دترندر این 
com.iahkals.www 

 

   رف دهقانیاش رفیق فحهص از

 : دیدن کن ت دین نترایر د
 

.cominehghaww.ashrafdw 
 
 

 

 

 یک رونتلکا ستپ رسدآ
E-mail:ipfg@hotmail.com 

 

 فیس بوک سازمان

Siahkal Fadayee 
 

 کانال تلگرام
@BazrhayeMandegar 

 

 مگرااتاینس
BazrhayeMandegar2 

 

 

 

 

 

 ماس بای تبرا

 ن اق ایری خلیفدای اهکریچ 

 د:ی زیر مکاتبه کنیانشن با

 
BM BOX 5051 

LONDON WC1N 3XX 
ENGLAND 

 رالیا است  –در سیدنی  اول ماه مهاز راهپیماییِ  یگزارش

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
م گرامیداشتبرای   گردهمآئیسال  ام مهاول  جهانی   ،اه  روز 

از   ،کارگر یک  10ساعت    حدودا  میدان  صبح  در  هال"شنبه   "تاون 
احزاسترالیا  در  سیدنی   نمایندگان  کارگران،  شد.  و اآغاز  چپ  ب 

همچنین فعالین چپ و سیاسی نیروهای کمونیست و مترقی، و  

یران، افغانستان،  ترکیه، ا  ی ساکن سیدنی ماننددیگر ملیت هااز  
گر از  و  گردهمایی شرکتهندوستان  این  در  کرده   ایشات مختلف 

شروع  ،  هپیماییرابودند.   ظهر  طول شد.  حوالی  مسیر    در 
بزرگدا راه در  مختلفی  و  شپیمایی شعارهای  کارگر  جهانی  روز  ت 

با  راهپیمایان  داده شد.  جهانی سر  بورژوازی  و  امپریالیسم  علیه 

مرک های  خیابان  از  پارلمان  عبور  مقابل  به  .  رسیدند  NSWز شهر 
محل، این  در  م  سخنرانی  سپس  به  تعددی  های  قوق حراجع 

وضعیت    کارگران شد ااسترالی  بومیانو  گرم  مسائل  ،  و  زمین،  ن 
سخنرانان   . کنونی در اقلیم استرالیا انجام شد  یهادولتمربوط به  

ی  تشکیل مرا فعالین پیر و جوان  از رده های مختلف سنی بودند و

 . دادند
 

خل  فدایی  چریکهای  دفعالین  نیز،  استرالیا  سیدنی  در  ایران  ر ق 
روز این  های   مراسم  جنایت  از  بنری  و  سازمان  آرم  حمل  با 

امپریالیس  ری جمهو به  وابسته  کردند.ش  م اسالمی    آنها   رکت 
های   به  اعالمیه  یورش  مربوط  و  کارگر  جهانی  روز  گرامیداشت 

اوکراین  به  ج)  روسیه  چوب  چهار  راپریالیستهاام  بین  دال در  به    ( 

 .  در میان جمعیت پخش نمودند انگلیسیزبان 
 

  (2022)   اول ماه مه  امسالت که مراسم بزرگداشت  قابل ذکر اس
شده   مصادف  سیدنی  رقا  بود در  حزب ببا  دو  انتخاباتی  های  ت 

و که  )    "لیبرال "  ) اند  داشته  در دست  را  قدرت  قبلی  دوره  دو  در 

لتی در تصاحب قدرت دو  براید را  هم و غم خوکه تمام    "لیبرحزب "
 ستا حزب لیبر برای  است. در همین را متمرکز کرده این انتخابات 

19 ادامه در صفحه  
 

 

 د ئسو م هلم روز جهانی کارگر در استکمراس
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
مه،   ماه  اول  یکشنبه  با شرکت مراسم  روز  کارگر  جهانی  روز 

کمونیست   و  چپ  و  کارگری  فعالین  از  زیادی  شهر تعداد  در 
ار شد. گردهمائی اولیه در با شکوه تمام بر گزهلم سوئد  استک

میدان  10ساعت   در  گرفت Kungsträdgården صبح   .صورت 

یبا سه ساعت طول رراهپیمائی که تقاز همین محل،  پس  س
انجام   در ساعت    گرفتکشید  آخر  در  با   5و  برنامه  بعدازظهر 

 به پایان رسید. انترناسیونال  سرود
 

اولیه تجمع  محل  کنندگان،ت   در  چریکها  ظاهر  فدائی فعالین  ی 

با برافراشتن آرم س ختلف مبادرت به ازمان و بنر های م خلق  
میز   شرکت  گذاشتن  استقبال  با  که  نمودند  نندگان ککتاب 

ارگان کارگری   ماهنامه کارگری  قابل توجهیتعداد  مواجه شد.  
چریکهای  اعالمیه های  همراه با  پیام فدایی  نشریه    و    سازمان

به مناسبت    ییفدا و  خلق  کارگر  اوکراین روز  زبانهای    جنگ  به 

سفارسی کنندگانمیان    در  انگلیسی   ووئدی  ،  توزیع   شرکت 
این    .دش سخنرانی چحزب  نمایندۀ    گردهماییدر  سوئد  پ 

خوانی  مراسم  و  داشت   برگزار شدسرود  استقبال   نیز  با  که 
 . گشت شرکت کنندگان مواجه 

 
این  ایرانی در  کننده  شرکت  کهمراسان  مختلف    م  جریانات  از 

ر د  گرانی  و عیت فقر  اوکراین و وضجنگ  مورد    دربودند    سیاسی

  و... کارگران، معلم ها، دانشجویان زاتایران بحث کرده و از مبار
اکثر و  کردند  می  را    های شورشوقوع      آنها  حمایت  گرسنگان 

می   محتمل وضع کنونی و مبارزات جاری مردمی  چشم انداز  
ع خود را تبلیغ ضاو مو  هاتحلیل  سیاسی، هر یکفعالین  دیدند.   

کرد بح  فعالین   .ندمی  به  نیز  ایرانیان سازمان  با  گفتگو  و  ث 

بودند.    حاضر مشغول  مراسم  این  ضمن    رفیقدر  جوانی 
 گفت : خوشحالم که شما پرسش از انشعاب های سازمان 

15 ادامه در صفحه  

  


