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 1401 خرداد                                       م هفتُ ست وبی لسا                   ن ایر ا قخلیی  ادفی  اکه ریچ ناگرا  

  مقاله مقاله ررسس  

 توده ها، کدام آلترناتیو؟انقالبی جنبش 
های  ...   مزدوران  توده  ما  "بی  سرکوبگر  مبارز  را  رژیم 

ناموس"شرف" "بی  خوانند  ،  می  جنایتکار  عوض،  و  در   .
پهلوی،   اکنون  نیم  هم  کراز  تف  های  با  توده  بر خون  دن 

مزدوران،   این  دست  به  جنای جانباخته  این  از  تهمه  کاران 
را  پرسنل   جانی  پاسداران  تا  گرفته  خلقی  ضد  ارتش 

می نامد و به آنان اطمینان می دهد که در    ملت"برادران" 
نامه دریافت خواهند کرد  امان    ش، صورت به قدرت رسیدن

بود خواهند  مصون  ها  توده  انتقام  آتش  از  زمینه  .  و  در 

او  دیگر،  اساس  ا  مخالف    های  و  از  س  یک  هیچ 
با  اسارتبار    یقراردادها اسالمی  جمهوری  گاز  و  نفت 

خارجی   استقراض  سیاست  یا  و  امپریالیستی  قدرتهای 
بار   ام  تداوم نظ  نیست، بلکه مساله اشحکومت  مصیبت 

او    ظالمانه حاکم و سلطه اربابان امپریالیسم می باشد.  

از   وجه  هیچ  خلقهای  به  دمکراتیک  و  ملی  خواستهای 
کن نمی  طرفداری  ستم  همچون    دتحت  عکس  بر  و 

ارضی"   "تمامیت  طمطراق  پر  نام  زیر  اسالمی  جمهوری 
ت و ستم ملی بر خلقهای کرد و بلوچ و عرب و  تداوم اسار

 2 صفحۀ                           ...دهد. را نوید می ترک و ... 

 تدارک جنگ نیابتی علیه چین توسط امپریالیسم آمریکا
اقیانوسیه منجر شده  -آسیاتدارک برای جنگ های جدیدی در منطقه  در عمل به  "محور آسیا"  ادامه سیاست خارجی      ...

د  ن کانالیزه کنند. آنها چین را تحت فشار گذاشته اآمریکائی ها حتی می کوشند جنگ در اوکراین را نیز به همین جهت    است.

و  هدف استراتژیک میدهد که   نشان"آنتونی بلینکن" وزیر امور خارجه آمریکا  رانی مراجعه به سخن مایت نکند. که از روسیه ح

ریق  طدر اوکراین، فلج و منزوی و مهار کردن چین از    ی اصلی آمریکا همزمان با ادامه و تشدید جنگ نیابتیسیاست خارج
. حتی زمانی که جنگ روسیه در جریان  اظهار داشت که " .. )مستقیم یا نیابتی( به آن کشور است. بلینکن  حمله نظامی  

تنها کشوری است  ی که چین ایجاد کرده، میباشد. چین  ترین چالش نظم جهانی، چالشیاست، تمرکز ما همچنان روی جد
رای قدرت اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و تکتولوژی مدرن برای انجام  را دارد و هم دا   که هم قصد بر هم زدن نظم جهانی

 5صفحه                                                  ..."این کار است ... و ما از منافع خود در برابر هر تهدیدی دفاع خواهیم کرد.
.....                                                     

 

 ر ديگت صفحار  د

ه علیگلستان  دولت انبرنامه  ●

 10 .......  !است محکوم  پناهجویان 

در باره نقش اصالح طلبان در   ●

 14............. ... مبارزات معلمین 

سوخته   یها با کتاب   ماجرا هرگز ●

 16......... ..... !دسری نمبه پایان  

 18   !استآسانژ محکوم   استرداد ●

رزاتی مباآکسیونهای گزارش  ●

   20  و 19 ، 18             فعالین سازمان 

 ( 18) ریرز سنج با رفیق فریب گفتگو
م  ...  اولین  "رفراندوم"  از  ضحکه پس 

جای   به  خبرگان  مجلس  انتخاباتی، 
حسینعلی   ریاست  با  مؤسسان  مجلس 

برگزار    1358داد  مر  12بود که در  منتظری  
شد. بعد رژیم جدید برای تحکیم پایه های  
ریاست  انتخابات  مثال  خود  ارتجاعی 

مج برای  انتخابات  و  راجمهوری  راه   لس 
به   یعنیجانداخت.  ما  تشکیالت   ز 

ا  خلق  فدائی  هیچ چریکهای  در  که  یران 
جمهوری   انتخاباتی  های  مضحکه  از  یک 

اغلب   نکرد،  شرکت  جریانات  اسالمی 
د انتخابات  سیاسی  اصطالح  به  آن  ر 

درجه   در  را  امر  این  دلیل  کردند.  شرکت 
جنبش   بر  اپورتونیسم  غلبه  باید  اول 

که دانست  ایران  تغییر    کمونیستی  با 
از ازمان چریکهای فدا سماهیت   ئی خلق 

سازمان   منافع  تکمونیسیک  مدافع  و  ی 
خرده   سازمان  یک  به  ایران  کارگر  طبقه 

 ... .گشته بود. بورژوائی میسر

 7صفحه                                                 

   !"بی همتا"ان به اتهام زن یپاسخ

ما   دنکیشوت  اینکه  ما برای  که    نگوید 
را   تاریخ"  در  جزنی  بیژن  رفیق  "نقش 

ک کنم  اضافه  باید  ایم  کرده  ما  لوث  ه 
سازمان   رهبری  اپورتونیسم  هرگز 

بهمن  فدائی   قیام  از  حساب  بعد  به  را 
 ، ده نبودن رهبری آنها زنکسی که در زما

ما  گذانمی   جزنی ریم.  به  انتقادی  هر 
داریم هم  خیلی  که  باشیم  بر   ،داشته 

ب نظراتاساس  با  خود    ررسی  وی 
 جات خودش می باشد.هاستناد به نوشت

ژن جزنی را ما همانطور که می گوئیم بی
فدائی  چریکهای  بنیانگذار  توان  نمی 

داد جلوه  می    ،خلق  هم  صراحت  با 
زمانی    که دار و دسته فرخ نگهدارگوئیم  

قدرت از    به  سال  چند  که  رسیدند 
و    اعدام وحشیانه جزنی می گذشت

این دار  مسئولیت همه تبهکاری های  

 ...  و دسته با خودشان می باشد

 11صفحه                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جانباختگان سوم خرداد  ی طره فراموش نشدنخاجاودان باد 

 ،چریکهای فدایی خلق ایران، رفقا امیرپرویز پویان 

    !و اسکندر صادقی نژاد  یریذرحمت اهلل پیرو ن
 13صفحه                                                                                                       
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در   اسالمی  جمهوری  سیطره  تحت  ایراِن 
یک حکومت نظامی اعالم نشده به شرایط  

برد. گزارشات میدانی نشان می   سر می 

مردمی،   مبارزات  تداوم  بستر  بر  که  دهند 
بزرگ،   از شهرهای  امنیتی  فضای بسیاری 

ست و گله های مزدوران مسلح رژیم برای  
اماکن   در  جامعه  در  ارعاب  و  خفقان  ایجاد 

روند.   رژه می  ها  گذرگاه  و  اصلی  عمومی 

در چنین فضایی در هفته های اخیر صدها  
کارگری  فعالین  از  و   ، تن  معلمان 

بازنشستگان دستگیر و روانه سیاهچالهای  
نمایش   این  از  هدف  اند.  شده  حکومت 

کردن قدرت  خفه  و  مقاومت  سرکوب   ،
ول سلطه  تحت  خاسته  جامعه  پا  به  ی 

 است.  

 
برغم   و  وحشیانه،  تعرض  این  برغم 

ضد   بین  نابرابر  قوای  توازن  وجود 
با   خلقی  و  مسلح  دندان  بن  تا  انقالب 

به   و  زخمی  مردم  خالی،  دستان 

و   مرگ  پیکار  به  همچنان  پاخاسته 
شان ادامه می  زندگی خود با دشمنان 

اعتصابات کارگری  اعتراضات و  دهند.   
و   کار  نان،  یک  مسکن  ق  حبرای  و 

شرافتمندانه   بدون  زندگی  همچنان 
دیگر،   ای  جبهه  در  دارد.  ادامه  وقفه 

در   مبارز  و  آمده  جان  به  معلمان 

شهرهای مختلف به رغم دستگیریها و  
وزارت   ببندهای  و  بگیر  و  تهدیدات 

همچنان   هراسی  هیچ  بی  اطالعات، 
مطالب  کسب  خود   برای  حق  بر  ات 

انتظام  نیروهای  با  کنند  می  ی  تجمع 

مسئولین   علیه  و  شوند  می  درگیر 
سران   و  فریبکار  مجلس  دزد  فاسد، 

دهند.     می  شعار  اسالمی  جمهوری 
بخور   حقوقهای  افزایش  برای  مطالبه 

"معلم   شعارهای  همراه  به  نمیر،  و 

"زندانی   گردد"،  باید  آزاد  زندانی 
"مع گردد"،  باید  آزاد  بیدار  سیاسی  لم 

است از شاه و شیخ بیزار است"، "زیر  
...  ب و  زندگی"  کنیم  نمی  ستم  ار 

فضای خیابانهای ده ها شهر کشور را  
 فرا گرفته است.  

 

بی   ای  توده  های  جنبش  حال  این  در 
نابودی   و  فقر  علیه  بازنشستگان  سابقۀ 

حیات و معاش این قشر وسیع در سراسر 
اضی رکشور ادامه یافته است. تجمعات اعت

فشار   زیر  در  کمرشان  که  بازنشستگانی 

م و  بالی  فقر  یک  مانند  خم شده  حرومیت 
جانسوز به جان سرمایه داران حاکم و رژیم  

تمام   در  است.  افتاده  آنان  نماینده  تبهکار 
بازنشستگان ماه،  خرداد  بخش    -طول  که 

بزرگی از آنها را کارگران بازنشسته تشکیل  
دهند کرج  -می  تهران،    ، اهواز  ،ساری   ،در 

بندرعباس  ،اردبیل    ، شیراز  ،کرمانشاه، 

و    ،رشت   ،نقده   ،اصفهان تپه  هفت  اراک، 
جمله  از  گوناگون  های  شعار  با  شوش  

رییسی" بر  به  "مرگ  اعتراض  عدم    و 
افزایش حقوق و وضعیت فاجعه بار زندگی  

نظیر   نقاط  برخی  در  اند،  آمده  خیابانها  به 

نیروهای   صفوف  خالی  دست  با  تبریز 
و  کسر را شکسته  خود  کننده  محاصره  وب 

راهپیما و  به  دولت  علیه  تظاهرات  و  یی 
خویش   حیات  بر  جاری  خلقی  ضد  قوانین 

 پرداخته اند.  
 

بازنشستگان،   و  معلمان  کارگران،  بر  عالوه 

رانندگان   نظیر  ستمدیده  اقشار  سایر 
زحمتکش، پرستاران و کارکنان بیمارستانها 

بازاریان نیز که ک رشان در مو کسبه خرد و 
و   حاکم  بوروکراتیک  دستگاه  فشار  زیر 

فشارهای اقتصادی آن نظیر مالیاتها و باج و  

گسیخته   افسار  و  توجیه  بدون  های  خراج 
عمومی   اعتراضات  جبهه  به  شده  خم 

نیز   آنها  اند.  نظیر    باپیوسته  شعارهایی 
کی   تا   " فریب"،  مردم  دولت  بر  "مرگ 

زندگی"   یا  مرگ  یا  تمامیت  سرافکندگی، 

 ری اسالمی را نشانه رفته اند.  هومج
 

فض چنین  که  در  در شرایطی  و  بحرانی  ای 
جمهوری   امپریالیسم  به  وابسته  رژیم 

پیشبرد   با  جالد  رئیسی  دولت  و  اسالمی 

بین   داران  سرمایه  اوامر 
نهادهای  و  المللی 

مشغول   امپریالیستی 
از   دیگر  ای  پرده  انجام 

علیه   اقتصادی"  "جراحی 

خلقهای   طبقه کارگر ایران و 
هستند،   حضور  ستمدیده 

ماشین   تر  گسترده 
قابل   جا  همه  در  سرکوب 

است.     حکومت   مشاهده 
بهبود   برای  پاسخی  هیچ 

بار  فاجعه  معیشتی  اوضاع 

عوض،   در  ندارد.  ها  توده 
حکومت با    مقامات 

اعدامهای  سیاست  
بربر  گسترده،   مجازاتهای 

نظیر دست   منشانه    ، قطع 

به نیست کردن    ترور و سر
و می  هاهچهر ردمی 

دستگیریهای   و  مخالفین 
و با   گسترده  کالم  یک  در 

نظایر    اعمال که  جنایاتی 
خونین   دهه  در    60آنها 

بود   رایج  اوضاع   شدیدا  کنترل  در  سعی 

فرزندان مبارز    خونهنوز  دارد. برغم این که   
علیه  اخیر  شورش  در  که  مملکت  این 

گرانی به خاک افتادند از سنگفرش خیابانها 
اران تن از دستگیر شدگان  زه  پاک نشده و

انانه گرسنگان و زحمتکشان  قیامهای قهرم

سالهای   سیاهچالهای    98و    96در  در 
های   شکنجه  تحت  اسالمی  جمهوری 

با این وجود     ،مرگبار و احکام مرگ قرار دارند 
نان و آزادی همچنان در    جویای  ۀتوده گرسن

رئیس دولت و خیابان است و فریاد نابودی  

این  و کوچک دزد و فاسد    رگهمه سران بز
را سر   و دسته های حاکم  همه داررژیم و  

-1357میدهد و شعارهای انقالب سالهای  
کنیم    1356 نمی  ستم  بار  "زیر  نظیر 

جان فدا می کنیم در ره آزادگی" و   ،زندگی 
کنار  و  گوشه  در  وسیعتر  سطحی  در   ...

مملکت علیه جمهوری اسالمی پژواک می  

واقعیات    .شوند  اقتصادی،  ن عیتمامی  ی  
فرهنگی    سیاسی، و  در  اجتماعی 

نظام  نابودی  ضرورت  از  جامعه  سرتاسر 
وابسته  رژیم  وتمامیت  سرمایه داری حاکم 

و   گویند  می  سخن  نظام   این  حافظ  و 

می   فریاد  را  اجتماعی  انقالب  یک  ضرورت 
 کشند.   

 
بحرانی   فضای  چنین  کس  در  هیچ  بر 

راه   در  طوفانی  که  نیست  پوشیده 
دش به  ا مناست.  نیز  ما  مردم  ن 

اوض این  حساسیت  در  روشنی  را  اع 

و   کرده  درک  خود  منافع  با  رابطه 
  ی هارسانه های امپریالیستی به زبان 

در   ایران  که  زنند  می  فریاد  مختلف 
ست.   اجتماعی"  "انقالب  یک  معرض 

که   بینیم  می  تحلیلها  این  موازات  به 

جریانهای   و  استثمارگر  طبقات  چگونه 
نف برای  دارتجاعی  جنبش    روذ 

و   حفظ  تضمین  و  ها  توده  اعتراضی 
به  ب حاکم  داری  سرمایه  نظام  قای 

بیشتریتقال چه  هر  اند.    ی  افتاده 

به   مهمترین وابسته  های    رسانه 

 توده ها، کدام آلترناتیو؟انقالبی  جنبش
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مرتجع از "من  نیروهای  امپریالیسم و   
تو"   اینترنشنال"  و و  تا    "ایران  گرفته 

یک   در  آمریکا  صدای  و  سی  بی  بی 
کو می  یافته  سازمان  ه  ک شند  کمپین 

اعتراضات   یعنی  جاری  بحران  حقیقت 

ب  ها  توده  برحق  خواستهای  رای  و 
نظام   یک  برقراری  و  رژیم  این  نابودی 

کرده و ادعا کنند  مخدوش  دمکراتیک را  
برای   خاسته  پا  به  های  توده  که 

رژیم   یعنی  گذشته  رژیم  بازگشت 
پ معدوم  جنایتکار  شاه  فرزند  و  هلوی 

مردم  که   میان  پهلویدر  "نیم    " به 

استو معر آنها    ف  اند!  آمده  میدان  به 
به   کوشند  مردم  می  و  عمومی  افکار 

آمده  جان  که    به  کنند  القاء  اینگونه 
معنای   به  پهلوی  حکومت  بازگشت 

رسیدن   و  "آزادی"  و  "رفاه"  برقراری 

به مطالبات برحقشان یعنی نان    مردم 
 سکن و آزادی است. و کار و م 

 
و  پاخاسته  به  مردم  شرایطی  چنین  در 

وانان مبارز و آگاه باید به جای توجه  جیژه  بو
ا مادی،  به  پشتوانه  فاقد  تبلیغات  و  دعاها 

خونبار   تجارب  و   43تمام  گذشته  سال 

سالهای  ارزشمند  تجربه  بخصوص   انقالب 
داشته   57-56 خاطر  به  را  بهمن  قیام  و 

از  شرایط کنونی    برای پیشروی درباشند و  
 آن درس بگیرند. 

 

هنگامی    56-57های  در عنفوان انقالب سال
ه به امپریالیسم شاه هر روز که رژیم وابست

نزدیکتر می شد،   مرحله سقوط  به  بیشتر 
جنبش   مقابل  در  او  حفظ  که  امپریالیستها 

یک   به  دیدند،  می  ممکن  غیر  را  ها  توده 

با  آنها  زدند؛  تاکتیکی دست  عقب نشینی 
خمینی  یارگ دسته  و  دار  از  جدید  یری 

زنج سگ  رفتن  به  ناخته  شیری  فریبکار 
و   دادند  رضایت  شاه  یعنی  خویش  شدۀ 

تی خویش را پشت سر  قدرت مادی و تبلیغا
که   همانطور  دادند.  قرار  فریبکار  خمینی 

این   دهند  انکار نشان می  قابل  اسناد غیر 

در   ایران  در  سیاسی  قدرت  آرایش  تعویض 
گوادلوپ   امپریالیستهای  کنفرانس  توافق  با 

ا آنها به  با  رین تجنایتکار قطعی شد و  تیب 
جمهوری   رژیم  و  مزدور  خمینی  آوردن 

تراتژیک علیه انقالب  اسالمی یک تعرض اس

توده ها را سازمان دادند که ابعاد فاجعه بار 
یکی از عوامل  آن تا به امروز نیز ادامه دارد.  

کننده    مهم جابجایی  جریان    تسهیل  این 
قدرت،  ن  ای جابجایی  این  جریان  در  که  بود 

فریبکتیم   ا ب،  ار خمینی  یک  ا  از  ستفاده 
از    درست عدم وجود شناخت  واقعیت یعنی  

او  ماهیت   و  ارتجاعی  ها  توده  میان  در 

ضعف   سازشکاری  همچنین  میان  و  در 
دادن  ،  موجودسیاسی  سازمانهای   سر  با 

طرفداری   نظیر  بسیار  فریبکارانه  شعارهای 
و   "امپریالیستها  با  ضدیت  "مستضعفان"  از 

بر سفره    تل نفسرمایه داران"، " آوردن پو

و   "ارتش" ضد خلقی  انحالل  زحمتکشان"، 
حتی  سازمانها  و  نیروها  همه  "آزادی" 

کالم   یک  در  و  وعده  دادن  مارکسیستها، 
نظام   یک  گذاری  پایه  و  دروغین  نوین 

شد   موفق  راحتمردمی  برتا  جنبش   تر 

انقالب   آنها  فریب  با  و  سوار شود  ها  توده 

امپریالیس اربابان  نفع  به  را  تش  مردمی 
های م" دسته  و  دار  نیز  امروز  کند!  الخور" 

و   معدوم  شاه  فرزند  نظیر  انقالبی  ضد 
عی نظیر "شورای گذار" و ...  نیروهای مرتج 

شنیدن    که در پشت او صف کشیده اند، با

محافل   آشکار  پشتیبانی  با  و  کباب  بوی 
به خیال خویش  ند که  دامپریالیستی در صد

ما   مردم  که  را  ای  عفونی  موجودیت  با آن 
به زباله دان    56-57ارزاتشان در سالهای  بم

و   ت به عنوان "رهبر"  بار دیگر  انداختند،  اریخ 
"آلترناتیو" جمهوری   و  مردمی  "اتحاد"  نماد 

کن  ،اسالمی نسل  این  به  کنند.  قالب  ونی 

تا   اربابانشان مذبوحانه می کوشند  و  گروه 
جنبش   بر  و  کنند  تکرار  باصطالح  را  تاریخ 

شون  سوار  ها  غتوده  اینکه  اد.  از  فل 
"آلترناتیو" این جریانات حتی قادر نیست که  

را پشت حرفهای   مانند خمینی چهره خود 

گوشه ای  تازۀ مردم پسند پنهان و حداقل  
قعی مردم ما را مطرح کند.  از خواستهای وا

رهبر  که    فرصتی همهر  تا اینجا در  برعکس  
یعنی   معدوم آنان  شاه  پهلوی ،فرزند    ،نیم 

مردم شورشی و به   دناد  ارقرخطاب  برای  
ای جز  وعده  زبان گشوده، هیچ  آمده  جان 

واقعی و مطالبات  با خواستها  و   در مباینت 

 آنان بر زبان نرانده است.  اصلی
 

کاو   شرایطی  و   در  شجاع  جوانان  ه 
شناخت واقعی راه پیروزی بر  مبارز با  

جمهوری  دشمن   بر  "مرگ  شعار 

گرا   اصول  طلب  "اصالح  و  اسالمی" 
"وا م تمو   دیگه  و  ماجرا"  روزی    یه  به 

می   کشم  "می  شویم"،  مسلح  که 
  ... و  کشت"  برادرم  آنکه  می  کشم 

و   گلوله  دهند  جلوی  را  خود  سینه 

نیرو و  ها  ارتشی  و  پاسداران  ی  های 
می   اسالمی سپر  جمهوری  انتظامی 

این   سالح  آتش  با  روز  هر  و  کنند 
ارگانهای ضد خلقی کشته و مجروح و  

می   معیوب  و  کور  از    ،شوند یا  را  آنان 
حکومت   علیه  آمیز  قهر  های  حرکت 

جانی و مزدوران تا بن دندان مسلح بر  

در مقابل سرکوبگران   دارد و  حذر می 
صفت  مسلح   گرگ  دندان  بن  تا    ، و 

"گذار  ند آمیز"،  مسالمت  "مبارزه  ای 
دهد می  .... سر  و  خونریزی"  و    بدون 

به   حمله  در  ها  توده  انقالبی  اعمال 
سرکوب س   ارگانهای  میدان  تو  در  م 

حاکم  را  مبارزه   مرتجعین  با  همزبان 
   محکوم می کند. 

 

ما   مبارز  و  ستم  تحت  های  توده 
"بی  سرکوبگر  مزدوران   را  رژیم 

ناموس"شرف" "بی  می    ،  جنایتکار  و 
پهلوی،  خوانند نیم  عوض،  در  هم  .  از 

های  اکنون   توده  خون  بر  کردن  تف  با 
همه  جانباخته به دست این مزدوران،  

از  تجنایاین   ضد  پرسنل  کاران  ارتش 

را   جانی  پاسداران  تا  گرفته  خلقی 
آنان    ملت "برادران"   به  و  نامد  می 

به   صورت  در  که  دهد  می  اطمینان 
رسیدن دریافت  امان    ش، قدرت  نامه 

ها   توده  انتقام  آتش  از  و  کرد  خواهند 

بود.   خواهند  های  مصون  زمینه  در 
هیچ یک  س و اساس  ا  مخالف    دیگر، او 

قرارد گاز  اسارتبار    یادهااز  و  نفت 
قدرتهای   با  اسالمی  جمهوری 

یا سیاست استقراض   امپریالیستی و 
بار   مصیبت  نیست،  حکومت  خارجی 

ام  بروشنی تداوم نظ  بلکه مساله اش 

اربابان   سلطه  و  حاکم  ظالمانه 
باشد.   می  هیچ    امپریالیسم  به  او 

دمکراتیک   و  ملی  خواستهای  از  وجه 
  د ی کنخلقهای تحت ستم طرفداری نم

و بر عکس همچون جمهوری اسالمی  

ارضی"   "تمامیت  طمطراق  پر  نام  زیر 
ت و ستم ملی بر خلقهای  تداوم اسار

... و  نوید    کرد و بلوچ و عرب و ترک  را 
ای    می  برنامه  موارد  تمام  در  او  دهد. 

ناپذیر   پایان  البته وقاحت  و  با قاطعیت 

و   حاکم  وابسته  داران  سرمایه  به 
امپریالیست اطمینان    شخوی   اربابان 

هیچ   برسد  قدرت  به  اگر  که  دهد  می 
اقتصادی   بار  فاجعه  اوضاع  در  تغییری 

کنونی به نفع کارگران و زحمتکشان و  
ستم   تحت  م خلقهای  ضرر  به  نافع  و 

استثمارگرانه   نظام  و  داد  نخواهد  آنها 

حداکثر   با  را  کنونی  سرکوبگر  و 
آن حفظ   روبنای  و  تغییراتی در ظواهر 

   خواهد کرد. 
 

ای   هاضاف  باالیی    ن مواردبر  بلند  که لیست 

گیر می  بر  در  هواداران    د،  نرا  لشکر 
صراحت  که  پهلوی  نیم  فعالین  و  سایبری 

دارند،   رهبرشان  به  نسبت  بیشتری  لهجه 
از هم اکنون در حال خط و نشان کشیدن و  

و   شکنجه  و  ببند  و  بگیر  برای  نقشه  طرح 
اعدام  و نسل کشی کمونیستها و مبارزین  

از رفتن    ند وهست نخستین هدف خود بعد 

رس"آخوندها"   قدرت  به  توهم  یدن  و 
راه    ،جماعتشان  مبارزان  پیگیرترین  حذف 

کمونیستها  و  چپها  یعنی  ما  مردم  آزادی 
پراکنی   سخن  به  نگاهی  اند.  کرده  اعالم 

های سخنگویان لمپن و جیره خوار جماعت  

در   که  دهد  می  نشان  طلبان  سلطنت 
مسا تمام  جاری  آبحران  رفتن نله  ها 

"آخوندها" و تحویل همین ماشین سرکوب  
دار به  طرف   نظام  از  آنهم  آنها،  دسته  و 

در   الغیر.  و  است  شان  جهانی  اربابان 

  حکومت مورد نظر آنها قرار نیست که فقر و 

ادعاهای تمام  و    اگر  "برنامه" 
را  "پالت  مریدانش  و  پهلوی  نیم  فرم" 

ک رو  و  کزیر  عنید،  نصر مترین 
نخواهید   آنها  در  مردمی  و  دمکراتیک 
که  آنجاست  تاریخی  شوخی  یافت. 

سال بعد از سرنگون    43در این زمینه  
توسط   شدن معدوم  شاه  حکومت 

ذ  ها،  شدگان  توده  در  کنونی  وب 
سلطنت استعداد   ،دستگاه  از  حتی 

ی مزدور  و  مرتجع  آخوند  عنی یک 
ارائۀ یک   در  نیز  هر چند    متاعخمینی 

حداتقلبی   مولی  در  قل  پسند  ردم 
این  57سال   با  اند.  نبرده  ای  بهره   ،

این جماعت  کنونی،  بحران  در  وجود، 
مسند  در  شدن  جایگزین  توهم  با 

که    –اب  آخوندهای حاکم از سوی ارب 
به   آن  برای  فعال نشانه جدی ای هم 

خورد نمی  صبح   -چشم  به  را  شب 
 سانند. می ر
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گرسنگی و بیکاری میلونها تن از مردم حل   
و فصل شود، قرار نیست که  از سودهای  

داران رذل   شده    مک  حاکمنجومی سرمایه 
و حقوق کارگران به جان آمده تامین گردد؛  

نیست   اقتصادیقرار  نظام  سیاسی  -که 

کنونی که یک دیکتاتوری عریان و متکی به 
زور ضد انقالبی ست به مثابه عامل اصلی  

فقر و بیکاری و گرانی و ... زیر و رو شده و  
نظامی   ها  توده  مشارکت  با  آن  دل  از 

خوا  پاسخگوی  که  م دمکراتیک  ونها  ییلست 
تن از اکثریت محروم جامعه برای نان و کار 

و   مسکن  زندگی  و  یک  و  آزادی 

... و  شود  متولد  باشد،  آیا   شرافتمندانه 
سخت است که مردم مبارز و جان برکف و  

ضد  ماهیت  آگاهی  و  شعور  با  انسان  هر 
خلقی چنین "آلترناتیو" و حامیانش را درک  

 کند؟ 

 
فرم" نیم  تپالو "  "برنامه"  اگر تمام ادعاهای

مریدانش را زیر و رو کنید، کمترین    پهلوی و
نخواهید  عنصر   آنها  در  مردمی  و  دمکراتیک 

آنجاست که در این   یافت. شوخی تاریخی 
شدن   43زمینه   سرنگون  از  بعد    سال 

ذوب   ها،  توده  توسط  معدوم  شاه  حکومت 

حتی    ،در دستگاه سلطنت کنونی  شدگان  
عنی  یور  مزد  از استعداد یک آخوند مرتجع و

هر چند تقلبی   متاع خمینی نیز در ارائۀ یک  
، بهره  57ردم پسند در سال  ولی حداقل م

ای نبرده اند. با این وجود، در بحران کنونی،  

در   شدن  جایگزین  توهم  با  جماعت  این 
که    _مسند آخوندهای حاکم از سوی ارباب

فعال نشانه جدی ای هم برای آن به چشم  
 سانند.  رمی بح شب را به ص _نمی خورد 

 

با توجه به چنین واقعیاتی وظایف سنگینی  
زم این  و در  آگاه  نیروهای  دوش  بر  ینه 

و  آگاه  جوانان  دارد.  قرار  ما  جامعه  پیشرو 
مبارز ما باید به این حقیقت توجه  کنند که 

زود   یا  شجاعانه  دیر  مبارزات  نتیجه  در 
که دور دیگری از آن هم اکنون در  -  مردمی

م جامعه  جصحن  حکم    -ت ساری  ا  به  بنا 

اسالمی   جمهوری  عینی،  واقعیات  و  تاریخ 
پنجاه سالۀ  همچون   وابسته  و  فاسد  رژیم 

گرفته پهلوی   قرار  سقوط  سراشیب  در 
مساله  .  است اما  نیست.  شکی  این  در 

مهم و  رفتن    پس  فوری  جمهوری  از 

است.  اسالمی آن  جایگزین  رژیم  ماهیت   ،
که آزادی    چرا  و  تمامی    _خوشبختی  که 

همانطور که    _ شایسته آن هستند  م مامرد
سالهای   انقالب  داد    56-57تجربه  نشان 

جابجایی   و  رژیم  این  رفتن  صرف  با  تنها 
پیر   از استثمارگران  قدرت از دست گروهی 

و فرسوده به دست گروه تازه نفس فریبکار  

این مهم تنها از دست  حاصل نخواهد شد.  
 دمی و دمکراتیک ساخته است.  یک رژیم مر

مبارز   ،تیجهن  رد جاری،  در  صورت  ات 
اصلی  ها   ،مساله  توده  به    دستیابی 

رهایی   و  و  آزادی  صرف  ست  نه 

رژیم سیاسی اصلی  تعویض  مساله   .
دادن اجتماعی  یک    سازمان  انقالب 

طوالنی   و  طبقه  عمیق  رهبری  به 
کارگر از دل مبارزاتی ست که در بطن  

ا  ست.  جاری  ما  که  جامعه  با  نقالبی 
خالف قیام   ر ب ، یمرژ سرنگون کردن این 

، بدون تعلل و  57بهمن سال    22و    21
در واقع به  به توده های مسلح    با اتکا

مثابه  امر   به  امپریالیسم  سلطه  محو 

نظام   نابودی  و  اصلی  دشمن 
سیاسی   داری  اقتصادی  سرمایه 

زند که ضرورت وجود این  بدست  حاکم  
خیزش    هدف  .رژیمها را ایجاب می کند

سرمایه    مانظی  ودناب  انقالبی توده ها 
که غارت و استثمار  ست  ا   داری حاکم 

، فقر و بیکاری و گرسنگی  زحمتکشان

و بی حقوقی و  زن ستیزی و فحشاء  
و فساد و گورخوابی و کودک کار و ...  

ناگزیر   می    _ در هر شکلی_آن  نتیجه 
توسط  باشد که  نظامی  ؛ 

سرمایه  امپریالیست و  داران  ها 

گذ  بنیان  بومی  تبهکار  و  ه  اردوابسته 
موجودیت    هشد از  گردانندگانش  و 

با  نظام  این  یک    طفیلی  اعمال 
ماشین   توسط  عریان  دیکتاتوری 

نظامی متشکل از ارتش امپریالیستی  
و   پاسداران  سپاه  نظیر  زوایدش  و 

بسیج و شهربانی و نیروی انتظامی و  

کنند. می  حفاظت  اطالعات  تا    وزارت 
ستثمارگرانه فعلی پا بر جاست  نظام ا 

زم  تا  عامل  سکه    انیو  و  فقرات  تون 
آن  اصلی   کننده  و  حفظ  ارتش  یعنی 

با   و  ... در هم شکسته نشده  و  سپاه 

نگردیده  جایگزین  مردمی  ارتش    یک 
عظیم   محنت  و  رنج  بر  پایانی  هیچ 

آلترناتیو   یک  نیست.  متصور  ما  مردم 
واقعا دمکراتیک و مردمی بدون تشکل  

سازما  های  و  توده  تسلیح  و  ندهی 
مبارز  در  یک  ،جاریات  حاضر  بدون 

طبقه کارگر مسلح و متشکل در راس  

کامل  این   انقالب  یک  بدون  و  مبارزات 
بود.  نخواهد  متصور  یک    اجتماعی 

شعار   تحقق  با   تنها  مردمی  آلترناتیو 
برقرار    ، اسالمی  جمهوری  باد  "نابود 

به   خلق  دمکراتیک  جمهوری  باد 

ر" امکان پذیر است.  رهبری طبقه کارگ 
م  گرانبهای  دهه    زاتی بارتجارب  چند 

ر  اخیر در کشور ما و بویژه تجربه خونبا 
  1357بهمن سال    22و    21قیام خونین  

که   نیروهایی  برای  را  حقیقت  این 
برای   گوشی  و  دیدن  برای  چشمی 

    اثبات رسانده اند.به  شنیدن دارند  

 ،قهرمان  ک یو چر  یپزشک انقالب   زادروز 

 د!با  یگوارا گرامه  چ  ارنستو
 (1۹۶7اکتبر   ۹ - 1۹28جون  14)

 

 ! میبه افتادن مجبورش کن د یما با افتد؛ی م دنیکه پس از رس ستین یبیانقالب، س

 گوارا  چه  ارنستو
 

 !جان باخت   یویو در بول  د یآمد؛ در کوبا جنگ  ای به دن نی آرژانت  در
که با تمام وجود خود به    ستیقهرمان   ست ی نی_لنستیمارکس   یمایس  ن یا

 !داشت   مان یا  یپرولتر  سمیونالیانترناس انقالب و 
 

  ک یو چر  یفراموش نشدن  ستیکمونباد خاطره  ارنستو چه گوارا    جاودان 

زندگ  یقهرمان  الهامو    ی که  همچنان  نسلمرگش  به    ستییهابخش  که 
 !نش در سراسر جهان مشغولندو مزدورا سم یال یامپر   هی مبارزه عل

 
 

 !دانمیم 

 سندینویرا با کلمه م   گلوله

 که از کلمات   یوقت اما

 سازند، یها را م گلوله ن یتر یشق 

 ست؟ ی چون من چ  یکیچر   چاره

 کلمات 

 ست یآدم   یآگاه ی گشاراه

 ز یما ن  و

 سرانجام 

 :شد  می متحد خواه  یزندگ  یسر معنا  بر

 !کلمه نجات  کلمه، 

 مردم 

 … طلبندیدست م   نی از ا  یاترانه
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ریاست   زمان  از 
"باراک   جمهوری 

و     شروع اعالم  اوباما" 
خارجی   سیاست 

شرق  بر  ر"  دو  "تمرکز 

جهت  زتمرک گیری    و 
امپریالیسم   راهبردی 

به   خاورمیانه  از  آمریکا 
دور  ابعاد    ،شرق 

گرفت   به خود  جدیدی 
آمریکا  و منافع  توجه  و 

-بیشتر به سوی آسیا

معطوف   اقیانوسیه 
امپریالیسم    (1) .  شد

شروع   زمان  از  آمریکا 
سیاست،   به  این 

  ل تضعیف به دنباتدریج  

اقتصادی محاصره  -و 
ن  چی   نظامی-سیاسی 

پس  ست.  ا وده  ب آمریکا  دولت  اینکه  از  با 
مجدد   شدن  دیپلماتیک  برقرار  میان  روابط 

سال   در  چین  و  سیاست  1979آمریکا   ،
به   را  چین  دولت  و  پذیرفته  را  واحد"  "چین 

چین   تمام  قانونی  دولت  جمله  )عنوان  از 

شناخت  (تایوان رسمیت  دوله،  به  ت  اکنون 
ب وبایدن  اوباما  دولت  سیاست  ادامه   ا 

تحریک  ردر    امپتر طرز  به  چین،  با  ابطه 
واحد"    آمیزی "چین  سیاست  تضعیف  به 

امپریالیسم  پرداخته است. به عنوان مثال  

برای   تایوان  تسلیح  حال  در  آمریکا 
شروع یک جنگ فرسایشی علیه چین  

و ادامه تحریکات دریایی خود در دریای  
"آ عنوان  تحت  دریانوردی"  چین  زادی 

آمرهمچنین  است.     یک   یکا ارتش 

ماه مه به    10جنگی را در روز    یکشت
که  تن هنگامی  و  فرستاد  تایوان  گه 

هوایی   های  فعالیت  افزایش  با  چین 
این   به  تایوان  مرزهای  در  خود 

تحریکات پاسخ داد، دولت آمریکا چین  
 را به تدارکات جنگی متهم کرد. 

 

ن که اکنون  واقعیت این است که دولت باید
بحرانها تشدید  اجتماع با  وی   یتصاداق  ی 

خطر  بی و  طبتشدید  سابقه  قاتی  مبارزات 
عالوه   روبرو شده،  کشور  خارج  و  داخل  در 

کردن   درگیر  بیشتر  بر  چه  در  هر  اروپا 

میلیتاریستی  زمینه  سیاستهای  حال  در   ،
در   جنگها  تشدید  و  افزایش  برای  چینی 

قدرت درگیری  با  جهان  تهدید  و  های  آسیا 
  ای میباشد.دارای سالح هسته

 
به  عمراجبا  ی  تح دولت  ه  مقامات  اظهارات 

نی سیاست  بایدن  ادامه  که  دید  میتوان  ز 

آسیا"  خارجی   به  "محور  عمل  تدارک  در 
آسیا منطقه  در  جدیدی  های  جنگ  -برای 

است. شده  منجر  ها    اقیانوسیه  آمریکائی 
حتی می کوشند جنگ در اوکراین را نیز به  

جهت   را  همین  چین  آنها  کنند.  کانالیزه 

فشا گتحت  ا ذاشر  روسیه  نته  از  که  د 
نکند.ح مثال    مایت  عنوان  به  به  مراجعه 

امور    رانی سخن  وزیر  بلینکن"  "آنتونی 
آمریکا   روز  خارجه    مه   26پنجشنبه  در 

که    نشان   2022 هدف  میدهد 

اصلی  استراتژیک   خارجی  و سیاست 

آمریکا همزمان با ادامه و تشدید جنگ  

و    نیابتی  منزوی  و  فلج  اوکراین،  در 
کر حمله  ط از    چیندن  مهار  ریق 

آن  نظامی   به  نیابتی(  یا  )مستقیم 
سخنرانی   در  بلینکن  است.  کشور 

. حتی زمانی  اظهار داشت که " ..خود  

است،   جریان  در  روسیه  جنگ  که 
جد روی  همچنان  ما  ترین  یتمرکز 

چالش نظم جهانی، چالشی که چین  
چین   میباشد.  کرده،  تنها  ایجاد 

  کشوری است که هم قصد بر هم زدن

رای قدرت  را دارد و هم دا  هانی م جنظ
و   نظامی  دیپلماتیک،  اقتصادی، 

کار   این  انجام  برای  مدرن  تکتولوژی 
است ... و ما از منافع خود در برابر هر  

 (2) "تهدیدی دفاع خواهیم کرد. 
 

دولت   تعامل  سیاست  به  اشاره  با  بلینکن 

دوران   در  چین  با  جمهوری  آمریکا  ریاست 
  50ن  یبا چنی  کنونیکسون، گفت که "چین  

که پیش  دهه    سال  چندین  به  نیکسون 
تفاوت   بسیار  داد،  پایان  آن  با  پرتنش  روابط 

دارد. ... اکنون چین یک قدرت بزرگ جهانی  

تکنولوژی و صنایع شده و به دنبال تسلط بر  
است ارتش  کنونی  چین    ...  آینده  سریعأ 

د خود را برای ایجاد خود را مدرن کرده و قص 
در نفوذ  تبقه  منط  حوزه  ابد و  به  ر یل شدن 

 ( 3)  قدرت اعالم کرده است ...".
 

که میدهد  نشان  بلینکن  هدف    اظهارات 

کنونی   دولت  خارجی  سیاست  اصلی 
تراآمریکا   و  اوباما  دولت  مانند  مپ،  نیز 

علیه   نظامی  درگیری  برای  چینی  مقدمه 
است  امپریالیسم  چین  که  دید  این  با   ،

  جز   به  یگریمریکا تحمل وجود "ابر قدرت" دا

. بلینکن در توجیه این سیاست  را ندارد   خود
به   عوامفریبانه  شکلی  فاقد  به  های  ادعا 

عینی اینکه    مبنای  بر  )مبنی  ترامپ  دولت 
در   19-کووید شده  تولید  ویروس    یک 

و   است  ها  که  آزمایشگاه  ادعا  دولت این 

  چین مانع تحقیقات بین المللی برای کشف 
بلی  کوویدمنشا   کرد.  استناد    با   نکن شده( 

آمریکا  د  یاکت امپریالیسم  که  واقعیت  این  بر 
علیه   تهدیدی  را  چین  اقتصادی  توسعه 

بیند می  خود  امپریالیسم  ،  منافع  ابزارهای 
د خود  منافع  از  دفاع  برای  مقابل  آمریکا  ر 

را   چین  توسعه 
برشمرد   :اینگونه 

وسیع   فراوان،  "منابع 
هان،  ترین ارز ذخیره ج

ارتش   قدرتمندترین 

  أ ایتهنی  یعنجهان ..."  
آمریکا  ارتش   قدرتمند 

مهمترین تضمین برای  
در   آن  برتری  حفظ 

 جهان است. 
 

تنها   اینگونه  نه 

مقامات   اظهارات 
بلکه   آمریکا  دولتی 

و   سیاستها 
آن   عملی  اقدامات 

وضوح  نیز  دولت   به 

د که  ننشان می ده
طبقه   استراتژی 

آمریکا حاکمه   و  شد ت  امپریالیسم  ید 
ور  حض  گسترش جنگ و در صورت لزوم 

تایوان  یمستق و  اوکراین  در  ...  م  و 
آمریکا    است.  دولت  مثال  عنوان  به 

محم کردن  سرازیر  با  های ولاخیرأ    ه 

تایوان،   به  مهمات  و  از سالح  عظیمی 
مقدم   خط  به  کشور  آن  تبدیل  قصد 

دارد.  را    منطقه جنگی خود علیه چین 
نقشی  چنین  اوکراین  که  را    همانطور 

 ت. اس   ردهدر جنگ علیه روسیه ایفا ک 

 
برای  آمر  تدول سازی  آماده  جهت  یکا 

و   سفرها  به  چین  با  نظامی  درگیری 
نیز دست  نظامی  -نشست های دیپلماتیک

گروه  رهبران  مثال  عنوان  به  است.  زده 

استراتژیک   گروه  )یک  چهارجانبه  امنیتی 
علیه چین که شامل آمریکا، ژاپن، استرالیا  

طول اولین سفر بایدن به  ر  و هند است( د
مه  م  23  روزدر  آسیا   نشست    2022اه 

که کردند  برگزار  را  اصلی  مهمی  آن    هدف 
و   متحدان  با  آمریکا  شرکای  تبانی 

ستراتژیک خود برای تضعیف اقتصادی چین  ا

بود.  آن کشور  با  جنگ  برای  آماده شدن    و 
(4) 

 
آسیا به  بایدن  تجاری    و مالقات   سفر  های 

ای حاشیه اقیانوس آرام  او با هند و کشوره

ارط  ازبخشی   بامپریح  آمریکا  رای  لیسم 
محاصره چین است. بخشی  اعمال فشار و  

از حیاتی ترین پایگاه های نظامی آمریکا در  
ارتش   که  دارند  قرار  ژاپن  و  جنوبی  کره 

آمریکا در برنامه ریزیهای جنگی خود به آنها  
نیاز دارد. در گزارشات رسمی دولت آمریکا 

  مذاکراتی حول استقرار موشکهای  آمده که

ان برد آمریکا در کره جنوبی و یای مته  هس
نظامی  ژ اتحاد  هستند.  انجام  حال  در  اپن 

فرضی   تهدید  بهانه  به  ژاپن  و  جنوبی  کره 
این   واقعیت  اما  شده  انجام  شمالی  کره 

چین   علیه  اتحادها  گونه  این  که  است 

اند. گرفته  در    صورت  بایدن  این،  بر  عالوه 
با    روزهای جنوبی،  کره  به  سفر  از  پیش 

نفنال  رانرهب سوئد  و  سفید  ند  کاخ  در  یز 
برای دیدا آنها  درخواست  مورد  در  تا  کرد  ر 

پیوستن به ناتو با هدف تقویت ائتالف علیه  

   روسیه گفتگو کند.

 

 ریکا م آمپریالیستوسط ام علیه چین نیابتی تدارک جنگ 

 



6 هصفح                                                        572 شماره                                        ي  يادف مایپ
 

  

از   آمریکا  امپریالیسم  نمودن هدف    مشغول 
طوالنی   جنگهای  مرداب  در  روسیه  و  چین 

از   استفاده  و  مردم  فرسایشی  های  توده 
اوکرای  و  و تایوان  ب..  ن  عنوان گوشت دم    ه. 

کنترلتو تثبیت  مناطق    پ،  بر  خود 

اروپا هر  -استراتژیک  از  پیشگیری  و  آسیا 
خود  جهانی  هژمونی  علیه  چالش  گونه 

که    است.  باشند  معتقد  برخی  شاید 
ای   هسته  جنگ  به  دست  امپریالیستها 

که   است  این  واقعیت  اما  زد.  نخواهند 
و مبرخی عن  که  هاییامپریالیستحافل  اصر 

ای هسته ای در  فاده از بمب هتاس  بقهسا

طرز  جنگ   به  دارند  را  پیشین  جهانی 
د که جنگ هسته ای  نکنفجیعی تصور می

در   خود  از  میتوانند  و  است  پیروزی  قابل 
زیرزمینی   های  کنند.  م پناهگاه  حافظت 

تزها   این  طرفداران  از  توجیه  برخی  برای 

نقشه های   و  تبهکارانه خود اعمال  جنگی 
خلقه متحا  علیه  که    دعیی  جنگ  اند 

ا توان  می  را  ای  جغرافیایی هسته  نظر  ز 
اتمی   سالح  از  استفاده  با  یا  کرد  محدود 

را   تخریب  میزان  میتوان  کم  بازدهی  دارای 
 کاهش داد. 

 

و   اقتصادی  های  واقعیت  اساس  بر 
فعلی  به  و    استراتژیک  توجه  با 

در   آمریکا  راهبردی  سیاست 
ر  پذیکارناناین یک حقیقت ا  نوسیه  اقیا 

چه  آم   هک  تاس  هر  شدت  با  ریکا 

سیاست   پیشبرد  صدد  در  بیشتری 
سند   در  مندرج  خود  اخیر  دهه  چند 

سده   برای  آمریکا  دفاعی  استراتژی 
این   آن  مطابق  که  است  آینده 

هیچ   به  تا  است  مصمم  امپریالیسم 

یا   ظهور  اجازه  جنگ  حتی  "قیمتی" 
"ا با  همسان  قدرت  یک  تحاد  رشد 

در   سابق  شوروی"  ن  میا جماهیر 
برای  ندهد.    را   شایبرق تبدیل  تالش 

مقدماتی   جبهه  به  تایوان  و  اوکراین 
چین،   و  روسیه  با  نظامی  درگیری 

و   اوکراین  به  سالح  کردن  سرازیر 

و  تایوان،   اقتصادی  جنگ  تشدید 
"تحریم"   عامل  از  روزافزون  استفاده 

های    رقبااین  علیه  اقتصادی   نشانه 
چ آمریکآشکار  در  عزمی  می  نین  ا 

اباشند کننده اماداق  ینها.  تحریک    ، ت 

بار   فاجعه  جنگ  یک  از  .  هستندپیش 
امکان این نیز هست    از طرف دیگر،   اما

که چین به جای درگیر شدن در جنگ  
یا   و  آمریکا  به  تایوان،  با  نیابتی 

و   آن حمله کند  کشورهای وابسته به 
یا ممکن است که شرایط اجتماعی در  

ق  آنقدر بد شود که توانایی سو   آمریکا

از  به    ین چادن  د را  تایوان  به  حمله 
 دست بدهد. 

داری  رشد   سرمایه  درونی  تضادهای 
سرمایه   امپریالیستی  رقابتهای  و 

رویدادها   این  همه  محرک  داری 

هستند. آمریکا با مشکالت عظیمی در  
که   است  روبرو  خود  خاک  در  داخل 

آنها    صورتی که   به هر صورتی  نتواند 

کندر کنترل  با ا  را  کشور  این  ر  خط  ، 
دراز  غیر قابل کنترل تضادها در    ددیتش

آنطور که برخی کارشناسان    و یا مدت  
به  تی  در خود آمریکا تحلیل می کنند ح

با   نزدیکتر  مواجهه  داخلی  جنگ  بروز 

امپریالیس  کرد.  اروپایی  تخواهد  های 
اقتصادی سیاسی،   بحران های  با  نیز 

بحرانه ها،  قیمت  ای  افزایش 
جرت  مها اجتماعی مربوط به  -سیاسی

  اهندگان، کمبود انرژی و ... مواجه ن پ  و
اگر در همین مسیر فعلی ادامه  و    اند 

با  دهند،   واکنش  خطر  به طور طبیعی 

خود  گسترده   مردم  و  کارگر  طبقه 
چشم انداز   بنابراین  . ند شدروبرو خواه

در   اجتماعی  و هم    انقالب های  اروپا 
گذشته    آمریکا به  دسترس نسبت    در 

یل  دالهمین  به  درست    . تر شده است

رش یعنی  های  واقعی  بحران  د 
اجتماعی  -اقتصادی و  و  سیاسی 

و   کارگران  فزاینده  نارضایتی 
ا  رشد  زحمتکشان  با  ما  که  ست 

دوباره   برآوردن  سر  و  میلیتاریزم، 
راست   فوق  و  فاشیستی  گرایشات 

در   مردمی  در  ضد  آمریکا،  طبقه حاکم 

ا دیگر  برخی  و  کشورهای  فرانسه  ز 
   ستیم.و هروبر سرمایه داری

 
تا  که  است  این  است  مسلم  که  آنچه 

که   جهان  نظم  زمانی  در  داری  سرمایه 

سوز   خانمان  های  جنگ  است،  مسلط 
کامال   که  داران  طبقه منافع  علیه  سرمایه 

باشدکارگر   خواهند    می  اما  .  یافتادامه 
رویدادها علیرغم   امپریالیستها،  محاسبات 

خود خاص  از    پویایی  بسیاری  و  دارند  را 

اینکمم دیگر  مل  عوا است  را   ن  رویدادها 
انقالبی   نقش  از همه،  مهمتر  دهند.  تغییر 

جهانی  آگاه  کارگر  طبقه  که  است  ای 
تنها طبقه  میتواند در تغییر شرایط ایفا کند.  

تباهی  و  وحشت  و  مرگ  که  است  کارگر 
از   میدان  ناشی  خارج  و  داخل  در  را  جنگ 

م تجربه  عمیقأ  هر   یکندجنگ  ضد  ذاتاً  و 

ج امپریالیستینراغارتگنگ  گونه  و  ست  ه 
در صدد به راه انداختن آن    انکه سرمایه دار

    می باشند. 
از   میتوان  چگونه  که  است  این  سوال 

جنگهای   تنها  نه  جنگ،  ادامه  و  شروع 

های   جنگ  تمام  بلکه  کنونی، 
از  امپریالیستی   کرد؟  جلوگیری  آینده 

سرمایه نظام  که  عامل  دارآنجا  ی 
مص  دیگر  و  جنگ    ع جوام   ایب اصلی 

حرکت    است، کردن  متوقف  راه  تنها 
آمریکا به سوی یک جنگ فاجعه بار با  

متحدانه   مبارزه  چین، 

چین،   کارگر  طبقه  انترناسیونالیستی 
علیه جهان  کشورهای  دیگر  و    آمریکا 

داری  سرمایه  بورژواز  سیستم  ی  و 
می  است.  خودی   ما  به  مارکسیسم 

  نهایتا    یرویی که میتواندآموزد که تنها ن

کتهای ناشی  مه دیگر فاله  وجنگ  به  
دهد،   پایان  داری  سرمایه  جامعه  از 

است،   منسجم  و  آگاه  کارگر  طبقه 

طبقه ای که دائمأ در حال مبارزه برای  
میتوانند    ءبقا  جهان  کارگران  میباشد. 

با مبارزه پیروزمند انقالبی به   متحدانه 
دهند.  سرمایه داری پایان  حیات ننگین  

انقالبی   ببایجهان  چپ  تبلد  ات  غ یا 

م کند،  بورژوایی  رشد    و بارزه  برای 
بسیج   و  کارگر  طبقه  انقالبی  آگاهی 

خود   تاریخی  ماموریت  انجام  برای  آن 
سوسیالی ای  جامعه  ستی(  )ایجاد 

 تالش کند. 
 

در سالهای اخیر شاهد تحوالت عمیقی در  

در  وضوح  به  که  هستیم  جهانی  شرایط 
بشر   کشاندن  عمیق  حال  فجایعی  به 

طبقه آکا  است.  میبایست  اگرگر  جهان  ه 
سیاسی  تک    نظامی -اقدامات  تک 

در   آمریکا  سرکردگی  به  امپریالیستها 

مثابه   به  را   ... و  تایوان  و  اوکراین 
جدی   تلقی  هشدارهایی  بشریت  علیه 

جنگهای   از  ناشی  بحرانهای  کند. 
افزایش هزینه های زندگی و  امپریالیستی، 

طبقات  تالش بار  های  انداختن  برای  حاکم 
های دیگر   اهزینهن  و  کارگر  طبقه  دوش  بر 

سراسر زحمتکشان در  را  کارگر  طبقه   ،

با جهان   مبارزه  صحنه  به  بیشتر  چه  هر 
جهان جنبشی  ایجاد   و  حاکم  ی طبقات 

امپریالیسم   شر  از  بشریت  نجات  برای 
 خواهد کشاند. 

 

امپریالیسم آمریکا به مثابه قدرت مسلط بر 
کنونی افول)  جهان  حال  در   ( هرچند 

اقتصادی توان  یا دارن  اچنهم عظیم  -ایی 
تنها  است.  بشریت  تخریب  برای  نظامی 

دارد،  خود  نجات  برای  بشریت  که  راهی 

طبقه   رهبری  به  جهانی  اجتماعی  انقالب 
سیستم   کردن  نابود  برای  آگاه  کارگر 

آنکه   از  پیش  داری،  سیستم  این  سرمایه 
بکشاند  کامل  نابودی  به  را    ی م،  بشر 

 . باشد
 یال هستهیه و تنظیم:  

 2022جون    برابر با  1401 د اخرد 

 زیرنویسها: 
متعدد    -1 های  شماره  در  این  از  پیش 

بستر  و  ها  زمینه  به  فدایی  پیام  نشریه 
خارجی   سیاست  در  گیری  جهت  تغییر 

که   خوانده  آمریکا  آسیا"  "محور  سیاست 

 ، اشاره هایی شده است.میشود 
یه" میخوانند  آنچه که دولتها "جنگ روس   -2

جن  در رواقع  و  وه  وسیگ  آنچه   آمریکاست 
میشود،   خوانده  جهانی"  "نظم  تالش  که 

است.برای   جهان  بر  آمریکا  برای    تسلط 
رجوع   زیر  لینک  به  سخنرانی  کل  مطالعه 

 کنید. 

https://www.state.gov/the-
administrations-approach-to-the-

peoples-republic-of-china/ 
3- Antony Blinken،  نقل به معنی 

ه د   نشستن  ی ا  -4 پایگاه  اوسان  ر  وایی 

Osan    تاک پیونگ  کره    Pyeongtaekدر 
 جنوبی انجام شد. 

 

 نابود باد نظام سرمايه داری در سراسر جهان!
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 توضیح پیام فدایی:  

  57و    5۶های    با اوج گیری انقالب سال 

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

وابسته   رژیم  بود،  بپاخاسته  میلیونی 
که  شاه  امپریالیسم  ضرب زی   به    ت ار 

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

سیا  زندانیان  آزادی  و  از  انقالب  سی 

سراسر   های  در  زندان  گشت.  کشور 
آخرین دسته از    1357ه سال  دی ما   30

های   سیاهچال  از  سیاسی  زندانیان 
همین   به  گشتند.  آزاد  شاه  رژیم 

داد مناسبت   ترتیب  ا گفتگوئی  با ه    یم 

سال  ر آن  در  که  سنجری  فریبرز  فیق 
سیاسی   زندانیان  دسته  آخرین  جزء 

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

خروش  رویدادها   پر  روزهای  آن  در 
به   و  پردازیم  می  خصوص  انقالب 

روشنی   برای  که  است  این  تالشمان 

از و  فر   افکندن بر گوشه ای از تاریخ پر 
به ویژه  آن مقطع و سالهای بعد  یب  شن

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

ق _که با نام رفیق  چریکهای فدائی خل

احمدزاده شناخته می شود_  مسع ود 
بعد   خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  از 

از قیام بهمن جویا شویم و به خصوص  
از  تری  واقعی  کیل  شتونگی  چگ  دید 

و   ایران  خلق  فدائی  چریکهای  مجدد 

 روندی که طی کرد، به دست آوریم. 
 

فدائی: سال     پیام  راستی    1358به 
به    دوران سرنوشت سازی بود. شما 

شرکت  که  کردید  مطرح  در    درستی 
مجلس خبرگان از طرف سازمان های  

مردم   به  خیانت  زمان  آن  در  موجود 

ش سازمان  جز  به  آیا  بود.  ما  ایران 
این    ی انیروه با  که  بودند  هم  دیگری 

 امر مخالف باشند؟ 

سنجری: برخالف    رفیق  اتفاقاً  بلی، 

شناخته  رهب های  سازمان  کادرهای  و  ران 

آ سیاسی  شده  و   انقالبی  ادعای  با  نهم 
د افراد  بودن،  زمان  آن  روشنفکران  آر  و  گاه 

کامال   که  بودند  جامعه  در  مبارزه  و  مترقی 
شناخت رسمیت  به  ممخالف  جلس  ن 

گان و شرکت در آن بودند. در اینجا باید  ربخ
نام   ساعدی  غالمحسین  دکتر  یاد  زنده  از 

. با   ببرم  که  ارتباطاتی  با  ساعدی  دکتر 

چریکهای فدائی خلق ایران داشت    سازمان
له از طریق چریک فدائی خلق فتح  ) از جم

هللا پناهیان( سالها با جان و دل با هر چه  
کرده    تمان خدازمدر توان داشت به این س

شدن   علنی  و  بهمن  قیام  از  بعد  بود. 

این سازمان  با  ارتباط  در  او  مذکور  سازمان 
سازمان  ق که  این  تصور  به  و   گرفت  رار 

ود همان سازمان عزیزان دلبند او بهروز موج
دهقانی ها و کاظم سعادتی ها و فتح هللا 

و    ها پناهیان صداقت  با  همچنان  است 
خدم در  را  خود  اصمیمیت،  سات  ان مز ین 

که  شد  متوجه  وقتی  اما  بود.  داده  قرار 

فدائی خلق به خواست سازمان چریکهای  
تبدیل مجلس مؤسسان به مجلس    رژیم در 

گرد برای  خبرگان  هم  کاندید  و  نهاده  ن 
امر  انتخابات   این  از  است،  کرده  انتخاب  آن 

و   ناراحت  همینجا آ بسیار  از  و  شد  شفته 

        .دشی ن کمرز قاطعی بین خود و آن سازما
 

کمک   واقع  در  از  پرسش:   برخی 
بورژوازی   به  سیاسی  سازمانهای 

حاکم و رژیم حامیش در تبدیل مجلس  

"خبرگان  مجلس  به  را  موسسان   "
از   یکی  باید  گفتید  شما  که  همانطور 

طبقه   مشترک  خیانتهای  بزرگترین 
و    به  این  حاکم  نسبت  اپورتونیستها 

سال   در  ها  توده    قلمداد   58مبارزات 
سازمانها  ا   د.کر این  که  دانید  می  ما 

در   "خبرگان"  فقط  مجلس  با  رابطه 

اسالمی   جمهوری  یاری  به  که  نبود 
سال   در  دس  1358شتافتند.  و  ته  دار 

خمینی چندین شعبده بازی انتخاباتی  
تقریبا    که  انداختند    بیشتر راه 

سازمانهای اپورتونیست آن زمان و در  

چریکهای   سازمان  رهبری  آنها  راس 

سازمان    قلخ   ائی فد با  همراه  ایران 
ها شرکت کردند.  در آن مجاهدین خلق  

 این واقعیت را چگونه می بینید؟ 
گف   پاسخ:  این  در  که  طور  تگو  خب، همان 

دار   به  بار ها اشاره کردم  و دسته خمینی 
طرف   از  شاه  برای  جایگزینی  عنوان 

امپریالیسم آمریکا و شرکایش تازه به قدرت  

بودند. شده  قدرت    زا ل  قب  رسانده  به 
می در  خمینی  دسته  و  دار  ان رسیدن 

تشکیل   جامعه  کل  و  سیاسی  نیروهای 
قانون   تدوین  برای  موسسان  مجلس 

پذیر امر  جدید  بود.  اساسی  ای  شده  فته 

رسید   آن  تشکیل  و  عمل  زمان  وقتی  اما 
امعه  این دار و دسته ارتجاعی که فضای ج

این   به  اگر  که  دیدند  می  و  بود  دستشان 
تن   سازمانهای  ا  ندبدهامر  جانب  ز 

نی به این مجلس  سیاسی موجود نمایندگا
تشکیل   را  بزرگی  نیروی  و  کرده  پیدا  راه 

البی موجود  خواهند داد و با توجه به جو انق

اساسی   قانون  تصویب  امکان  جامعه  در 
سلب   آنها  از  خمینی  دسته  و  دار  دلخواه 

اهد شد، به قول معروف "دبه" در آوردند  خو
تشکیل   از  واقعی    س ل مجیک  و  مؤسسان 

ک طوری  به  کردند  نمایندگان  جلوگیری  ه 

مردمی از شرکت در تدوین قانون اساسی  
 کنار گذاشته شدند. 

 
دوره  اساسی  همه    قانون  علیرغم  شاه 

که  ن آنجا  از  ارتجاعی اش  بندهای  یا  واقص 

محصول دوره مشروطه بود بندهائی هم به 
جدید   نمایندگان  اما  بود.  آن  در  مردم  نفع 

اساسی  لاریامپ قانون  چنان  خواهان  یسم 
ه بر اساس آن بتوانند دیکتاتوری  ای بودند ک

شدید تر از دوره شاه را در جامعه رسمیت  
آن لذا  مجلس  ببخشد.  تأسیس  از  ها 

آن  جای  به  و  زدند  باز  سر  مؤسسان 

ب که  نمودند  پا  بر  را  خبرگان"  ر  "مجلس 
نمی   مردم  واقعی  نمایندگان  آن  اساس 

در   این    تکشرآن  توانستند  به  نمایند. 
قان خبرگان،  مجلس  اساسی  ترتیب  ون 

 و  57قیام بهمن  در باره روزهای منتهی به  رفیق فریبرز سنجریگفتگو با 

 (18)بخش خلق ایران ریکهای فداییچ تکوین تشکیالت
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مبتنی بر والیت فقیه را تدوین و آماده همه 
نمود.   فقیه"پرسی  اسال   "والیت  می  نام 

بنیاد ديکتاتوری  وری بود و به واقع جز  دیکتات
مورد نیاز طبقه حاکمه در    بورژوازی وابسته

این   برای  نبود.  دیگری  چیز  جدید  شرایط 

ب عرژیم  شاه    نانوه  رژیم  جانشین  رژیم 
برای  که  بود  اساسی،    ضروری  قانون  خود 

پایه   تا  و مجلس درست کند  رئیس جمهور 
نم تحکیم  را   و  جمهوری اسالمی اش  وده 

سازمان   خیانت  دهد.  نشان  افتاده  جا 
تأئید کردند در   را  هائی که مجلس خبرگان 

ب آگاه  این  و  افشاگری  جای  به  آنها  که  ود 

ها   توده  اهداف    هبت  نسبکردن  و  دالئل 
جلس مؤسسان به  رژیم در رابطه با تغییر م

مضحکه   در  کردن  شرکت  با  خبرگان، 
انتخاباتی چنین مجلسی، کمک بزرگی به  

 وری اسالمی کردند.  جمه

 
دار و دسته مرتجع حاکم پس از موفقیت در  

به   کردند  شروع  خبرگان،  مجلس  تشکیل 
شعبده بازی های بعدی. بر این اساس ما  

سد مضحکه    58  الر  چندین  شاهد 
" از  بودیم.  مردم  انتخاباتی  از  که  رفراندوم" 

و  سلطنت  رژیم  بین  خواستند  می 

د تا  جمهوری اسالمی یکی را "انتخاب" کنن
انتخابات  و  اساسی  قانون  پرسی  همه 

و   جمهوری  مجلس  یا  ریاست  در  انتخابات 
ماه   به    1358اسفند  شد  بدل  عمال  که 

اینجم اسالمی؛  شورای   ههمها  لس 

دار   های  بازی  از شعبده  دسته بخشی  و 
م ایران  جدید  در  امپریالیستها  به  نتخب 

توده   دمکراتیک  حقوق  کردن  پایمال  منظور 
 بود. ها 

 

از    اما میپرسش:   بسیاری  که  دانیم 
جمله   از  و  دوره  آن  های  سازمان 

ایران   خلق  فدائی  چریکهای  سازمان 
 در رفراندوم شرکت نکردند. 

درست    پاسخ: فراندوم"  ر".  است بلی 
سل  در  مسخره  اسالمی  جمهوری  یا  طنت 

سال    12 یعنی    1358فروردین  شد.  برپا 

حدود یک ماه بعد از قیام قهرمانانه توده ها.  
توهین    موضوع رفراندوم  برای  انتخاب شده 

دسته   و  دار  بود.  ایران  مردم  برای  بزرگی 
مرتجع خمینی از مردمی که علیه سلطنت  

کرده د  انقالب  خونها  می  دوب  ادهو  ند 

که   یا  پرسیدند  خواهید  می  را  سلطنت 
جمهوری   این  تازه  را؟  اسالمی  جمهوری 

قوطی   "یک  شاملو  قول  به  هم  اسالمی 
ی مردم معلوم نبود که  دربسته" بود که برا

این   ولی  دارد.  وجود  چیزی  چه  آن  توی 
می  که  امپریالیستها  جدید  نمایندگان 

ن سلطنت  مردم  انتخاب  در  دانستند  یست 

از مردم  قوا  ع بواق می خواستند  احت تمام 
که به "قوطی دربسته" جمهوری اسالمی  

که   ایران  مناطق  از  برخی  در  بگویند.  آری 
بودند   مذهب  سنی  طور  مردمانش  به  و 

و  صحرا  ترکمن  کردستان،  در  مشخص 

و در آن  کرده  را تحریم  رفراندوم  بلوچستان 
  شرکت نکردند. در جو انقالبی موجود اغلب 

راندوم م کردند که در رفالعا  هم  سازمان ها
شرکت نمی کنند. البته سازمان مجاهدین  

شرکت   کذائی  رفراندوم  آن  در  ایران  خلق 

 داد. کرد و به جمهوری اسالمی رأی 

 

انتخاباتی    های  مضحکه  از  پرسش: 

که   کردید  صحبت  دوره  آن  در  دیگر 
آنها   در  دوره  آن  های  سازمان  اغلب 

  می چه  ین امر را  شرکت کردند. دلیل ا
 انید؟ د

مضحکه    پاسخ:  اولین  "رفراندوم"  از  پس 
انتخاباتی، مجلس خبرگان به جای مجلس  

منتظری   حسینعلی  ریاست  با  مؤسسان 

برگزار شد. بعد    1358داد  مر  12بود که در  
ارتجاعی   پایه های  رژیم جدید برای تحکیم 

و   جمهوری  ریاست  انتخابات  مثال  خود 
ز  ج  بهت.  راه انداخ  لس راانتخابات برای مج 

یعنی ما  خلق    تشکیالت  فدائی  چریکهای 

های   مضحکه  از  یک  هیچ  در  که  ایران 
نکرد،   انتخاباتی جمهوری اسالمی شرکت 

د سیاسی  جریانات  اصطالح اغلب  به  آن  ر 
در   را  امر  این  دلیل  انتخابات شرکت کردند. 

جنبش   بر  اپورتونیسم  غلبه  باید  اول  درجه 
که دانست  ایران  تغییر   کمونیستی  با 

فداس  یتماه چریکهای  از  ازمان  خلق  ئی 

کمونیس سازمان  منافع  تیک  مدافع  و  ی 
خرده   سازمان  یک  به  ایران  کارگر  طبقه 

اما   بود.  گشته  میسر  طور بورژوائی  به 
گفتگو   این  خالل  در  که  همانطور  مشخص 

زمانی   یک جریان سیاسی  ام  کرده  اشاره 

  ان شرکت آگاهانه در امر انقالب را پیدا امک
رت  درستی از ماهیت قد  للیتح   می کند که

دولتی داشته باشد. متاسفانه سازمانهای  
سیاسی آن زمان با همه تفاوتهای بزرگی 

ک و  نقص  این  در  داشتند  هم  با  مبود که 

تحلیلی   یعنی  بودند.  مشترک  هم  با  مهم 
رژیم   از  عینی  واقعیات  با  منطبق  و  واقعی 

همین   به  نداشتند.   شاه  رژیم  جانشین 
و   و حوادث شده بودندر  لهنباهم آنها د  دلیل

شاخه  آن  به  شاخه  این  از  گنجشک  مثل 
 می پریدند.  

 

نکته مهم این است که سازمانهای مذکور  
ادامه به دلیل ماهیت خرده بور ژوائی خود، 

اصلی  و  نبود  شان  اصلی  مسأله  انقالب 
تم به ترین  موجود  وضع  حفظ  را  خود  رکز 

د علنی  فعالیت  امکان  که  ای  اشته  گونه 

قباشن ه  رراد  به  بودند.  دلیل  داده  مین 

سعی می کردند از فضا های سیاسی ای  
که پیش می آمد برای چنان منظوری سود  

های   مضحکه  میان  این  در  و  جویند 
آن  ا از  یکی  اسالمی  جمهوری  نتخاباتی 

ثابت   پای  اینان  که  بود  سیاسی  فضاهای 

در   جریانات سیاسی  این  بودند.  آنها شده 
ر که  جدید  شرایطی  تثبیت    تجهدر  ژیم 

اقع تثبیت و حفظ نظام سرمایه خود و در و
محدوده   روز  هر  ایران  وابسته  داری 

در   حتی  و  کرد  می  تر  تنگ  را  فعالیتشان 
فعال  حد  آنها همان  به  هم  قانونی  یتهای 

شرایطی   در  داد،  نمی  کاری  ادامه  فرصت 

آن  یا  این  در  روز  که جمهوری اسالمی هر 
  و د  بو  ردم مشغولگوشه کشور به کشتار م

کرد، می  جاری  و    خون  دالیل  با  هم  باز 
یا ی  به دنبال جناح هااستدالل های واهی  

گرایشات ضعیف و قوی ضد امپریالیستی و  

رژ این  در  و  مردمی  ارتجاعی  سراپا  یم 
ا وابسته می گشتند، آدرس غلط به توده ه

ترتیب   این  به  و  دادند  می  خود  هواداران  و 
موجود   وضع  حفظ  در  کوشیدنباز     د. می 

اه نآ قول  ا  به  و  جنگ  گونه  هر  ز 
با   درگیری  و  خونریزی  خودشان 

جمهوری اسالمی دوری می جستند.  

نمایندگان   که  بود  موضعی  این  اتفاقا  
ایران  سازمان   خلق  فدائی  چریکهای 

از   بعد  تلویزیونی  مناظره  در 
کشتارسران خلق ترکمن آشکارا بر آن  

از   یکی  زمان  آن  در  کردند.  تاکید 

فر ت که  نا اریبکبلیغات  مرتجعین  ه 
بودند  نیر وهای سازشکار هم مبلغش 

جمهوری   علیه  اگر  که  بود  این 
زده   دست  قاطع  مبارزه  به  اسالمی 

ل  وضعیت  به  هم  ایران  که  شود  بنان 

های   مصیبت  دستخوش  مردمانش 
با    جنگ شده بودند، تبدیل خواهد شد. 

آنها   ای  سازشکارانه  تحلیلهای  چنین 
آمادگی   های  در شرایط    ی بال انقتوده 

کم که ضربات بزرگی  به ضد انقالب حا
وقت   خرید  امکان  بود  خورده  مردم  از 

برای تقویت قدرت و بازسازی سریعتر  

 خود می دادند. 
 

گفت  جمه پرسش:  که  اسالمی  ید  وری 
به   کرد  تبدیل  را  موسسان  مجلس 

دسته   و  دار  اتفاقا  خبرگان.  مجلس 

هم   را  ملی  ی  شورا  مجلس  خمینی 
اسالمی   شورای  آیا    . ندکردمجلس 

بحث   مورد  های  سازمان  که  موقعی 
در به اصطالح انتخابات مجلس شرکت  

شورای   مجلس،  آن   نام  کردند، 
 اسالمی بود؟   

بدهید  اجاپاسخ:   موزه  این  کمی  در  رد 

توضیح دهم. انتخابات و یا بهتر است گفته 
ترفند   آخرین  مجلس،  انتصابات  شود 

سال   در  اسالمی  طبق    58جمهوری  بود. 
انتخابات  بتی  مدتمعمول   که  کردند  لیغ 

می  برگزار  بزودی  ملی  شورای  مجلس 

را   ملی  شورای  مجلس  هم  بعد  شود. 
ش  کردند مجلس شورای اسالمی که معنای 

بود کمونی  این  آن که  در  جائی  ستها 
شان  همیشگی  روال  به  داشت.  نخواهند 

نام   اینکه  بر  مبنی  کردند  پخش  خبری  اول 

برخی بعد  و  است  کرده  تغییر   به  مجلس 

تشکیال  جز  چریکهای به  یعنی  ما  ت 
از   یک  هیچ  در  که  ایران  خلق  فدائی 
جمهوری  انتخاباتی  های  مضحکه 

اغلب نکرد،  ت  جریانا   اسالمی شرکت 
دسی انتخابات  اسی  اصطالح  به  آن  ر 

در  را  امر  این  دلیل  کردند.  شرکت 
باید   اول  بر درجه  اپورتونیسم  غلبه 

با    جنبش کمونیستی ایران دانست که
ریکهای فدائی تغییر ماهیت سازمان چ

کمونیس سازمان  یک  از  و  تخلق  ی 
به یک   ایران  مدافع منافع طبقه کارگر 

میس  بورژوائی  ر گشته  سازمان خرده 
زمانی  اما    بود. سیاسی  جریان  یک 
ان شرکت آگاهانه در امر انقالب را  امک
کند    پیدا از می  درستی  تحلیل  که 

باشد.  داشته  دولتی  قدرت  ماهیت 
سیاسی سازمانهای  آن   متاسفانه 

با   که  بزرگی  تفاوتهای  همه  با  زمان 
مبود مهم  هم داشتند در این نقص و ک

تحلیلی یعنی  بودند.  مشترک  هم   با 
منواقعی   از و  عینی  واقعیات  با  طبق 

 رژیم جانشین رژیم شاه نداشتند.   
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انتخابات  ذ تک  نه  گفتند  و  برخاسته  یب 
ای ملی قرار است برگزار شود  رمجلس شو

شورای   مجلس  انتخابات  هم  آخر  در  و 
شد.   برگزار  هماسالمی  با  باما  اینها  از  ه 

و   بورژوا  خرده  های  سازمان  هم 

و   کرده  شرکت  بازی  این  در  اپورتونیست 
 کاندیدا معرفی کردند. 

 
باز  وارد  شرایطی  در  دآنها  ای  حوزه    ن یر 

به قوانین    شدند که دیکتاتوری حاکم حتی
قانون   نبود.  بند  پای  هم  اش  ساخته  خود 

این   خبرگان  مجلس  پخت  دست  اساسی 

ر واقع اعالم  ت فقیه" ددیق "والیرژیم با تص 
هیچ    کرده اسالمی  جمهوری  که  بود 

ارزشی برای رای و اراده مردم قائل نیست  
برای حاکمه  قدرت  و  فقیه"  "ولی    جام ان  و 

سخن  م از  باالتر  سخنی  هیچ  خود  قاصد 

را پذیرند.  خود  با    نمی  حاکم  دسته  و  دار 
نیز   مردم  ارتجاعی خود علیه  نشان  اعمال 

که   دادند  درمی  نیست  قانونی  آنها    کار  و 
نیستند.   قائل  خود  اعمال  برای  محدودیتی 

م شرایط  این  تبلیغاتی  یدر  های  تینگ 
اپوز  های  سو یسازمان  از  شدیداً  ی  سیون 

هللاح هللا  زب  حزب  گرفت.  قرار  حمله  مود   

کا تجهیزات  و  گستاخی  با  ها  به  ای  مل 
و   مجاهدین  سازمانهای  های  میتینگ 

و   کرده  حمله  وچندیفدائیان  مبارز   ن 
را مجروح کمونیست   ها  و خیلی  را کشته 

البته اعتراض به این اقدامات راه به   کردند. 

  جائی نبرد و قرار هم نبود که ببرد. آخر در 
آن  ک  ایطیشر از  پس  جنایتکار  خلخالی  ه 

اعدام   را  ترکمن  خلق  مدافع  انقالبیون  که 
که  شد  مدعی  تمام  وقاحت  با  بعد  و  کرد 

رو  کند  ثابت  کس  خل"هر  ستاد  ق سای 

ه دستور من اعدام شده اند خودم  ترکمن ب
را به اعدام محکوم می کنم"، مگر می شد  

دادخواهی   ن ارکاجنایتاز   انتظار  حاکم 
آ هم شکمی    نهاداشت؟  بعد  و  تند 

ه نیرو  دوش  بر  آنرا  انقالبی  مسئولیت  ای 
می انداختند و البته مدعی می شدند که  

چه   ببینیم  که  کنیم  می  رسیدگی  حتما 

ک این  کردکسانی  را  هیچ  ار  البته  که  اند  ه 
وقت هم رسیدگی ای در کار نبود. باالخره 

شد و از    برگزار  58اسفند    24انتخابات روز  
هیج کجا نماینده ای از    ردبود  ر ن آنجا که قرا

ها مجلس    چپ  وارد  آزادیخواه  نیروهای  و 

های   سازی  رأی  با  کشور  وزارت  شود، 
از   نفر  یک  حتی  ورود  از  مانع  ساختگی 

ادیخواه به مجلس شورای  ی چپ و آزنیروها
از   تماماً  مجلس  این  و  اسالمی شان شد 

پر   ایران  مردم  های  توده  ضد  مرتجع  افراد 
 شد.  

 

بر  ن کشتارهای خود ت خاندا از  پرسش:  
جمهوری   توسط  انقالبیون  دوش 

اسالمی صحبت کردید. به یاد دارم که  
اندرکاران   دست  که  گفتید  بار  یک 

کشت  جنایت  اسالمی  ار  جمهوری 

تشکیالت    رهبران  به  را  ترکمن  خلق 
 شما نسبت داده بودند جریان چه بود؟ 

بدنهای    پاسخ: وقتی  است.  درست  بلی 
رهب شده  یعنی  ت   خلق  ران تیرباران  رکمن 

  ، توماج  درخشنده  محمد  شیر  رفقا 

توم، حسین جرجانی و طواق  عبدالکریم مخ

کشف شد،    بجنورد   واحدی در زیر پلی  در
رفقا دستگیر    یت که این با توجه به این واقع

قتل رسیده   به  اسارت  در شرایط  و سپس 
عمومی باور  سپاه    ،بودند  و  خلخالی 

  ی می عرفپاسداران را مسبب این جنایت م

جنایت  ک این  که  شرایطی  در  بنابراین  رد. 
رسوائی های جمهوری  رسوائی دیگری بر  

اندرکاران   دست  بود،  کرده  اضافه  اسالمی 
کردن مخدوش  جهت  رژیم  باور   وقیح    این 

یک اعالمیه     58اسفند    6توده ها در تاریخ  
نام   به  واقعی  غیر  گروهی  از  جعلی 

مشی   پیرو  ترکمن  خلق  "فدائیان 

ر مسلحانه در"  به  ر  ا  کشور  های  نامه  وز 
نیرو  به  را  ها  اعدام  این  تا  رساندند  چاپ 

 های انقالبی نسبت دهند.  
 

می   همه  عمومی  جو  در  زمان  آن  در 

تشکیالت  که  یعنی    دانستند  چریکهای  ما 
می   مسلحانه"  مشی  "پیرو  خلق  فدائی 

خلق   "فدائیان  ذکر  با  آنها  نتیجه  در  باشد. 
  ا ت مکیالترکمن پیرو مشی مسلحانه" تش 

تالش   این  البته  دادند.  قرار  هدف  را 
قبل   از  اش  که شکست  بود  ای  مذبوحانه 

بود. مروجین این دروغ فراموش کرده   محرز 

روز گذشته  بودند که   واقعیادر چند  تی  چه 
کرده   اعتراف  هم  خودشان  و  بود  شده  رو 

تن از رهبران خلق ترکمن را    4بودند که آن  
دستگی رژیم  همین  کنیروهای مسلح  رده ر 

نیز وب امر  این  کردن  مخدوش  برای  دند. 

خنده   موجب  تنها  که  ای  مسخره  موضوع 
گنجانده   کذائی  اعالمیه  آن  در  را  بود  مردم 

به گویا    بودند.  که  نحو  رااین  بین  ه  در 
را   ترکمن  خلق  رهبران  گروه  این  نقابداران 

اند.    رسانده  قتل  به  را  آنها  و  ربوده 

  ی یه االعاط   58اسفند    8تشکیالت ما روز  
با  و  نمود  منتشر  مطبوعات"  به  "خطاب 

را   مذبوحانه  توطئه  این  الزم  توضیحات 
چهره   از  پرده  قاطعیت  با  و  نمود  افشاء 

واق جمسببین  که  ها  قتل  آن  ایادی  عی  ز 
نبودند  خ اسالمی  جمهوری  رژیم  ود 

به مردم معرفی کرد. را  آنها  و  در   برداشت 

 آن اعالمیه ما نوشتیم:  

که همانگونه    می بگوئنه  "اما باید قاطعا
تبلیغات   و  که  شاهی  رضا  محمد 

هرگز   ساواک  ننگین  های  توطئه 
و   حیثیت  ای  لحظه  حتی  نتوانست 

حقانیت چریک فدائی را در ذهن توده  

خ سها  دار  مشابه  دشه  تبلیغات  ازد، 
نخواهد   گز  هر  نیز  پاسداران  سپاه 

ب  دست  هتوانست  ننگین  هدف  این 
 یابد".  

می   همگان  دیگر  کدان امروز  خلخالی    هند 
فجیع   قتل  جنایت  به  رهبران    4خود  از  تن 

است.   کرده  اعتراف  ترکمن  مبارز  خلق 

اطالعیه   در  که  همانگونه  به  بنابراین 
آمده خلق  فدائی  جمهو  چریکهای  ری  بود 

خود   ننگین  هدف  به  نتوانست  اسالمی 
به   ها  قتل  آن  دادن  نسبت  بر  مبنی 

به   مشخص  طور  به  و  انقالبی  نیروهای 

 ل آید. ی اما نت تشکیال
 

کردید   تعریف  که  ای  واقعه  پرسش: 
احوال   و  اوضاع  از  ای  گوشه  بیانگر 

سال   آن  در  خلق  فدائی  چریکهای 
که   بینیم  می  است.  ساز  سرنوشت 

نیرو هم   این  با  هایش  که  کاستی  ه 

منعکس   نتیجه  در  و  حقیقت  مدافع 
ایران   پرولتاریای  طبقاتی  منافع  کننده 

طبق نیروهای  یورش  تحت    اتی بودند 
حاکم    فل مخت ارتجاع  از  داشتند،  قرار 

و   امپریالیستها  نماینده  مثابه  به 

تا جریانات   سرمایه داران حاکم گرفته 
ادعائی در واقع    سیاسی ای که با هر

توهماتفکرا و  را  ت  بورژوازی  خرده  ت 
انعکاس می دادند. بگذارید برگردیم به  

فدائی   چریکهای  که  هائی  فعالیت 

انجام  سال  این  در  .  دنداد  می   خلق 
 لطفا در این زمینه برایمان بگوئید؟ 

ب  پاسخ: ما  در  هتشکیالت  طبیعی  طور 
در تالش بود. عالوه بر    گوناگونیحوزه های  

طریق از  نظری  حوزه  در  نوشتن    فعالیت 
اب و جزوه و صدور اطالعیه و اعالمیه، در  کت

کردستان رفقا توانسته بودند صفوف خود را 

  ی امه ها برنتا حدی گسترش دهند و حتی  
کشور  نقاط  دیگر  رفقای  برای  آموزشی 

با   سازمان دهند. در مازندران هم هر کس 
ما   که  مازندران"  "خبرنامه  به  عمال  نگاهی 

ار جای  منتشر  به  تشکیالت  کل  می  گان 

از   کردیم، اخبار  که  شد  می  متوجه  فورا 
به   مازندران  روستاهای  و  شهرها  همه 

در   که  رسید  می  تحریریه  هیات  دست 
شد  منعکس یه  نشر کارگری    .می  بخش 

کارگران   به خصوص  کارگران  صفوف  در  هم 
در   هم  هوادار  های  گروه  بود.   فعال  بیکار 

بود گرفته  شکل  مختلف  که  استانهای  ند 

آ  ارتباط  تشبتدریج  با  می  نها  وصل  کیالت 
نمایشگاه   گذاشتن  با  هوادار  رفقای  شد. 

عکس و میز کتاب به تبلیغ مواضع سازمان  
بودند امشغول  سوی.  بش  نجدیگر    ز 

بهمن شکل    19شجوئی و دانش آموزی  ندا

گرفته بود که نیرو های هوادار در دانشگاه  
ها و مراکز تحصیلی را سازمان می دادند.  

ایهمانطور که قبال هم گ ام  ن قسمت  فته 
قرار   صبوری  عبدالرحیم  رفیق  نظر  تحت 

فعالیت   گسترده شدن  به  توجه  با  داشت. 

  که   دالی بومین متأ   نیاز به  ،های تشکیالت 

در  فعالیت  بر  از    عالوه  نظری  حوزه 
کت  طریق صدور  نوشتن  و  جزوه  و  اب 

کردست در  اعالمیه،  و  رفقا  اطالعیه  ان 

توانسته بودند صفوف خود را تا حدی 
های  برنامه  حتی  و  دهند  گسترش 
نقاط   دیگر  رفقای  برای  آموزشی 

ند. در مازندران هم  ن دهر سازماکشو
"خبرنامه   به  نگاهی  با  کس  هر 

ارگان جای  به  ما  که  کل    مازندران" 
منتشر   کردیم، تشکیالت  متوجه   می 

و  شهرها  همه  از  اخبار  که  شد  می 
هیات روستاها دست  به  مازندران  ی 

. بخش کارگری هم  تحریریه می رسید
خصوص  به  کارگران  صفوف  در 

بود فعال  بیکار  گروهکارگران    های   .  
هوادار هم در استانهای مختلف شکل 

آ ارتباط  بتدریج  که  بودند  با  گرفته  نها 
شد.  کیتش می  وصل  سوی الت  از 

دا جنبش  دانش  ن دیگر  و  شجوئی 
گرفته  1۹آموزی   که    بهمن شکل  بود 

و   ها  دانشگاه  در  هوادار  های  نیرو 
 مراکز تحصیلی را سازمان می دادند.
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در    را  ها  بانک  از  مصادره  مساله  امر  این 
ما   نیاز  این  به  پاسخ  در  داد.  قرار  ما  مقابل 

جهت  تهران  در  هائی  تیم  به سازماندهی 
 چنین عملیاتی دست زدیم.  

 

با  پ تشکیالت  ارتباط  از  شما  رسش: 
چیزی   دیگر  سیاسی  های  گروه 

وجود   روابطی  چنین  آیا  نگفتید. 
 ؟ داشت

ب  :سخپا از خر با  ارتباط  ازمانهس  ی  ا 
داشتیم. در کردستان رفقا با کومه له  

در   داشتند.  ارتباط  دمکرات  حزب  و 

خواست   به  بنا  مجاهدین  با  تهران 
داشت نشست  بار  دو  که  یخودشان  م 

از بار  دو  من    هر  ما،  سازمان  طرف 
عهده   به  را  تماس  این  مسئولیت 

  داشتم.  موضوع این گفتگو ها بیشتر 

سر   وه  للیتح بر  طرف  د  اضعمو   ا  و 
مجاهدین  بود.   هم  و  ما  برای  هم 

آشکاری   های  تفاوت  که  بود  روشن 
بین مواضع دو طرف وجود دارد. در این  

را   خودشان  خط  آنها  ها  نشست 
توضیح می دادند و ما هم تحلیل های  

می  د خو تشریح  آنها  برای  را  مان 

از   یکی  موارد  این  دو  هر  در  کردیم.  
زند در  که  می  ا  رم  انمجاهدین 

یکی    ن م خت  شنا  به  از  را 
اشغال   مجاهدین   که  ساختمانهائی 

دیدار   آنجا محل  و  برد  می  بودند  کرده 

سابق   اعضای  از  برخی  با  من  بود. 
که   خلق  فدائی  چریکهای  سازمان 

فرخ   باند  سیاست  با  هائی  مخالفت 
ارتباط   در  شخصا  هم  داشتند  نگهدار 

بودم. اما ارتباط ها تشکیالتی نبود. در  

هم از    انها تا حدیمزسا   با  ابطرو  ع،اقو
طریق آشنائی های دوران زندان پیش  

می رفت. برای نمونه رفیق صبوری با  
یکی از اعضای مجاهدین که در زندان  

و   بود  ارتباط  در  شناختند  می  را  هم 
بار نشست هائی با هم داشتند.    چند 

رفقای   که  شوم  متذکر  هم  را  این 

ا  ین  دیهوادار ما بسته به حضور مجاه
سوهانیر در  ای ی  دیگر  و  سی  شهری 

در   شهر  آن  در  ما  رفقای  فعالیتهای 
ارتباط بودند و روابطی   عمل با هم در 

 بین آنها برقرار بود.  

 )ادامه دارد( 

 گلستان  برنامه ضد انسانی دولت ان

 کنیم!را محکوم می   ه پناهجویانعلی

 بر کسی پوشیده نیست که یکی از نتایج سلطه  

 پریالیسم بر جهان کنونی و نتایج فاجعه بار اقتصادی ام
 با گسترش سیستم  و سیاسی ای که این سلطه

 ی ارتجاعی خونین به سرمایه داری همراه با جنگها 
 ؛ د می باش  بار آورده است افزایش روزافزون پناهجویان

 ناهجویانی که از اقصی نقاط جهان با تحمل رنج ها پ

 افتن مکانی امن  و مشقت های فراوان با آرزوی ی
 برای زندگی خود سعی می کنند خود را به یکی از 

 پائی برسانند. اما چنین پناهجویانی  کشورهای ارو
 انگلستان با فاجعه ای دیگر یعنی فرستاده  اخیراً در

 اندا( مواجه شده اند. )رو فریقائیشدن به یک کشور آ 

بورژوای نهادهای  خود  گزارشات  مطابق  که  است  کشوری  بسیار  رواندا  سابقه  از  ی 
هزار    800م وحشیانه  منفی در رابظه با رعایت حقوق بشر برخوردار است و  قتل عا

 .هنوز از یادها نرفته است 1994نفر از اهالی آن با ملیت توتسی در سال 

انسون از حزب محافظه کار در رأس آن قرار دارد اعالم کرده  یس جکه بور  دولت بریتانیا

که   کاست  با  پناهجویانی  میه  بریتانیا  خاک  وارد  مانش  کانال  از  برای  عبور  را  شوند 
خواهد    کشور رواندا  در مرکز آفریقا منتقل  واست پناهندگی شان بهرسیدگی به درخ

هادها و فعالین مدافع حقوق  ین نو همچن  کرد. این تصمیم با مخالفت شدید پناهجویان
عزام بودند ضمن مراجعه به  پناهندگان مواجه شده است. پناهجویانی که در لیست ا

 دست زدند. دادگاه و اعتراض به این تصمیم به اعتصاب غذا هم 

شرا در  فرستادن  اما  برای  دولتش  طرح  که  بود  مدعی  جانسون  دولت  که  یطی 

اشد و در صدد اجرای بالفاصله تصمیم دولتش  می بقانونی  پناهجویان به رواندا کامال  
ا کذب ادعای او آشکار شد و این دادگاه جلوی  بود، با تشکیل دادگاه حقوق بشر اروپ

بری از  پناهجویان  پرواز  را  نخستین  رواندا   به  وزیر  تانیا  پاتل"،  این حال "پریتی  با  گرفت. 
ا راه هائی جهت ست تتالش ا  کشور دولت بوریس جانسون، اعالم کرده است که در

دادگاه حقوق بشر   پناهنده ستیز دلغو تصمیم  پیدا و سیاست  را  اروپا  انگلستان  ولت 

 اجرایی کند. 

دا در ازای  به دولت سرکوبگر روانبر اساس اخبار منتشر شده، دولت بوریس جانسون  
با    آن است که  هدف دولت انگلیس میلیون پوند داده است.    120پذیرش پناهجویان،   

انداختن  قال  انت به خطر  با  بدهد که حتی  به کسانی  پیامی  این کشور  به  پناهجویان 

از دریای مانش گذشته و خود را به انگلستان می    جان خود به امید یک زندگی بهتر 
تا به این ترتیب ارسان ز ورود این پناهجویان به خاک خود جلوگیری نماید. در همان  ند 

را در مورد این اقدام منتشر کرده است که در  ملی  ستورالعحال وزارت کشور بریتانیا د
ترونیکی برای تحت نظر داشتن افرادی که به طور  گذاری الکآن به استفاده از برچسب

وارد کشور می اشاره شده استشوندغیرقانونی  معن،  رفتار  .  در عمل،  اقدام  این  ی 

پناهجو   با  باشد،کردن  "جنایتکار" می  یک  ک  همچون  بهپناهجوئی  با  انداحتن    خطر  ه 
کرده و به  زندگی خود از جهنمی که رژیم سرکوبگر حاکم بر کشورش برپا ساخته فرار  

نیز  الکترونیکی  گذاری  برچسبخیال خود به محلی امن پناه آورده است. در حال حاضر  
آزادیخواه مواجه  با اع پناهندگان و فعالین دمکرات و  تراض شدید همه نهادهای مدافع 

ت که انتقال پناهجویان به رواندا حتی از سوی برخی از جناح  دانسباید     شده است.
مه "شرم آور" توصیف شده و آنرا محکوم کرده اند. برنامه دولت  های درونی طبقه حاک

و در  پناهندگانگلستان  حقوق  نقض  این  اقع  در  المللی  بین  های  قرارداد  با  مغایر  و  ان 

از   دفاع  به  باید  لذا  و  باشد  می  پنزمینه  چه اهندحقوق  هر  قدرت  با  و  برخاست  گان 
 بیشتری  آنرا محکوم نمود.  

ضمن  خلق  فدائی  دولت    چریکهای  ستیزانه  پناهنده  سیاستهای  کردن  محکوم 

انقالبی   نیروهای  همه  م انگلستان  به   را  آزادیخواه  ضد  و  جدید  برنامه  این  با  خالفت 

 عوت می کنند. دا دبه روانپناهجوئی و اعتراض به سیاست شرم آور انتقال پناهجویان  
 مرگ بر امپریالیسم ! 

ه علیه سیاستهای پناهنده  گسترده تر باد مبارزات مردم آزادیخواهر چه 
 ستیز امپریالیستها! 

 

 چریکهای فدائی خلق ایران
    2022جون   1۹برابر با   1401خرداد  2۹
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کتاب انتشار  چریک  دنبال  گیری  "شکل  ب 
جعلی"   تاریخ  نقد  و  خلق  فدائی  های 

نوشته رفیق اشرف دهقانی شاهد برخورد  
در   گوناگونی  مجافضا های  بودی    . یم زی 

جهت   نویسنده  تالش  از  تقدیر  به  کسانی 

بخشیدن تاریخ    زوایای  رب  روشنی  مختلف 
برخی  چر و  پرداختند  فدائی خلق  یک های 

 ند. هم از شنیدن واقعیات خشمگین گشت
یکی از کسانی که واقعیات مطرح شده در  

وی را خشمگین ساخته و باعث   ،این کتاب 
بریده   ترمز  که  شو  شده  چه  ته  ایسهر 

بخو خ  هود دش  فدائی  چریکهای  به  لق  را 

فراهانی  بهروز  نام  به  فردی  دهد  نسبت 
باشدم اوی  ص  .  خود  در  فیسبوک  فحه 

است  مناسبت  نوشته  به  روزها  این   «:
سالگرد   عطفی  فرارسیدن  نقطه  سیاهکل 

ایران کمونیستی  جنبش  دیگر    ،در  بار 

چریک   سازمان  تاریخچه  درباره  مباحثی 
ایرا خلق  فدائی  فض  ، نهای  م در  ی  زجاای 

و   گرفته  رفیق  در  نظریات  پیروان  از  برخی 
احمدزاده ال  ،مسعود  بوکه  از  ئبته  ی 

رت و خالقیت این نظریه پرداز جوان و جسا
و    و   نبرده  ،جسور مغزی  خشک  در 

هستند همتا  بی  ای  فرقه    ، برخوردهای 

رفیق   نقش  کردن  لوث  به  معمول  مطابق 
برخی  اند.  پرداخته  تاریخ  در  جزنی    بیژن 

رمنشی  حت حمای  ستا ا  و  از روی  ت 
دهندروح می  نسبت  او  به  را  حاکم    ! انیت 

تنها پردا  آن هم  کنظریه  در  زی  فضای  آن  ه 

خلق " ضد  علیه  خلق  ابتدای  " اتحاد  در   ،
وه درخشان "مارکسیسم  دهه پنجاه در جز

اسالمی" با صدای بلند اعالم کرده بود که  
حمایت  " خمینی  و  روحانیت  از  تنها  نه  ما 

کن  هبلکه  یم  نمی  ولو    یچدر  همکاری 

و   کرد  نخواهیم  شرکت  آنان  با  تاکتیکی 
ی دیر  زواینان  جنبش ا  برابر  در  انقالبی    د 

ایستاد روش    "!خواهند  راه  دادن  نسبت 
ای  به    -توده  جزنیاکثریتی  بیژن    ، نظرات 

هاست  ) سال  که  جرجیس  این  کاری 
به  پیگیرانه  فرخ نگهدار  یعنی  جنبش فدائی  

اه  رن  ن ایسباندی چیعن  ،آن دست می زد(

امپریالیستی    "  خائنانه ضد  خط  با  اتحاد 
جخمینی"  امام   بیژن  نقبه  که  ش  زنی 

انقالب  روحا دوره  سه  هر  در  را  نیت 
پانزده   و  نفت  شدن  ملی  مشروطیت، 

از    خرداد تنها  کند  می  ارزیابی  ارتجاعی 
چون نگهدار و  ای  شارالتان های سیاسی  

آید برمی  کسانی    و  کیانوری  شایسته 
لق به جنبش انقالبی  عمت را    ه خودت کنیس

دا می  که  د.  نن فدائیان  معتقدم  البته  من 

اجشرای  آناقتص  -تماعیط  ایران    ، چنان ادی 
رفقای   همه  نظرات  امروز  شده  متحول 

د آن  تعلق  انقالبی  گذشته  به  جنبش  وران 
ازدارد   برای    و  چندانی  استفاده  ها  آن 

جنبش   روی  پیش  مسائل  به  پاسخگویی 
می توان  نی  لیست سوسیا  -یانقالبی کارگر

می    دیگر  ، به قول مارکس و انگلس ،  کرد و

نظرا این  را  بایستی  انتقاد"ت  جونده    به 
تحریف    و  . اما این یک چیز"موش ها سپرد 

شخصیت   نقش  و  چیز تاریخ  یک  آن  در  ها 
تاریخ  د  دیگر. در  جزنی  بیژن  نقش  رباره 

جنبش مسلحانه رابطه او با سازمان چریک  

تقیم و  سم  ابطهیژه ربو  های فدائی خلق و
مطالب    ،غیر مستقیم بیژن با حمید اشرف

    «.و گفته شده است پراکنده ای نوشته
                                                                          

فراهانی    بهروز  آقای  نوشته  این 
علیه   بر  دشمنانه  است  واکنشی 

ه  چریک های فدائی خلق ایران که البت 

ازمودارن از هنرف   ی  مانده  باقی    گ 
باشد می  توده  شان  ایالبته  که   حزب 

را آن    خود  میمخالف  این  زند.    جا  در 
آمیز   توهین  و  خشمگینانه  نظر  اظهار 

اضع نادرست  ایشان کوشیده است مو 

جا   تاریخی  حقیقت  عنوان  به  را  خود 
افاضات این  به  پاسخ  در  باید    ، بزند. 

سر  بر  بحث  که  آنجائی  تا    بگویم 
چمو می    ای ریکه اضع  خلق  فدائی 

بهتر است آقای فراهانی نشان    ، باشد

و یا دیگر    کجای کتاب مزبوردر  دهد که  
فدائی  آثار   و    ،خلقچریکهای  راهها 

ح و  خائن  اکثریت  مردم  روشهای  زب 
توده نسبت    ، فروش  جزنی  بیژن  به 

است؟ شده  قادر    داده  ایشان  مطمئنا 
نوشت انبوه  میان  در  بود  جات هنخواهد 

فریکچ کنخ  دائیهای  پیدا  را  موردی  د  لق 

روشهای  و  ها  تحلیل  باشند  گفته  آنها  که 
فض امثال  مردمی  نگهدارد  همان   ،رخ 

واقعیت   باشد.  می  جزنی  بیژن  تحلیلهای 
چری که  است  خلق  این  فدائی  های  ک 

با استقرار جمهوری اسالمی تاکنون    ،ایران
مقاالت و کتاب های بسیاری درباره نظرات  

بیژن جزنی و ق  رفی  ادرستی نیل ها و تحل
رفته  رهبران   یغما  به  سازمان  اپورتونیست 

نو اندخودشان  هر  .شته  اعمال   گزاما 

نسبت  جزنی    به بیژنفرخ نگهدار را    خائنانه
بر عکس نشان داده اند که    اً اتفاق  نداده اند.

نظرات    نگهدار رد  ضمن  اش  دارودسته  و 
علن  ،جزنی بیان  فریب  از  جهت  امر  این  ی 

 کردند. ی م ری داخودان واداره
 

جزنی   است  مدعی  فراهانی  جناب 

سه" هر  در  را  روحانیت  دوره    نقش 
و  انقالب مش  روطیت، ملی شدن نفت 

می   ارزیابی  ارتجاعی  خرداد  پانزده 
از  کند" و صراح  تنها  تا گفته که "ما نه 

کنیم   نمی  حمایت  خمینی  و  روحانیت 

با   تاکتیکی  ولو  همکاری  هیچ  در  بلکه 
ش  نآنان  کخوارکت  ا رد  هیم  دیر  و  ینان 

ر جنبش انقالبی خواهند  براب یا زود در  
ت و  کاری به صح  ینجامن در ا ایستاد".  

که   نظری  جزنی  او  سقم  رفیق  به 
نسبت می دهد ندارم به خصوص که  

که  ایش است  نداده  به خود زحمت  ان 

قول   نقل  رابطه  این  در  جزنی  از 
مستقیم ارائه دهد.  اما می خواهم از  

ج  هاین  کبپرس   تاک ناب  دم  کجا  ه  ر 
نظریات مسعود    پیروان  رفیق 

ها چریک  هواداران  یا  و  ی  احمدزاده 

ایر خلق  این  فدائی  خود  یا  و  ان 
ضد   خط  با  "اتحاد  انقالبی  تشکیالت 

" از سوی "اکثریت"  امپریالیستی امام
و به  را به بیژن جزنی نسبت داده اند؟  

مطابق معمول به لوث  "  ادعای ایشان

یخ  تاردر  جزنی  ژن  یق بیکردن نقش رف
 پرداخته اند"؟ 

 
با دقت افاضات این  اگر  بدون شک هر کس  

را   اینجا  جناب  در  من  گوشه  که  تنها 
کند   دنبال  را  دادم  نشان  آنرا  از  کوچکی 

ا  که  شود  می  دست  متوجه  یشان 

بسته   پشت  از  را  معروف  "دنکیشوت" 
آسیا با  حداقل  بیچاره  دنکیشوت    ب است! 

این  اما  جنگید  می  گتحلی  بادی  ما  ل  با  ر 
ساخته خود  خو   تخیالت  مشغول  اش  را  د 

 کرده است! 

 
ما   دنکیشوت  اینکه  که  برای  نگوید  باز 

تاریخ"    ما  در  بیژن جزنی  رفیق  "نقش 
ه ما  را لوث کرده ایم باید اضافه کنم ک 

سازمان   رهبری  اپورتونیسم  هرگز 
از قیام بهمن  فدائی   را به حساب  بعد 

زن آنها  رهبری  زمان  در  که  ده  کسی 

ما  گذانمی    ، ودنب به  ریم.  انتقادی  هر 
هم   خیلی  که  باشیم  داشته  جزنی 

ب  ،داریم اساس  نظراتبر  خود    ررسی 
نوشت به  استناد  با  خودش  هوی  جات 

ژن  ما همانطور که می گوئیم بی  می باشد.

چریکهای   بنیانگذار  توان  نمی  را  جزنی 
زمان   در  که  چرا  داد  جلوه  خلق  فدائی 

در   جریان  این  گیری  و   د بو  زندان شکل 
به روهگ که  است  ی  معروف  او  در    اسم 

هیچ نقشی    از بین رفته بود و  1346سال  

ش چریکهادر  گیری  خلق    یکل  فدائی 

   ! " بی همتا" ان به اتهام زن یپاسخ
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با صراحت هم می گوئیم که دار و    نداشت،
زمانی به قدرت رسیدند    دسته فرخ نگهدار

که چند سال از اعدام وحشیانه جزنی می  
های    گذشت تبهکاری  همه  مسئولیت  و 

 خودشان می باشد. با دسته و  ن دارای

 
ذکر   با  خائنانه "او    "، راه 

ضد   خط  با  "اتحاد 
ام از امپریالیستی  که  ام" 

د فرخ سوی  دسته  و  ار 
شد   می  تبلیغ  نگهدار 

انتساب   که  است  نوشته 

ج به  "شایسته  آنرا  زنی 
"که   داند  نمی  کسانی" 

جنبش   به  متعلق  را  خود 
انقالبی فدائیان" می دانند.  

ر همین    باره   دو  ابطهدر 

تتا ما  که  کنم  و کید  حلیلها 
دسته   و  دار  خیانتهای 

را جزنی    به  نگهدار  بیژن 
ندا انحرافانسبت  ایم.  ت  ده 

نادرست   های  دیدگاه  و 
بود  چه  هر  جزنی 

خائنانه   اعمال  مسئولیت 

بر   دار حاکم  دسته    و 
آن  خود  با  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان 

فدائی   چریکهای  اما  باشد.  می  خائنین 
اایراخلق   زمان  ق ز  جمهورین  گیری    درت 

اسالمی این رژیم را وابسته به امپریالیسم  

انه وقت کوچکترین نشارزیابی کرده و هیچ  
نمی   آن  در  بودن  امپریالیست"  "ضد  از  ای 

ق آنها  باور  به  نه  دیدند.  خمینی  گیری  درت 
محصول   بلکه  ها  توده  انقالب  نتیجه 

حمایتاگوکنفرانس   با  تبلیغات    دلوپ  و 

برست  یالی امپر منافع خودشاای  ها  ن  حفظ 
اکثر  زمان  آن  در  البته  بود.  ایران  در 

پذیرش   از  واقعیت  اپورتونیستها  این 
اری کرده و تحلیل های من در آوردی  خودد

اقع بینانه  را جایگزین تحلیل های درست و و
چریکهای فدائی خلق می کردند. فعال هم  

به این نمی پردازم که آقای فراهانی در این  

 ه بود!تادا ایس کج مینهز
 

وار  را در جنگ دنکیشوت  فراهانی که خود 
تصور  ز  پیروخود علیه چریکهای فدائی خلق  

ا کند  از می  "برخی  که  است  کرده  دعا 

که احمدزاده  مسعود  رفیق  نظریات   پیروان 
البته بویی از جسارت و خالقیت این نظریه  

پرداز جوان و جسور نبرده، در خشک مغزی  
برخوردهای   ه  ای  فرقهو  هستند    متابی 

 ."... 
 

اگر چه سعی دارم از طوالنی شدن مطلب  

جلوگیری بکنم ولی در مقابل این تهمت که  
پیروان   به مثابه  گویا چریکهای فدائی خلق 

ر نظرات  احراستین  مسعود  مدزاده  فیق 
ندارند،   یا  نداشته  خالقیت  و  جسارت 

ناپذیر  مجبورم   انکار  های  واقعیت  از  برخی 

را   اتاریخی  ذکرینجدر  های  کن  ا  چریک  م. 
مرداد  فد در سوم  خلق  اعالمیه    1358ائی 

در مجلس خبرگان   ای تحت عنوان شرکت 
در   بعد  و  کردند  صادر  هاست  توده  فریب 

مرداد   چرا    1358دهم  نام  به  ای  جزوه 

توده شر فریب  خبرگان،  مجلس  در  کت 

مجلس   درباره  و  کرده  منتشر  هاست، 
در  اسالمی  جمهوری  روش  و    این  خبرگان 

ررا دروشن بطه  نمودند.  از    گری  باید  جا  این 
این   آیا  که  پرسید  فراهانی  بهروز  آقای 

های   چریک  طرف  از  جسارت  و  خالقیت 

که   در شرایطی  آن هم  نبود؟  فدائی خلق 

س راس  در  تبهکار  نوشتند:  باند  می  ازمان 

فدائی   های  چریک  امضا  به  که  جزواتی 
می   منتشر  دهقانی  اشرف  توسط  خلق 

) رجوع شود    اردان ندازمبه سشود ربطی  
مرداد    18در تاریخ    26نشریه کار شماره    به

1358  .) 
 

حزب اللهی ها با شعار   1358در مرداد ماه  

به    "رهبر فقط روح هللا  ، حزب فقط حزب هللا"
روزنام این  دفتر  در  و  بردند  آیندگان هجوم  ه 

در   های    1358مرداد    18رابطه  چریک 
در که  دند  فدائی خلق اعالمیه ای پخش کر

بودند  گف  آن جم"ته  در  تا  اسالمی  هوری 

خبری   مطبوعات  آزادی  از  نه  باشد،  قدرت 
. در این  "خواهد بود و نه از آزادی های دیگر

که بود  تأکید شده  حاکمه   "اعالمیه  هیئت 
را   کردستان  خود  در  دیگری  عام  قتل  برای 

کند می  و آماده  ها  گیری  موضع  این   ."
طرف از  جسورانه  ها  ی  کهاچری  افشاگری 

ود که فرخ نگهدار  خلق در شرایطی بئی فدا

در  و شرکا در رأس سازمان به یغما رفته ما  
شماره   کار  این      1358مرداد    29نشریه 

سم   خلق  فدائی  چریکهای  علیه  گونه 
ا حق نداریم چنین  م"که  پاشی می کردند  

را   هایی  دچار  که  صحنه  بینیم  می 

شویم. اشرف    ..احساسات  مورد  در 
گ از    ابی ارزی  که  فتیم دهقانی  او  گروه 

است موق واقعی  غیر  کنونی    . "عیت 
زیر   به  از  قبل  بود  بهتر  هتاک  فراهانی 

چریکهای   خالقیت  و  جسارت  بردن  سئوال 

سازمان  و  خود  گیری  موضع  خلق،  فدائی 
به  متبوعش   وقایعی  چنین  با  رابطه  در  را 

و  جسارت  متوجه  شاید  تا  آورد  می  خاطر 
  ری ضع گیمو  ات و خالقیت در ابراز چنین نظر

چری  هائی طرف  می از  خلق  فدائی  کهای 
اتهامشد.   "خشک مغزی و او در حالی که 

ای"   فرقه  فدائی  برخوردهای  چریکهای  به 

خلق زده است، نشان می دهد که تا چه 
چنین خود  حد   چرا    از  است.  رنج  در  امری 

طوالنی سالهای  گذشت  از  بعد  او   با  که 
ای"  فرقه  برخوردهای  و  مغزی    "خشک 

نح فرقه  که    بیاورد  یاد  به  دهخوامی  تی 
البته  و  آن  امثال  و  کارگر"  "راه  چون  هائی 

فدائی    سازمانِ  های  چریک  اصطالح  به 

توده حزب  و  با   خلق  چگونه 
انتخابات  اصطالح  به  در  شرکت 

زمان   به آن  اسالمی  جمهوری 
رژیم  این  های  پایه  تحکیم 

در حالی  کردند.  جنایتکار کمک 
خل  فدائی  های  چریک  ق که 

دست  بی  درال  مث سه  ماه و  ی 

نام در    1358 تحت  ای  اعالمیه 
جمهوری"  ریاست  "انتخابات 

: "این گام دیگری است نوشتند
بورژوازی   مواضع  تحکیم  در 

انتخابات   و آن  وابسته در ایران"

تحری  کردند  را  تأکید  و  نمودند  م 
ریاست  انتخابات  در  که شرکت 

ماهیت  به  توجه  با  جمهوری 
به جه  ا توضد خلقی حاکمیت ب

ع سکل  یستم ملکردهای 
و ا تقلب  از  مملو  نتخابات 

عبث    دغلکاری  است. کاری 

زمان  در همان  که  جالب است 
که سازمان های مدعی دفاع از منافع توده  

اسال جمهوری  بساط  در  رقص  به  می  ها 
مشغول بودند، توده ها در مورد "انتخابات"  

رژیم این ُجک را ساخته و می گفتند " تمام  

معجزهپیغمبر دا   ان  مثالً  ای  اند.  شته 
وسی عصایش را تبدیل به مار می کرد و م

حاال   و  کرد  می  زنده  را  مرده  عیسی  یا 
به   اینکه  آن  و  دارد  خمینی هم یک معجزه 

اندازی و "نه" می  رأی  از  صندوق های  لی 

 ن "آری" در می آید. آ
 

معیار  که  است  عیان  همه  بر  دیگر  این 
ا آیا  است.  عمل  تئوری،  همه  درستی  ین 

های فدائی  موفقیت و دست آوردهای چریک
خلق درستی راه آن ها را تائید نمی کند؟  

هم   بهمن  قیام  شکست  از  بعد  که  دیدیم 

انقالب   ادامه  برای  که  بود  تئوری  این  تنها 
دا می  نشان  خلق  راه  فدائی  چریکهای  د. 

در پرتو این تئوری بود که هشدار می دادند  
پایدار  که شبه دموکراسی نیم بند امر وزی 

حتم زود  یا  دیر  و  برمی  نیست  اختناق  ا 

گردد و تاکید داشتند که وظیفه کمونیست  
سازماندهی   انقالب  پیشبرد  برای  ها 

در پیشاپیش   قرار گرفتن  و  توده ها  مسلح 
مسلحانه   تحقق  مبارزات  برای  ها  توده 

البته   خواسته های برحق خویش است؛ و 
اشکا از سایر  که  نبود  معنی  این  به  ل  این 

چریک    اساساً مبارزه دست برداشته شود.  

های فدائی خلق ایران چه در زمان شاه و  
تنها   اسالمی  جمهوری  زمان  در  چه 

تحلیل   با  که  بودند  هایی  کمونیست 
نتای به  ایران  مشخص  اوضاع  از  ج  مشخص 

 زیر رسیده بودند:  

بر   -1 حاکم  اجتماعی  و  اقتصادی  نظام 
یسم  کشور سرمایه داری وابسته به امپریال

این نظام    می باشد و امپریالیسم از طریق
نظام   از  ارگانیک  جزئی  به  را  ایران 

  -2امپریالیستی جهانی تبدیل کرده است.  

نظام حکومت ها در هر شکلی که   این  در 
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دیکتاتوری   شوند،  و  ظاهر  خشن  و  عریان 
شدیداً و وسیعاً قهرآمیزی بر کارگران و توده  

کرد.  های تحت ستم ایران تحمیل خواهند  
حاکم    -3 دیکتاتوری  گاه  جامعه تکیه  در 

توسط   شده  ساخته  ارتش  ایران 

آن می باشد که   امپریالیست ها و ضمائم 
و  کارگران  مبارزات  قهرآمیز  سرکوب  با 

کارگر تشکل  هرگونه  از  و ستمدیدگان  ان 
جلوگیری   ایران  تحت ستم  های  توده  دیگر 

جامعه   از  فوق  شناخت  پرتو  در  کند.  می 
چریک   با  ایران،  ایران  خلق  فدائی  های 

هم    رهنمودهای مسلحانه  "مبارزه  کتاب 

را   مبارزه مسلحانه  تاکتیک"  استراتژی هم 
از سیاهکل آغاز کردند؛    1349بهمن    19در  

فروردین   و در پرتو این تئوری بود که در اواخر
نام  1350 خلق    با  فدائی  های  خود چریک 

کردند مبارزه مسلحانه  را معرفی  ادامه  با   .

و اعتب آمد  دست  به  دوباره  کمونیسم  ار 
و  م شد  خارج  بست  بن  از  ها  توده  بارزه 

جدایی غم انگیز بین روشنفکران انقالبی با  
توده ها به    1356توده ها از بین رفت. سال  

آور روی  انقالبی  سال  مبارزه  و    1357دند 
تشکل   ستم  تحت  های  توده  و  کارگران 

های   چریک  دادند.  سازمان  را  خود  های 

لق ایران از استقبال بسیار وسیع  فدائی خ
توده   و و  کارگران  طرف  از  میلیونی  حمایت 

برخوردار   ایران  های تحت ستم در سراسر 
تابلوی   که  سازمانی  نتیجه  در  گردید. 

د دست  به  را  خلق  فدائی  اشت  چریکهای 
ارتقا  ایران  در  چپ  سازمان  بزرگترین  به 

 یافت.        
       

با توجه به  در آخر این را هم بگویم که  

ر در  ما  هتاک  جناب  با  اینکه  ابطه 
چریکهای   بنیادین  نظرات  و  ها  تحلیل 

"نظرات   که  اند  نوشته  خلق  فدائی 
دوران جنبش   آن  انقالبی  رفقای  همه 

و   دارد"  تعلق  گذشته  آنها  به  از 
ستفاده چندانی برای پاسخگویی به  ا"

انقالبی   جنبش  روی  پیش  مسائل 

توان   نمی  سوسیالیستی  کارگری 
وکر که  د"  اند  کرده  قول    مطرح  به 

این  "مارک بایستی  دیگر  انگلس  و  س 
ها    نظرات موش  جونده  انتقاد  به  را 

دانم سپرد می  الزم  کنم    "  اشاره  اوال  

و    که  مارکس  دانند  نمی  ایشان حتی 
چه  در  چه    انگلس  در  و  ای  رابطه 

نوشته   چند  که  اند  گفته  شرایطی 
ها   موش  جونده  انتقاد  به  را  خود 

معنی    اند. سپرده به  هرگز  سخن  این 
و بی ربط بودن    تآن نظرادور انداختن  

مثال   نظرات  آن   نبوده است.  با شرایط 

از   بیش  انتشار    170امروز  از  سال 
مانیفست می گذرد اما هنور هم بنیان  

ا  تئوریک  درس  های  منبع  برنامه  ین 
است. است    آموزی  صورت  همین  به 

تئوریسین چریکهای  نظرات  های 
خلق و  رف   ، فدائی  پویان  امیرپرویز  قا 

اگر این طور در باره  ه.  مسعود احمدزاد 
توانیم   می  دهیم  نظر  جنبش  یک 

بگوییم که نظرات مارکس و انگلس که  

می    170از    شبی آنها  تدوین  از  سال 
ای به  توجه  با  و  این  گذرد  در  که  ن 

و   تغییر  دچار  داری  سرمایه  فاصله 
داری   بیشمار شده و سرمایه  تحوالت 

آزا رقابت  امپریالیسم  از  مرحله  به  د 
پا پس  مسائل  رسیده،  سخگوی 

نمی   کارگر  طبقه  سوسیالیستی 

و  باشد.   محتوا  درک  با  تنها  که  حالی  در 
بنیان نظرات مارکس و انگلس می توان در  

ه شرایط دلخواه  جهت تغییر شرایط کنونی ب
 گام برداشت.یعنی سوسیالیسم 

 

با  که  کسانی  ادعاهای  نباید  بنابراین 
و یا نظرات خالق  مارکسیسم    گذشت زمان

خلق    مارکسیستی فدائی  را  چریکهای 
جدی   را  زنند  می  جا  گذشته  به  متعلق 

چنین  پس    .گرفت جای  به  فراهانی  آقای 
بادی   آسیاب  بهتر است به همان  افاضاتی 

مشغول  بر    خود  پا  که  همین  چون  شوند. 

"انتقاد   از  بگذارند  عینی  واقعیت  زمین 
 د داشت. جونده موش ها" گریزی نخواهن

 
 1401د خردا  -مراد تبریزی

 ....  درسی نمبه پایان سوخته   یهابا کتاب  ماجرا هرگز

 17از صفحه  
 
 

17)   Ximénez de Cisneros     کاردینالهای کلیسال از  یکی   نام 

از سیاستم پک اسکاتولی این کشور  انیا و همزمان یکی  که داران 
 کرد. زندگی می 1517و  1436در خالل سالهای  

18) Isabella I 
 ام ملکه قدرتمند اسپانیا در قرن پانزدهم. ن

1۹) Filip III 
 . 1621و  1598در خالل سالهای   و پرتغال ام پادشاه اسپانیان

20) Damián Fonseca 

از  و  نگار  اریخت الهای که در خالل س  استبداد دولتی   ل عوامیکی 
 . کردزندگی میانیا در اسپ 1640و  1573

21) Holocausto 
برای  سوزی" است و  اژه یونانی "هولوکاست" به معنای "همهو

یهودیان،   از جمله  ها، کمونیستها،  کولیکشتار جمعی بسیاری 

 رود.گرایان و بسیاری دیگر به کار میهمجنس سوسیالیستها، 
22)  Bibliocaust 

هماژهو که  م  وزنای  به  و  شده  ساخته  "هولوکاست"  عنای  با 
 باشد. کتابسوزان" می"

23) Bebelplatz 
 

24) William Faulkner 

رمانویسنده  ن سالهای چیرهنویس  و  بین  که  آمریکائی  دست 
برنده جایزه نوبل    1949و در سال    کرد زندگی می  1962و    1897

شد  ازادبیات  ا مشه  ثارآ  .  "می  وور  از  گتوان  برای یک  سرخ    ل 
هیاهو"،   و  "خشم  "ایشالوم،  امیلی"،  و  موسی"  ای  برخیز 

 . برد مایشالوم!" نا

 
 : نادر ثانی فارسیبه از سوئدی  برگردان 

 

 ! به یاد شهدای سوم خرداد 
دهای  ایران با نبرخلق    ییفدا  یها کی چر  1350ر سوم خرداد  د

دشمنانجانانه   دردر    مردم  با  خروش    یایتهران  به  را  خلق 
    وردند.آ

توده  ن یا  در  دیگر  مردم    ی هاروز  مبارزه   هدشا  ناباورانهبار 
جوانان ب  ی مسلحانه  که  ن  یترس  چی ه  یشدند    ی روهایاز 

در همه جا موجب رعب و وحشت که حضورشان    م یمسلح رژ
  یر یو به درگ  ستادهی ا  با رشادت تمام در مقابل آنان  ندمردم بود

 ، از درگیریهای این روز  ییکجریان  در    مسلحانه با آنها پرداختند.

و   نژاد  صادقی  اسکندر  همراه    چندرفیق  مامورین  رفیق  با  او 
دژخیم شاه آتش    روبرو شدند.  ساواک  پناه    ، رفیق اسکندردر 

رفیق اسکندر   و  از مهلکه شدند  گریز  به  رفقا موفق  از  تن  دو 
 قهرمانانه جان باخت. رانجام سصادقی نژاد 

 انیر پرویز پوی ام رفقادر یک درگیری حماسی دیگر در این تاریخ، 

ت  یحال  در  یرینذ رویپ  هللا  رحمت  و خانه  توسط    شانیمیکه 
در آمده بود با مقاومت   یمزدوران مسلح شاه به محاصره نظام

خو متهورانه  نمسلحانه  عجز  برا   م یرژ  ی روهاید    ی شاه 
د  یریدستگ  چرزنده  ا  ک یو  مردم  مقابل  در  را  به   ران یمسلح 

آگذاشت  ش ی نما پیام  و  زند  و  کارگران  رهایی   حمتکشانور 
درگیری،   این  جریان  در  کنار   سرانجامشدند.  در  پويان  رفیق 

نابرابر پس از   یدر جنگ  یریهمرزم و همسنگرش رفیق پیرونذ

زنده_باد_کمونیسم"  "  ادیبا فر  می ها مبارزه با مزدوران رژساعت
افتخار آمیزشان خاتمه دادند؛ تا    ی گلوله خود به زندگ  نیآخر  با

دستگ زنده  از  را  برا کردن  ریدشمن   یات اطالع  افتیدر   یشان 
 ند. بگذار  مناکا

 

 و راهشان پر رهرو باد!  یگرام يادشان 
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 شاهد  ما  که  است  دهه  دو  به  نزدیک
  معلمان   دار  ادامه   مبارزات  و  اعتراضات

  رسیدن   برای  ایران  سراسر  در  کش   زحمت
 .هستیم شانحق بر مطالبات به

 

  اخیر  های  ماه  تجمعات   و   اعتراضات  ادامه  در
  در   بازنشسته،  و  شاغل  فرهنگیان  معلمان،

  این 1401 اردیبهشت  اول  پنچشنبه  روز
  در   جامعه  فرهنگی  زحمتکش   و  آگاه  قشر

  نامه   آئین   به  اعتراض  در  کشور  سراسر
  خواستار   معلمان،  بندی  رتبه  ناقص

  بازنشستگان،   حقوق   سازی   همسان

  آموزش   اساسی،  قانون 30 اصل  اجرای
  و   متداوم  سرکوب  به  دادن  پایان   و  رایگان

 .شدند  سیستماتیک
 

  بیش  رد  ت تجمعا  و  ضاتاعترا  این 

  سنندج،   شیراز،  جمله  از  شهر 40 از
  کرمانشاه،   زنجان،  تهران،  اهواز،  مشهد،

  دیگر  شهرهای  و  کامیاران  رشت،  یزد،
  برگزاری   اعالم  با  زمان   هم   گردید.   برگزار

  شده   منتشر  های  فیلم   معلمان،  تجمعات
  جو   از  حاکی  اجتماعی  های  شبکه  در

  جمله  از  و  تجمع  مراکز  در   امنیتی  شدید

 تهران  شهر  پرورش   و  آموزش  تزار و  محل
 .باشد می

 
  های   شبکه  در   که  هائی   فیلم  از  یکی   در

  جو   از  معلمین   از  یکی  شد  پخش   اجتماعی

 تهران  در  فردوسی  میدان  حوالی  امنیتی
  فردوسی   میدان  "از   گوید:  می   و   داده  اطالع

  لباس   نیروهای  قرنی،  خیابان  انتهای  تا
  کرده  جادای   امنیتی  فضای  گارد،  و  شخصی 

  قبلی،   قرار  طبق  معلمان،  تجمع  مانع  و  ندا

 ."شوند  می  پرورش و آموزش وزارت جلوی
  محل   همین   با   رابطه  در  نیز  دیگری  معلم

  که   است  شدید  امنیتی  "جو  گوید:  می
  می   کنی،  برداری   فیلم  گذارن  نمی

  ادامه   در  و  بگیرن".  ازم  رو  دوربین   خواستن 
  و ر  دوربین   خیابان  دیگر  طرف  گوید"در   می

  اینجا".   وایستین  یگن،م  و   گیرن  می

  از   یکی   ویدئویی  پیام  یک  در  همچنین 
  و   آموزش  وزارت  مقابل   در   زن  معلمان

  امنیتی   جو  به  اشاره  با  تهران  شهر  پرورش
  گوید:  می  چنین   برتجمعات   حاکم   ینظام  و

  برای   تهران  معلمین  1401 اردیبهشت  "اول

  خانه   وزارت  درب   تجمع  برای  دادخواهی،
 نیروهای  از  ی ثیر ک  انبوه  با  و  شدن  جمع

  می   دقیقا  که  شدن  روبرو  نظامی  و  امنیتی 
  هیچگونه  که  شده   اکید  دستور  امروز  گفتن،

  در   باشه.  نباید  خونه  وزارت  دم  تجمعی
  میگه   رژیم  مزدور  یک  صدای  هلحظ  همین 

  ادامه  در زن  معلم  و  کن(" اش تموم  سریع)

  ترسی،   می  چی   از  محترم   "وزیر   گوید:  می
  معلم   هد،خوا  می  ادخواهید  فقط  معلم

 .بکشید" خجالت خواهد، می شو  حق فقط
  امنیتی   شدید   جو  این  که  پیداست   گفته  نا

  در   تنها  معلمین   بازداشت  و  دستگیری   و

  گزارشات   اساس  بر  و  است   نبوده   تهران
  به   نیز  دیگر  شهرهای  در  شده  منتشر

 و  نشده  داده  تجمع  امکان  معترض  معلمین 
 .اند شده دستگیر آنها از تعدادی

 

  فرهنگیان  و   معلمان  رهای شعا  از 
  توان  می   اعتراضات  این  در   بازنشسته 

  رفع  برای   -خیز  پا  به  "معلم   به
  گردد"   باید  آزاد  زندانی  تبعیض"،"معلم 

  حق -سالمت  منزلت،  معیشت،  ،"
  وزیر   -ما  ننگ  ما،  ماست"،"ننگ  مسلم

  ادامه   راهت  زندانی   "معلم  "،  ما  الدنگ 

  اتحاد"،   اتحاد،  گرـکار  "معلم،  دارد"،
  آموزان  دانش  حق  رایگان  صیل"تح

  معلمین   کرد.   و...اشاره   است"
  وسیع   انعکاس   به   توجه  با   همچنین 

  باقر   محمد  داماد   و  دختر  همسر،  سفر

  ارتجاعی   لس مج   رئیس   قالیباف، 
  خرید   و  ترکیه  به  اسالمی  جمهوری

  فریاد   اشان،  کودک  برای  سیسمونی
  -بشه  کم   سیسمونی   یک  زدند"می

  زات بارم   در  میشه".  حل  ما  لمشک
  شعارهای   شاهد   همچنین  معلمین

  قالیباف،   "رئیسی،  همچون   رادیکالی

  فرهنگیان جنبش  است   پیام  آخرین   این 
  -کارگر  معلم،   "   است"،   قیام   آماده 

  راهت   سیاسی   زندانی   اتحاد"،"   د، اتحا
  از  حاکی   همگی  که   بودیم   دارد"  ادامه 

  در   که   است   باالیی   مبارزاتی   پتانسیل

  و   ستا   نهفته  معلمین  اضاتاعتر
  مرگ  ناقوس  که  دهد  می  نشان 

  در   صدا   به  کشور  بر   حاکم  مزدوران
 است.  آمده 

 

  مهمی   مسائل  از  یکی  شرایطی،  چنین   در
 آگاهانه  دبای  معلمان،   جاری  مبارزات  در  که

  افراد،   از  برخی  نفوذ  کرد،  برخورد  آن  با
  طلب  اصالح و  سازشکار   نیروهای و  تفکرات

  تمام   که  باشد  یم  معلمان  صفوف  در
  از   که  است  آن  شانتالش  و  سعی

  جلوگیری   معلمین   مبارزات  شدن  رادیکالیزه

  زحمت   معلمان  که  شرایطی  در  آنهم  کنند.
 شاناستخوان  به  کارد  دیگر  شریف   و  کش 

  جمهوری   فاسد  و  دزد  رژیم  و  یدهرس
  به   واقعی  توجه  هیچ  کنون  تا  اسالمی

 داده  نشان  عمل  در  و  نکرده  آنها  مطالبات

 آن  ذاتی  که  وب سرک  و  زور  زبان  با  جز  که
  سخن  به  قادر  دیگری  زبان   با  باشد   می

  هم   دلیل   همین   به   نیست.  مردم  با  گفتن 
  دستگیری   به  مبادرت   تجمعی   هر  در

  از   برخی  کند.  می  معلمین   از  تعدادی
  وزارت   تهدیدهای  به  توجه  با  معلمین 

  از   معلمین   اعتراضات  کوشند  می  اطالعات

  تعیین  سالمیا  جمهوری  که  چهارچوبی
  تئوری   به  آنها  مثالا   نشود.  ارجخ  کرده

 مبارزات  بعضاً   و  کرده  مبادرت  پردازی
  شورش"   نه"  .  "جنبش"  را  معلمین 

  شورش   که  گوئی   کنند.  می  نامگذاری

 نیست!  برحق  موجود  ستم  و  ظلم  برعلیه
  در   که  تجمعاتی  از   یکی  در  نمونه   برای

 عزیز  نام  به  معلمی  گردید  برگزار  رشت
  جنبش   اب  ششور   تفاوت  باره   در  زاده   قاسم

  نوشته   در  را  نظرات  همین   و  گفته  سخن 

  نیز   جنبش«  تا  »ازخیزش  عنوان  تحت  ای
  این  در  است.   کرده  یح رتش

 همرحل  مبارزاتی،  امری  ها"،"جنبش  تفکر
  نامیده  گری  مطالبه  در  استمرار  و  مرحله  به

  بی   ،  ناگهانی  ها""شورش  و  شود   می
  خوانده  هدف  بی   و   انداز  چشم   بدون   سر،

  نوشته   انتهای  در  که  نیمبی  می  شوند.   می

  می   گفته   چنین   جنبش"   تا  خیزش  "از
  مطالبه   در  استمرار  که   است  "امید  شود:

  و   مسالمت  پایه   بر  که  مقاومت  و  گری
  در   همچنان  است   آموزگارانه  گری  مطالبه

  چراغ   معلمان  اعتراضی  جنبش  ادامه

  مسلماً   دارد".  نگاه  فروزان  را  اعتراضات
  به  خوبی  هب ه زاد قاسم   عزیز چون  معلمانی

  کشور   معلمان  معیشتی  و  کار  بد  شرایط
  معلمان   از  بسیاری  که  میدانند  و  اندواقف

  ها،   تهدید  از  ترس   هیچگونه  بدون  دیگر
  دست   زندان،  و  ها  گیریدست  ها،  بازداشت

  اعتراضی   تجمعات  و  جدی  ای  مبارزه  به

  اصالح   که  است  مبنا  همین   بر  اتفاقاً   اند.زده
  از   گان دیدستم  جنبش  میان   در   نطلبا

 اقشار  و  معلمین   مردم،   های  توده  شورش
 حرکت  و  دارند  هراس  جامعه  تهیدست

  مسالمت  قانونی،  چارچوب  در  را  خود  های

  های  موعظه  و  گری  مطالبه  استمرار  آمیز،
  به   تا  کنند  می  محدود  غیره  و  مدنی  حقوق

  شورشی   که  کنند  ثابت   رژیم   سران
 نیستند. 

 

  توده   زمان  هر   که  است   این  حقیقت  
  بدلیل   رسیده  لب  به   جان  ایه

  و   خشم   و  کشی  حق   و  گرسنگی 
  مبارزات   با  موجود،  وضع   از   نفرت

  ها   خیابان  به   خود   آمیز  قهر   و   دلیرانه
  از   ام انتق   درست   حس  و   آیند  می 

  می   باعث   مردم  قاتلین   و  استثمارگران

  وابسته   داری  سرمایه   نظام  که   شود
  روبرو   نابودی  واقعی  خطر  با  حاکم

  اسالمی   وریجمه  منفور  رژیم  گردد،
  و   قلع   و   کشتار   به   شروع   محابا   بی 

  در   کند.   می   انقالبی  و  مبارز   مردم   قمع

  غیر   و  حکومتی   طلبان   اصالح  میان   این
  بیرون   خود   های   النه  از  هم  حکومتی

  خشونت،   عدم  های   موعظه   با   و   آمده 
  یا   قانونی  مبارزه  شورش،  عدم

  کردن  منحرف  در  سعی  آمیز   مسالمت
  می   ی موم ع   افکار   و   مبارزات   این 

  مبارزات   بردن  راهه  بی  به  که  چرا  نمایند،

  و   طلبان  اصالح  وظایف   از   جزیی   ها  توده
  محسوب   طلبانه  اصالح  تفکرات  با  افرادی

  بد  تفکر این  بیشتر شناخت برای شود. می
  عضو   حبیبی،   محمد   صوتی  فایل  به  نیست 

  کنیم.   اشاره  نیز  معلمان  صنفی  کانون

 در باره نقش اصالح طلبان در مبارزات معلمین
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  دقیقه  15 صوتی  ایلف  یک  در   نامبرده
  آن  از  هایی   قسمت   به   اینجا  در   که  ،ای

  گوید:   می   چنین   کنیم   می   اشاره 
  پائین   طبقات  از   عمدتا  آبان  "زندانیان 

  محل   درصد  80 از   بیش  بودند،  جامعه 

  تهران  های  حاشیه  اشان   سکونت
  پرند،   ورامین،   شهر،   اسالم   مانند   بوده 

  اساسا   غیره،  و   رودهن 
  به   نداشتند  سکونتی  محل

  تانشهرس  از   کارگر  وانعن
  کارتن   اند،   آمده   تهران  به   ها

  خواب   خیابان   یا  خواب

  زیر   درصد ۶0 از  بیش  بودند، 
  سیاسی   اصال   بودند،   دیپلم 

 درصد 30 از   بیش  نبودند،
  مخدر   مواد   سرقت،   جرایم 

 داشتند"  اشرار  سابقه  یا

  به   آنکه  بدون   برده  نام
  وضع   چنین   واقعی  مسببین

  ددمنش   رژیم   که  دردناک 
  می   اسالمی  ری جمهو

  فقر،   از   جهنمی  که  باشد 
  هزاران  و  بیکاری   رنج،   و  درد 

  را   دیگر   مشکالت   و   مصائب

  وجود   به   محرومان   این  برای 
  به   را  آنها   سپس کند،  ای  اشاره  آورده،

  لومپن   ، ۹8  آبان  خیزش   دانیانزن  عنوان
  خاتمه   در  و  کند  می  خطاب   پرولتاریا

  این  شدت  به   که  دهد  می  هشدار

  بوسیله  شدن   جبسی  قابلیت   طبقه 
  و   افراطی  ناسیونالیستی  های   اهدیدگ

  با   حبیبی  محمد  دارد.   را   فاشیستی
  و   کارگران   مستقیما    ها  گوئی   یاوه  این 

  مارکسیست   نیروهای  و  زحمتکشان

  داد.   قرار  حمله  مورد  را   آنها  پشتیبان
  به  جان  های  توده   ۹8  جنبش   در   آخر

  و   ستم   مرکز  چندین  رسیده   لب 
  بودند   داده  ر قرا   حمله  مورد  را  سرکوب

  استثمار   مراکز  این  ها،   بانک  لهجم   از   و
  بودند   کشیده  آتش   به  را  داران   سرمایه

  نبود   آیند   خوش  معلم   آقا   این  برای   که

 نیست.  و
 

  معلم   یبیحب  محمد  سخنان  این   به  البته
 که  شد  بسیاری  های  واکنش   طلب  اصالح

  می   بسنده  آن  نمونه  یک  به  فقط  اینجا  در

  بود،   آور  شرم  واقعا  ها  حرف  "این   کنیم:
 وقاحت  و  صراحت  این   با  رژیم  سران   یحت

  بر  مرگ   ندادن.  نظر  آبان   معترضین  مورد   در
  ظلم   مقابل   در  که  نشین  باال  روشنفکر  اون

  نشینی   حاشیه  آن  بر  درود  و  کرده  سکوت
 کرده".  مردمش  منافع  فدای رو خودش که

 

  به  فوق  طلبانه  اصالح  اظهارات   به  نگاهی 
  می  که  نهائیآ   که  دهد  می  نشان  روشنی

  ای  محدوده  در را معلمین اعتراضات  داهنخو

  به   سازند   محبوس  کرده   تعیین   رژیم  که
  بساط  به  آتش   آبان  قیام  در   که  رنجدیگانی 

  می   چگونه  زدند  حاکم  دیکتاتوری
  ، 98 آبان  قیام  که  است   این  واقعیت .رندنگ

 جوانان  قیام  برهنگان،  پا  و  گرسنگان  قیام

  قیام   برد،ن  های  صحنه  در  آگاه  و  مبارز
  و   مبارز  زنان  قیام  کشان،  زحمت  و  رانکارگ

  بود.   ایران  سراسر  در  ها  توده  قیام  و  دلیر
 و  دلیرانه  مبارزات  با 98 آبان  کنندگان  قیام

 و  کار  جنایت  ژیم ر  سرنگونی  برای  قهرآمیز،

  خاستند.   پا  به   اسالمی   جمهوری  فاسد
  بود  حدی  به  مبارزات  این   گسترش  و  ابعاد

  حسال  با  شد   مجبور   م حاک  دیکتاتوری  که
  میدان   به  تانک  و  کوپتر  هلی  سنگین،  های

  مانند  شهرها  از   بعضی   در   چنانچه  بیاید،
  کنترل   مدتی   برای  مردم   شیراز،   و  بوکان

 را  رژیم  جانیان  و  گرفتند  دست  به  را  شهرها

 مراکز  به  مردم  و  کردند  فرار  به   مجبور
  مردم  این   کردند.  حمله  ستم  و  سرکوب

  هی آگا  نازل  حد   امیدنن  لمپن   را  بپاخاسته
  نامیدن   لمپن   با  که  رساند  می  را  کسانی

 معرفی  آگاه  را  خود  زخمتکشان  و  کارگران

  نیستند  متوجه  اساسا حالیکه در  کنند. می
 و  فقر  با  میاسال   جمهوری  که  جهنمی  که

  مصائب   هزاران  و  بیکاری  رنج،  و  درد  فالکت،
  استخوان   به  کارد   آورد،  ببار   دیگر  مشکالت  و

  خیزش   به  را  آنان  و  رسانده   زحمتکشان

 و  فساد  جرثومه  این   گونیسرن  جهت
  زنده   " آبان"  آری   است.  ندهاکش  تباهی

  رژیم   سرنگونی   تا  و  است
  شعاری   این   و  دارد  ادامه

  دیوار   در  بر  امروز  تا  که  است
  است.   بسته  نقش   شهرها

  مادران   های  حرف  هنوز

  مقابل   در  آبان  داغدیده
  اصالح  محمدی  نرگش   سخنان

  مادران   این   از  که  طلب
  سر  از را انتقام فکر تا تواسخ

  جامعه  در  کنند  دور  به  خود

  کردند   کیدتأ  آنها  است.  جاری
  راهی  همان  راهشان  که

  رفتند   هایشان  بچه  که  است
  تواند  یم  که  چیزی  تنها  و

  کند   آرام   را  آنها  داغدار  قلب
  مرگ  مسبین   از  انتقام

 باشد.   می فرزندانشان

   
  که   همانطور  که  کرد  تاکید  باید  خاتمه  در

 و  اعتراضات   در   ایران   مردم   مبارز   های   دهتو
  بر   "مرگ  زنند  می   فریاد  مبارزاتشان

  اصول   طلب،  "اصالح  اسالمی"،  جمهوری

  ه هیچگون  جای  ماجرا"،   تمومه  دیگه   -گرا
 یک  تنها  که  ندارد  وجود  تردیدی  و  شک

  بنیادی   دگرگونی  یک  و  اجتماعی   انقالب
  را  حاکم  وابسته  نظام  تواند  می  که  است

  و   آزادی  کار،  نان،  و  هاختس  سرنگون

  ستم   تحت   مردم   همه  برای  را  استقالل
  ارمغان   به  مبارز  معلمین   لهجم  از  کشورمان

 .بیاورد
 

  گوادولوپ ماحصل   اسالمی، جمهوری 
 باد!   مرگت باد!  ننگت 

  امپریالیسم  به وابسته رژیم  باد  نابود

 اسالمی  جمهوری 
  نیروهای همه اتحاد باد   قرار بر

   ای ه خلق تمام  و انقالبی 
 ! ایران ستم   تحت

 نوروزی  اکبر

 1401 اردیبهشت
 

 

 

 ! بود یمیل صمو عم شهیاند وندیکه در پ یدهقان  بهروز یگرام  ادیبه 

 ( یدهقان  اشرف  قیرف)

  بود که   جانی آذربان بر کف در  جا  ستیکمون   ونیاز انقالب  یگروه  یسازمانده اصل  او

رفقا با  و    ی همراه  و  مشهد  چرمازندران  وجود    ییفدا  ی هاکی تهران،  به  را  خلق 
مقام    قیرف  آوردند. در  روزها  ییفدا  کیچر  کیبهروز  در  ارد  یخلق    بهشت یآخر 

_شاه از قبل  م یرژمسلح    یروهاین  که محل قرارش لو رفته بود و  ی طیدر شرا   1350
دشمن قرار    یروهایاصره نآنجا مستقر شده بودند، در محدر    یو  یر یدستگ  یبرا

 گرفت.
تمام اسلحه کش  یو در جر  دیبا شجاعت  قهرمانانه  اگر چه    ن یا   انیو  نابرابر  نبرد 

ل به اسارت دشمن در  سازد اما در همان مح   یمزدوران را زخماز    یکیتوانست  

چند  مقاومت  آمد.  مدت  به  بهروز  جانانه  و  متوال  ن ی شجاعانه  ز   یروز    ریدر 
  طیدر شرا  یساواک و شهربانمزدوران    زیقساوت آم  اریبسو    انهیوحش  یهاشکنجه

ها  آن شکنجه  ر یخرداد و در ز  9در    ی که به شهادت قهرمانانه و  50خاص بهار سال  
  مان یگران و اشکنجه  بهمقاومت در برخورد    سمبلرا به    ید، بهروز دهقانمنجر ش 

 باد!   یگرام  شاد ی                       ست.کرده ا لی تبد  یستی کمون یهابه آرمان
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گذشته، نور   ها در کتاب  اندن سوز 

 اندازد یبر بحث امروز م  یاکنندهنگران 
بخش فرهنگی     شده درمنتشر

در   (2)بالدت" روزنامه عصر "آفتون 
 سوئد 

  7)برابر با   2022 لی آور  27چهارشنبه 

 ( 1401ماه اردیبهشت
گروه1989سال    در ان مسلماناز    ی، 

آ  ی برا  ایتانیبر رمان    ی طانی ش  اتی سوزاندن 
رشد  تعداد  (  3)   یسلمان  آمدند.  هم  گرد 

ستوننویسانسرمقاله و   سانینو، 

آنکه    یسوئد   استمدارانیس از  زمان  در 
آزاد   یسوز کتاب مهم  موضوع  عنوان    ی به 

مقا  انیب در  کردند،  تعداد  با    سهی دفاع 
برا   یکسان اکنون  دموکرات  یکه    کی حق 

قرآن    یبرا (  4) ودان  پال  وس راسم سوزاندن 
 .بود  کمترکنند، یاستدالل م

 

دال  یکی کتاب    لیاز  شوق  و  شور  فقدان 
است  آن  در   سوزاندن ممکن  دلیلی  زمان 

وونگات  وبوده باشد. ک  یخیتار پس  (  5)رت 
و  از   آموزش  محلی  مراکز  از  یکی  آنکه 

  1973در سال    یشمال  یداکوتاپرورش در  

رمان زدن  آتش  به  "  اقدام  خانه  سالخاو، 
"کتاب  نمود "  5شماره   برانوشت:    ی ها 

دال  آزادانسانهای   مقدس    یخوب  لیبه 
علیه   ".هستند  "بر  کرد:  اضافه  او 

و   هستند  متنفر  کتابها  از  که  کشورهایی 
 سوزانند بجنگیم." آنها را می

 

دوم اشاره    یبه جنگ جهان در اینجا    وونگات
جنگنکمی او  که    ید،    ک ی  مثابهبه  برای 

نا  یجنگ  ریاس کار  اردوگاه  در    زیها،در 
  شده   گرفتهاز آن  که نام رمان    یکشتارگاه

  ی هاکه نماد تالش  هاکتاب  انو به آتش سوز 

پاک  "قلمرو    جادی ا  ی برا  تلریه   میرژ هزاره 
  ان یپافارغ از عناصری "غیرآلمانی"  ،  " ییایآر

 .افتی
 

سال    در انجمن  1933بهار  نازیستی  ، 

برار  کارزاری آلمان    انیدانشجو   ی ا 
ا(  6)"  یساز خالص"  ای"  ی "پاکساز ز  کشور 

اند  یآلمانغیرفرهنگ     ی آلمانغیر  شهی و 

در   که  کرد  با   هم  ماه  10روز  آغاز 

  34در  کتابها    یفاتیتشر  اندنسوزآتش 
.  دی نقطه در سراسر کشور به اوج خود رس

حمایت  در   جریان  مسلحانه پناه  این  ،  از 
ت  ییهاکتاب   ان، یهودی  وسط که 

و    هاستیکمون   ،هاستی آنارش

بود  هاستی سکسولوژ شده  به  ندنوشته   ،
 .ندشده میختی رو در آتش   هشدجلو برده 

 
که اثر  ،یا رسانه  پوشش  را  مراسم    ی  این 

بود، آورده  وجود  جا   تیتقو  به  در چند  کرد. 

وسیله  انیجر به  ف  ویراد   رخدادها  و    لمیو 
نفر    هزار  40  ن، ی . در برلندمجله گزارش شد 

تا گرد آمده بودند    (7" )پالتز"اوپرن  میدان  در
ا در    ش ی نما  ن ی شاهد  گوبلز  جوزف  باشند. 

بر    جا ایراد کرد، که در آن   ینی آتش  یسخنران
نماد وکرد  دیتأک  سوزانکتاب  ن یقدرت   ه 

ر":  گفت پا  یهودی  یوشنفکرزمان    ان یبه 

آشغال  دهی رس خاکستر  از    ی هااست. 
پ   گذشته  یفکر   ی روین  نماییروزیارباب 

 .دیآ یم دی " پدد یجد اتیح
 

)بلورین"شب    در سال    (8"    1938در 

انج "تاناخ"   نمادین سوزاندن   در    ،یعبر   لی ، 
برل  ن ی چند در    ن، ی و  ن،یشچ   ن،ی مکان، 

اشتوتگارت  جا(9) کلن  و  درسدن،    گاه ی، 
فرانکفورت،  افتی  یابرجسته در    ان یهودی. 

که  مجبور   مقدس  خودشان  شدند  متون 
آنکهرا  خود   انداخته    برای  آتش  ،    شونددر 

 . نمایند  سوزان حملکان آتش مبه 

 
ایالت  (  10)رث  فوشهر    در   ، (11)  ایباواردر 

هورست  "  سرود  را ناچار کردند که  انیهودی
خاخام  (  12)  " وسل و  بخوانند  را  را  شهر 

کردند "نبرد  مجبور  کتاب  هیتلرمن  که  را    " 

آنکه از  رو  یطومارها  پیش  بر    ی تورات 
  بهو    هگذاشته شد   دانیدر وسط م  یا لهیم

ک تطهبخواند  شودشیده  آتش  حمام    ری. 
که با    یا با کتابها و سپس با افرادآتش ابتد 

 .افتییآنها ارتباط داشتند ادامه م

 
کتاب  از  روشن  میان  سوزان  پیوندی    خ ی تاراز 

جیم  ی زیستیهودی استفان    ی گذرد. 

خاطرنشان مشهور   مورخ  ، (13)  لد یتفیو  ،
است »مکرده   انیهودی  سرکوببه    لی: 

هتک حرمت، و آتش زدن    سرزنش،اغلب با  
کردند و  یمطالعه م  انیودهیکه    ییهاکتاب

ب   شانیبرا بودند،  قائل  شد.  یم  انیارزش 

آن مقدس  متون  زدن    ی برا  یراه  هاآتش 
بود    یکسان  ی و نابود  یکنشهی در ر  عیتسر

 « .خواندندیمتون را م  ن یکه ا
 

نها  یسوز آتش  هدف  هرگز  نبود.    ییکتاب 
  ی سندگانیاز نو  ی کی  ،( 14)   نهیها  شینریها

ناس در  هستیالیسوسونالیکه  را  آثارش  ا 

 آتش انداختند، نوشت:
جا شیپ  ک یفقط    ن ی»ا  بود.    یی درآمد 

کتاب مکه  را    ادامه در    د،ن سوزانیها 
 « .دنسوزانیم   زی مردم را ن

 

آتش   نه یها  مشهور   ی هاقولنقل   ی سوزبه 
نم  ییهاکتاب طول   کندیاشاره  در  که 

  اند بوده  یهودی د  ض  مالت ح از    یبخش  خیتار
را    ای حمالتی  اند،  کرده  ین یبش ی پچنین 

آتش  به  و   یخ ی تار  انسوزبلکه  قرآن 
نو  ی هاکتاب  ان سوزآتش    سندگان یآثار 

تراژد  دارد.  اشاره    " ورصمنلا"  یمسلمان 

به    1823سال  ر  دکه  (  15) هاینه  توسط 
درآمد ادامهدر    نگارش  براصل  تصرف    ای 

( سال    (16گرانادا    طتوس که  بود    1492در 
  ت یخص. ش به زانو درآمد  یحی مس  ونیبیصل

قرآن    یسوزدر مورد آتش  این کتاب   یاصل

عام   مالء    د یعقا  ش یتفتدستگاه  توسط  در 
م از    کند،یصحبت  یکی  اینجا  در  و 

داستان،تیشخص    دردمندی با    ، حسن   های 
مسلمانان    نی خون  یپاکساز  ،بسیار

قرآن  ایاسپان سوزاندن  که  چیزی  از ،  پیام 

 . کندیم   ینیبش ی پدارد، را دن آن آم
 

ِد  "خ نالیکارد )منس  ،  (17سیسنروس" 
که   روحانی  فردی   ملکه(  18)  زابال یاپدر 

بود، سال    اسپانیا  رهبر  قام  مبه    1499در 
عقاید   تفتیش  منصوب  دستگاه  گرانادا  در 

ماه  ، چند  1492سال    لیدر اوا   ت یهودیشد.  

گرانادا   مسلمانان  که  آن  از  کسب  پس  با 
سن وعده   شرط  حفظ  به  و  خود  آداب  و  ن 

دستگقبول   حکومتی  اقتدار  اه 
رایهاسالح زم    شان  ،  گذاشتند   ن ی به 

در این زمان بود که  .  ممنوع اعالم شده بود

ِد سیسنروس را    خمنس  حضور مسلمانان 
وکننده  آلوده کرده    ی پاکساز  یبرا   اعالم 

را   ن،ی زم قرآن  همگ  ،هزاران    ی که 
شه  یس نودست بازار  در  آبودند،  به  تش  ر 

 .دیکش
 

شد که    ییاه امیمنجر به ق  انسوز این کتاب

درست  .  گردیدندمواجه    ی شدیدبا سرکوب
داشتند    ان،یهود ی  مانند حق  مسلمانان 

کنند   دهند،    رییتغیا  که  انتخاب  یا مذهب 
کنند   زبان  .  رند یبم  ایو  مهاجرت  به  صحبت 

ادب  ،یعرب جشن    ،یاسالم  اتیداشتن 

اع پوشاسالمی  ادیگرفتن  لباس    دنی، 
حمام  یمسلمان پی،  در  پی  در    کردن  و 

سرکشیشدن  مانع    اماکن   یبرخ های  از 
ب وسیله مقامات  درب    ه  داشتن  نگه  بسته 

 .ها ممنوع بودخانه

 

 : 1لگارد  اسیمات 

 !د سرینمبه پایان سوخته  یها با کتاب ماجرا هرگز
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مقامات را برطرف نکرد.    یاقدامات نگران  ن یا
که   بود  آن  خود  توان  میچگونه  پرسش  از 

برابر مسلمانان ظاهر مسلمان  در  در  که  ی 
ب در  اما  آننبودند  بودنداطن  محافظت    گونه 

سال    ؟کرد ف1609در  ،  (19)  سوم  پ یل ی، 

  نی سرزمکه  گرفت    میتصم  پادشاه اسپانیا،
کند. صدها هزار   پاک  تمام مسلمانان  از  را 

"پ با  در  یمسلمان  نهیشینفر  که   کارزاری" 
دام بازپ(20)  فونسکا  انیتوسط    رس ، 

زمان،   آن  در  انداخته شدبرجسته  راه  ه  به 
ر  یبرابود   رانده  دا  خ  تیضاجلب  کشور  از 

یا   و  )"هو  به عنوانشده  ویا 21لوکاستو"   )  

 .کشته شدند" آتش جانبه همهان ی"قربان
عنوان    واژه به  زمان  آن  از  هولوکاست 

راندن  و    یکشنسل  یبرا  یر یتعب بیرون 
خود  موطن  از  م  انسانها  شود.  یاستفاده 

بنشانگر  گرانادا   بالقوه  کتاب    ن یارتباط 

هولوکاست، و  وزاندن  س  ن ی ب  مقدس 
)  هاکتاب زاندن  سوو    ( 22)بیبلیوکاست( 

ب )هولوکاست(  انسانها محو    لیتما  ن ی،  به 
فرهنگ   خود  گروه    کیکردن  و  انسانها  از 

 .دباشیم آنان
 

نیب  هاسوزانکتاب چنین  .  ندستی گناه 

دربرگیرنده  نابود    تمایل  حرکاتی    ساختنبه 
هستندناهنجاریی  تمام متون  هایی    ی که 

آنان    از  نشانشوند  یپرده مس آتش    که به
ت  و،  ند دار طول  سوزاندن    خی اردر  به این 

افرادهمچنین   که شامل  ارتباط  ی  با    در 

کشیده  یهاکتاب آتش  قرار    شدهبه 
 . شده است  اند،داشته

 
کارکرد    نکه یا   یبرا   ی هاانسوزکتابهرگز 

  1995در سال    م،یکننرا فراموش    زیستهانا

در  ب یادبودی  ) نای  بر   ( 23"ببلپالتز"  لین  در 
شد. در    دکنندگانی بازد  گشوده  آنجا 

م  ای وشهگ داخل    کنندیتوقف  به  و 
  ی خال  دیسف  یهابا قفسه  یمربع  یاحفره

م حفرهکنندینگاه  م  ای ،    تواند یکه 
برای   کتابی    20جایگاهی  آنجا  هزار  در  که 

سال   باشد.    1933در  شد  در  سوزانده 

هاینه  از  نقل  به  نما  این  کنار  در  تابلویی 
استآمد کتاب  ییجا"  :ه  را که  ها 

 ." انند .....سوزیم
 

در  روف  مع  لسوفی ف(  24)  انایسانتا  جورج

  " عقل  یزندگ"کتاب  در    1905سال  
»کسانسد ی نویم به   ی :  را  گذشته  که 

نم آن  یخاطر  تکرار  به  محکوم  آورند 
جمع حافظه  م  ی هستند«.  توان  یرا 

اما   کرد،  وجودسرکوب  این  خود   ادآوری  با 
آتش شومی   ی هاانسوزکتاباز    یناش  د. 

روشنا بر    ایکنندهنگران  ییگذشته،  را 

پ  تیوضع اندنهای  سوزقرآن  رامون یبحث 
و صداها  پیاپی از  در  که    ییدر سوئد  دفاع 

را  خاستهبر کتاب  کشاندن  آتش  به   اند 
 .افکنده است

 

سال  25)  کنرلفا  امیلیو در  اظهار   1951( 
است"داشت:   نمرده  هرگز    نی ا.  گذشته 

 ".ستی ه نگذشت یحت
 

 : ی برگرداننده نوشتههاپانوشت

 

1) Mattias Gardell 

چپ رشته    گراپرفسور  در  در  ادیان  تاریخ 

اوپساال نیز    دانشگاه  بسیاری  کتابهای  که 
است. درآورده  تحریر  سال    به  در    2009او 

موفق به کسب جایزه لنین که هر سال در 
به   میسوئد  اهدا  چپ  افراد  از  گردد  یکی 

 شد. 

 

2) Aftonbladet 

از روزنامه های عصر سوئد که بخش  یکی  
ا آن  بزرگی  سهام  به  ز  اتحادیه متعلق 

 کارگری سوئد است. 

 

3) Salman Rushdie 

و   نویسنده  رشدی  سلمان 
در  هندییس  ونمقاله که  ـبریتانیائی 

(  1۹47ژوئن    1۹)  132۶فردادماه    28
نخستین رمان او  در بمبئی به دنیا آمد. 

سال   در  چاپ    1۹75"گریموس"  به 

کتابهای دوم و سوم او "شرم"  رسید.  
که در سالهای  شب"  نیمههای  و "بچه

در  به نشر سپرده شد،    1۹83و    1۹81
)از جمله  بسیاری از کشورهای جهان  

و جوایز    ایران( روبرو شده  موفقیت  با 

داد.   اختصاص  خود  به  رمان  بسیار 
که در سال  چهارم او "آیات شیطانی"  

رسید،    1۹88 چاپ  ماه  بهمن  25در  به 
کشتار زندانیان  )چند ماه پس از    13۶7

اسالمی(  سیاس جمهوری  در  با  ی 
آن   در  که  خمینی  قتل  فتوای  فرمان 

بود  سلمان   کرده  صادر  را  رشدی 

پس رشدی به ناچار  . از آن مواجه شد
 کند. مخفیانه زندگی می

 

4) Rasmus Paludan 

تبعیتهای  و سیاستمدار   وکیل دارای  که  ی 

دانمارکی   و  سااست.  سوئدی  در  ال  و 
افراپایه  2017 راستگرای  به  طی  گذار حزب 

شد.   کورش"  "استرام  سال نام  ده  در 
بارها   او  جرمهای گذشته  ارتکاب  دلیل  به 

گوناگون در برابر دادگاه قرار گرفته و محکوم  
  2019به عنوان نمونه در سال  شده است.  

به دلیل پخش ویدئویی که در آن بیان کرده  

د سیاهپوستان  که  هوشیارا بود  کمتر   ی 
روز    14کوم به  از سفیدپوستان هستند مح 

شد.   سال  زندان  در  2020از    دفعات  او 
متعدد در شهرهای گوناگون سوئد اقدام به  

شورشهای  سوزاندن قرآن کرده و بدینگونه  

 مسلمانان را به وجود آورده است.
 

5) Kurt Vonnegut 

کتاب  خاطر  به  که  آمریکایی  نویسنده 

شماره  "سال خانه  و معروف  "5خ  یت 

 است. محبوبیت بسیار کسب کرده 

 

6) Säuberung 

پاکسازی   معنای  به  که  آلمانی  واژه 
 باشد. می

 

7) Opernplatz 

که در مرکز    " Bebelplatz"  میدان  نام سابق
 شهر برلین قرار دارد. 

 

8) Kristallnacht 

یا   بلورین"  های  شیشهشب  " "شب 

شکسته" نامی است که به شب بین نهم  
نوامبر   ماه  دهم  اطالق    1938سال  و 

شب  شود.  می این  از  در  بسیاری 
آلمانی  استر رهبری  های  و  دستور  به 

نازی یهودیکشور  ن  یا   حزب  بهانه  بودن  به 

عامل سوءقصد به منشی سفارت آلمان در  
خانهپاریس   مغازهبه  کنیسهها،  و  های  ها 

د و  ر  یهودیان  آلمان  شهرهای  از  بسیاری 
کردند. حمله  حمالت    اطریش  این  در 

و ها یشهش شده  شکسته  ساختمانها  ی 

 به آتش کشیده شدند. بسیار از آنان 
 

۹) Berlin, Stettin, Wien, Dresden, 

Stuttgart, Köln 

 . نام چند شهر آلمان
 

10) Fürth 

  یشرقجنوب  نام شهری در ایالت بایرن در  
 آلمان. 

 

11) Bavaria 

جنوب باواریا نام دیگری برای ایالت بایرن در  
بزرگترین   و  آلمان  ایاالت ایالت  شرقی  از 

 گانه این کشور است. شانزده

 

12) Horst Wessel 

از چماقداران  نام   در  عالیرتبه  یکی  آ"  "اس 
آلمان   نازیستهای  سال  حزب  در    1930که 

کمونیستی وسیله  به  برلین  نام  در     به 

پس   آن  از  شد.  کشته  هوهلر"  "آلبرخت 
برای   سمبلی  عنوان  به  وسل  هورست 

شدن وحشی    قربانی  و  بودن  نازیستها 
آمد و سرودی نیز  به شمار میمونیستها  ک

نام او سروده شده و در تمامی مراسم    به
 شد. اجرا مینازیستها 

 

13) Stephen J Whitfield 

در   عالیرتبه  پرفسور  و  دانشگاه تاریخدان 

آمریکا.   متحده  ایاالت  در  رشته  "برانِدیس" 
او  ماصلی   و  طالعات  فرهنگی  تاریخ 

آمریکا   متحده  ایاالت  قرنسیاسی    در 

و   کشور  بیستم  این  یهودیان  تاریخ 
 د. باش می

 

14) Heinrich Heine 

نویسندگان   مهمترین  از  شاعران  یکی  و 
در دوسلدورف به    1797آلمانی که در سال  

در سال   و  آمده  پاریس    1856دنیا  فوت  در 

بر   آهنگ  کرد.  او  شعرهای  از  بسیاری 
 اند. گذاشته شده و به اجرا درآورده شده

 

15) Almansor 

بنام   هاینریش  کتاب  از  مشهوری  سیار 
 به نگارش درآمد.   1821 هاینه که در سال

 

16) Granada 

ایا و  شهر  لتی در جنوب اسپانیا.  نام شهر 

کوهگرانادا   در  "سیکه  قرار  پایه  نوادا"  یرا 
 د. کنن هزار نفر زندگی می 250حدود  دارد، 

 

 13ادامه در صفحۀ                  
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   "حقوق بشر "ادعای    سواییر، آسانژ ترداد جولیان اس 

 امپریالیستها! "آزادی بیان"   و           
جمعه  سرانجام   روز  بسیار،  نشیبهای  و  فراز  از  )  17پس    ( 2022جون 

وزیر کشور دولت محافظه کار بوریس جانسون، حکم استرداد   پریتی پاتل""
این  آسانژجولیان   از  افکار عمومی  نفرت  برغم  را  آمریکا  متحده  ایاالت    به 

 .  اقدام، تائید کرد
آسانژ،   و  جولیان  استرالیا  ویکشهروند  افشاگر  سایت    لیکس یمؤسس 

از   روشنگرانه، بخشی  انتشار صدها سند  با  پیش  باشد. چند سال  می 

در   سایت  این  طریق  از  جهان  مردم  حق  در  آمریکا  امپریالیسم  جنایات 
ولت  دسترس افکار عمومی قرار گرفت و افشاء شد. به همین دلیل هم د

د  را در دستور کار خود قرار دا  جولیان آسانژآمریکا دستگیری    ایاالت متحده
و پس از آن که وی توسط دولت انگلیس دستگیر شد، خواهان استرداد او  

 به آمریکا گردید. 
استرداد   با  شرایطی  در  انگلستان  کار  محافظه  آسانژ دولت  و    جولیان  نموده  موافقت 

اری نشان داد که دولت آمریکا به آسانژ اتهام  بار دیگر به آشکدنباله روی خود از آمریکا را  

  175وی در خطر زندانی شدن تا حد   ت و لذا بر اساس قوانین آمریکا،جاسوسی زده اس
با اقدام اخیر خود، شرایط را برای تحویل  سال قرار دارد. بنابراین   وزیر کشور انگلستان 

. با این اقدام همچنین بار  مهیا نموده است  وی به دولت ایاالت متحده آمریکا و اسارت او
دی بیان و دمکراسی در این کشورها هر چه شدیدتر  دیگر نشان داده شد که چگونه آزا

   از قبل ملعبه دست سرمایه داران گشته است.

واقعیت   ای  در  مضحکه  جاسوسی،  اتهام  و  نشده  مرتکب  جرمی  هیچ  آسانژ  جولیان 
مدعی برخورداری شهروندان از  ا در کشوری که  لیکس او تنهبیش نیست. سایت ویکی

باش  می  مطبوعات  و  بیان"  یعنی  "آزادی  موجود  نظم  اربابان  جنایات  از  ای  گوشه  د 
ها را با اسناد معتبر افشاء کرده است که البته از نظر بورژوازی حاکم خود  امپریالیست

و  ی در انگلستان  برخورد دولت های سرمایه دار بنابراین،    بزرگترین جرم تلقی می شود. 
نسبت  ویکی  آمریکا  سایت  در  منتشره  های  افشاگری  بابه  چه    لیکس  هر  آشکاری 

مدعی دموکراسی تا چه حد آزادی بیان و    بیشتری نشان می دهد که این کشورهای

 پایمال منافع سرمایه داران حاکم بر این کشورها کرده اند.   مطبوعات را
لندن محبوس بود، و قبل از اینکه  ت اکوادور در  سفارهایی که در  جولیان آسانژ در سال

دولت اکوادور وی را از سفارت خود بیرون کند گفته بود که با خروج من از این سفارت،  
پیش  این  و حال دولت    آمریکا خواهان استرداد من خواهد شد.  افتاد  اتفاق  بینی عمال 

آمریکا به  وی  استرداد  برای  خود  موافقت  با  جانسون  دیگرنه    بوریس  بار  خم    تنها  سر 

داد که   بلکه نشان  نمایش گذاشت  به  را  بزرگ  ارباب  برایر  در  انگلستان  بورژوازی  کردن 
و   معرف  انگلستان  زمانی  که  غیره  و  اطالعات  آزادی  مطبوعات،  آزادی  بیان،  آزادی 

مرحله  داعیه در  داری  تر شدن سیستم سرمایه  ارتجاعی  چه  هر  با  اکنون  بود،  آن  دار 
کشور، تا چه حد به شعار های پوچ و بی محتوائی  بدل شده  ی خود در این  لیستامپریا

 اند. 

 
هدف   که  است  روشن 

محاکمه   از  جولیان  آمریکا 
دولت    آسانژ همکاری  و 

آنها،   با  قدرت  انگلستان 

کردن   مرعوب  و  نمائی 
سراسر   در  آزادیخواهان 

آنها   باشد.  می  جهان 
به   خواهند  می 

را   پیام  این  آزادیخواهان 
کدهن ب نظمی  در  که  ه  د 

در   امپریالیستی  بورژوازی 

پا   بر  جهان  سراسر 
ساخته است کسی حق  

آزادی   و  جنایات  ندارد 
های   دولت  های  کشی 

امپریالیستی را افشاء و در قدرت مطلقشان 

با   خواهند  می  آنها  سازد.  وارد  خللی 
آسانژمحاکمه   ساخته   جولیان  خود  جرم  به 

هزینه   وی،  کردن  محکوم  و  جاسوسی 
م و افشاگری علیه آنرا  فت با قدرت حاکخالم

برای   عبرتی  درس  که  ببرند  باال  چنان 
می   بر  گام  راه  همین  در  که  شود  دیگرانی 

چنین   که  است  داده  نشان  تجربه  اما  دارند. 

هرگززورگویانهاقدامات   مرعوب    ای  به  قادر 
نمودن آزادیخواهان و بستن دهان آنها نشده  

نمی   هم  ددمنشی  هیج  با  و  ن  توا است 
مبارزه   را   جلوی  آزادی  به  رسیدن  برای 

جهان  آزادیخواهان  همه  وظیفه  امروز  گرفت. 

استرداد با  مخالفت  ضمن  که  جولیان    است 
ضرورت   و  دمکراتیک  حقوق  از  دفاع  بر  آسانژ 

جنایتکار   چهره  بیشتر  چه  هر  افشای 
   امپریالیستها تاکید نمایند.

 

 مرگ بر امپریالیسم! 
 د سوسیالیسم! با زنده باد آزادی! پیروز

 
 چریکهای فدائی خلق ایران

 2022جون   21برابر با   1401خرداد  31
 

 

 میرات در لندن علیه جمهوری اسالگزارشی از تظاه
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

به دعوت فعالین چریکهای فدایی    ،2022ماه می    28شنبه    ،امروز
لندن،   شهر  در  سیاسی  نیروهای  از  دیگر  برخی  و  ایران  خلق 

در جمهوری اسالمی    رسرکوبگرژیم    تظاهراتی در مقابل سفارت

از خیزش گرسنگان آزادی"،    حمایت  و  کار  "نان،  برگزار شد.  برای 
شعارهای زیادی به زبانهای انگلیسی و فارسی    ،در این تظاهرات 

برحق  خواستهای  از  حمایت  در  و  اسالمی  جمهوری  رژیم  علیه 
زیر  به شرح  آنها  از  برخی  که  ایران سرداده شد  مردم ستمدیده 

 اسالمی با هر  جمهوری: "مرگ بر جمهوری اسالمی"، "دند بو

"کارگر ج گردد"،  باید  نابود  ها  توده  همت  به  دسته  و  ناح 

زندانی آزاد   زندانی،  زندانی  محصل  زندانی،  معلم  سیاسی، 
گردد"،   ب" باید  "مرگ  شکنجه"،  حکومت  بر  حکومت  مرگ  ر 

مردم "کشتار  شود"،    اعدام"،  متوقف  باید  و " ایران  سرکوب 
باید متوقف شود"، ایران  ر شکنجه و کشتا  "قربانی کردن زنان 

جمهوری  "، "اتحاد، مبارزه پیروزی" ،  در ایران باید متوقف شود"  
،  می نوکر غارتگران، دشمن زحمتکشان، نابود باید گردد"  اسال

 ... و "آبادان حمایتت می کنیم"

بزرگی در حمایت از مبارزات کارگران و در این تظاهرات بنرهای  
حاوی    ند. برخی از این بنرهامردم ایران در محل نصب شده بود

سالهای    یهاعکس  ای  توده  قیامهای  جانباختگان  از  تعدادی 
شعارهایی نظیر مرگ بر بودند. بر برخی دیگر از بنرها    98و    96

ش  باد مبارزات انقالبی مردم نق و پیروز  رژیم جمهوری اسالمی  

رانندگان و سرنشینان تعداد زیادی از وسایل نقلیه   بسته بود.
با  تکان یا  به صدا در آوردن بوق و    که از محل عبور می کردند 

ش و  کنندگان  تظاهر  از  دستهایشان  آنها دادن  عارهای 
 پشتیبانی می کردند. 

ن با  نیز  لندن  در  ایران  فدایی خلق  و  فعالین چریکهای  آرم  صب 
مبارزا درتبنرهای  شرکت   ، محل  ی  تظاهرات  این  در  فعاالنه 

که ساعت یک بعد از ظهر شروع شده بود کردند. این تظاهرات  

 به پایان رسید. با موفقیت بعد از ظهر  3در ساعت  
 

 دایی خلق ایران در لندنفعالین چریکهای ف
 2022می  28برابر با    1401خرداد ماه  7
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 مبارزات مردم ایران گزارشی از آکسیون حمایت از 

 ردامآمست  در 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

کمیته    2022مه    28شنبه  روز   دعوت  مبارزات به  از  حمایت 
فدایی چریکهای  فعالین  که  ایران  زحمتکشان  و   خلق  کارگران 

هستن آن  از  بخشی  هلند  در  از   د،ایران  حمایت  در  آکسیونی 
امپریالیسم جمهوری   به  وابسته  رژیم  خیزش ستمکشان علیه 

براسال آمستردام  دام  در میدان  با می  آکسیون  گزار شد. محل 
سرکوبگر  رژیم  علیه  مبارزاتی  شعارهای  و  پالکاردها  و  بنرها 

  در محل آکسیون،  جمهوری اسالمی تزئین شده بود. همچنین 

مردم مبارز آبادان به  مبستگی با  ه   همدردی وبنری با مضمون  
ده ها دن  ش  خاطر فاجعه فروریزی ساختمان متروپل و قربانی  

از   و فساد  محروم     مردمتن  اهمال  اثر  و در  داران دزد  سرمایه 
 نصب شده بود.  مقامات جنایتکار رژیم

در طول حرکت شعارهای مختلفی از جمله  "مرگ بر جمهوری  

ا  جمهوری  محکومیت  در  از الساسالمی"  حمایت  و  می 
آکسیون  این  پالتفرم  از  شد.   سرداده  ایران  مردم  خواستهای 

مردم  همچنین   با  همدردی  در  و صحبتهایی  آبادان  داغدیده 
 جنایات جمهوری اسالمی انجام شد.  افشای 

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در محل آکسیون، میز کتاب  
ه را در اختیار بازدید  شرنشریات و کتابهای منترفقا و   نیز بر پا بود

دادند.   می  پاسخ  آنان  به سواالت  و  گذاشتند  می  در  کنندگان 

اط از  تعدادی  حرکت  این  کمیته جریان  فراخوان  های  العیه 
حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران برای برگزاری یک  

تاریخ   در  دیگر  تعدا   4آکسیون حمایتی  و همچنین  از  ژوئن  دی 
سا های  چریکهای زماطالعیه  فعالین  اطالعیه  جمله  از  انی 

زش مردمی اخیر فدایی خلق ایران در هلند در پشتیبانی از خی

  2این آکسیون از ساعت    یان رهگذران توزیع شد.در ایران در م
 بعد از ظهر به اتمام رسید.    5بعد از ظهر آغاز و در ساعت  

 لیسم جمهوری اسالمی! نابود باد رژیم وابسته به امپریا 
 وز باد انقالب گرسنگان! زنده باد سوسیالیسم! رپی

 هلند فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در 

 2022مه    2۹ برابر با  1401 خرداد 8

 

 گزارش کوتاهی از تظاهرات علیه ریاضت اقتصادی 

 در انگلستان  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
انگلستان شاهد  شهر لندن پایتخت    2022جون    18  شنبه  امروز،

ای توده ای علیه دولت این کشور و  ن تظاهرات هیکی از بزرگتری

ازاش    اقتصادیهای  سیاست   پس  دوران  ها   کرونا  در  ده  بود. 
   Street   منطقه  در ظهر    12ز مردم در لندن از ساعت  هزار تن ا

Portland  Great    به سپس  و  کرده  این  تجمع  پارلمان  سوی 
ا و  کشور راهپیمایی کرده و با شعارهای برکناری دولت، خواسته

زدند.    مطالبات فریاد  را  سیاستهای خود  که  است  این  واقعیت 
و    قیمتها  ای اخیر باعث باال رفتن شدیدریاضتی دولت در ماه ه

همزمان با تشدید  طبقه حاکم  شده و    هزینه های اولیه زندگی

اقتصادی   نظام،  گریببحران  سفره انگیر  به  ای  گسترده  تعرض 
 . است سازمان داده کارگران و زحمتکشان را 

ین اتحادیه های کارگری انگلستان مانند "تی یو سی" و  بزرگتر
اِ " فربی"    مجی  باز  تظاهرات  این  دهندگان  و شعار  ودند  اخوان 

حرکت،اصلی   قدرت  این  از  کاران  محافظه  پایان برکناری   ،

و افزایش حقوق و بهبود شرایط کار و   اقتصادیسیاست ریاضت  
وجو با  بود.  انگلستان  در  مردم  شعارهد  زندگی  متنوع  این  ای 

رایگان،   و  مناسب  مسکن  و  بهداشت  تامین  زمینه  در  دیگری 
با  و    جانیآموزش م پرستیمخالفت  و    نژاد  فربه شدن  و جنگ 

حاکمروزمره   داران  داشت  سرمایه  شعارهای وجود  از  برخی   .
بودندرادیک زیر  قرار  به  تظاهرات  این  در  تر  خدمات   :ال  تامین   "

مرگ بر نظام سرمایه   "  ودجه جنگ"،  اجتماعی به جای تامین ب

را ثروتمندان  ندارید  دسترسی  غذا  به  "اگر  بخورید!"    داری"، 
کار،   محافظه  داری  "حزب  سرمایه  "نظام  شود"،  سرنگون  باید 

اعتصاب عمومی" و "انقالب تنها راه حل" و "  ورشکسته است"،  
سخنرانی    ... کشور،  این  مجلس  مقابل  در  تظاهرات  پایان  در 

با مضمون   های کارگری موجود  اتحادیه  گاننمایندسوی    هایی از

اقتصاد ریاضت  سیاستهای  به   دولت  یمحکومیت  دعوت  و 
 ظاهرات بیشتر علیه دولت صورت گرفت.  اعتصاب و ت

 لندنفعالین چریکهای فدایی خلق ایران در 

 2022جون  18

 20حه از صفهلند...  مراسم مرگ خمینی جالد در گزارشی از تظاهرات علیه 

  ی و آهنگها  شاد  یقیبه پخش موس  ونیآکس   نیشرکت کنندگان در ا    م، ی مزدوران رژ  یجالد و عزادار   ی نیاز خم  لیو تجل  یسخنران

" ، "مرگ  یاسالم  ی"مرگ بر جمهوررینظ  ییشعارها  ن ی کردند. تظاهر کنندگان همچن  یکوبیپرداختند و پا  یمبارزات  یو سرودها  یکرد
با  ی"کاگر زندان،  آزاد باد گردد  یسایس   ی ندانضد زن" "ز  میبر رژ از    تیدر حما  . و..  دند"گر  د یآزاد با  یزنان مبارز زندان،  گردد"   دیآزاد 

  .محروم داخل کشور سر دادند  یات و مبارزات توده هامطالب
دور برو گمشو" و "مز  یهر بار با شعار ها  ت یمجبور به عبور از محل تظاهرات بودند، جمع   میآنجا که شرکت کنندگان در مضحکه رژ   از

شرکت کنندگان در    یانشیشدن و پر   یمساله باعث  عصب  ن ی و هم  کردیاز آنها استقبال م   ی اسالم  ینظام جمهور   تیمرگ بر تمام

باز  مهی مراسم خ بود.    الههدر    یحکومت  یشب  اطالعات  ی کیشده  مزدوران  برا  یاز  از  جادیا  یسفارت  از    هراس  دور  محل  فاصله 
 .گرفت  یو عکس م لمیف  ن یو مبارز وهاریتظاهر کنندگان و از ن

حرکت در ساعت    ن ی حرکت فعاالنه شرکت کردند. ا  ن ی سازمان در ا   یرم و بنرهاآب  در هلند با نص  رانیخلق ا   ییفدا  یکهایچر  نیفعال
  .دی بعد از ظهر به اتمام رس 7

 !جالد، دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران  ین یو نفرت بر خم ننگ

 !یاسالم ی جمهور  سمیالیبه امپروابسته  م یباد رژ نابود
 !سمیالی باد انقالب! زنده باد سوس روزیپ

 2022جون  7، در هلند رانی خلق ا  ییفدا  ی هاکیچر   نی فعال

 

  



50 هصفح                                                        572 شماره                                        ي  يادف مایپ
 

  

 

 

 رگر!ه کارهبری طبق یک خلق بهراتکدموری هاد جمب رارقرب
 

 

 نتنتریبکه اش روی  بر  " ییادفپیام "

 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
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LONDON WC1N 3XX 
ENGLAND 

 هلند: گزارشی از تظاهرات علیه 

 مراسم مرگ خمینی جالد در الهه 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
جالد در   ینی سالگرد مرگ خم  یمراسم برا  یبدنبال اعالم برگزار 

م جمهور مرکز  ا   یاسالم   یزدوران  "خانه  به  در ان یرانیموسوم   "

با سفارتخان ادن هاخ )الهه(  که   به  وارید  یضد خلق  میرژ   ن یه 
دوشنبه    وارید روز  "کم  6است،  دعوت  به  از   تی حما  تهیجون 

 یکهای چر  ن ی" که فعاللند ه  -رانیمبارزات کارگران و زحمتکشان ا
بخش   ییفدا هلند  در  هستند    یخلق  آن   ونیس آک   کی از 

 .افشاگرانه در مقابل سفارت برگزار شد
حرکت    ونیآکس   ن ی ا  ش ی آف  در آغاز  ظهر   مین  و  5ساعت  از  بعد 

بود  دیق ن  تیعجم  یول  شده  از  از   می شرکت کننده  ساعت قبل 

 یشروع حرکت در محل حاضر شده و به نصب بنرها و پالکاردها
 .پرداختند   یمبارزات

که    قرار ها  یکیبود  مهره  س  میرژ  یاز  خمدر  مرگ   ی نی الروز 
و قاتل   ،یجهان  هیو سرما  ستهایالیامپر  یر یسگ زنج  ن یجالد، ا

خلقهاکارگرا و  ستم    ین  سخنرانمر  ن یا  در  رانیاتحت   یاسم 

مقامات حکومت از   ،یمراسم ضد مردم  ن ی ا  یبرگزار  یکند و برا
ا  قیطر جاسوسخانه  در  خود  ا   یدادتع   میرژ  ن ی روابط    ی ادیاز 

غ  یرسم  "ساند  یرسم  ریو  کشوریخورها   س ی و  خارج     ی " 
 .کرده بودند یخود را جمع آور

ز  ا  ییافشاگر گوشه ها  ی کهیرهااز بن   یمحل تظاهرات تعداد   در
 رانیا  ده ی ستمد  ی توده ها  هیعل   یاسالم   ی جمهور  می رژ  تایجنا

کرد.   ینصب شده بود که توجه عابران را به خود جلب م  بودند،

ا  یتعداد  پناهندگان جوان  زنان   ژهیبو  ،ی هلند  ن ی و مبارز  یرانیاز 
 در مقابل   ونیکس آ انی. در جروستندیحرکت پ ن ی به ا  زیمبارز ن

 

 1۹ادامه در صفحه 

 فدايي خلق ايران  های چريک   به الي م  های کمک
 

 آمريکا 

 دالر  200                                                                       ارتش بیکاران

 دالر 100                         ایار سنجری خشچریک فدائی خلق رفیق 

 دالر 100                          فرشیدی منصور  چریک فدائی خلق رفیق

 دالر  200                                                                        یکاران  ارتش ب
 

 آلمان 

 مونستر

 یورو 100                                                                رفیق نصرت کریمی

 یورو 100                                                            رفیق شهرام حسینخانی 

 یورو 100                                            رفیق محمد رضا الماسی           

 یورو   100    چریکهای فدائی خلق و نقد تاریخ جعلی شکل گیری

 کاسل

 یورو 100                                  رضا یثربی چریک فدائی خلق رفیق

 یورو   100              ز حق نوامحمد حسین  ک فدائی خلق رفیقچری

 یورو 100                             نسترن آل آقا چریک فدائی خلق رفیق

 یورو 100            محمد معصوم خانی       چریک فدائی خلق رفیق

 یورو  20               مردم بی لبخند                              بگذار برخیزد

 یورو   10                            تاکتیک   اژی هممبارزه مسلحانه هم استر

   یورو                                 30                            تاریخ جعلیچریکهای فدائی خلق و نقد 
 

 

 

http://www.siahkal.com/
http://www.ashrafdehghani.com/

