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

  مقاله مقاله ررسس  

 ز قدرت گیری طالبان! پس اک سال ی
رغم همه تبلیغات فریبکارانه ای  ه  ب قدرت گیری طالبان  ...  

این   خوردگان  فریب  و  امپریالیستی  های  رسانه  که 
اشاعه   دهند  تبلیغات  ناپذیر  می  انکار  واقعیت  این  بیانگر 

دست   است  اسالمی  گرائی  بنیاد  خود    ساز   که 
گست  ابزار  و  سرامپریالیستها  باشدآنها    هط لش  .  می 

ن به جای دولت  یاست آمریکا مبنی بر جایگزینی طالباس
بنیاد گرائی اسالمی هنوز  که    آشکار ساخت اشرف غنی  

برای گسترش و توجیه سلطه  هم ابزار قابل استفاده ای  

ستم   تحت  خلقهای  حیات  بر  باشدامپریالیستی  و    می 
هایدر  امپریالیستها   سیاست  خیال  خود    پیشبرد  در 

به همین دلیل  نمی باشند.    این وسیله  کشیدن ازدست  
هر روز به شکلی بر جثه آن باد می کنند و  آنها  است که  

با   مبارزه  بهانه  اسالمی"به  سیاستهای    "بنیادگرامی 

و ضد مردمیشان را در منطقه  تجاوزگرانه  بحران سازی و  
بدون درک این امر که بنیادگرائی    و جهان پیش می برند.

را  امپریال   اسالمی  داده  یستها خلق  خود  کرده و سازمان 
و   فهمید  را  منطقه  در  ها  رویداد  روند  توان  نمی  به  اند 

  2در صفحه                             ...   تحلیل کرد.درستی  

 

 ( 20) ایرانق ایی خلی فدیالت چریکهاک شتو تکوین به قیام  تهیمن یبا رفیق فریبرز سنجری در باره روزهاگفتگو 
تبهکار      ... نگهدار(  )باند  تا فرخ  شوند  داده  جلوه  آنارشیست  خلق  فدائی  چریکهای  داشتند  سعی  آگاهانه  شرکایشان  و 

امر را  خمینی  مقابل  در  کرنش  و  مردم   دشمنان  مقابل  در  کار"  منحط  "جریان  کردن  خم  سر  حتی بتوانند  و  منطقی  ی 
یفه تداوم انقالب  وقتی هم که بحث بر سر تعیین ماهیت قدرت دولتی و وظی  تدلیل ح  هند. به همینمارکسیستی نشان د 

مطرح می شد چریکها باز هم آنارشیست خوانده می شدند چرا که معتقد بودند که دولت پس از قیام بهمن همچنان نماینده  
مسلح توده ها جهت تداوم  ی  هسازماند ه و خواستار  تبار هم با خلع سالح مخالفت کردبورژوازی وابسته است و به همین اع

تا پیروزی  بودند.   را  انقالب  آنها جمهوری اسالمی  آنارشیست بودند چون مثل  اپورتونیستها، چریکهای فدائی خلق  از نظر 
و  دلیل انقالب ی گفتند که بورژوازی وابسته به مثال ارگان سازش خرده بورژوازی با پورژوازی لیبرال ارزیابی نمی کردند؛ و نم

نان بیمار شده که احتیاج به مداوا دارد، همانطور که آنها  ن چنان ضرباتی خورده که عمال صحنه را ترک کرده و چهمبقیام  

 4صفحه                                                          .... مدعی بودند
.....                                                  

 

 ر دیگت فحاصر  د

  رسپردگی شاه در ورای اسناد س ●

 13........... .......... دهمنتشر ش

  گرامی باد خاطره اندیشمند ●

 15 جهان، انگلس      کبیر کارگران

سیل فاجعه    همدردی با قربانیان ●

 16.......................  بار اخیر!

کارنامه    مرداد و 28کودتای  ●

   17 ........ .....  الیسم ایات امپریجن

هیروشیما و  اتمی  سالگرد بمباران

 ! در ژاپن ناکازاکی
بمباران   توجیه  برای  آمریکا  دولت 
اذهان عمومی  در  ناکازاکی  و  هیروشیما 

درو این  به  که غ  آمریکا  گشت  متوسل 
کشور   آن  کردن  وادار  برای  ژاپن  بمباران 

است. داشته  ضرورت  تسلیم  این    به  اما 
نبودرو بیش  دروغ، دغی  این  مقابل  در   .

آمر اتفاقاً   نظامیان  کردندیکا  خود    مطرح 
حتی  ژاپن  بر  آمریکا  هوایی  برتری  که 
به   توانست  می  اتمی  بمباران  بدون 

جنگ پایان  پن و  رط ژاتسلیم بی قید و ش
شود. به    منجر  که  آمریکایی  مقامات  اما 

بمب   از  استفاده  و  دلیل  خشم  با  اتمی 
ه بودند به ی مواجه شدت افکار عمومنفر

پردا دیگری  های  دروغ  از اشاعه  و  ختند 
کردند ادعا  به    جمله  اقدام  با  آنها  که 

ژاپن شهرهای  اتمی  یک   بمباران  حدود 
و آمریکایی  ژاپنی چندی  میلیون  میلیون  ن 

 8صفحه       ..داده اند.از مرگ نجات را 

   ؛رئیسی، وعده های دروغین

 وده هااما تشدید سرکوب ت
عریاندیکتا  به    توری  هدفی  حاکم  رژیم 

داری   سرمایه  سیستم  نگهداری  جز 
سر در  را  اربابانش  به  خدمت  و   وابسته 

پروراند د.  نمی  حال  همان  شرایط    ر  در 
که   نیست  روزی  ایران  جامعه  ملتهب 

دلیرانه   سراسری  مبارزات  اعتصابات  و 

و   هاکارگران  سلطه توده  ستمدیده    ی 
نیاورد و    ا به لرزه دررژیم ارتجاعی حاکم ر

سرنگونی   راس دیکتاتوری  شعار  در  را 
ندهد.   قرار  مشعارها  که  ی  همانطور 

از   بعد  قادانیم  رئیسی  در  انتصاب    28تل 
ان اعتصابات کارگرشاهد    خرداد بالفاصله 

های    می دانستند با وعدهبودیم که    نفت
  آنها پر نخواهد شد.خالی  سفره    رئیسی،

شاهد  همچنین   مبما  ارزاتی  روحیه 
شهرهای  بیشتر مختلف  در  ایم  ی   بوده 

سرنگونی   و  که  قید  بی  هدف  را  رژیم 

  11صفحه          ..دادند. ود قرارشرط خ
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امسال  24 با    مرداد  آگوست(    15)برابر 
درست یکسال از قدرت گیری مجدد طالبان 

پیش   یکسال  گذرد.  می  افعانستان  در 

ایجاب   آمریکا  امپریالیسم  سیاست  وقتی 
  که خود دست _کرد که دولت اشرف غنی  

آمشن بود  انده  هم  _  ریکا  باز  که  طالبان  با 
بود   کشور  این  مزدور  های  نیرو  از  یکی 

ریالیستی  رسانه های امپجایگزین شود  

اشاعه   را  دروغ  این  که  کردند  تالش 
طالبان    دهند گیری  قدرت  اوال  که 

و  نتیجه   ها  های  سیاست  برنامه 
نتیجه  نبوده    آمریکا قدرت  "گویا  بلکه 

اراده    "یئ جنگجو "و روحیه    "نظامی و 
ایدئولوژی   به  ایمانشان  و  آنها 

شکست   باعث  که  بوده  اسالمیشان 

آنها با  جنگ  در  ارتش   آمریکا  خروج    و 
افغانستان  از  چنین    ؛ شد  آمریکا  ثانیا 

  " تغییر"طالبان  جلوه داده می شد که  
گذشته   مثل  دیگر  و  اعمال  کرده  به 

سر  وحشیانه گذشته اش نظیر بریدن  

نمی شود  یعنی  متوسل  صطالح  ا   به! 
 مدرن و "مدره" شده است. 

 
در تبلیغات  این  با  بود  شرایطی    البته  که 

قدرت   به  طالبان  شاهددستیابی    همگان 
موجی از کشتار و ترور مخالفان و بودند که  

کشور   این  مردم  وحشیانه  به  سرکوب 

با این حال رسانه های  .  ه استجریان افتاد
خود   دروغین  تبلیغات  طبل  بر  امپریالیستی 

پوچ و بی  بر اساس ادعاهای    یدند.بومی ک
آنها قول    اساس  به  یا  طالبان  های  نیرو 

"  توانسته بودند بر تیا پ  پخودشان "مردان  

و   آیند  فائق  جهان  نظامی  قدرت  بزرگترین 
باعث فرار مفتضحانه آنها از کابل گردند. در  

زمان   نبودندآن  در  نیروهای    کم  بین  کوته 
اپوزیسیون   تبلیغات  صف  فریب  ن  یا که 

را   ها  و  رسانه  آرایش  برنامۀ  خورده  تجدید 

افغانستان  ن در  آمریکا  امپریالیسم  های  یرو 
در   آمریکا  شکست  از  و  گرفته  نادیده  را 

گفتند.  می  سخن  به    افعانستان  قادر  آنها 
نبودند   روشن  واقعیت  این  قدرت  که  درک 

تغییر   حاصل  طالبان  مجدد  گیری 

آمریکا امپریالیسم  یعنی    –  سیاست 
مم آ   رویکرد به  و  ریکا  اقیانوسیه  نطقه 

دلیل توافقاتی بود    درست به و      -چین

این قدرت   مذاکره  در  با دار  که  جهانی 
مرکز    ،در دوحه طالبان  و دسته مرتجع  

واقع   به  بود.  آمده  دست  به  قطر 
به   بنا  که  آمریکا    اعترافات امپریالیسم 

سابق   وزیر  نخست  بوتو  نظیر  بی 

گی شکل  ابتدای  همان  از    ی رپاکستان 
دادن   پروژه سازمان  "مدیریت"  طالبان 

ار و دسته بنیاد گرا را بر عهده  به این د
در   دوحه  دفتر  کردن  درست  با  داشت 

قطر برای طالبان وارد مذاکراتی با این  
خالی    نتیجه اشنیروی مرتجع شد که  

و   غنی  اشرف  دولت  پای  زیر  کردن 

در   دولتی  ماشین  هدایت  سپردن 
جماعت   این  به  گرای  ا ینبافغانستان  د 

 . گردیداسالمی  
 

طالبان   گیری  تبلیغات  ه  بقدرت  همه  رغم 

فریبکارانه ای که رسانه های امپریالیستی  
می   اشاعه  تبلیغات  این  خوردگان  فریب  و 

دهند   می  هم  هنوز  و  این  داده  بیانگر 
است  ناپذیر  انکار  گرائی    واقعیت  بنیاد  که 

دست و    ساز  اسالمی  امپریالیستها  خود 
گست سر ابزار  باشد  هطل ش  می  در  آنها   .

بر حال    همان مبنی  آمریکا  سیاست 

طالبا اشرف  جایگزینی  دولت  جای  به  ن 
ساختغنی   گرائی که    آشکار  بنیاد 

ای   استفاده  قابل  ابزار  هم  هنوز  اسالمی 
سلطه   توجیه  و  گسترش  برای 

بر حیات خلقهای تحت ستم   امپریالیستی 

در جهت پیشبرد  و امپریالیستها    می باشد
های خود    دض  سیاست  خیال خلقی  در 

باشند.  دست   نمی  این وسیله  از  کشیدن 
که   است  دلیل  همین  به  آنها  به  روز  هر 

شکلی بر جثه آن باد می کنند و به بهانه 

با   اسالمی" مبارزه    "بنیادگرامی 
و  سیاستهای   سازی  و  بحران  تجاوزگرانه 

چپاولگرانه و ضد مردمیشان را در منطقه و  
 جهان پیش می برند.  

 

این است که بدون   ت ی قعوا
درک این امر که بنیادگرائی 

خود  را  اسالمی 
و  کرده  خلق  امپریالیستها 

سازمان داده اند نمی توان 

روند رویداد ها در منطقه را 
و   تحلیل به درستی  فهمید 

قابل   کرد. واقعیت  این   ما 
را  با    تأکید  رابطه  روی در 

آوردن   جمهوری کار 
از   اسالمی یکی  مثابه  به 

گرائی   یلص امراکز   بنیاد 

توسط اسالمی  
امپریالیستها در کشور خود 

بودیمروشنی  ه  ب . شاهد 
که  دیدیم  عمل  در  ما 

و  امپریالیستها  چگونه 

جهت  کارتر  جیمی  دولت 
سرکوب انقالب مردم ایران 

های  نیرو  کردن  ایزوله  و 
در کم آزادیخواه  و  ونیست 

از  منطقه  و  ایران 
خود   بگوش  حلقه  نوکر  پشتیبانی 

دست برداشته و همه    ه اش  محمدرضا

بزرگ   صرف  را  خود  قدرت  و  امکانات 
  اش کردندکردن خمینی و دارو دسته  

که   رفتند  پیش  آنجا  تا  میان  این  در  و 
ماه   در  خمینی  عکس  شدند  مدعی 

است. شده  سیاست    دیده  این  با  آنها 

دروغهایفری و  گوبلزی  بکارانه   بزرگ 
تا   راکوشیدند  عمومی   خمینی  افکار    در 

م طلزربا"رهبر"  حق  تحت  ات  مردم  بانه 
جریان   یک  طریق  این  از  و  زده  جا  ما  ستم 

ارتجاعی را بر مردم ایران مستولی نمایند.  

ترتیب   این  در به  و  امپریالیستها  حمایت  با 
اپورتونیسم بر سازمان فدایی   شرایط غلبه 

انقالبی،   رهبری  یک  فقدان  در  و  رژیمی 
انقالب   هم  که  رسید  قدرت  به  مردم  ایران 

سال است    43نمود و هم   سرکوب   ار انایر
و   از کشت و کشتار کارگران  که لحظه ای 

های نیرو  و  و  ستمدیدگان   کمونیست 

در   که  رژیمی  است.  نمانده  باز  آزادیخواه 
امپریالیستها   سیاستهای  پیشبرد  با  جهت 

تقویت  به  ایران  مردم  های  ثروت  صرف 
می   خاورمیانه  منطقه  در  مرتجع  نیروهای 

روزپردا و  دری نی  زد  که  جهت،    ست  همان 

 . ندهدشکل  در گوشه وکنار جهان  بحرانی 
 

تأکید قابل  نیز  نکته  همه    این  در  که  است 
نوکر  این سالها امپریالیستها خود را مخالف  

دستان خود،   و  زده  جا  اسالمی  جمهوری 
شان   آخوندهای  را  خونین  عبای  زیر  در 

اند.  حاکم   ساخته  مخفی  انظار  این  از 

کار ک  ی همان  طالبان    هانآ   هاست  با  امروز 
آنها خود طالبان را بر سر    انجام می دهند.

آورده خدمت  کار  نیروی  این  که  حال  و  اند 
گزار امپریالیسم از همان اولین روز به قدرت 

روزانه    هبرسیدنش   کشتار  و  و کشت 

مشغول  مردم افغانستان  سرکوب بی وقفه  
با مستقل جلوه    ،است  شده امپریالیستها 

دا  دادن ودسته   ور  این  نقش  دستان    ، 
را خود  ها    خونین  کشتار  این  مخفی    در 

   می سازند.

 

 پس از قدرت گیری طالبان! یک سال 
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جنبه  تعمق    یک  در  قابل  قدرت  دیگر 
گیری مجدد طالبان توسط امپریالیسم  

و   پشتیبانی  افغانستان  در  آمریکا 
هم  رژیم  آشکار  و    حمایت  هم  پیمان 

رژیم    مسلک یعنی  ایران  در  طالبان 

جمهوری   امپریالیسم  به  وابسته 
از مزدوران طالبان و حکومت    یمالاس

م ما  آنان در افغانستان می باشد. مرد 
قدرت  که    بودند شاهد به  از  پیش 

جمهوری   رژیم  طالبان،  رسیدن 
رسمی   غیر  دفاتر  و  امکانات  اسالمی 

گذا  می  آنان  اختیار  بعد  و    شت در 

رو اولین  از  گیری ز  چگونه    قدرت 
طالبان در افغانستان، سربازان فراری  

افغان هدف  که    ار   ستانارتش  با 
حکومت   برای  خدمت  از  خودداری 

را   خود  و  کرده  فرار  ایران  به  طالبان 

با  تسلیم جمهوری اسالمی می کردند  
به مرزبانان طالبان  وحشی گری تمام  

در    تحویل اسالمی  جمهوری  داد.  می 
مذاکر پروژه  پیشبرد  مدت  ات  تمام 

دوحه و تحویل قدرت به طالبان توسط  
لیحاتی و  ست ی  ک هابا دادن کمآمریکا  

دیگر  امکان از مجریان  ات  در عمل یکی 

این سیاست ضد خلقی علیه خلقهای  
بلکه   افغانستان  تنها  نه  در  تحت ستم 

   .تمام منطقه بود
 

شرایطی   در  طالبان  که  است  این  واقعیت 

که   شد  رسانده  قدرت  به  دیگر  بار 
اخیر   سالهای  در  آمریکا  )بویژه  امپریالیسم 

ترامپ(   زمان  ختوجدر  تم  ار  یشوه  رکز به 
  کرده بود. نیرو در اقیانوسیه و چین متمرکز  

آمریکا   مجهز  امپریالیسم  ارتش   بایک 

در   را  آمریکاییپیشرفته  تجهیزات  
دستافغ از  غنی   انستان  اشرف    دولت 

و کرد  را    خارج  سرکوب    آن  مبارزات  برای 
افغانستان ستم  تحت  های  تحویل    توده 

توسط   تا  داد  نیروی  طالبان  و  جت رااین  اعی 
یک  وابس کنترل  زیر  به  را  افغانستان  ته، 

آورد در  نیابتی خود  و  .  حکومت دست ساز 

نظامی   نیروهای  کار  این  انجام  با  آمریکا 
خود در افغانستان را از این کشور  اشغالگر  

تقویت   با  تا  کرد  ارتش  خارج  نیروهای 
هر چه بیشتر   ، این نیروی نظامی راخویش

توسعه   اولویتهای  مسیر  نه  ابلطدر 

برخورد با سایر    و درسیاست خارجی خود  
گیرد.   کار  به  چین  جمله  از  جهانی  رقبای 

تخلیه افغانستان از  این یکی از دالیل بزرگ  
   . بودآمریکا نظامی نیروهای 

  
گیری   قدرت  از  سال  یک  گذشت  با  امروز 

های   نیرو  که  در شرایطی  و  طالبان  مجدد 

روز  هر  مزدور  دسته  دارو  این  سرکوبگر 
می  یانج انجام  افغانستان  مردم  علیه  تی 

که   نیست  روزی  و  خصوص  دهند  زنان به 
مبارز و آزادیخواه این کشور را به وحشیانه  

ترین شکلی مورد ضرب و شتم قرار ندهند  

تبلیغاتحدیگر   های    نای  رسانه  فریبکاران 
است    امپریالیستی کرده  تغییر  طالبان  که 

به   تنها  تبلیغاتی  چنین  ندارد.     د ردرنگی 
جمهوری   ارتجاع  مجلس  نمایندگان 

را   طالبان  که  خورد  می  جنبش  "اسالمی 

به درد روزنامه   ؛ وجلوه دهند   "اصیل منطقه

جمهوری   جنایتکار  فقیه  ولی  کیهان 

خور می  طالبان اسالمی  بنویسد  که  د 

می که  "طالبانی  با  مثالً  امروز  و  شناختیم 
   ".هایی کرده استبرید، تفاوتسر می

 
و در  ک  تعیقااما  طور  جمهوری  همان  ه 

اسالمی ماهیتا با جمهوری اسالمی سال  
با    58 امروز هم  طالبان  است  نکرده  فرقی 

اش   باره  در  بوتو  نظیر  بی  که  طالبانی 

که “فکر روی کار آوردن طالبان   ا گفتآشکار
ها  از انگلستان بود، مدیریت آن را آمریکایی

هزینه سعودی  کردند،  عربستان  را  ها اش 
دولت  ود  نتپرداخ یا  هم    من  پاکستان 

و   کردم  فراهم  را  طرح  این  اجرای  وسائل 

اون را به اجرا در آوردم.” ماهیتا هیچ فرقی 
طالبان   است.  نکرده 

از بدو تولد وابسته به  
و  امپ بود  ریالیستها 

همچنان  هم    امروز 
به   وابسته  نیروئی 

اگر   باشد.  می  آنها 

به دیروز  طالبان  
مرت  شدیداً  جع  نشانه 

را  لتد  وخبودن   ویزیون 
در  امروز  زد  می  دار 

با   خط  همان 

تمام به    وحشیگری 
مردم   سرکوب 

می   افغانستان 
ترین   ارتجاعی  پردازد، 

اعمال علیه زنان را از  
بیرون   تاریخ  اعماق 

علیه   و  زنان  کشیده 

افغانستان   آزادیخواه 
آنها   برد.  می  کار  به 

زنان   آماج آشکارا  را 
داده   قرار  خود  صربات 

کاند همین    در   ه. 

تظاهرات زنان یکی از  
به   طالبان  پاسداران 

گوید   می  مبارز  زنان 
یک  " یا  روید  می 

کنم حرامتان    " گلوله 

روشنی ماهیت ضد خلقی و آزادی  ه  خود ب
از  کش   شده  گماشته  مرتجع  نیروی  این 

  می دهد نشان    طرف امپریالیسم آمریکا را
تغییر  بر  مبنی  دروغین  تبلیغات  همه  و 

 زد.اسمی    قش بر آبرا ن طالبان

 
قدرت گیری طالبان  واقعیت این است که  

دیگر   بار  آمریکا  امپریالیسم  توسط 
اسالمی   گرائی  بنیاد  که  داد  نشان 

گسترش   ابزار  و  امپریالیسم  زاده 
امپریالیستها   فعال  و  بوده  آن  سلطه 

را   ابزار  این  از  کشیدن  دست  خیال 

فریب   که  آنهائی  بنابراین همه  ندارند. 
ام غتبلی  بر  بم ا  هتپریالیس ات  نی 

مخالفتشان با بنیاد گرائی اسالمی را  
اند و چنین جلوه می دهند که    خورده 

تغییر   فکر  در  امپریالیستها 

جمهوری  یان  ا اسالمگر جمله  از  و 
تنگ  اسالمی   دایره  از  باید  باشند  می 

اتاق خود خارج شده و نگاهی به سیر  
تا دریابند که    واقعی رویداد ها بیندازند

های    آزادی  و  تس ت  ح تتوده  ایران  م 
سلطه    منطقه نابودی  با  تنها 

به   آنهم  وابستگانش  و  امپریالیسم 

قدرت رهبری طبقه کارگر و توده های  
است. یافتنی  دست  واقعیت    مسلح 

مبارزه علیه “بنیادگرایی  که  این است  
طالبان چه در کابل و چه  اسالمی” که  

بارز آن  در تهران     می باشنداز مظاهر 

سرم  با  مبارزه  ران  اد هی ابدون 
قدرت و  امپریالیستی  استثمارگر  های 

آن حامی  و  بین    ها خالق  سطح  در 
المللی، بدون مبارزه برای محو سلطه  

فریبکارانه   و  ناممکن  امپریالیسم 

 .است

قدرت   به  دیگر  بار  شرایطی  در  طالبان 
امپریالیسم که  شد  در    رسانده  آمریکا 

اخیرس ترامپ(   الهای  زمان  در  )بویژه 
خویش تم  توجه  به  در  را  نیرو  رکز 

م چین  و  کردهاقیانوسیه  کرده    تمرکز 
یک ارتش مجهز  امپریالیسم آمریکا    بود.

در    ار  آمریکاییپیشرفته  تجهیزات    با
 دولت اشرف غنی  انستان از دستافغ

و کرد  را    خارج  سرکوب   آن  برای 
ت های  توده  ستم مبارزات  حت 

تا توسط    تحویل  ستانافغان طالبان داد 
ار نیروی  وابساین  و  ته،  تجاعی 

ترل یک حکومت افغانستان را به زیر کن
آورد در  خود  نیابتی  و  ساز  . دست 

آمریکا با انجام این کار نیروهای نظامی  
این اشغالگر   از  را  افغانستان  در  خود 

تقویت   با  تا  کرد  خارج  نیروهای  کشور 

هر    را  نیروی نظامی  ، اینارتش خویش
توسعه چه   اولویتهای  در مسیر  بیشتر 

خود  طل خارجی  سیاست  در بانه    و 
با سا  از جمله  برخورد  یر رقبای جهانی 

 چین به کار گیرد. 

 

و خاطره کارگر مبارز    ادیباد    یگرام

خلق،    ییفدا  کیچر  ست،یکمونو  

ز  قیرف روز    برمیاحمد  در    28که 

سال   شناسا  1351مرداد  از    یی پس 

منطقساو  مزدوران   توسط در  ه  اک 

در    آباد  یناز نبرد    کیتهران، 

گلوله با    نیقهرمانانه و نابرابر تا آخر

جنگ پرستان  در    دیشب  را  جانش  و 

 فدا کرد. سمی الیسوسو  یزادآراه 
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 توضیح پیام فدایی: 

  57و    56با اوج گیری انقالب سال های  

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

وابسته   رژیم  بود،  بپاخاسته  میلیونی 
که   شاه  امپریالیسم  ضربات  به  زیر 

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

از   سیاسی  زندانیان  آزادی  و  انقالب 

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

سیاهچا از  سیاسی    های   ل زندانیان 
همین   به  گشتند.  آزاد  شاه  رژیم 

دادهمناسبت   ترتیب  با    گفتگوئی  ایم 

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

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

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

روشنی  متالش برای  که  است  این  ان 

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

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

چریکهای فدائی خلق _که با نام رفیق  

احمدزاده شناخته می شود_  مسع ود 
فدائ  چریکهای  سازمان  بعد    خلق  یاز 

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

و   ایران  خلق  فدائی  چریکهای  مجدد 

 روندی که طی کرد، به دست آوریم. 
 

در جریان تشریح سرکوب    پیام فدایی: 
توسط جمهوری   های کشور  دانشگاه 

گ چریکهای  اسالمی  سازمان  که  فتید 
اپورت فدائی  که  زمان  آن    یسم ن وخلق 

ت شما را  برآن غلبه کرده بود  تشکیال

حتی   آنها  کرد.  متهم  "آنارشیسم"  به 
مقاومت   تجربیات  از  بندی  جمع  در 

جمهوری   سرکوب  و  دانشجویان 
که:   شدند  مدعی  "بزرگترین  اسالمی 

تجربه پیشگام آن بود که در یابد که به  

دستجات بی مسئولیت    حساب آوردن 

طر  عدم  و  پیکار  نظیر  آنارشیست    د و 
هوادار    جدی دسته  و  دار  پیگیرانه  و 

رین  اشرف دهقانی ممکن است بزرگت
و   دانشجوئی  جنبش  به  را  ضربات 

وارد   ایران  کمونیستی  جنبش  اساسا 
به  آورد "آنارشیسم"  اتهام  این   ."

چه   خلق  فدائی  چریکهای  تشکیالت 

اینقدر روی    مبنائی داشت؟ و چرا آنها 
"طرد جدی و پیگیرانه" تشکیالت شما  

 ند؟ ت داش د تاکی
 

البته اتهام آنارشیست به    رفیق سنجری:

چریکهای فدائی خلق از طرف سازمانی که  
فرخ  رأس صدارت  با  تبهکار  باند  یک  را  اش 

نگهدار اشغال کرده بود، به طور مرتب علیه  
بارشان   اولین  این  و  میشد  برده  بکار   ما 

توجه به تباین آشکار مارکسیسم با  نبود. با  
ن "دره ای عمیق  ی لن  لوآنارشیسم که به ق

می   جدا  آنارشسیسم  از  را  سوسیالیسم 

دست اندرکاران آن سازمان، ناتوان از  کند"،  
روی   ما  تشکیالت  با  ایدئولوژیک  مبارزه 

این   قصد  به  جنبش،  اساسی  موضوعات 
اتهام را به ما می زدند تا بتوانند تشکیالت  

ر پیرو ما  و  انقالبی  را  خود  و  کرده  ایزوله  ا 

و ر  مارکسیسم  دهند.    اما  جلوه  ماجراجو 
مغزی   شستشوی  صرفا  آنها  هدف  البته 

اداران شان هم نبود بلکه به این وسیله  هو
به قدرت حاکم یعنی دشمنان مردم ما هم 

انقالبی   مواضع  مبادا  تا  دادند  می  پیام 

آنها  حساب  به  را  خلق  فدائی  چریکهای 
خط  بگذا گفتم  هم  قبال  که  همانطور  رند. 

این   آشکارا  کوبآنها  که    هد  قیمتی  هر  به 
خود   برای  را  علنی"  فعالیت  "شرایط  شده 

امری که خودشان هم آن    از دست ندهند، 
را با روشنی و صراحت بیان می کردند. آنها 

امکان  همین  که  نداشتند  این  به  کاری 

فعالیت علنی به دلیل ضعف قدرت حاکم در  
و اثر   دار  و  آمده،  وجود  به  ها  توده  انقالب 

خمینی   قدرت    اساسا دسته  به  این  برای 
بطور   را  انقالب  تا  بودند  شده  رسانده 

شرایط  قط و  امکان  و  کنند  سرکوب  عی 

اپوزیسیون   نیروهای  از  را  فعالیت سیاسی 

 سلب کرده و ازبین ببرند. 
 

آنارشیست خواندن ما برای این جماعتِ تا  
اپورتون استخوان  برد  مغز  کار  البته  یست، 

ه در  و  داشت  هم  گوناگونی  کجا    رهای 
سته به مصلحت به دلیلی بکار گرفته می ب

به مواضع سازشکارانه و   شد. مثالً با توجه

در  رویداد ها  با سیر  که  انقالبی شان  غیر 
به   سازمانشان  نداشت،  انطباق  جامعه 

تدریج دچار ریزش نیرو می شد. با توجه به  
اند دست  وضع،  در این  سازمان  آن  رکاران 

جدی   "طرد  با  تا  بودند  انه"  رپیگی  وتالش 

به  نیروها  این  پیوستن  در  ما  تشکیالت 
چریکهای   ایجاد  تشکل  اخالل  خلق  فدائی 

چریکهای   چون  جماعت،  این  نطر  از  کنند. 
فدائی خلق هنوز هم از تئوری تدوین شده  

توسط رفیق احمدزاده دفاع می کردند بی  
آنارشیست   آنها در دوران  برو برگرد  بودند.  

چریکه نظرات  هم  ی  ئفدا  یاسلطنت شاه 

به  بودند،  خوانده  آنارشیسم  را  اولیه  خلق 
رفیق که  را    خصوص  نظرات  آن  هم  جزنی 

تا   و  بود  کرده  ارزیابی  چپ"  "اپورتونیسم 
آنجا در چنین خط بغایت راستی پیش رفته  

با   مبارزه  شد  می  مدعی  که  بود 

م کانال  از  راست  با  اپورتونیسم  بارزه 
رفیق   نظرات  یعنی  چپ"  "اپورتونیسم 

 ده می گذرد!  ااحمدز  مسعود
 

شرکایشان   و  نگهدار  فرخ  باند 

که   کردند  می  تبلیغ  فریبکارانه 
مسلحانه    مبارزه  تئوری  طرفداران 

جامعه   در  داده  رخ  تغییرات  متوجه 
کارهای   همان  خواهند  می  و  نیستند 

کنند!   تکرار  را  چریکی  مبارزات  دوران 
ک همان  همان  آنها  نظر  از  که  ارهائی 

نبود   درست  هم  به    رسد   هچ موقع 

هر   به  که  بهمن   قیام  از  بعد  شرایط 
امک حدی  تا  علنی  دلیلی  فعالیت  ان 

مهیا شده بود. این اظهارات و حکم ها  
نبودند.   بیش  دروغی  اتهامات  ما  علیه 

 و  57م بهمن قیا  روزهای منتهی به درباره   ز سنجریق فریبر رفیبا گفتگو 

 (20 )بخش رانخلق ای ریکهای فداییچ تشکیالت تکوین
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هر کس در همان زمان به نشریات ما  
رجوع می کرد نادرستی آن اتهامات را   

برای  ف اما  شد.  می  متوجه  ورا 
گف دروغ  تی  حقبا  نت اپورتونیسم 

آن   مشکل  که  بود  این  مهم  نداشت 

نظر از  شود.  حل  طور    لحظه  به  آنها 
این   به  خلق  فدائی  چریکهای  نمونه 

از   چون  بودند  آنارشیست  دلیل 
و   کرده  حمایت  بیکار  کارگران  مبارزات 

کارگران   راهپیمائی  سازماندهی  در 
ش داشتند و مثل  بسوی وزارت کار نق 

را    این جماعت نمی خواستند کارگران 

کنند.  وبس هدایت  آمریکا  سفارت  ی 
ک نشریه  پراکنی  لجن  شماره  حتماً  ار 

در    37 دارید.  یاد  به  رابطه  این  در  را 
بودند چون   آنارشیست  آنها  دیگر  جای 

آمریکا   سفارت  تسخیر  مضحکه  فریب 

را نخورده بودند و هواداران و مردم را  
ر مقابل سفارت و سر دادن  به تجمع د

اما خط  "دانشجوی    ء افشا  م شعار 
 کن" دعوت نکرده بودند.  

 
آگاهانه  شرکایشان  و  تبهکار  باند  واقع  به 

خلق   فدائی  چریکهای  داشتند  سعی 

تا بتوانند سر   آنارشیست جلوه داده شوند 
مقابل   در  کار"  منحط  "جریان  کردن  خم 

دشمنان مردم  و کرنش در مقابل خمینی  
امر  مارکسیستی  را  حتی  و  منطقی  ی 

همین   به  دهند.  حلدنشان  وقتی  تیل  ی 

قدرت   ماهیت  تعیین  سر  بر  بحث  که  هم 
وظ و  می  دولتی  مطرح  انقالب  تداوم  یفه 

شد چریکها باز هم آنارشیست خوانده می  
شدند چرا که معتقد بودند که دولت پس از  

بورژوازی   نماینده  همچنان  بهمن  قیام 

تبار هم با خلع  وابسته است و به همین اع 
خواستار  و  کرده  مخالفت  سالح 

تداوم ه ماندزاس جهت  ها  توده  مسلح  ی 
بودند.   پیروزی   تا  نظر انقالب  از 

خلق   فدائی  چریکهای  اپورتونیستها، 
جمهوری   آنها  مثل  چون  بودند  آنارشیست 

خرده   سازش  ارگان  مثال  را  اسالمی 

نمی   ارزیابی  لیبرال  پورژوازی  با  بورژوازی 
نم و  وابسته  کردند؛  بورژوازی  که  گفتند  ی 

همن چنان ضرباتی بقیام    به دلیل انقالب و
نان  خورده که عمال صحنه را ترک کرده و چ

دارد،   مداوا  به  احتیاج  که  شده  بیمار 

خالصه   بودند.  مدعی  آنها  که  همانطور 
زیر  که  بود  ابزاری  آن  آنارشیسم  اتهام 

و   ها  روی  راست  شد  می  آن  پوشش 
کرنش و  ها   فضاحت    سازشکاری  های 

یعن ها  توده  دشمن  مقابل  در   یبارشان 
از  رجمهو تازه  و  کنند  پنهان  را  اسالمی  ی 

بی چریکهای فدائی خلق  نیروی واقعا انقال 

 هم طلبکار شوند. 
 

با توسل به مخالفت با باصطالح آنارشیسم  
پایه، خون   زدن های بی  اتهام  با  می شد 

ای   مناظره  به  را  صحرا  ترکمن  رهبران 

ف تهاجم تلویزیونی  جریان  در  یا  و  روخت؛ 
دانشگاه   به  دست  پدر    اهرژیم  پرده  شت 

و   زد  بنی صدر  رئیس جمهور  با  به سازش 
با  کش البته  گرفت  نادیده  را  دانشجویان  تار 

گذاشتن این شرط که بیانیه آنها در رادیوی  

 دولتی خوانده شود! 

البته من دیگر وارد این بحث نمی شوم که   

در   که  فهمید  می  کسی  ادبیات  اگر 

آنارشیسم   جریاناتی  چه  به  مارکسیستی 
مالطا هم    یق  ارزنی  اندازه  به  و  شود،  

د که با توجه صداقت داشت متوجه می ش 
شده   اعالم  روشن  مواضع  و  ها  تحلیل  به 

را  آنها  شود  نمی  خلق  فدائی  چریکهای 
 پیرو آنارشیسم جا زد. 

 

توضیحات    پرسش:  به  توجه  با  اتفاقاً 
بپرسیم  بگذارید  شما  نظر    آخر  از  که 

چه   به  آنارشیسم  مارکسیسم، 
 ؟  تمعناس 

 

ممکن    : سخاپ بحث  این  به  پرداختن  البته 
تغییر   را  گفتگو  این  مسیر  حدی  تا  است 

به   تمایلی  من  هم  دلیل  همین  به  دهد. 
. اما اگر الزم   ورود به چنین بحثی را ندارم 

را   کار  این  بکنم،  را  بحث  این  بینید  می 
 خواهم کرد.

 

به   پرسش: توجه  از    با  مرتب  که  این 
آنار با  مارکسیسم  سم  یش مقابله 

اپورتونیستها  حص که  این  و  شد  بت 
بودند که گویا پیرو    مدعی  آن سازمان 

آنارشیسم   مدافع  و شما  مارکسیسم 

غیر   بحث  این  به  پرداختن  بودید، 
 ضروری نیست. 

 
خودش    پاسخ: برای  آنارشسم  ببینید، 

مکتب   این  دارد.  تاریخی  که  است  مکتبی 

که   بنیان های کند  دنبال می  را  ای  فکری 
رزه و در پیش گرفتن این  ال مباکصرفا با اش

قابل   مبارزه  اما  یا آن شکل  توضیح نیست. 
و  ما  سازمان  بر  حاکم  طلبان  فرصت  برای 

توده   خائن  در حزب همیشه  آنها  همفکران 
اشکال  به  که  گفت  می  که کسی  همین 

قهر آمیز مبارزه اعتقاد دارد دیگر جای تردید  

آنارشیست    باقی را  وی  که  ماند  نمی 
آنها  آنارشیسم بیشتر    راز نظ  خطاب کنند. 

ا به  عمل  یا  و  اعتقاد  آمیز  با  قهر  شکال 
مبارزه شناخته می شد و  آنها توجهی به 

نداشتند. آنارشیسم  نظری  اما،   مبانی 
اصلی   خصوصیت  که  است  این  واقعیت 

اساس   در  آنها  که  است  این  آنارشیستها 
اتو گونه  نتیجه ضد  علیه هر  در  و  بوده  ریته 

 هستند.  جامعه برپائی دولت در

 
از دوره انترناسیونال اول که مارکس و  

داشتند   حضور  آن  در  شخصا  انگلس 
کمونیست   مبارزه  های  جنبه  از  یکی 

های   اندیشه  و  افکار  با  مبارزه  ها 
با   انگلس  و  مارکس  بود.  آنارشیستی 

نهایت   در  دولت  که  بودند  معتقد  اینکه 

ناب عکسِ  باید  بر  اما  شود،  ود 
بودند که می  ن باور    آنارشیستها بر این

ملغی   را  دولت  ضربه"  "یک  با  توان 
می  ن آموزش  کارگران  به  بلکه  مود. 

کامل   نابودی  برای  پرولتاریا  که  دادند 

باید   الزاماً  انسان  از  انسان  استثمار 
و   دهند؛  شکل  را  خودشان  دولت 

الغای دولت وابسته است به الغای آن  
ات اجتماعی که دولت زائیده آن  مناسب

باشد. ای  می  که    نبه  است  دلیل 
جنگ   به  را  کارگران  مارکسیستها 

نمی  آس دنکیشوت  معروف  بادی  یاب 

به سمت   را  کارگران  مبارزه  بلکه  برند 
ای   اقتصادی  مناسبات  آن  نابودی 

برده   بین  از  تا  که  دهند  می  سمت 
 نشود دولت هم از بین نمی رود.  

 

که    پرسش: جائی  دانیم  تا  می 
می  دولت  مخالف  هم    مارکسیستها 

انقالب    .باشند امر  بر  ابتدا  اما 
د  تاکید  این  سوسیالیستی  از  تا  ارند 

هر   از  خالصی  برای  شرایط  طریق 

جامعه   و  شود  مهیا  دولتی  گونه 
که   بیاید  وجود  به  ای  کمونیستی 

امور   دولت،  یک  به  نیاز  بدون  انسانها 
جامعه را خود سازمان داده و به پیش  

 برند.  ب
 

دند  قمعت  هکبلی. کمونیستها با این    پاسخ: 

ن در  کارگر  طبقه  مبارزه  محو  که  به  هایت 
دارندکه   تاکید  اما  شود؛  می  منجر  دولت 

به  سوسیالیستی  جامعه  از  گذار  برای 
خواهد  وجود  دورانی   کمونیستی  جامعه 

می   پرولتاریا  دیکتاتوری  آنرا  که  داشت 

هنامند.   انقالب    امارکسیست  دوره  در 
نابودی  س برای  شان،  وسیالیستی 

کارگران   مایهر سمقاومت   برابر  در  داران 
دیکتاتوری پرولتاریا را    وجود دولت کارگری و

اما   دانند.  می  الزامی  و  ضروری 
اعتقادی   اصول  از  یکی  که  آنارشیستها 

به   باور  “نابودی شان  می    اصل  دولت" 

 هر گونهباشد، برعکس مارکسیست ها با  
دولت   با  آنها  نتیجه  در  مخالفند.  دولتی 

گر با به دست گرفتن  ی رت دابپرولتاریا و به ع
قدرت توسط پرولتاریا نیز مخالفت می کنند.  

اساسی  ب های  فرق  از  یکی  نابراین، 

است   این  در  آنارشیستها  با  مارکسیستها 
نظر   از  هکه  گیری    امارکسیست  قدرت  با 

و   انقالب سوسیالیستی  بستر  در  کارگران 
دولت   کمونیسم،  به  گذار  برای  آنها  تالش 

و از بین می رود.    هگشت  "ه به تدریج "پژمرد

بتوانند   بیشتر  کارگران  چه  هر  آنها   نظر  از 

آگاهانه    باند  شرکایشان  و  تبهکار 
خلق  فدائی  چریکهای  داشتند  سعی 
بتوانند   تا  داده شوند  آنارشیست جلوه 

خ در  سر  کار"  منحط  "جریان  کردن  م 
امرمقابل   را  و  خمینی  منطقی  ی 
همین  مارکس به  دهند.  نشان  یستی 

که بحث بر سر تعیین  دلیل حتی وقتی  
وظی  و  دولتی  قدرت  تداوم  ماهیت  فه 

مانق مطرح  هم الب  باز  چریکها  شد  ی 
که  چرا  شدند  می  خوانده  آنارشیست 
قیام   از  پس  دولت  که  بودند  معتقد 

نماینده وابسته    همچنان  بورژوازی 
اع همین  به  و  سالح تبار  است  خلع  با 

کرد و خواستار سازماندهی مخالفت  ه 
انقالب  تداوم  جهت  ها  توده     مسلح 

اپورتونیستها نظر  از  چریکهای بودند.   ،
آنفد خلق  چون  ائی  بودند  ارشیست 

جمهوری اسالمی را مثال ارگان سازش 
لیبرال  پورژوازی  با  بورژوازی  خرده 

نمی   نمارزیابی  و  که  کردند؛  گفتند  ی 
چنان بورژوازی وابسته به دلیل انقالب  

صحنه را ترک کرده باتی خورده که  ضر
به مداوا   احتیاج  که  بیمار شده  و چنان 

 عی بودند.ر که آنها مددارد، همانطو
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در   را  سوسیالیستی  تولیدی  مناسبات 
جامعه   به  و  دهند  گسترش  جامعه  سطح 

نسبت   همان  به  نزدیک شوند  کمونیستی 
"به   و  شدن  "پژمرده"  برای  شرایط  هم 

رفت دولت  خواب  ن" 

می   مهیا  طبقاتی 
واقع،   به  شود. 

پرولت یا  رادیکتاتوری 
حرکت  ست کننده  هیل 

سوسیالیستی   جامعه 
هر   نابودی  سمت  به 

طبقات برقراری    گونه  و 

و  طبقات  بدون  جامعه 
باشد.   می  دولت  بدون 

بر   آنارشیستها،  اما، 
مارکسیستها   عکس 

به   را  دولت  نابودی 

مناسبات   نابودی 
به   که  ای  احتماعی 

می    وجود دولت  آورنده 
کنند   نمی  منوط  باشد، 

با خود  خیال  به    اراده   و 
شر   از  توانند  می  خود 

به   یابند.  دولت خالصی 

آنها   هم  دلیل  با همین 
سیستم   گونه  هر 

نمایندگی مخالفت می  
از   استفاده  مارکسیستها  بر عکس  و  کنند 

  -ابزار های پارلمانی در مبارزه برای رهائی  

وجود داشته   در شرایطی که چنین امکانی
 را به طور کلی جایز نمی شمارند.     -باشد

 
بزرگ بین مارکسیستها  اختالف    ا ازدج

آنچه   دولت،  سر  بر  آنارشیستها  و 

هم   باز  را  فکری  مکتب  دو  این  تفاوت 
مخالفت   سازد  می  برجسته  بیشتر 

و   اتوریته   گونه  هر  با  آنارشیستها 
حالیکه   در  باشد.  می  آن  از  تبعیت 

وریته اعتقاد داشته  مارکسیستها به ات
تشکل   و  کننده  متحد  "قدرت  به  و 

مثالً  ر اتو  هددهن دارند.  اذعان  یته" 

انگلس در این زمینه به درستی گفته  
ست که: "انقالب عملی است که در  ا

تفنگ،   بوسیله  اهالی  از  بخشی  آن، 
فوق   وسائل  با  یعنی  توپ،  سرنیزه، 

به   را  خود  اراده  ای،  اتوریته  با  العاده 

حمیل می نماید" و اضافه  بخش دیگر ت 
که:  است  شک  کرده  بدون  با    "انقالب 

 است".    ریته ترین چیزهای ممکنهوات
 

با توجه به تباین مارکسیسم با آنارشیسم   
بدون   دارد  هم  با  آنها  مبارزه  که  تاریخی  و 

مورد   این  در  توان  می  بیشتر  خیلی  شک 

گوناکون   زوایای  از  را  اختالف  این  و  گفت 
فردگرائی   های  زمینه  مثال  و  داد  توضیح 

اما نمود،  تشریح  را   م  آنارشیستها    ی فکر 
 کنم که همین حد توضیح فعال کافی باشد. 

 

اینجا    پرسش: در  که  سخنانی  بلی 
و  گفتی ها  مارکسیست  بین  مرز  د 

کرد.   آشکار  کامالً  را  ها  آنارشیست 
دادید   پاسخ  ما  پرسش  به  شما  پس 

که   تعاریفی  اساس  بر  که  نگفتید  اما 

چه   دادید  ارائه  آنارشیسم  از  شما 

اتهامات   مورد  در  توضیحی 
سازمان  ه نیستوتاپور  بر  حاکم  ای 

به   دوره  آن  خلق  فدائی  چریکهای 
 خودتان دارید؟  

 

را  ببین  پاسخ: توضیحات  این  کسی  اگر  ید 

مختلف   های  حوزه  و  باشد  داشته  قبول 
بگیرد   نظر  در  را  فکری  مکتب  دو  این  تباین 

بودن  نا حق  و  نادرست  به  تواند  کامالً می 
متوجه می شود که    اتهامات آنها پی ببرد و

توجیهاجری  نآ برای  اپورتونیست  کرنش    ن 
و  خمینی  دسته  و  دار  به  نسبت  خود 

با بی پرنسبی تمام اتهامی    حمایت از آنها

از   را  هواداران  ذهن  تا  زدند  می  ما  به 
با   کسی  هر  وگرنه  سازند.  دور  واقعیات 

نه   ما  که  شد  می  متوجه  ما  آثار  مطالعه 
مخالف هر گونه اتوریته و تبعیت هستیم و  

موضع مارکسیسم در رابطه با    زای ا  هنه ذر

که   آنهائی  بنابراین  ایم.  کرده  عدول  دولت 
پیرو آنارشیست  به  را  ما  توده  حزب  از  ی 

خطاب می کردند، در واقع  نه می فهمیدند  
با  بودند  و نه حاضر  آنارشیسم چیست  که 

چنان   ما،  های  دیدگاه  واقعیت  به  استناد 
 اتهامی را به ما نسبت دهند.  

  

ت  چریکهای  ر رأس سازمان  دکار  هبباند 
  48فدائی خلق ایران، در شماره های  

اسفند    29تا    8ز  نشریه کار که ا   51تا  
تحت    58سال   ای  مقاله  شد  منتشر 

خرده   با  برخورد  تاکتیک  "سه  عنوان 

بورژوازی" درج نمود و در آن باز هم ما  
آن   در  کرد.  معرفی  آنارشیست  را 

جمله   "از  که:  شود  می  گفته  مقاله 
نمونه  ت سته  جرب رین 

آنارشیستی   گروه  اپورتونیسم»چپ« 

است   جالب  است".  دهقانی  اشرف 
این   می  که  گفته  مطلبی  در  اراجیف 

آن   موضع  است  قرار  که   شود 
بورژوازی   خرده  باره  در  تشکیالت 

سنتی را تشریح نموده و ثابت کند که  
خرده بورژوازی در حاکمیت قرار دارد و   

هواداران   و  ساده  اعضای    ن آ به 

جناح  م ساز  یک  "امروز  که  بقبوالند  ان 
ضد   تمایالت  دارای  حاکمیت  از 

است". می    امپریالیستی  اینجا  در 
گروه    " آنها  زعم  به  که  دید  توان 

اشرف   آنارشیستی 

واقع   به  یا  دهقانی" 
فدائی   چریکهای 

دلیل   این  به  خلق 
"آنارشیست"   گویا 

دولت   که  هستند 
دولتی   نه  را  حاکم 

دولتی   بلکه  ملی 

د   هوابست  نستند  امی 
نماینده   نه  آنرا  و 

بلکه   بورژوازی  خرده 
بورژوازی   نماینده 

به   وابسته 

معرفی  امپر یالیسم 
فاقد   که  کردند  می 

ضد   "تمایالت  هرگونه 
می   امپریالیستی" 

همین   به  و  باشد 
را   ها  توده  باید  دلیل 

نه   و  مبارزه  برای 

آن   از  روی  دنباله 
پس همین    بسیج کرد.

ها برای آن سازشکاران  
که   رژیم  اب بود  کافی  اسالمی  جمهوری 

نارشیست هستیم و تأکید هم  بگویند ما  آ

ال که  نا بکنند  و  پخته  نا  "آنارشیسم  بته 
خرده  که  نیست  متوجه  که  هنجار" 

  " سرکوب  به  تواند  می  هم  بورژوازی 
اقشارخلق"  دست بزند. به این صورت آنها 

کردند.   می  هم  مغلطه  ما،  کوبیدن  برای 

زعم   به  ما  جم یا چون  خرده  ان  عت، 
اساسا  و  کالً  و  و سنتی"  "مرفه  بورژوازی 

حاکمیت   در  را  بورژوازی  دیدیم  خرده  نمی 
که بخواهیم وی را ناتوان از سرکوب اقشار 

خلق معرفی کنیم. ببینید اتهامات آنها علیه  
ما تا چه حد بی اساس بود و به هیچوجه  

 با واقعیات مواضع ما انطباق نداشت. 

 
عدم    پرسش:  در  ششرکت    آیا  ما 

ه  هم  انتخابات  اسالمی  جمهوری  ای 
در زدن این اتهامات به تشکیالت شما  

 اشت؟ نقش د 

 
و    پاسخ: ها  تحلیل  همه  حال  هر  به 

رویدادهای   با  رابطه  در  ما  که  مواضعی 
جاری در جامعه ارائه می دادیم در ارتباطی  

ارگانیک با هم قرار داشتند. بنابراین مثالً در  
اصولی   که  در    درست  وشرایطی  که  نبود 

چنین   نیروئی  ولی  کرد  شرکت  انتخاباتی 

ک نیست  انتظار  از  دور  پس  کند،  ه می 
بازی    انقالبیون  شعبده  در  شرکت  مخالف 

های جمهوری اسالمی  را هم آنارشیست  
 خطاب کند. 

 

نکته    ما  جوان  نسل  برای  هم  این 
آنها   که  بدانند  که  است  ای  آموزنده 

در  را  مشخص  شرایط  که  این    بدون 
به  فنظر گر از آن  تحلیل مشخص  ته و 

ما   موضع  و  نظر  رد  برای  دهند  دست 

وری اسالمی  در مورد "انتخابات" جمه
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از   و  کردند  می  استناد  هم  لنین  به 
آنارشیستها   که  نوشتند  می  او  قول 

تاریخی   نظر  از  "اهمیت  توانند  نمی 
کنند   درک  را  پارلمانتاریسم  محدود 

مبار  نحوه  این  منکر  تماما  و  ه  زبالکل 

ش برعکس  ومی  که  حالی  در  ند". 
ما همچون هر   آنها  فریبکارانه  تبلیغات 

دیگری   کمونیست  کلی  نیروی  بطور 
نمی   نفی  را  انتخابات  در  شرکت 

کردیم. ما در شرایطی که استفاده از  
مبارزه   پیشبرد  سود  به  روش  این 

از   یکی  آنرا  باشد  کارگر  طبقه 

برای   سیاسی  مبارزه  "روشهای 
م کارگران"  اما  یدانست  یرهائی  م.  

بحث ما نه بر سر انتخابات بطور کلی  
زیر   در  انتخابات  مشخص  بطور  بلکه 

اسالمی  سلطه   جمهوری  دیکتاتوری 

اتفاقا مقاله جریان    یعنی "انتصابات"بود.
منحط کار تحت عنوان "سه تاکتیک برخورد  

اشاره  آن  به  قبال  که  بورژوازی"  خرده  با 
انتخابات  زمان  همان  در  درست    کردم 

ش و ومجلس  دار  این  که  اسالمی  رای 
اعالم   را  خود  های  کاندیدا  لیست  دسته 

م همه  از  و  کردند  به  می  که  خواستند  ی 

آنها رای بدهند، منتشر شده بود. که ما در 
در   منتشره  تاکتیک"  سه  بر  "نقدی  مقاله 

به    25و    24خبرنامه مازندران شماره های  
 آن پاسخ دادیم. 

 
  نکه هما  در روند جنبش همگان دیدند

دا دست  بازیچه  که  ر  اپورتونیستهائی 

تکیه   با  و  بودند  و دسته خمینی شده 
گ  دو  خصلت  بورژوازی  بر  خرده  انه 

برای خود مانور می دادند و هر اقدام  
این   خصال  از  یکی  به  را  سرکوبگرانه 

و مرفه نسبت   بورژوازی سنتی  خرده 

چگونه   خط  این  ادامه  در  دادند،  می 
سازمانی از  بزرگی  به    بخش  که 

خاورمیانه  ب در  چپ  سازمان  زرگترین 
بدون   و  سرعت  با  را  بود  شده  تبدیل 

پاب به  چرا  و  حاکم  چون  ارتجاع  وسی 
شان   اراجیف  مرکب  هنوز  بردند. 

که   شرایطی  در  و  بود  نشده  خشک 

علیه   اسالمی  جمهوری  جنایات 
و   وسیع  آنقدر  جامعه  ستمدیدگان 

برای   آنها  مواضع  که  بود  برجسته 
مبا غیر  ر هواداران  گشته  قز  قبول  ابل 

داد.   رخ  آنها  صفوف  در  انشعابی  بود، 
با   وحدت  در  تبهکار  باند  بار  حزب  این 

به   را  سازمان  آن  اکثریت  خائن،  توده 

ارتجاع   از جنایات  ورطه حمایت آشکار 
حاکم کشاند و ننگ خیانت آشکار علیه  

بر   را  ایران  ستم  تحت  های  توده 
 پیشانی خود زد.  

 )ادامه دارد( 

  .... ؛رئیسی، وعده های دروغین

 12 از صفحه
امپری آن  دیگر  دار سوی  سرمایه  و  ها  ان  الیست 

به  می    وابسته  ها  رژیم  آن  طریق  از  که  باشند 
ارتش ضد خلق به  تکیه  با  و جمهوری اسالمی  ی 

مسلح  د دندان  بن  تا  نیروهای  سرکوب  یگر  به 

مشغولند  ها  توده  مطالبات  و  همین    .مبارزت  از 
سرن که  در  روست  و  زحمتکش  های  توده  وشت 

بین این ایران در میدان مبارزه  ن  یی تع   قطب   دو  بند 
 . می شود

ا  این  رژواقعیت  که  اسالمی  ست  جمهوری  به یم 

نظمثابه   و سیاسی  اقتصادی  ام  روبنای سیستم 
و  قهر  بر  تکیه  بدون  وابسته  داری  سرمایه 

سرکوب، کشتار، خفقان، ترور، شالق و برپا کردن  
و شکنجه باشد.    اعدام  نمی  ادامه حیات  به  قادر 

دلیل هم بر  به همین  چند  این سیستم  بقای  ای 
نی خود  هروزه  مهره  به  جنایتاز  شکنجه  ای  و  کار 

دارد. را  دولتی  های  پست  باالترین  در  رژیم    گران 

ماهیت   بدلیل  بنا  اسالمی  جمهوری  سفاک 
امپریالیسم  به  که  است  وظایفی    مجری   وابسته 

گذا او  بر عهده  اند،  اربابانش  دلیل  شته  به همین 
تهم   کوچک  خواهد،  می  نه  و  تواند  می  رین  نه 

و   مصائب  از  را  مردم  گرهی  طرمشکالت  بر  ف را 

 کند. 
خاتمه که    در  کرده  ثابت  تجربه  که  کنم  تاکید  باید 

رهایی مردم ما نه از صندوق های رای، نه از    راه
از   نه  و  آمیز  مسالمت  مبارزات  های راه  توصیه 

بلکه  ه های موذیانه اصالح طلبان  و نال  وار  نصیحت

های توده  مبارزات  همین  دل  آگاه    از  و  پیش  دلیر 
صاحبان قدرت  یشان  خیزش ها  باکه امروز    می رود

اربابان   و  رژیم  وحش جنایتکار این  رابه  ت  شان 
ا زحمتکشان،    .ند انداخته  کارگران،  بنابراین 

با  جوانان  زنان،  تهیدستان،  گرسنگان،  مبارزین، 
در هم شکستن کلیت نظام ظالم    عزم و قاطعیت

قرار   مبارزات خود  راس  در  نان،  را  برای  و  اند  داده 

دردها و رنج هایشان به    بین بردنآزادی و از    کار و
اند ستمدیدگان،  .پاخاسته  نگ  این  رژیم  سر  ونی 

  از طریق   تنهادار و شکنجه را نشانه گرفته اند که  
دشمنان   علیه  مسلحانه  مبارزه  و  خود  تسلیح 

باشد  ایران خلق   می  پذیر  نشان  امکان  تجربه   .

دیگر کارگران و در مقابل جز این راه دیگری  داده که
 .وجود ندارد  ان جامعهستمدیدگ

 اکبر نوروزی   -1401مرداد 

 

 ها..."تابوت"و  ها "تخت"
   60یادی از مقاومت و مبارزه درخشان زندانیان سیاسی در دهه 

 

 

 مهوری اسالمی دژخیمان جبا  ، مرگ و زندگیدر جدال 

 

  یجالدان جمهور  یشکنجه ها  ن یتر  انه یاز وحش یجلوه ا ،سو از یک  " امتیق"و   "تابوت "

  ومتمقا ن در مقابل نار شکست آ و از سوی دیگر بیانگ بوده     یاسیس  انیزندان  هیعل یاسالم

از   ی لیتحل  "ی در جدال با خاموش"از کتاب ارزشمند   . این متنستمبارزین دربند ا

گرفته شده است. متن   ی اشرف دهقان قی، نوشته رف  60  ۀر ده د  یاسالم ی جمهور ی دانهازن

 ست: ی عالقه مندان قابل دسترس یبرا ریز  نکیل ق یکتاب از طر  نیکامل ا

-FOR1/10/BOOK_/uploads/202content-https://siahkal.com/wp
PRINT_JEDAL.pdf 

 

https://siahkal.com/wp-content/uploads/2021/10/BOOK_FOR-PRINT_JEDAL.pdf
https://siahkal.com/wp-content/uploads/2021/10/BOOK_FOR-PRINT_JEDAL.pdf
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هفتمین    2٠22ت  وسآگششم   و  هفتاد 

ناکازاکیسالگرد   و  هیروشیما  در    بمباران 

آمریکا امپریالیسم  توسط  باشد.   ژاپن  می 
اقدام  ترین    ،این    جنگی   تجنایوحشتناک 

آمریکا بی    امپریالیسم  غیرنظامیان  علیه 
به  .  بود  دفاع امپریالیستی  قدرتهای 

آمریکا   و سرکردگی  هفتاد  این  طول  در 
کشتار مردم    جنگ و از    گاهچ هیهفت سال  

نکشیدبی   دست  ادفاع  و  ه  نیز  ند  اکنون 

از پیش به ایجاد و گسترش زرادخانه   بیش 
برای  های عظیم هسته ای و زمینه سازی  

. از این  حمالت هسته ای جدید پرداخته اند
درک شرایط   برای  که  نیست  ارتباط  بی  رو 

کنونی جهان، جنایت امپریالیسم آمریکا در  

و  برمور  یناکازاک  هیروشیما  قرار  د  رسی 
    بگیرد.

 
  1٩45  آگوستروز ششم  ساعات اولیه  در  

از باند    B-29یک هواپیمای جنگی آمریکایی  
تینیان   جزیره  در  آمریکا  هوایی  پایگاه 

(Tinian  از پس  و  شد  بلند  آرام  اقیانوس   )

پرواز ساعت  شش  از   تقریبأ  که  حالی    در 
نیروهای   مقاومتیژاپن  نظامی  جانب   با 

صبح به وقت    8:15عت  سا  در،  نشد ه  جموا
که   را  خود  محموله  اتمی  بمب  یک  محلی 

هزار    13با قدرت انفجار معادل    (اورانیومی)

تی.ان.تی صاف    ،بود  تن  آسمان  فراز  بر 
حدود)  هیروشیما با  نفر    هزار  255  شهری 

 انداخت.   (در ژاپن  جمعیت
 

حرارت  ،  مزبور  واکنش هسته ای درون بمب
( زمین  روی  زیر  م  6٠٠در  انفجار  نقطه  تر 

درجه سانتیگراد    4٠٠٠تا    3٠٠٠به  را  بمب(  

. این  د، یعنی دو برابر نقطه ذوب آهن انرس
همه چیز را در فاصله یک کیلومتر و حرارت  

موج بسیار شدید ناشی از    و  نیمی سوزاند 
اکثر ساختمان   ویران شدن  به  انفجار منجر 

شد. کیلومتری  دو  شعاع  تا  بمب    ها 

ر بر  دوهیروشیما  پلی  مرکی  شهر  ر  ز 
  25٠این بمب حدود  اما    هدفگیری شده بود

د  متر دورتر از هدفی که پیش بینی شده بو
منفجر شد و   روی ساختمان یک بیمارستان

درآنجا  بستری  بیماران  قتل  به    را  همه 

همین    .رساند  به  جنایت  این  ختم  جا  اما 
شدننشد   کشته  باعث  مردمی    بلکه 

شعاع  گردید   در  کونت  سمتری    5٠٠که 

اصله یا چند  هزار نفر بالف  8٠حدود    شتند.دا

 ( شدند  کشته  انفجار  از  پس  (  1ساعت 

دریج در طول روزها و ماه های  بقیه نیز به ت
  . جان خود را از دست دادند بعد

 
اما آمریکا به این حد از جنایت بسنده نکرد.  

 سه روز بعد هواپیمای مشابهی که سالح
اه از فرودگ  کرد،تری را حمل میقوی  اتمی

کردتی حرکت  امانیان  یک    .  از  هواپیما  این 

روبرو طرف با آتش تیربارهای ژاپنی از زمین  
کوکورا  شهر  از  دیگر  طرف  از  و  شد 

(Kokura  قرار حمله  هدف  بود  قرار  که   )
بگیرد، دید روشنی نداشت. شهر کوکورا در  

ابر و غیرقابل روئیت بود.   از  آن روز پوشیده 

ج هواپیمای  آمریکندرنتیجه  ای  ربایی  گی 
با مشکل مواجه   اول خود  رسیدن به مقصد

ی، به سمت هدف دوم خود )ناکازاکو    شد
حدود   با  صنعتی  نفر   27٠٠٠٠شهری 

با توجه  در اینجا  ( پرواز کرد.  در ژاپن   جمعیت
افکن  به بمب  هواپیمای  که  واقعیت    این 

قرار    آمریکا هدف  را  شهر  مرکز  نتوانست 

یما  روشبه هی  نسبتآن  دهد، اثرات مخرب  
در ناکازاکی  جمعیت( کمتر بود.  نسبت  به  )

و   شدند هزار نفر بالفاصله کشته    4٠حدود  
ها هزار نفر دیگر نیز طی چند ماه بعد بر ده

از تشعشعات هستهعوارض  اثر   ای  ناشی 

 جان خود را از دست دادند.  
 

شده   زده  چهار  است  تخمین  طی  که 
  تا   200ماه پس از این دو انفجار حدود  

و  نفر    هزار  350 هیروشیما  در 
شدندناکازاکی   درصد    90  که  کشته 

غیرنظامی    آنها مردان، زنان و کودکان

پیش از آن هرگز چنین کشتار و  بودند.  
و  ویرانی  ابعاد  این  سرعت    در  این  به 

بود نداده  هم    .رخ  دلیل  همین  به 
و  ببربریت   هیروشیما  اتمی  مباران 

  ها تدر میان جنایات امپریالیسناکازاکی  

طو تاردر  خاصی  برجست از  یخ  ل  گی 
است این   .برخوردار  ویژه  که    به 

را  امپریالیسم آمریکا این جنایت جنگی  
و در    غیاب هر گونه ضرورت نظامی در  

جهانی   جنگ  که  داد  انجام  شرایطی 

ژاپن   و دولت  بود  پایان رسیده  به  دوم 
داشت،   قرار  فروپاشی  آستانه  در 

نی  آمریکائی  نظامیان  خود  که    ز امری 

بودند. امپریالیسم آمریکا  عترف  به آن م 

کر سعی  زمان  همان  جنایت  در  د 

که را  ژاپن  اتمی شهرهای  از    بمباران 
با توسل به    قبل برنامه ریزی کرده بود

  توجیه به خیال خود    دروغ های آشکار
هزار  صدها  عام  قتل  اما    کند. 

روشنی   به  فجیع  طرز  به  غیرنظامی 
طور   به  و  امپریالیسم  این  قساوت 

طک جنگ  سلی  سرمایه  لبی  یستم 

 داری جهانی را ثابت و آشکار نمود. 
 

دوم   جهانی  طول جنگ  در  اینکه  جنایات  با 
بمباران  اما  ،  ه استبه وقوع پیوستبسیاری  

شک   بدون  ناکازاکی  و  از  هیروشیما 

بی تخریبی  اقدامات  و بزرگترین  رویه 
نفر   هزار  صدها  جان  که  بودند  ضدانسانی 

ر غیرنظامیان  لحظه  اعمدتا  فتند.  رگای    در 
این واقعه که گواهی بر بی رحمی بی حد  

امپریالیسم   گری  نظامی  مخرب  ظرفیت  و 
خاطره  از  نباید  هرگز  است،  آمریکا 

شود زدوده  جهان  سرتاسر  و    زحمتکشان 

   .ه نخواهد شدهرگز هم زدود
دولت آمریکا برای توجیه بمباران هیروشیما  

این    هو ناکازاکی در اذهان عمومی آمریکا ب
فریدرو بمباران  غ  که  متوسل گشت  بکارانه 

تسلیم   به  کشور  آن  کردن  وادار  برای  ژاپن 

داشته است.  دروغی    ضرورت  ادعا  این  اما 
نبود اتفاقاً  بیش  دروغ،  این  مقابل  در  خود  . 

آمر کردند یکا  نظامیان  برتری    مطرح  که 
بمباران   بدون  حتی  ژاپن  بر  آمریکا  هوایی 

ب تسلیم  به  توانست  می  و    یاتمی  قید 
ژا ش منجر  رط  جنگ  یافتن  پایان  به  و  پن 

دلیل    شود. به  که  آمریکایی  مقامات  اما 

بمب   از  نفرت  استفاده  و  خشم  با  اتمی 
افکار عمومی مواجه شده بودند به اشاعه  

ختند و از جمله ادعا  دروغ های دیگری پردا
اتمی    کردند بمباران  به  اقدام  با  آنها  که 

ژاپن آ  شهرهای  میلیون  یک  ریکایی  محدود 

داده  از مرگ نجات را ن میلیون ژاپنی چندی  و
دروغ ادعای  این  بر اساس  آمریکا  اند.    ، اگر 

به   اتمی  بمب  با  را  ناکازاکی  و  هیروشیما 
آمریکا   به  ژاپن  بود،  نکرده  نابود  کامل  طور 

و   میکرد  ژاپن  حمله  اشغال  به  وادار  آمریکا 

جنگ جهانی دوم نه تنها متوقف  شد و    می
ت  ژاپن با شد کا و  آمری   خاکربلکه دنمیشد  

. با بیان این دروغ،بیشتری ادامه پیدا میکرد

 در ژاپن هیروشیما و ناکازاکی اتمی سالگرد بمباران
 ( ! "دموکراسی"فریبکارانه اب پشت نقنمونه ای از جنایات امپریالیسم آمریکا )
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اران اتمی هیروشیما  بمب  مقامات آمریکائی  
ناکازاکی   جا    "بشردوستانه"اقدامی  را  و 

حال،    .زدند این  ارشد  از    برخیبا  مقامات 
به این واقعیت  اقرار  با  دولت و ارتش آمریکا  

  تسلیم ده  اآمآمریکا  از تهاجم    پیش که ژاپن  

ادعاها  غیرواقعیبود،  شدن   ی طبقه  بودن 
توجیه   برای  را  بمبحاکم  اتمی  برمال  اران 

ژنرال    .کردند مثال،  عنوان    "آیزنهاور"به 
رئیس  ی متحدنیروهای  فرمانده   و  اروپا  در  ن 

با    ،آمریکا  بعدیجمهور   رابطه  واکنش در 
جنگ در  خود   وزیر  که    ارانهای بمب  ،زمانی 

دااطالو  ا  هبرا  برنامه ریزی شده   بود دع  ،  ه 

ر حین  "د  :در خاطرات خود نوشته است که
مربوطه  بیان   بر  توسط  حقایق  من  او، 

شکست   قبالً  ژاپن  که  باور  این  اساس 
ضروری   غیر  کامالً  بمب  انداختن  و  خورده 

نو    بود استفاده  میبایست  ما  سالحی  از 

که   آمریکاییکنیم  جان  نجات  ها برای 
 ود را بهخ، تردیدهای شدید  ضرورت نداشت 

 براز کردم". او ا
 

همچنین  مورد  این  ویلیام  "  در  دریاساالر 
جمهور رئیس  "  لیهی رییس    دفتر 

سال  نیز    ترومن  نوشت:    1950در 

در  " وحشیانه  سالح  این  از  استفاده 
کمک  هیچ  ناکازاکی  و    هیروشیما 

ن  به   واقعی  ژاپن  علیه  ما  ...  کرد  جنگ 
در سالح  آن  از  استفاده  با  واقع    ما 

ب  استاندارد  قرون  ربرهااخالقی  ی 

را   سال  .  " .کردیم  اتخاذوسطی  در 
ژنرال  1949 آرنولد"،  فرمانده    "هنری 

ارتش  هوایی  گفت:  نیز    آمریکا  نیروی 
ما   که  "نظر  بود  این  دولت  همیشه 

در  ،  آن با بمب اتم یا بدون  ژاپن از قبل،  

فروپاشی   نتایج    . ".بودآستانه  حتی 
که   ای  مشاوره  هیئت  بررسیهای 

وزارت آمری  توسط  برجنگ  ای  کا 
سیاسی بمباران  -بررسی  نظامی 

پوچ  ا نیز  بود  شده  تشکیل  ژاپن  تمی 
دولت   توجیهات  را  وقت  بودن  آمریکا 

در سال   این هیئت  کردند.    1946ثابت 

در گزارشی در رابطه با نتایج بررسی  
های خود اعالم کرد که "برتری هوایی  

بمباران   بدون  حتی  ژاپن  بر  آمریکا 
ب  توانست  ب  هاتمی می  قید تسلیم    ی 

ج یافتن  پایان  به  و  ژاپن  شرط  نگ  و 

منجر شود. به بیان دیگر، ژاپن تسلیم  
بمبمی اگر  حتی  بر  شد  اتمی  های 

ریخته   ناکازاکی  و  هیروشیما 
 .  "شدندنمی

 
آمریکا  البته   بر  حاکم  حقیقت  طبقه  این  بر 

بود و   واقف  هیروشیما  اتمی  بمباران  که 

جن به  دادن  پایان  برای  جهانی   گناکازاکی 
الد نبود وم  سازمان    .زامی  که  طوری  به 

سال  ا در  را  ژاپن  دولت  که  آمریکا  طالعات 
خوبی    1٩45 به  میکرد  شنود  دائمأ 

همان می بهار  از  ژاپن  رژیم  که  دانست 

برای   مناسب  راه  اتخاذ  دنبال  به  سال 
و  بود  شوروی  نیروهای  به  شدن  تسلیم 

  شامپراتور ژاپن نیز آماده بود تا همراه با ارت 
برا پایخود  و ی  آمریکا  با  جنگ  به  دادن  ان 

انجام این جنایت  آنها    اماپا همکاری کند،  ارو

بعد از  آمریکا  برای تثبیت هژمونی جهانی    را

جهانی دوم  دانستندضروری    جنگ  .  می 

بر  جهت تسلیم شدن تنها شرطی که ژاپن 

داشت اصرار  امپراتور   آن  که  بود  این 
بماند  "هیروهیتو" باقی  حکومت  و    در 

جنایتکار    اتمقام  همانند عنوان  به  آلمان 
از  آمریکا  نهایتأ    جنگی محاکمه نشود. پس 

این    ناکازاکیو  هیروشیما    بمباران شرط با 
 موافقت کرد. 

 

سال  هفت  و  هفتاد  طول  در  اینکه  با 
که  به دست آمده  شواهد معتبری  گذشته  

در این رابطه  دولت آمریکا  های    عوامفریبی 
شمارد  می  مردود  عو  ا ما  ،را  بیها امفری این 

دار  ادامه  عنوان  و    دنهنوز  حقیقت  "به 

میشو  "تاریخی  تبلیغ  عنوان  ن رسمأ  به  د. 
سرمقا در    آگوست   5له  مثال 

ژورنال" نوشته    "وال استریت(2٠22امسال)
که "دولت ترومن قصد حمله به  است  شده  

و   داشته است  را  آن کشور  اشغال  و  ژاپن 
اتم منجر به عدم   از بمب  ت  رضرواستفاده 

ه نجات جان ح و نتیجتأ منجر ب آن طررای  اج

حدود یک میلیون نفر ژاپنی شد که احتماأل  
می کشته  ژاپن  اشغال  جریان    شدند".   در 

محاسبه  این  اساس  و   بر  مسخره 
، صدها هزار شهروند غیرنظامی  غیرواقعی

به شکل بسیار   اتم  بمب  به وسیله  ژاپنی 

غیرقابل   عذابی  و  رنج  با  وحشتناکی 
گویا ل رسیدند تا  به قتیکا  آمر  طتوستوصیف  

را   دیگر  ژاپنی  نفر  میلیون  یک  جان  آمریکا 
 !!درده باش حفظ ک

 

از   آمریکا  اصلی  هدف  درک  برای 
که   باید  دجنایتی  شد،  مرتکب  ژاپن  ر 

بار اصلی    به این واقعیت توجه کرد که
ارتش   دوش  بر  دوم  جهانی  جنگ 

و   مقاومتها  و  داشت  قرار  شوروی 
باعث  بود که    شپیشروی های این ارت

این بشکند.  هیتلر  ارتش  کمر    ، گشت 

پایتخت  شوروی بود که تا    سرخ  ارتش
( در  پ  (برلینآلمان  بنابراین  رفت.  یش 

که از    شرایطی  بزرگی  بخش 
ارتش   توسط  کشورهای اشغال شده 

توسط شده    هیتلر  آزاد  سرخ  ارتش 

برای ،  بودند آمریکا  قدرت    امپریالیسم 
  گدر جنش  دستاوردهای حفظ    نمائی و

تحم خودهژمو  یلو  جهانی  بر    نی 
دیگر به آن جنایت متوسل    قدرت های

شد و در حالی که برخورداری از قدرت  

داد،   نشان  رقبایش  به  را  اش  اتمی 
خود را فاتح جنگ جهانی دوم معرفی  

ق این  با  نمائی  نمود.  پایان  درت  در 
دوم   جهانی  که  جنگ  شرایطی  در 

امپریالیست های دیگر در جریان جنگ  
پریالیسم آمریکا  د، ام شده بودن  ضعیف

جهان    توانست کشورهای  از  بسیاری 

سلطه  را   این  تحت  بر  آورد.  در  خود 
اقدام تروریستی    اساس باید گفت که 

آمریکا در هیروشیما و ناکازاکی گامی  
در کننده  وقفه    تعیین  بی  تالش 

تحمیل   برای  آمریکا  امپریالیسم 

   هژمونی جهانی خود بود.
 

دانس  باید  کرنابوکه    تاساساً  ن  دد 
رسمی  غیرنظام سیاستهای  جزو  یان 

در همه جنگهایشان از جمله    امپریالیستها
بوده است.    برای نمونه،   جنگ جهانی دوم 

دهه   در  که  پیشرفت    1٩3٠وقتی  درنتیجه 

نظامی هوایی  ابزارهای  بمباران  ممکن  ، 
توجیه  با  امپریالیستی  قدرتهای  شد، همه 

)بخصو جنگها  دشمن"  روحیه    ص "تضعیف 
جها دوجنگ  به  نی  را  کشتار  صحنه  م( 

از   کردند. هدف  تبدیل  غیرنظامیان  عمومی 

افکنهای   بمب  در    B-52و    B-29تولید  نیز 
برای   غیرنظامی  اساس  مناطق  بمباران 

آمریکا در طول به طور مشخص    بود. ارتش 
هایی   روش  به  ای  فزاینده  طور  به  جنگ 

را تروریسم    هاروی آورد که فقط می توان آن

ح  .خواند منمالت  مانند  به  رویه  اطق بی 
ترس   و گسترش  ایجاد  با هدف  غیرنظامی 

ناکازاکی،   و  هیروشیما  از  قبل  وحشت.  و 
تروریستی   های  روش  نمونه  ترین  مخرب 

در توکیو  بمباران  بود    1٩45مارچ    ٩  آمریکا 
نفر  هزار    87  حدودمنجر به کشته شدن  که  

کمتر از یک ماه پس    .دش عمدتأ عیرنظامی  

آن کارگنم  ، از  آلمان  رِ دِ ر  شهری  اطق  سدن 
یورش    فوریه   14و    13روزهای    در مورد 

وحشیانه   به  بمباران  که  شد  کشته واقع 
 .  منجر گردیدشدن هزاران نفر غیرنظامی 

 

واقعیت دیگری که در رابطه با بمباران اتمی  
هیروشیما نباید فراموش کرد این است که  

علیه  تنها  نه  آمریکا  تروریستی  اقدام  آن 
بل  ممرد علژاپن  طبقاتکه  همه  محروم   یه 

کارگر   طبقه  علیه  اول  درجه  در  و  جهان 
در سال اینکه پنتاگون  انقالبی شوروی بود.  

تخمین زده بود که میتواند شوروی را   1٩45

کند  2٠4با   نابود  اتمی  ده  بمب  ه  دننشان 
اولیه   اهداف  از  یکی  که  واقعیت است  این 

و   هیروشیما  اتمی  ناکازاکی  بمباران 
دتال بیماتوم  رقبای  ادن  دیگر  و  شوروی  ه 

چالش بالق به  بدانند  که  بود  آمریکا  وه 

ب آمریکا  جهانی  هژمونی  آنها کشیدن  رای 
 (2) .ت شداخواهد عواقبی چه 

 
دالیل استفاده  همانطور که نشان داده شد  

بمبآمریکا   زوایای  اتمی    از  از  توان  را می 

  ط مرتباما دو هدف    .مختلفی بررسی نمود

استفاده   بمبآمریکا  دالیل  را اتمی    از 
بررسی  مختلفی  زوایای  از  توان  می 

را وپلیتیکی  ژئط  مرتباما دو هدف    .نمود
دانست.   آنها  مهمترین  اولین میتوان 

نفوذ  ،هدف کردن  در    محدود  شوروی 
جنگ قبل    پایان دادن بهشرق آسیا با  

داخل    درنیروهای شوروی  پیشروی  از  
ژاپن   سمت  به  ودبوچین  دومین   ، 

به   قدرت  گذاشتن  نمایش  هدف 
و    رقیببی آمریکا  عدم  ارتش 

ور اتمی  تر از  ستفاده  محدودیت آن در ا
جنایتکارانه   های  جنبه  دیگر  قدرت  و 

..  .بود  برای پیشبرد منافع خودنظامی  
که    می گفت  هسته توان  جنگ  گزینه 
هیروشیمااپس  ای   از   ناکازاکیو    ز 

آمریکا  یز  مروی   ز هرگامپریالیسم 
کارت  به مثابه "  وبرداشته نشده است  

در  "  اصلی زمینه همیشه  پس 
آمریکا   دا وسیاستهای  د   ردجود  ر  و 

 . خواهد بوداستفاده زوم آماده صورت ل

 



10 هحصف                                                            777 شماره                                        ی  یادف مایپ
 

  

مهمتریوامیترا  تیکی  ی ژئوپل  آنها  ن  ن 
هدفدانست.   نفوذ  ،اولین  کردن   محدود 

با   آسیا  شرق  در  بهشوروی  دادن   پایان 
از   در  نیروهای شوروی  پیشروی  جنگ قبل 

ژاپن  داخل   سمت  به  وبودچین  دومین    ، 

به     رقیب بیقدرت  گذاشتن  نمایش  هدف 
و   آمریکا  در  ارتش  آن  محدودیت  عدم 

داز  استفاده   و  اتمی  جنبه  ی ترور  های  گر 
پیشبرد نظامی  قدرت  نایتکارانه  ج برای 

 . بود منافع خود
وحشیانه  حمالت  و  بمباران  به  وقتی 

در استالینگراد،    آلمانی  نیروهای فاشیست

و  ورشو،   آمریکا  بمبارانهای  همپالگی  و 
بسیاری  در  هایش   و  درسدن  هامبورگ، 

د دیگر  ساکنان  شهرهای  کشتار  و  اروپا  ر 
ا پیش  آنها  و  هیروشیم  زغیرنظامی  ا 

ناکازاکی و سپس فاجعه ویتنام و استفاده  

نوتروناز بمب های یمن  ی علیه حوثیهای 
که   میبینیم  کنیم،  نگاه  اخیر  سالهای  در 

نشد  تمام  هیروشیما  با  ای  هسته    جنگ 
که   تکارانه ای بودآغاز پروسه جنایآن  بلکه  

همه این واقعیت ها بیانگر نوز ادامه دارد.  ه
که   آمریکی امپریالآنند  و  سم  تمام ا  واقع  در 

پیشبرد  هاقدرت برای  امپریالیستی  ی 

خود،   محابانه  منافع  به بی  زدن  دست  از 
را   بشریت  بقای  اگر  )حتی  جنایتی  هیچ 

 تهدید کند( ابایی نداشته و ندارند. 
که    می گفت  ای  توان  هسته  جنگ  گزینه 

هیروشیمااپس   روی    ناکازاکیو    ز  میز  از 

آمریکا   شده  ن  رداشتهبهرگز  امپریالیسم 
همیشه در "  کارت اصلی به مثابه "  واست  

آمریکا   زمینه سیاستهای  داپس  و   ردوجود 
آماده   لزوم  صورت  بوداستفاده  در  .  خواهد 

  1٩62در سال  به عنوان مثال دولت کندی  

جنگ هسته ای  تا آستانه آماده شدن برای 
کوبعلیه   موشکی  بحران  سر  بر  ا  شوروی 

رفت  آمریک پیش  امپریالیسم  ا  ا.  ز  همیشه 
مختلف  طر و   تکنولوژی توسعه  مانند  ق 

ای  هسته  تهاجمی  سپر  ،  سالح  توسعه 
  های جنگبا استفاده از  یا    وموشکی  دفاعی  

از  خود  یکجانبه منافع  پیشبرد  پیشگیرانه و  

نظامی  نیروی  معاهده    ،طریق  همه  لغو 
سالح   آزمایش  و  تولید  کننده  محدود  های 

ای طرف  هسته  یک  از  و  ،  نظامی  برتری 
خودوم مثابهرا    قعیت  قدرت    به  یک 

کرده    امپریالیستی جهانی  از طرف  حفظ  و 

از  دیگر   برای استفاده  را  سالح  دست خود 
نگه  اتمی   باز  آینده  جنگهای  شته  دادر 

 . است
 

عامل    بزرگترین  که  آمریکا  بر  حاکم  طبقه 
ثباتی   استسطح  در  بی  از  ،  جهانی  بعد 

سال   در  شوروی   جهت  1٩٩1فروپاشی 

به جنگ  خود  اقتصادی    تعدیل سقوط  بارها 
خ در  آسیای  افروزی  و  بالکان  اورمیانه، 

به   نیز  اخیر  سالهای  در  و   ... و  مرکزی 
چین و روسیه   دردسیسه چینی و مداخله  

ز است.دست  های  البته    ده  قدرت  دیگر 

برای حفظ منافع و سلطه امپریالیستی نیز  
های  برای جنگکردن خود  در حال آماده  خود  

آده  آین ژالهستند.  و  تمان  همه پن  قریبأ 
های جنگ    محدودیت  از  پس  نظامی 

دوم   مشغول  جهانی  و  گذاشته  کنار  را 

با  هستند.  خود  های  ارتش  مجدد  تقویت 

این که آنها در حال حاضر در چارچوب اتحاد 
اما  کنند  می  عمل  آمریکا  این    با  واقعیت 

که   و    است  اقتصادی  منافع  دارای 

جداگانه  امپریالیساستراتژیکی   ی  اتی 
مهستند   تواندکه  خاصی  ی  شرایط   در 

های   آمپررآنهارقابت  با  آمریکا  ا    را   یالیسم 
 تشدید نماید.  

امپریالیستی   مقامات  اظهارات  به  رجوع  با 

های   رسانه  وضوح در  به  میتوان  نیز  جهان 
دید که قدرتهای امپریالیستی برای پیشبرد  

مقاصد خود از دست زدن به جنگهای جدید  
در مورد    آشکاری  باآنها    .دن اتمی ابایی ندار

گویند.   می  سخن  اتمی  عنوان  جنگ  به 
مثال نخست وزیر سابق استرالیا، کوین راد  

(Kevin Rudd  شماره در  ای  مقاله  در   )

خارجی" "سیاست  مجله  تاریخ    سوم  به 
بسته شدن    2٠22آگوست   به  اشاره  با   ،

کنسولگری های آمریکا در چین و اظهارات  
مبنی    مقامات خواست  بآمریکایی  ر 

"به  سر نوشت:  چین،  دولت  نظر  نگونی 

درگیری   کنونی،  وضعیت  نتیجه  که  میرسد 
مسلحانه آمریکا و چین خواهد بود. ما نه با 

چشم انداز فقط یک جنگ سرد جدید، بلکه  
 با یک جنگ داغ روبرو هستیم."

 
با   که  میکنند  تصور  اشتباه  به  برخی 

رد، خطر فروپاشی شوروی و پایان جنگ س

ای    جنگهای رفته است.    ازهسته  اما  بین 
که   زیرا  نیست  بیش  توهمی  تصور  این 

امپریالیسم آمریکا پس از چندین دهه جنگ  
میلیون به کشته شدن  در که منجر  نفر  ها 

ویتنام،   کره،  مانند  تحت سلطه  کشورهای 

شد،   سوریه  و  لیبی  افغانستان،  عراق، 
"جنگ  اکنون استراتژی خود را از به اصطالح  

ترور " ی علیه  به  جنگهای  تدسم"  برای  ارک 
علی )کشورهای  بزرگ"  چین  و  روسیه  ه 

داده   تغییر  ای(  هسته  سالح  به  مجهز 

که  بود  سیاست  این  پیشبرد  در  است. 
مدرن   صرف  دالر  تریلیون  یک  اوباما  دولت 

هسته تسلیحات  این  سازی  کرد.  خود  ای 
سیاست و بودجه های کالنی که صرف آن  

دوران   در  نیز رریاست جمهوری تشد،  امپ 
معاتش تمام  تقریباً  و  شد  های  دید  هده 

ای به طور یکجانبه  های هستهکنترل سالح
عملکرد   شدند.  لغو  ترامپ  دولت  توسط 

تحریک   استقرار  از  نیز،  آمریکا  دولت  فعلی 
چین   دریای  در  اش  دریایی  نیروی  آمیز 

جنوبی گرفته تا تهدید به استقرار نیروهای 

مر در  روسآمریکایی  و  لهستان  به  یز  ه 
افروزی  ح  وضو جنگ  خطرناک  تشدید 

که  و میدهد  نشان  را  آمریکا  خود حشیانه 
ناشی از بحران داخلی سرمایه داری  البته  

ناامیدانه   تالش  و  کشور  آن  در 
آمریکائی   حفظ  امپریالیستهای  برای 

هژمونی جهانی خود از طریق جنگ افروزی  

انواع  اخیر  سالهای  در  آمریکا  دولت    است. 
سالح از  تولید  مدای  هسته  جدیدی  را  رن 

تر از بمب هایی هستند که  کرده که کوچک
گرفته   کار  به  ناکازاکی  و  هیروشیما  در 

از  کمتر  آنها  رادیواکتیوی  تاثیرات  اما  شدند 

نیستند.   ناکازاکی  و  هیروشیما  بمبهای 
به   نسبت  مدرن  ای  هسته  تسلیحات 

هفتاد و هفت سال پیش بسیار پیچیده تر  
توانن شده   می  و  توپ    داند  کالیبر هادر  ی 

با  155 متری  تخریبی    میلی  قدرت 
تعبیه   اتمی هیروشیما  بمب  از  وحشتناکتر 

   (3) شوند.

 
انرژی اتمی دارای مزایای  شکی نیست که  

تا   اما  است.  بشریت  برای  عظیمی  بالقوه 
زمانی که کنترل آن در اختیار طبقه سرمایه  

است، به    دار  تواند  ای  می  وسیله  عنوان 

و  نابودیجهت   زمین  کر  جوامع  استفاده  ه 
است شود.   قادر  که  اجتماعی  نیروی  تنها 

لغزش   هسته دنیا  از  فاجعه  یک  سوی  به 
ای جلوگیری کند، طبقه کارگر بین الملل از  

بردن   بین  از  برای  انقالبی  مبارزه  طریق 

است. داری  سرمایه  به   سیستم  توجه  با 
ا واقعیات میبینیم که  کنون سوال پیش  این 

کا و خلقرروی طبقه  در  هاگر  تحت ستم  ی 
جن  آیا  که  نیست  این  جدید  جهان  گهای 

واقعی   سوال  یانه،  داد  خواهند  رخ  اتمی 
شرایطی   چه  در  و  چگونه  که  است  این 

میتوان از وقوع چنین جنگهایی که قدرتهای  

میگویند،   سخن  آنها  از  امپریالیستی 
کرد؟  یاد   جلوگیری  بزرگداشت  درواقع    و 

گناه بی  قربانی  هزار  می  ات بمباران    صدها 
آن   سالگرد  هفتمین  و  هفتاد  در  تنها ژاپن 

ایجاد   طریق  از  واقعی  طور  به  میتواند 

رهبری   به  جنگ  ضد  قدرتمند  جنبشهای 
شود انجام  جهان  کارگر  هدف   طبقه  که 

سیستم   انقالبی  نابودی  با  جز  آن  نهایی 
 شود.سرمایه داری ممکن نمی

     سهیالتهیه و تنظیم:  
 2022آگوست   – 1401مرداد  

 : زیرنویسها

روز اول: قبل و بعد از  کتاب "  253  صفحه  -1
 هیروشیما" نوشته پیتر وایدن. 

 Wyden, Peter. Day One: Before 
Hiroshima and After 

لینک مراجعه کنید    -2 این  به  رابطه  این  در 

https://www.businessinsider... 
رابطه    -3 مدرن  ت  ا تسلیحابدر  ای  هسته 

 میتوانید به این مطلب مراجعه کنید:
 The History of Nuclear Weapons 

Design 1945 to 2015  

 By: Ian Greenhalgh 

شد   داده  نشان  که  دالیل همانطور 
بمبآمریکا  استفاده   می اتمی    از  را 

  . توان از زوایای مختلفی بررسی نمود

هدف دو  را ژئوپلیتیکی  مرتبط    اما 
مهمتریمیتوا دانست.  ن  آنها  اولین ن 
نفوذ  ،هدف کردن  در    محدود  شوروی 

جنگ قبل    یان دادن بهپاشرق آسیا با  
در داخل نیروهای شوروی  پیشروی  از 

ژاپن   سمت  به  و بودچین  دومین    ، 
به   قدرت  گذاشتن  نمایش  هدف 

و    رقیببی آمریکا  عدم ارتش 
ترور اتمی از  محدودیت آن در استفاده 

جنبه   دیگر  جو  قدرت  نایتکارانه  های 
..  .بود  برای پیشبرد منافع خودنظامی  

هیروشی با  ای  هسته  تمام  جنگ  ما 
تکارانه  آغاز پروسه جنایآن  بلکه    نشد

همه این  نوز ادامه دارد.  هکه    ای بود

آنند که   بیانگر  امپریالیسم واقعیت ها 
و   قدرت آمریکا  تمام  واقع  ی هادر 

منافع   پیشبرد  برای  امپریالیستی 
محابانه    خود، به  بی  زدن  دست  از 

 ابایی نداشته و ندارند. هیچ جنایتی
 

https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.businessinsider.com%2Fthe-pentagon-estimated-204-atomic-bombs-could-destroy-the-soviets-2014-10%3A2feM62IbhPV_s5_Q6ROha9ymvuY&cuid=1106927
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از رئیس جمهور شدن   با گذشت یک سال 
و  دار  رژیم  در  و تشکیل دولت وی  رئیسی 

اسالمی جمهوری  شاهد   شکنجه  بوضوح 
شدن تر  اسف   وخیم  زندگی  اک  نشرایط 

در عرصه های اقتصادی، سیاسی و    دممر

تشدید   و  و سرکوب  اجتماعی  اعتراضات 
باشیم مبارزات   می  ها  شیاد   .آن  رئیسی 

ها توده  فریب  اصطالح    برای  به  زمان  در 
هایانتخابات  وعده  مورد گوناگونی    ،  در 

وضعیت   ها  بهبود  در توده  که  داد  مردم  به 
آنها اش از  می  ه  ااره ای کوتاینجا به برخی 

میلیون    4ه  هیت  .کنم یک  و  مسکن  میلیون 

شغل در سال، کاهش هزینه های سالمت  
درمان،   متناسب  افزایش  و  کارگران  حقوق 

اجرای  رشدبا   تورم،  کردن  رقمی  تورم، تک 
،  رتبه بندی معلمان، دو برابر کردن یارانه ها

ریشه کن  مهمتر از همه    و  مبارزه با گرانی

 .کردن فقر
 

درعد و  در   های  رئیسیوه  د،  الج  غین 
اولویت   او  ریشه کنی فقر در  قرار داشت و 

فقر مطلق نباید به سال تاکید می کرد که  
سال    برسد  14٠1 همان  در  باید    14٠٠و 

این وعده ها را االن   ریشه کن شود. همه 

توان   یا هم می  و  انتخاباتی  گفتگوهای  در 
مشاهده کرد.  آن زمان  فیلم های تبلیغاتی  

 ؟دو بخ داد چه رعمل چه در  اما آن
 

مرکزی   بانک  گزارش  تاریخ طبق    به 

سال   اول     1400آبان  ماه  شش  در 
بین    1400سال   خوراکی    30مواد 

درصد گران تر شده است  100درصد تا  
امروز ها  قیمت  این  سال    که  در  و 

باال   1401 آوری  سرسام  شکل    تر به 

  به همین دلیل هم شاهد رفته است و  
فقر   سابقه  بی  دولت  در  گسترش 

آمار جرم  ا جائی که  ت  .سی هستیمیرئ
ه تنگاتنگ  طکه با امر فقر راب و سرقت  

افزایش بی سابقه  دارد در این فاصله  
است کرده  پیدا  از   .ای  یکی  چنانچه 

استاد   و  رژیم  خود  کارشناسان 

دانشگاه، بنام وحید شقاقی در ارتباط  
و   سرقت  موضوع  به  فقر  گسترش  با 

و  زور کند  می  اشاره  گوید:  گیری  می 
تحت    ست که موضوعیا  قعیت این او"

ادبیات   در  جرم«  عنوان»اقتصاد 
اقتصادی وجود دارد. بیکاری، نابرابری  

اقتصادی   تواند ریشه های  و فقر می 
اقتصادی   تحلیل  کند.  تبیین  را  جرم 

پدیده جرم نشان می دهد در ایران هر  

افزایش   بیکاری  و  نابرابری  فقر،  چقدر 
بیشتر  هم  دزدی  شده    داشته، 

زو   » .است و  جمله  رگ سرقت  از  یری« 
ها   خیابان  در  که  است  جرایم  این 

 . "شاهدش هستیم
 

ساله   یک  مدت  در  که  نیست  دلیل  بی 

یا  و  فروشی  کودک  قاتل،  این  انتصاب 
و   مشکالت  صدها  و  بدن  اعضای  فروش 

گسترش  دیگردردهای   چه مردم  هر 
است کرده  پیدا  بر   بیشتری  واقعیت  در    و 

دروغ های  وعده  شاهدعکس  وی    ین 

فقر باشیمدر    گسترش  می  بطور  جامعه   .
گزارش های   و طبق  در  منتشر  مثال  شده 

ماه های اخیر ما شاهد افزایش بی سابقه  
افزایشخودکشی   کارتن    و همچنین  تعداد 

تن   معتادان،  ها،  خواب  گور  ها،  خواب 
ایم.    فروشان   آنکه شاهد  و  بوده  دردناکتر 

رو در  جمهوگزارشاتی  خود  های  ری  زنامه 

بر  ماسالمی   چندش  داپیبنی  نوزاد  دن  ین 
ها   زباله  میان  ایم. همچنین  در  دو بوده  در 

از  که  کودکانی  از  میلیون  دو  گذشته  سال 
می   زحمتکشان  و  کارگران  های  خانواده 

تحصیل   ترک  شدید  فقر  دلیل  به  باشند، 

 کرده اند. 
 

از وعده های دیگر رئیسی منفور می توان  
او   اشاره کرد.هزینه های درمان    به کاهش 

وعد کاکه  های    5٠هش  ه  هزینه  درصدی 

داد مردم  به  را  عمل  درمانی  در  بود  ه 
با  مردم  که  گرفت  پیش  در  سیاستهائی 

پزشکی    6٠افزایش   های  تعرفه  درصدی 
و   شدند  جاری  مواجه  سال  فروردین  در 

که   دادند  گزارش  رژیم  های  خبرگزاری 
پزشکی  افزایش  از جیب مردم    تعرفه های 

خوا شد.  پرداخت  ش  این هد    بود   رایطیدر 

ماهکه   اردیبهشت  در  مهدی    ،در 
مجلس   نمایندهای  از  یکی  اسماعیلی 

گفت:   های  "ارتجاع  هزینه  افزایش  تحمل 
همچنین  .  "درمان از عهده مردم خارج است

ادامه وعده های دروغین   می  این جالد  در 
له با کرونا اشاره ابقادعاهایش در مبه  توان  

منمود که عمال   این  ا  بی  قابله جدبه عدم 
شد.  کرونا  )  دمیاپی بدل  آمارهای  (  طبق 

و میر ناشی    گمردر حالیکه  منتشر شده،  

تعداد در سطح جهانی   به کمترین  از کرونا 
ماه   در شهریور  آمار  این  اما  است،  رسیده 

از   ایران  در  کرد.    7٠٠گذشته  تجاوز  نفر 
ار تجاعی آن به دلیل عدم  رئیسی و دولت 

انی و یا های معتبر جاستفاده از واکسن ه
داخلی  نارس واکسن  تولید  کمبود  و  ایی 

ایران گشته    صدهاباعث مرک   از مردم  تن 

 اند. 
 

دروغین  و  شیادانه  های  وعده  دیگر  از 
حل   و  گرانی  با  مبارزه  منفور  رئیسی 

فقط بعد  اما  ،  بودمشکالت معیشتی مردم  

ی کار آمدن او گرانی  از مدت کوتاهی از رو
  ، یدا کردپاب بیشتری  و تورم گسترش و شت

در  ری طوب خرداد  که  و  با    14٠1اردیبهشت 
اعالم رسمی بهای مرغ، لبنیات و تخم مرغ  

تظاهرات   و  گرانی    بسیاری اعتراضات  علیه 
و    8در   اندیمشک،    21استان  مانند  شهر 

ایران   شهرهای  دیگر  و  کرد  شهر  ایذه، 

گرفت چون    شکل  شعارهایی  بر  "و  مرگ 
اسالمی  بر  "،  "جمهوری  امرگ    ، "یخامنه 

رئ" بر  گو، "،  "یسی مرگ  دروغ  رئیسی 
کو وعدهات  کن،  " ،  " حاصل  حیا  رئیسی 

رها کن  رو  اعتراضی  و شعارهای    "مملکت 

در بعضی    وبی شمار دیگری سر داده شد  
اعتراضات  موارد   شلیک  این  با  مردم 

وبرو رنیروهای سرکوبگر جمهوری اسالمی  
قدری  گردید به  ایران  در  گرانی  وضعیت   .

آو اسفناکتاسف  و  در    ر  که  از  یکی  است 

های   شبکه  در  شده  منتشر  ویدیوهای 
فروشگاه   در  برای    " اتکا"اجتماعی  مردم 

خرید روغن به آن هجوم برده و مانع چیدن  
توسط   روغن  های  در شیشه  کارکنان 

مواد   دیگر  و  روغن  و  شدند  ها  قفسه 
با خ را  بردند.غذایی  بیرون  به    در ضمن   ود 

قیمتب رشد  بمرب  ، االترین  روغنوط    ه 

می   روغن    باشدخوراکی  بطری  هر  که 
ه  گرمی به پنچ برابرقیمت قبلی رسید   81٠

از باال رفتن قیمت ها می توان به دو    .است
ارز  قیمت  برابرشدن   حذف  از  پس  برنج 

این که  ترجیحی   یا  قیمت هر شانه تخم  و 

ه است هم  یش پیدا کردمرغ به دو برابر افزا
شتر  یبه اینکه ب بنابراین با توجه    اشاره کرد. 

فقر    مردم  درصد  7٠از   خط  زیر  ایران  در 
آمدن رئیسی   کار  با روی  زندگی می کنند 

آنان   تعداد  به  شده  بسیار  جالد  افزوده 
 است. 

 

آمار:    مرکز  جدید  گزارش  اساس  بر 
در   ماه  تیر  نقطه  به  نقطه  تورم  نرخ 

بخش خوراکی ها و آشامیدنی ها، در  
زیر   ایران  های  استان  از  یک    70هیچ 

نبو  است.ددرصد  تورم  نین  همچ  ه  نرخ 

ن گروه از مایحتاج معیشت  نقطه به نقطه ای 
استان به بیش از    1٠مردم در این مدت در  

ه یکی از دالیل آن  ک  درصد رسیده است  ٩٠
ترجیحی   ارز  رئیسی  حذف  دولت  توسط 

کسری   جبران  برای  منبعی  که  باشد  می 

است دولت  امربودجه  این  اما  باعث    . 

 سرکوب توده ها ما تشدیدا  ؛ای دروغینرئیسی، وعده ه
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قی  خافزایش  و  ها  طرف  مدمت  از  دولت ات 
روی این نکته باید تأکیدکرد که .  ه استدش

رئیسی جنایتکار در حالی مدعی مبارزه با 
حذف  یش گرانی است که یکی از برنامه ها

ترجیحی   از  بود.  ارز  ترجیحی  ارز  حذف 

های   امپریالیستی  خواسته  های  نهاد 
بانک  همچون   و  پول  الملی  بین  صندوق 

ایربه دو  جهانی بود که  کته شد ویان دلت 
توطور  ه  ب دادطبیعی  افزیش  را  باعث    رم  و 

نیاز   مود  کاالهای  قیمت  گرانی  تشدید 
 . گردیدمردم 

 

ادامه   به در  های    برخورد  دروغین  وعده 
ساختن یک میلیون  او برای  قول    ازرئیسی  

سال   در  کهمسکن  کرد  یاد  باید  در    هم 
مسکنی  عمل   گذشته  سال  در  تنها  نه 

بلکه  نشد  ها  ساخته  بی    مه  اجاره  بطور 

کرد، بطوریکه معاون ای افزایش پیدا سابقه 
وزیر راه و شهر سازی می گوید که در یک  

ها   اجاره  گذشته  افزایش    5٠سال  درصد 
است که  یافته  است  حالی  در  این    8/5  و 

 .میلیون خانوار مستاجر در کشور وجود دارد
 

در یک سال گذشته برغم همه وعده های  

نسیه   و  که کاتجنای  رئیسیدروغین  ر 
تادست ب  انش  به خون  فرزندان  مرفق  هترین 

است  آغشته  بوم  و  مرز  جالد    این  این  اما 
داشت   خود  پرونده  در  نقد  عمل    آنهم یک 

گرانی،   اختناق،  و سرکوب،  تشدید کشتار 

و و  زندان  مثال  اعدام  بعنوان  است.  ...بوده 
اعتراضات   جریان  در  در    علیهفقط  گرانی 

تعدادی    ریاسال ج  ماه  اردیبهشت و خرداد
رب گلوله کشته و ده  هرکنندگان به ضاز تظا

شدند زندانی  و  دستگیر  تن  همان    .ها  در 

زحمتکش    حال معلمان  از  زیادی  تعداد 
زندانها   روانه  و  بدترین  شده  دستگیر  در  و 

برند. می  بسر  ممکن  واقع    شرایط  به 
به   از زمان  را که  تنها موردی  قاتل  رئیسی 

ب رسیدنش  همقدرت  توا  ه  دادم  اانجان  ه 
و مبارزات توده ها    وب اعتراضات کنا سرهما

که افزایش شدید تعداد زندانی    است  بوده

 . های اعدام شده جلوه ای از آن می باشد
 

 کارنامه رئیسی 
  غیر ضروری نیست که   خاتمه این مطلبدر  

و  سرکوب  از  پر  کارنامه  به  کوتاه  مروری 

 کشتار او داشته باشیم. 
 

وف  وده ها معرتکه در بین  ابراهیم رئیسی  
مردم"به   های  بچه  باشد  " قاتل    ؛ می 

هشتمین رئیس جمهور منفور رژیم ستمگر 
اسالمی   کهجمهوری  تاریخ    است    12به 

و 14٠٠مرداد   ها  جنایت  ادامه  در   ،

ه عنوان رئیس  بفریبکاری هایش کار خود را  
به جمهور   صباحی  چند  بتواند  تا  کرد  آغاز 

کشتار و  سرکوب  از  پر  سفاک   عمر    رژیم 
 د. ایفزاحاکم بی

 

میدانیم رئیسی در سال  مه انطور که 
مرگ "  1367 هیات  زندان    در   "عضو 

که   بوده  کرج  و گوهردشت  اوین  های 
عام   قتل  در  جالد،  خمینی  دستور  به 

تا   دستانش  سیاسی  زندانی  هزاران 

مرفق به خون فرزندان پاک و راستین  

بوم و  مرز  است  این  گشته    . آغشته 

ات  اعتراض   رمردم د که    بی دلیل نیست 

آگاهانه    1396  سراسری دی ماه سال
رئیسی لو رفته، قاتل شصت و    "شعار

 را سر دادند.   "هفته
 

در همین رابطه، رئیسی قاتل سه روز پس  
در   جمهوری،  ریاست  انتصابات  نتایج  از 

ک درباره  اولین  خبری،  "  اتهام"نفرانس 

او در اعدام   )جنایت علیه بشریت( و نقش 
تابست سهای  وقاحت    1367ال  ان  تمام با 

همه  ":  گفت حقوق  از  دادستان  نقش  در 
بابت  و  کرده  دفاع  ایرانی  شهروندان 

اقداماتش در آن پرونده به عنوان قاضی باید  

 . "مورد تشویق قرار بگیرد
 

ای این جالد  جنایات و وحشی گری ه البته  
محدود نمی    1367تنها به قتل و عام سال  

به قدرت  گردد. آغاز  از  ری  ودن جمهرسی   او 
به خصوص در حملهمی  اسال سراسری    و 

ایران،   انقالبی  های  توده  به  رژیم  به  این 

قتل و کشتار مردم مشغول بود و درست با 
نشان دادن "قابلیت" خود در جنایت مدارج  

رس تا  را  ترقی  اصطالح  "به  به  عضو  " یدن 
" طی کرد. یکی دیگر از جنایات  هیات مرگ

  13٩8سال    آبانشناخته شده این جالد به  

نفر    15٠٠بیش از  طی آن  ردد که  بر می گ
چند   از  کمتر  در مدت  ما  مبارز  از هموطنان 

کشانده   خون  و  خاک  به  و  کشته  رور 
است    .شدند به  درست  کشتارها  این  که 

و   کار  جنایت  ای  خامنه  مستقیم  دستور 

نیروهای   و  پاسداران  سپاه  اوباش  اراذل 
است واضح  پر  اما  گرفت  صورت   انتظامی 

ر  دستگاهکه   به    ژیمقضایی  زمان  آن  در 
رئیسیدس کنترل می شد    ت  او    وجانی 

و   ها  اعدام  در  موثری  بسیار  نقش 
  13٩8دستگیری های سراسری آبان سال  

داشت بعهده  به  همچنین    .را  نقش  باید 

سرنگونی   در  او  رنگ  پر  و  مذبوحانه 
با   اوکراینی  اشاره  کشته    176هواپیمای 

ه   کرد اینجا  در  رئیسی  بکه  عنوام،    ن ه 
گاهانه ود که آمرجع قضایی رژیم بین  عالیتر

چشم خود را در برابر این جنایات ددمنشانه  

آن گردید که   تا حدی که حتی مانع  بست 

و  عامالن  دنبال  به  قضایی  سیستم 
 مسببین این کشتار دسته جمعی بروند. 

 
او در تاریخ  ی های  وحشی گر یکی دیگر از  

آورد   138٩آبان    4 در  اجرا    حکم   دد ن مجبه 

و  وحشیا قطعنه  وسطایی  و  دست    قرون 
بوداعال جامعه  به  آن  مورد .  م  در  امر    این 

دست   که  قطع  گوسفند کسی    سارق 
شد مشهد    با،  نامیده  در  عملی  گیوتین 

توجهشد با  بسیاری  به    .  های  که  واکنش 
وحشیانه جنایت  خود    این  پی  داشت،  در 

مردم در    رئیسی اعتراضات  به  پاسخ 

دست  ":گفت جدر    قطع  هوری  مرژیم 
بزرالم اس افتخارات  از  ماستی  طبق    ". گ 

سال  ماه  آذر  در  المللی  عفوبین  گزارش 
در    2٠طی  در    13٩٩ یعنی  گذشته،  سال 

ترین   مهم  از  قاتل  رئیسی  که  هایی  سال 

جمهوری   ددمنش  رژیم  قضایی  قوه  افراد 
ایران حکم    264اسالمی بوده برای   نفر در 

نفر    12٩رای  که اج   شدهقطع دست صادر  
آنا تتثبیت    ناز  ست.حقو  گردیده  یقت  ایید 

کشتار   و  سرکوب  رژیم  در  که  است  این 
مزدوران   و  سردمداران  اسالمی  جمهوری 

غیر مستقیم   یا  و  به طور مستقیم  آن چه 

و   از سرکوب  پرونده قطوری  هر کدام شان 
زنان،   زحمتکشان،  کارگران،  علیه  جنایت 

م دیگر  اقشار  و  مبارزین،  ایراجوانان،  ن ردم 
دید  انطور که اشاره گرهم  دارند.  شبر دو  را

کشتار زندانیان سیاسی    ،تنها یک مورد آن 

سال   تابستان  فعال   1367در  شرکت  با 
   رئیسی جالد می باشد.

 
دیکتاتوری عریان رژیم    واقعیت این است که

سیستم   نگهداری  جز  به  هدفی  حاکم 

سرمایه داری وابسته و خدمت به اربابانش  
سر در  پ  را  دهما  در.  روراندنمی  حال    ر ن 

نیست   روزی  ایران  جامعه  ملتهب  شرایط 
که مبارزات دلیرانه و اعتراضات و اعتصابات  

دیگر   و  زحمتکشان  و  کارگران  سراسری 
ارتجاعی    ی ستمدیده سلطهتوده ها رژیم 

حاکم را به لرزه در نیاورد و شعار سرنگونی  

دیکتاتوری   قرار این  شعارها  راس  در  را 
انتصاب  د از  یم بعنی دا ر که مهمانطوندهد.  

شاهد    خرداد بالفاصله  28تل در  رئیسی قا
نفت( کارگران  اعتصاب  کارگری)   اعتصابات 

که   وعدهبودیم  با  دانستند  های    می 

  آنها پر نخواهد شد. خالی  سفره    رئیسی،
روحیه  همچنین   و  همبستگی  شاهد  ما 

مختلف   شهرهای  در  را  بیشتری  مبارزاتی 
ایم بوده  سرنگونی    ایران  رژیمکه  ا  ر  این 

 ود قراردادند. هدف بی قید و شرط خ
 

از   بیش  گذشت  با  از    43امروز  سال 

شکنجه   و  دار  رژیم  ننگین  حاکمیت 
جز  به  دستاوردی  که  اسالمی  جمهوری 

و ش فالکت، ک سرکوب، کشتار  و  فقر  نجه، 
و مشکالت   هزاران مصائب  و  تورم  بیکاری، 

معه ما  دیگر در بر نداشته، به طور آشکار جا

می شاهد   عیار  تمام  طبقاتی  مبارزه  یک 
باشد که در یک سوی این مبارزه کارگران،  

و  تهیدست  های  توده  دیگر  و  زحمتکشان 
 در قرار دارند و ستمدیده شهر و روستا 

 

 7  ادامه در صفحه

ه گری  وحشی  و  جالد  جنایات  این  ای 
عام سال   و  قتل  به  محدود   1367تنها 

دن او از آغاز به قدرت رسی  نمی گردد.
در   خصوص  به  و  اسالمی  جمهوری 

یم به توده های حمله سراسری این رژ
ایران،   مردم  انقالبی  کشتار  و  قتل  به 

نشا با  درست  و  بود  دادن  مشغول  ن 
خود  "قابل به  یت"  مدارج  جنایت  در 

تا رس را  ترقی  به "اصطالح  عضو "یدن 
مرگ از  هیات  دیگر  یکی  کرد.  طی   "

  آبان جنایات شناخته شده این جالد به  
آن    1398سال   طی  که  گردد  می  بر 

هموطنان مبارز ما    نفر از  1500بیش از  
به   و  کشته  رور  چند  از  کمتر  مدت  در 

دستگاه    ...  .خاک و خون کشانده شدند
رژ دست قضایی  به  زمان  آن  در  یم 

شد    رئیسی می  کنترل  او   وجانی 
و   ها  اعدام  در  موثری  بسیار  نقش 
سال  آبان  سراسری  های  دستگیری 

 .را بعهده داشت 1398
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فدای تو پیام  شک  ی:  ضیح  کودتای  بی 
به  مرداد    28امپریالیستی   که 

مل دولت  مصدسرنگونی  و  ی  ق 

جنسرکو  وحشیانه  ای  ش  ب ب  توده 
دهه   دوره     30اوایل  یک  برقراری  و 

از   خفقان  طوالنی  امید  انج  حاکمیت 
برگهای   سیاهترین  از  حاکمیت  یکی 

در   شاه  وابسته  رژیم  و  امپریالیسم 

زیر   در  آنچه  باشد.  می  آید  ایران  می 
گرد  سال  به مناسبتاله ای ست که  مق 

امپریالیستی   کودتای  آن  این  درج  به 
می این    اقدام  نخستین  مورزیم.  قاله 

د فدایی"ر  بار  شماره  پیام   "218  ،
   درج شده است. 1396مرداد 

 

از اسناد   مربوط  انتشار گوشه های دیگری 
کودتای   انجام  توسط   28به  سازمان   مرداد 

بریتانیا   سری  اطالعات  سازمان  و  سیا 
اممعروف   آمریکا  6آی    -به  دولت   از سوی 

این  بار دیگر   به  ویداد شوم  رمسایل مربوط 

و  تا اریخی  جلوی  دست  به  آنرا  ندرکاران 
 صحنه سیاست کشاند. 

 
از اسناد    (1)بر اساس گزارش بی بی سی

شده که    -منتشر  تفسیرهائی  از  صرفنظر 
از این اسناد به دست داده   -بی بی سی 

احان  خص است این است که طرشآنچه م 

انگلیس   و  آمریکا  های  دولت  یعنی  کودتا 
را با عنوان یف می  توص  قه نازک" "سا  شاه 

از  کردند   که  نیست  این  جز  آن  مفهوم  که 
آ ای  نظر  اراده  بی  و  فردی ضعیف  نها شاه 

وی نتواند  است و آنها نگران بودند که  بوده  

به   را  باید  که  نقشی  آنها  کودتای  طرح  در 
کند. اجرا  رو    درستی  این  مقامات از 

آمریکایی و بریتانیایی حدود یک ماه قبل از  
گزینه   رسان به  کودتا  شاهزاده  قدرت  دن 

پهلویغ شاه(   المرضا  عنوان    )برادر  به  را 

کرده   بررسی  شاه  احتمالی  جانشین 
البته گزینه اول آنها خود شاه بود از    .بودند

رو   و این  آمریکا  جاسوسی  های  سازمان 
د )خواهر  پهلوی  اشرف  وقلوی  بریتانیا 

و  بریتانیا(  )عامل  رشیدیان  اسدهللا  شاه(، 
  سکف )پدر( را رمن شوارت نو  ژنرال آمریکایی

فرستادند شاه  اوضاع    نزد  متوجه  را  او  تا 

اگر   که  آور شوند  یاد  او  به  و  و نموده  اراده 
ن ایفای  دولت ق جرئت  کردن  ساقط  در  ش 

 مصدق را ندارد از قدرت بر کنار خواهد شد.  

 
سند   یک  بر    1332خرداد    16تاریح    بهبنا 

ژوئن  ) هندرسون،  ،  ( 1٩53ششم  لوی 
در یک نشست    تهران،  کا درسفیر آمری

و   آمریکایی  مقامات  مشترک 

کودتا،   طرح  بررسی  برای  بریتانیایی 
داد  می نخواهد  رضایت  شاه  که  گوید 

تحت   که  آن  شدید"مگر  قرار    "فشار 
بگیرد. هندرسون سپس پیشنهاد کرد  

صریح یا ضمنی    که باید شاه را به طور 
دارد   وجود  این  احتمال  که  کرد  تهدید 

بر از  یکی  روادرانکه  را  تخت  ش  ی 

 . بنشانندسلطنت  
 

زمان  آن  در  دانیم  می  که  همانطور 
را  باال  دست  ایران  در  انگلیس  امپریالیسم 

داشت و اقدام دولت مصدق در ملی کردن  

این   متوجه  اساس  در  ایران  در  نفت 
توجه به با  بود.  واقعیتی    امپریالیسم  چنین 

در   رابطه مصدق  در  نقیضی  و  سخنان ضد 
ی  مطرح مغیر رسمی  و    مطبوعات رسمی 

ک عامل  شد  مصدق  آنها  از  برخی  در  ه 
و با شیادی این طور    خوانده می شدآمریکا  

که گویا آنچه وی انجام می  تبلیغ می شد  

امپریالیستی ضد  اقدامات  نه  نفع    دهد  به 
ایران  م   مردم  تأمین  خاطر  به  نافع بلکه 

انگلستان   با  تضاد  در  باشد آمریکا  در  می   .
" شاه  فضائی  متزلزل  چناچنین  و ن 

بود   میمشکوک  فکر  در  که  بریتانیا  کرد 

گیرد ولی در  ظاهر علیه مصدق موضع می
تخت   از  وی  کردن  ساقط  قصد  باطن 

دارد  را  اساس   ".سلطنت  این  در  وی    بر 
از   و  بود  مردد  کودتا  نقشه  با  همراهی 

ع فرمان  انتصاب امضای  و  مصدق  زل 

نخست   به  زاهدی  هللا  فضل  سرلشکر 
وقتی  ی که  ته به طور رف   وزیری طفره می

)مصطفی  پس کاشانی  ابوالقاسم  ر 
نزد   کودتا  از  پیش  ماه  چهار  کاشانی( 

شاه رفت و او را به برکناری مصدق و  
کرد،   تشویق  زاهدی  آوردن  کار  روی 

دوم   مورخ  سیا  گزارش  بر  بنا 

(  1953یل  آور  22)  1332اردیبهشت  
دو   داد:  پاسخ  کاشانی  پسر  به  شاه 

کن،   صبر  هفته "روز  ن  دو  ماه  دو  ه،  یا 
)گزارش سیا مورخ دوم    ".زفقط دو رو 

  .(1953آوریل   22-1332اردیبهشت 

 
نقشه  با  ارتباط  در  شاه  تردید  و  شک 

ام و  در    6آی  -سازمانهای جاسوسی سیا 
قانونی مصدق   دولت  کردن  با ساقط  رابطه 

همه علیرغم  ب   که  ها  با  توطئه  راستی  ه 
ن حد  تا به آرأی مردم بر سر کار آمده بود،  

که س "  بود  یک  بر    31مورخ    ند بنا 

( به  (1953مه    21اردیبهشت  شاه   ،
گفته   تهران  در  آمریکا  سفارت  منابع 

را  انگلیسی"بود:   قاجار  خاندان  ها 
کار   سر  را  پدرم  و  انداختند  بیرون 

انداختند بیرون  را  پدرم  آنها  و    آوردند. 

بیندازندمی   بیرون  را هم  من    ".توانند 
با نقل قول   ه  مستقیم از شااین سند 

انگلیسی"  افزاید:می می  اگر  ها 
خواهند که من بروم، باید فورا بدانم تا  

  21)تاریخ سند    . "بی سر و صدا بروم
باشد  1953مه     31-می 

 ( 1332اردیبهشت

 
جمالت نقل شده از شاه در این اسناد در  

سرسپردگی شاه به اربابانش و حالیکه حد  
تمام در  اوج حقارت یک مزدور را با روشنی  

ب  جلوی نمایش می گذارد  ه  چشم همگان 

صحب  یاد  را  ربیعی  خواننده  تیمسار  تهای 
سل  رژیم  هوائی  نیروی  می  فرمانده  طنت 

پهلوی رضا  محمد  که  لحن    اندازد  با  خود 
کتابی که به نامش    رین خآ  تائید آمیز آنرا در

در شد  در  چاپ  ربیعی  تیمسار  نمود.   ج 

ه :"  بیدادگاه جمهوری اسالمی گفته بود ک
را چون مو هویزر ش ایران  ش  اه  از  مرده ای 

بیرون انداخت." این سخنان تیمسار ربیعی  
قدرتهای   به  شاه  وابستگی  ماهیت  که 

امپریالیستی را به درستی نشان می دهد  
با  نیز  شده  منتشر  اخیرا  که  اسنادی  در 

جالب است   . یده می شودوضوح آشکاری د

قول  نقل  با  هم  باز  سند  این  ادامه  در    که 
م از  شاه  مستقیم  رضا  است  آمحمد  ده 

انگلیسی اگر  من  که:"  که  خواهند  می  ها 
صدا  و  سر  بی  تا  بدانم  فورا  باید  بروم، 

و    ".بروم خواری  و  "صادقانه"  اعترافات  این 

فوق در جمالت  نهفته  رابطه    خفت  ماهیت 
ق  با  پهلوی  امپریالیستیخاندان  را    درتهای 

قرار می   دید همگان  مقابل  در  روشنی  به 
کار کسانی را  یبحال چهره فر دهد و در عین 

آشکار می کند که سعی می کردند با زدن 
از  انگ   توپیروی   نیروهایبه    ئه" ط"تئوری 

آنانانقالبی سخنان  حقانیت  بر    ،  مبنی 

را   امپریالیستها  به  شاه  رژیم  وابستگی 
 د. الپوشانی نماین

 
وقتی   بعدها  پشت  شاه  را  ارباب  قدرت 

مردمسرش   مقابل  در  ایران  دید  با    مبارز 

احس زدقدرتی    اسچنان  می  که    حرف 
متکی   و  قدرتی مستقل  راستی  به  گوئی 

تصور   این  حتی  و  باشد  می  خود  به 
ایجاد می کرد که می تواند در  نادر ست را 

یکدیگر   با  امپریالیستها  تضادهای  میان 

بدهد".   رو ا"مانور  اسناد  اساس  بر  که  و 

 مرداد 28 مپریالیستیبه مناسبت سالگرد کودتای ا
 

 فریبرز سنجری 

 !دهمنتشر ش رًارسپردگی شاه در ورای اسناد اخی س
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با کودتای   ارتباط  در  را   مرداد خود  28شده 
خوا می  چنان  زبون  و  بود  دیر  معترف  که  د 

نیز  را  او  توانند  می  ها  انگلیسی  که 
پرتاب  بیرون  به  مملکت  از  پدرش  همچون 

اسفند  د  کنن ایجاد   1353در  جریان  در  و 

رستاخیز ساخته  شاه  های    حزب  توده  به 
کس مخالف من    هر  مبارز ایران گفت

را   ایران  و  بگیرد  پاسبورت  باید  است 
کند! یادآوریآی  ترک  با  گفته   ا  این 

انگلیسی  :" که  ه  شا می  اگر  ها 
بدانم   فورا  باید  بروم،  خواهند که من 

بروم" صدا  و  سر  بی  چریکهای    ،تا 

نیروهای  دیگر  و  ایران  خلق  فدائی 
و نیستند( که  نبودند)  انقالبی محق 

ریالیستها می  امپ  زنجیریاو را سگ  
همه    ؟خواندند با  موجودی  چنین 

  آیا ل حکومتش  دستگاه عریض و طوی

دست   وابستگی  آمجز سگی  که  وز 
را   امپریالیسم  به  خود  کمال  و  تمام 

ز می  دیگری    دفریاد  می  هم  نام 
 داشته باشد.   ست ) و می تواند(توان

  
قطره  مذکور  اسناد   صورت  به  که 

آرشیوهای   از  گاهی   از  هر  چکانی 

متحده   تدول  امکان    ایاالت  آمریکا 
و   کرده  پیدا  مانتشار  راه  بوعات  طبه 

یابد   کومی  گوشه  عمق  چک تنها  از  ی 
رژیم   سرسپردگی  و  وابستگی 

ا را نشان می  سلطنت به امپریالیسته 

باید  با    .دهد اسناد  این  بر  تکیه 
نادرستی تحلیل کسانی را یادآور شد  

قدرت    که حقیری  موجود  چنین  برای 
از استقالل قائل بودند و  مانور و حدی  

هستند های  .  یا  تحلیل  پنجاه  دهه  در 

به چ   پورتونیستی ا ویا  گ  توصیف  نان 
مقابل    قدرت  در  شاه  مانور 

که   پرداختند  می  امپریالیستها 
که کردند  در    فراموش می  قالده شاه 

دارد قرار  امپریالیستها  همان    . دست 
پیروان   که  امروز  هائی  تحلیل 

واقع  شاه  دیکتاتوری  در  از    که  ناشی 

امپریالیس  )و  سلطه  بود  جامعه  در  م 
دیکتاتوری   هست( میفردی    را    شاه 

ی و  نامند  ا  نامیدند  در  باید  می  حداقل 
طرف   از  شده  منتشر  جدیداً  اسناد 

کودتای   با  ارتباط  در  آمریکا    28دولت 

رسوائی   متوجه  تا  کنند  تأمل  مرداد 
به   و  بشوند؛  هائی  تحلیل  چنان 

چریک تحلیل  که  کسانی  های  خصوص 
شاه  سرسپرگی  فدائی خلق مبنی بر  

امپریالیستها   به  رژیمش  سگ  و  و 
به  زنجیری   را  تحلیل  اب  حسبودنش 

  می گذاشتند   ائی جان ناپلئونی های د 

که  تحلیل    الزم است  به ورشکستگی 
 های ناشی از توهم خود اعتراف کنند. 

 
منتشر شده   بحث  اسناد  می  مورد  نشان 

ن"  د که کسی که خود را  "شاه شاهانده

تنها   نه  نامید  می  آریامهر"  "شاهنشاه  و 
استقال مقابل  فاقد هرگونه  در  اربابانش  لی 

زماه  بود هر  بلکه  بحرانی  است  اوضاع  ن 
است  می شده خودش خبر می فرستاده  

که اگر مرا نمی خواهید اطالع دهید تا "بی  

جدا از این  (  2سر و صدا" رفع زحمت کنم.) 

داده که تجربه نشان  اسناد غیر قابل انکار،  
به سیاستها   را  خود  که سرنوشت  کسی 

امپریالی  قدرتهای  زی  می  گره  و  ستی  ند 
چ زاد  ونسالها  خانه  اجرای   غالمی  به 

در  و  بوده  خود مشغول  های  ارباب  فرامین 

و   دنائت  هیچ  از  آنها  سیاستهای  پیشبرد 

کشورش   ستمدیده  مردم  حق  در  جنایتی 
ورزد دریغ   بوده  نمی  چه  هست  هر  جز    و 

که قدرت واقعی   -امپریالستهای سگ زنجیر 

 .  ی باشد نم   -را در ایران به دست دارند 
 

بطه شاه با اربابانش که راجه به ماهیت  تو
در  در این اسناد به وضوح نشان داده شده  

کنونی   قابل  شرایط  هم  دیگری  زاویه  از 

است قدرت    .تعمق  دنبال  به  ها  روز  این 
  گیری ترامپ در ایاالت متحده آمریکا و اعالم 

آم دولت  با سیاستهای جدید  رابطه  در  ریکا 
اسالمی   تاکجمهوری  حمایو  بر  از  ت  ید 

م  در دل سلطنت  خانیروهای  قند  رژیم،  لف 
رسیدن   برای  که  هائی  نیرو  و همه  طلبان 

امپریالیسم   های  امداد  به  قدرت چشم  به 

آب   اند   بسته  خیال   آنهاو    شدهآمریکا 
گویا ترامپ قصد به  که    است  برشان داشته

داردقد را  ایران  در  آنها  رساندن  این    ؛رت  از 
ه" نوبت  دهند کسر می  ابا فریاد  حبی م رو  

منتشر    اسناداما    .فرا رسیده " استن  ایرا

کودتای   از  نشان   مرداد  28شده  بروشنی 
قدرت   به  برای  که  کسی  که  دهند  می 

امپریالیستی   قدرتهای  به  چشم  رسیدن 
از    د ببند و پس  مزدوری  نقش  یک  ایفای 

امپریالیستها    عروسکی سرنوشتی  برای 
 نخواهد داشت.  بهتر از شاه

 

آاگر    را  انگمریکشاه  و  ها  سی  لیائی 
کودتای   با  قدرت  بمرداد    28ها  ه 

امروز  د بازگردان و  و  درکتابش  ند  حال 
اش  روز وضع    درمانده  خوانیم  می  را 

اند   کرده  دل خوش  این  به  که  آنهائی 

حمله   و  تحریم  با  ترامپ  دولت  که 
اه قدرت گیری آنها را  یران رنظامی به ا

سازد  جهان    هموار  امروز  شرایط  در 
پ ستی  امپریالی سرنوشتی  ا  یدچه 

کرد؟   حال  خواهند  وصف  است  بهتر 

دولتمدارن   سرنوشت  در  را  آنها 
و   عراق  در  مزدور  و   وابسته 

به   که  کنیم  دنبال  لیبی  و  افغانستان 
کشی لشکر  و  تجاوز    دنبال 

کشور    امپریالیسم  این  به  ها  آمریکا 

کنترل   تحت  عروسکهای  با  همچون 
 .درماندگی حکومت می کنند

 
گیری از آن  رستاریخ برای د ی  بررسدف از  ه

با    . بنابراین،مودن راه آینده استو هموار ن

گفت باید  مذکور  اسناد  به  که    استناد 
آنهائی که برای رسیدن به قدرت 

به   درا  طرفدست   زامپریالیستها 
  تدارک ساختن آینده   می کنند در

وخیم و بس تاریک برای مردم ای  
ایران باشند.   ستمدیده  به   می 

هم دلیل  ن   همین  ما  ید  باجوانان 

را  تبلیغاتی  و  ها  شعار  فریب 
این روز ها به خصوص بخورند که  

ترامپ   آمدن  کار  روی  طرف با  از 
با  که  آنهائی  و  طلبان  سلطنت 

از شخصیت  دعوت  و  نگاری  نامه 

میتینگ   به  آمریکائی  های 
امپریالیستها د    هایشان برای  م 

دهند، می  انداخته   تکان  راه  به 
 .  شده است 

 
دمکرا  میه حد  و  بودن  چنین  ن  ت  پرستی 

نیرو هائی را مطالعه اسناد منتشر شده در  

آنهائی که   بهتر نشان می دهد.  باره شاه 
برانداز   خانمان  سیاستهای  با  تقابل  در 

استقالل  از  اسالمی  جمهوری  سردمداران 
و   پرستی  میهن  می    بودن  دمکراتو  دم 

ان  اما در تالش  با کرنش در مقاب زنند  تا  ل  د 

ام بهقدرتهای  برسند  ق   پریالیستی  درت 
ندار بساطی  در  بازی  جز  ای  که  نچاره  د 

  تحت بیشتر  ر چه  در جهت ههمین قدرتها  
ایران   مردم  داشتن  نگاه  برایشان  سلطه 

چنین   تبلیغات  و  ها  ادعا  برغم  اند.  چیده 

همه اتفاقا  هائی  انقالبی    نیرو  بار 
زم  سرنگونی اسالمی  انی  جمهوری 

به  یتکار  این رژیم جناکه  شود    متحقق می 
ردم و به قدرت آنها و تحت رهبری  م  دست

  . کارگران از اریکه قدرت به زیر کشیده شود 
است   شرایطی  چنین  در  تنها  که  که چرا 

خواستهای   به  مردم  رسیدن  امکان 

 اساسی و بر حقشان مهیا می شود. 
 

 : ها  زیر نویس
بی    -1 بی  نوشته  به  رجوع  با  مقاله  این 

ا با  رابطه  در  بسی  مربوط  کودتای سناد  ه 

ایاالت  مر  28 دولت  طرف  از  منتشره  داد 
 متحده آمریکا نوشته شده است. 

شاه    -2 همسر  آخرین  پهلوی    5در  فرح 
شاه مین سالگرد مرگ    37در  و  13٩6مرداد  

را   پهلوى  محمدرضا  و  داده  ای  اطالعیه 
دو  ر"ایران  نموده  ستى  معرفی  استین" 

با آنچه    است. مقایسه این صفت ناچسب 

فته است هم  گ  در این اسنادکه خود شاه  
بهتر آشکار  را  این مزدور  ایران دوستی  حد 

فرح  که  دهد  می  نشان  هم  و  سازد  می 
تمام   ریاکاری  با  است  پهلوی  به نخواسته 

خود که شاه   روی  بزدلی    بیاورد     بود مزدور 

د  که اش  آشکار  شخصیت  سخن  این  ر 
انگلیسی  :"  است خواهند  اگر  می  ها 

ر  س   دانم تا بی باید فورا ب  که من بروم، 
بروم" صدا  چگونه و  شخصی  چنین   .  

 !؟ می تواند میهن پرست هم باشد 
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)ماه   امسال  ماه  مرداد 
  صد   بامصادف  آگوست(  

هفتمین و   و    بیست 
یکی   درگذشت  سالگرد 

نبش  ج  بنیانگذاران از  

ارزنده   و  کمونیستی 
پرولتاریای   رهبران  ترین 

انگلس،   فردریک  جهان، 
امی  گر  در  میباشد.

  د مناين انديش  داشت یاد 
گفته  کبیر   بعضی  زیر  در 

آثار   از  را  او  های 

 مختلفش نقل میکنیم. 
 

 
کارگر   طبقه  "وضع  کتاب  در 

اولین از  که  انگلستان"    در 

وی   میباشد  انگلس  آثار 
خطاب به "طبقات زحمتکش  

 بریتانیای کبیر" مینویسد:
 "کارگران!

پیشکش   شما  به  را  اثری 
کوشید  آن  در  که  ه  میکنم، 

تصویری   از  ام  راستین 

یط زندگی شما، از آالم  اشر
شما  فرادید  و  امیدها  از  شما،  مبارزات  و 

نمایم.   ترسیم  خود  آلمانی  هموطنان  برای 
در بین شما بسر برده ام  من مدتی کافی  

شما   زندگی  شرایط  از  چیزهائی  که    –تا 

مبذول   جدی  توجه  آن  به  آگاهی  برای  من 
می و غیر من اسناد رس  -بدانم  -  میداشتم

ررسم  متعددی  امکان    ا،ی  که  آنجا  تا 
کردم.   مطالعه  داشتم،  آنها  به  دسترسی 

تنها   من  قصد  نکردم  بسنده  این  به  من 

بررسی موضوع  تجریدی  نبود.    شناخت  ام 
من میخواستم شما را در مساکنتان ببینم.  

شما را در زندگی روزانه تان مشاهده کنم،  
هایتان با شما درباره شرایط زندگیتان و درد

بز مگپ  شاهد  قدرت  ربانم،  علیه  شما  زه 
کنندگانتان   سرکوب  سیاسی  و  اجتماعی 

از   بود:  چنین  رفتارم  راه  این  در  باشم. 

شراب و شامپانی  مجالس و پذیرائی ها، از  
اوقات  و  پوشیدم  چشم  متوسط  طبقه 

صرفت  کمال  و  تمام  تقریباً  را  خود  فراغت 
با   آمد  و  من    کارگرانرفت  نمودم.  ساده 

حشا عین  در  و  سرفرازمد  چنین    هک  ال 

کردم. شاد، زیرا که بدینسان بسا ساعات  
با  حال  عین  در  و  گذراندم  بخشی  شادی 

  ساعاتی   –زندگی واقعی شما آشنا شدم  
گوئی   پرند  و  چرند  در  اینصورت  غیر  در  که 

به  کننده  خسته  اآلداب  علم  و  قراردادی 
یافتم   فرصت  زیرا  سرفراز،  میرفت.  هدر 

در را  سرعدالت  طبقه  و باره  شده  کوب 

تمام  تبه با  که  کنم،  رعایت  ای  خورده  ان 
وضع   علیرغم  و  هایش  کاستی 

دکاندارانه  روح  حداکثر  نامساعدش، 
را    آن  نخواهد  قابل  انگلیسی  احترام 

 " دانست. 

 )وضع طبقه کارگر در  

 ( 1845 –انگلستان  

 

به   متعلق  مغز  و  خون  و  گوشت  با  "ما 
یم و کل  طبیعت هستیم و در میان آن هست

آنسیاد بر  ما  این  ر  د  ت  از  ناشی  واقع 

های   مخلوق  تمام  بر  ما  که  است  حقیقت 
دیگر این امیتاز را داریم که قادریم قوانین آن  

و آنها را بدرستی بکار بریم. و  را یاد بگیریم  
درک   ما  میگذرد  که  روزی  هر  حقیقت  در 

نتایج   و  آورده  بدست  قوانین  این  از  بهتری 

و   تر  در  د  دورترفوری  خود  مسیر  خالت 
ت را میفهمیم. بطور خاص بعد  یعطب سنتی  

از پیشرفتهای پرتوانی که در قرن حاضر در  
از گذشته در   علوم طبیعی رخ داد ما بیش 

هستیم که حتی دورترین عواقب    موقعیتی

روزمره   تولیدی  های  فعالیت  الاقل  طبیعی 
هرچه   ولی  کنیم.  کنترل  و  فهمیده  را  خود 

ه  انسانها ن  بهمان اندازهکه این پیش تر رود  
ها یگانگی خود را با طبیعت حس میکنند  تن

اندازه   همان  به  باز  و  میفهمند  آنرا  بلکه 
  تصورات بی معنی و غیر طبیعی تضاد بین

و  روح  طبیعت،  و  انسان  ماده،  و  شعور 

کهن   عهد  انحطاط  از  پس  که  جسم 
کالسیک در اروپا بوجود آمد و در مسیحیت  

 ." ر ممکن میشودبه حد اعلی رسید، غی

قش کار در گذار از میمون به انسان  ن له)از مقا

1876 ) 

 
یک   ابتدا  در  ماتریالیسم  نیز  فرانسه  "در 

ویژ ولی  بود.  اشرافی  منحصراً  گی  آئین 

کرد.  ثابت  را  خود  زودی  به  آن  انقالبی 
را   خود  انتقاد  فرانسوی  ماتریالیستهای 

آن   آنها  نکردند،  منحصر به مسائل مذهبی 
تم به  علمی  را  سنن  نهادهای ام    یا 

تعمیم  یاس میخوردند  بر  آن  به  که  سی 
جهانشمولی   ادعای  اثبات  برای  و  دادند، 

و   کرده  انتخاب  را  راه  کوتاهترین  خود،  آئین 

رانه آن را در مورد تمام مسائل دانش،  جسو
دائرةالمعارف   یعنی  خود  عظیم  اثر  در 

(Encyclopaedia  بکار گرفتند. اثری که نام )
بر را  گذاشت.   خود  ن  ای بدینطریق    آنها 

خود   شکل  دو  از  یکی  در    –فلسفه 

دئیسم   یا  و  آشکار  بصورت    –ماتریالیسم 

فرهنگ  با  جوانان  کیش 
که  آنجا  تا  آمد،  در   فرانسه 

شروع  کبیر  انقالب  هنگامیکه 
توسط  که  آئینی  شد، 

انگلیسی  طلبان  سلطنت 

پرورده شده بود، پرچم تئوریک 
تروریست  و  خواهان  جمهوری 

شد    های متن فرانسوی  و 
آماده ه  میاعال را  بشر  حقوق 

 کرد."

 ( 1892)درباره ماتریالیسم تاریخی 
 

در "اصول کمونیسم" در پاسخ 
انقالب  این  که  سؤال  این  به 

واژگون ) هدفش  که  انقالبی 
استقرار  و  بورژوازی  کردن 

چه  پرولتاریاست(  حاکمیت 

پروسه رشدی خواهد داشت، 
 انگلس مینویسد:

انقالب   یک "این  عمده   بطور 
دمکراتیک و ی  متسیستم حکو

غیر  یا  مستقیم  اینطریق  از 

سیاسی  حاکمیت  مستقیم 
پرولتاریا را مستقر میسازد. در 

اک پرولتاریا  که  را  انگلستان  خلق  ثریت 
تشکیل میدهد این حاکمیت بطور مستقیم  

اکثریت  پرولترها  که  آلمان  و  فرانسه  در  و 

اکثریت   این  و  نمیدهند  تشکیل  را  خلق 
پرو بر  شامل عالوه  و هقد  لترها  انان 

آستانۀ  در  که  میباشد  نیز  کوچک  بورژوازی 
بخاطر  و  داشته  قرار  شدن  پرولتر  به  گذار 

سیاس منافع  روزافزون  شان  وابستگی  ی 
خواستهای   از  تبعیت  به  ناگزیر  پرولتاریا  به 

غیر بطور  بود،  خواهند  ایجاد    مستقیم  آن 

دومی  میشود.   نبرد  احتماالً  شرایط  را  این 
ا پیروزی پرولتاریا  ب  جزهد کرد که  ایجاب خوا

از   پرولتاریا  اگر  یابد.  پایان  نمیتواند 
تحقق   جهت  ای  وسیله  بعنوان  دمکراسی 

ج یعنی  بعدی،  کردن  اقدامات  وارد  هت 

ضربه های مستقیم به مالکیت خصوصی و 
این   نکند،  استفاده  خویش  حیات  تضمین 

نخواهد   برایش  نفعی  هیچگونه  دمکراسی 
در حال    کهر  امات، آنطواهم این اقد  داشت.

موجود   مناسبات  ناگزیر  نتایج  از  حاضر 
 ناشی میشوند، عبارتند از:

از   .1 خصوصی  مالکیت  کردن  محدود 

مالی تعیین  مالیات  طریق  تصاعدی،  اتهای 
وراثت   حق  حذف  ارث،  بر  سنگین 

خویشاوندی )حق وراثت برادرها، برادرزاده  
 ه ها و غیره(، قرضه های اجباری و غیر

از  سلب تدریجی .2 احبان ص  مالکیت 

و   آهن  راه  صاحبان  داران،  کارخانه  زمین، 
از طریق رقابت صنایع دولتی   کشتی، هم 

پرداخت مستقیم خسارت   طریق  از  هم  و 
 بصورت اوراق بهادار. 

و  .3 مهاجرین  کلیه  اموال  ضبط 

مردم   اکثریت  علیه  که  یاغیانی  همچنین 
 اقدام میکنند. 

اشتغال  .4 یا  کار  دادن  سازمان 
در  پر ملی  ولترها  و  کامزارع  ها  رخانه 

کارگاهها به نحوی که رقابت میان کارگران 
کارخانه  صاحبان  وادار ساختن  رود.  بین  از 

وج هنوز  که  زمانی  تا  به  ها،  دارند،  ود 

اندیشمند و رهبر کبیر  د خاطره گرامی با

 !فردریک انگلس  ،کارگران جهان
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که   دستمزدی  معادل  دستمزدی  پرداخت 
 دولت میپردازد. 

در   .5 جامعه  افراد  کلیه  تساوی 
ک حذف  زمان  تا  کار  به  اجبار  امل  مقابل 

خ ایجامالکیت  های  د  صوصی.  ارتش 

 صنعتی، بویژه برای کشاورزی. 
تجارت  .6 و  اعتبارات  تمرکز سیستم 

بانک   تأسیس  راه  از  دولت،  دست  در  پول 
دولتی و از بین بردن کلیه  ملی با سرمایه  

 بانکهای خصوصی و بانکداران. 
ملی،   .7 های  کارخانه  ازدیاد 

قابل   کشتیها،  و  ها  آهن  راه  کارگاهها، 

به ،  ضی زیر کشتکلیه اراختن  کشت سا
و ها  سرمایه  که  کشور    نسبتی  کارگران 

 افزایش مییابند. 
در  کودکان  کلیه  پرورش  و  آموزش 

لحظ از  با هزینه ملی  و  ملی  ه  مؤسسات 

ای که دیگر محتاج به پرستاری اولیه مادر  
 نیستند، تربیت و فابریکاسیون با هم. 

ایجاد ساختمانهای بزرگ در امالک  .8
سکو  جهت  دملی  ستجمعی  نت 

کهگ در ه  روههائی  هم  و  صنایع  در  م 
کشاورزی بکار اشتغال دارند، بطوریکه هم  

زندگی   مزایای  و  شهری  زندگی  مزایای 

و در عین حال روستائی را در خود داشته  
 از معایب هر دو زندگی برکنار باشد. 

و  .٩ ساختمانها  کلیه  کردن  خراب 
گرفتن   نظر  در  بدون  و  بد  که  هائی  محله 

 شده اند. ی ساخته داشتشرایط به

فرزندان  سات .1٠ برای  وراثت  حق  وی 
 مشروع و نامشروع. 

در  .11 نقل  و  حمل  امور  همه  تمرکز 
 دست ملت. 

را   اقدامات  این  همه  که  است  طبیعی 

ولی  نم درآورد.  اجرا  مرحله  به  یکباره  یتوان 
انجام هر یک از آنها همواره انجام دیگری را  

اولین حمله قاط اینکه  از  دارد. پس  ع دنبال 
گرفتا پرولتارینجام  که ا  ،  بود  خواهد  ناچار 

سرمایه،   تمام  و  دهد  ادامه  همچنان  آنرا 
و   نقل  و  حمل  تمام  کشاورزی،  تمام 

د در  بیشتر  هرچه  را  دولت  مبادالت  ست 

این   کلیه  سمت  است  این  سازد.  متمرکز 
همان  به  درست  اقدامات  این  اقدامات. 

اثر   در  کشور،  مولده  نیروهای  که  نسبتی 
پرو ملتاکار  رشد  قابریا  و ل  ییابد،  بوده  اجرا 

میآورند.   ببار  را  خود  تمرکز  ایجاد  نتایج 

باالخره هنگامیکه تمام سرمایه، تمام تولید  
ملت متمرکز شد،    و تمام مبادالت در دست

بین   از  خود  خودی  به  خصوصی  مالکیت 
زائد   پول  حد  میرود،  آن  به  تولید  و  میشود 

ت آنقدر  انسانها  و  یابد  می  ر غییافزایش 
آخرمیکنند   حتی  کهن   ین که  جامعه  روابط 

 نیز برانداخته میشود." 

 ( 1847)اصول کمونیسم 
 

در   زیاد  ثروت  تراکم  اثر  در  "یکتاهمسری 

از میل    –دست مرد  در    –دست یک نفر   و 
فرزندان   برای  ثروت  این  گذاشتن  باقی  به 

آمد.   بوجود  دیگر،  هیچکس  به  نه  و  مرد، 
ب یکتاهمسری  منظور،  این  زن    رایبرای 

برای مرد، بطوریکه این    نهبود، ولی    ضروری
یکتاشوهری زن، به هیچوجه چند همسری  

ولی   نکرد.  متوقف  را  مرد  پنهان  یا  آشکار 

قری اجتماعی  تبدیل  انقالب  با  الوقوع،  ب 

قسمت   حداقل، 
ارث   قابل  ثروت  عمده 

وسائل تولید    –دائمی  
مالکیت    – به 

این   تمام  اجتماعی، 

موجود   های  نگرانی 
توارث  مو  در به  رد  را 

از  ل  حداق میرساند. 
آنجا که یکتا همسری  

اقتصادی   علل  از 
آیا   گرفته،  نشأت 

از   علل  این  هنگامیکه 

میان بروند، خود نیز از  
 د رفت؟ بین خواه 

 
درستی   به  میتوان 

یکتا   که:  داد  جواب 

از   تنها  نه  همسری 
بلکه   نمیرود،  میان 

کامل   تحقق  به  آغاز 
با   زیرا  کرد.  خواهد 

وانتقا تولیل  د  سایل 
اجتماعی،  ت  به مالکی

مزدوری   پرولتاریا  کار 

و   میرود،  میان  از  نیز 
ضرورت   بنابراین 

معینی   تعداد  تسلیم 
زنان   نقطه    –از  از  که 

آمار  قابل  نظر  ی 

است   به    –محاسبه 
خاطر پول، نیز از میان  

نابود   فحشاء  میرود. 
یکتاهمسری   میشود، 

یافتن،   زوال  جای  به 

واقعیت   یک  سرانجام 
برا  –د  یشوم ی  و 

 ز. مردان نی

)منشاء خانواده مالکیت  

خصوصی و دولت  

1884 ) 
 

دورینگ،   آقای  نظر  "از 

مطلق   بدی  قهر 
او   نظر  از  آمیز  قهر  اقدام  اولین  یک  است. 

موعظه   یک  او  کالم  تمام  است.  بزهکاری 
گذشته   تاریخ  تمام  ابتالء  درباره  آمیز  تضرع 

تقلب   درباره  و  است  موروثی  گناه  این  به 
آوری  خج  های این الت  که  درت  ق  است 

شیطانی یعنی قهر در همه قوانین طبیعی  

است.   آورده  بوجود  اجتماعی  اینکه  و  اما 
بازی   تاریخ  در  هم  دیگری  نقش  قهر 

انقالبی    میکند نقش  اینکه    –یعنی  و 
)ماما(ی   قابله  مارکس  باصطالح  قهر 

هر جامعه قدیمی است که همراه یک  

اینکه قهر  و  میرود  زاری  اب  زائوی جدید 
جنبش اجتماعی    آنکه بوسیله  است  

اشکال   و  میدهد  انجام  را  خود  منظور 
  –مرده و جامد سیاسی را خرد میکند  

این   همه  درباره  دورینگ  آقای 
 ت یک کلمه هم نمی نویسد." موضوعا 

 )نقش قهر در تاریخ( 

 
 

"وظیفه پیشوایان بویژه عبارت از آن خواهد  
ا بیش  تئوریک  مسائل  تمام  در  که  ز  بود 

خو ذهن  روشن  پیش  را  از  سا د  بیش  زند، 

متعلق   عبارات سنتی  نفوذ  بار  زیر  از  پیش 
و همیشه   گردند  آزاد  کهنه  بینی  جهان  به 

سوس که  باشند  داشته  نظر  از  در  یالیسم 
است،   شده  تبدیل  علم  به  موقعیکه  آن 

برخورد   علم  بصورت  آن  با  که  میکند  ایجاب 

 کنند، یعنی آنرا مورد مطالعه قرار دهند." 

 ( انانی در آلم جنگهای دهق)

 
نشدنی   فراموش  خاطره  این  به  انگلس 

به   بکوشیم   ، کارگر  طبقه  بزرگ  آموزگار 

آثار   مطالعه  با  و  نمائیم  عمل  او  توصیه 
به  اندیش پرولتاریا  کبیر  انقالبیون  و  مندان 

بیشتر  هرچه  خود  علمی  بینی  جهان 
انقالبی   رهنمودهای  و  بخشیده  شفافیت 

 ود سازيم. ت خآنان را راهنمای حرک

 همدردی با قربانیان 

 سیل فاجعه بار اخیر! 
 سیل مصیبت   ،در روزهای اخیر

 شهر   111استان و  22بار در 

 ستی کشور بار دیگر حیات ه 
 مردم و بویژه محرومترین و فقیر

 اقشار را در هم   ترین 
 بق گزارشات  نوردیده است. ط

 تن کشته و  6٩ا کنون  منتشره ت

 هزار واحد مسکونی دچار   2٠ 
 تهگش ویران خسارت شده و یا 

احشام و زمینهای عالوه بر اینها خسارات بسیار زیادی به    .اند
ر و گرانی و تورم و  در شرایط فق  کشاورزی مردم وارد شده و  

ده های  زندگی هزاران هزار تن از تو  ، این فاجعهبیکاری موجود 

س  باتحت  را  و    تم  ساخته رنج  مواجه  ناپذیر  توصیف  مشقات 
 است. 

 
سیل یک بالی طبیعی ست و وقوع آن غیر قابل اجتناب می 

باشد. اما در چارچوب سیستم سرمایه داری فاسد و غارتگر 
بر   فحاکم  در  ما،  پیشگیری  کشور  مکانیزمهای  وجود  قدان 

سوی جمهوری    کننده و عدم تخصیص کمترین امکانات الزم از

،  جایعیرای جبران خسارات مادی و معنوی چنین ف اسالمی ب
دوشت بر  آن  کمر شکن  بار  مردم ستمدیده سرشکن    مامی 

دو  شدتی  با  طبیعی  بالیای  شرایطی  چنین  در  شود.  می 
وده ها را به کام خود می چندان حیات و هستی محرومترین ت

حقیقتی   چنین   مصداقسیل اخیر نه اولین و نه آخرین    د. نکش

   است.
 

همدردی با ای فدایی خلق ایران ضمن تسلیت و اعالم  چریکه
پیش شرط  را  اسالمی  نابودی جمهوری  فاجعه،  این  قربانیان 

دردهای   درمان  و  طبیعی  بالیای  با  مقابله  امکان  گونه  هر 
 حیاتی توده های محروم می دانند.  ونیازهای  بیشمار

 

ارتگران،  جمهوری اسالمی، دشمن زحمتکشان، نوکر غ 
 گردد! ود باید ناب

 
 چریکهای فدایی خلق ایران

 2022جوالی   31برابر با   1401مرداد   9یکشنبه 
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روز ها شاهد  ی: ا ی ام فدایپی  حیتوض ن 

عوامفر سو  ی ا  انه ب یکارزار    ی از 

مرتجع،  ی روهاین و    ژهیو ه  ب   وابسته 
طلبان    ییها   بخش سلطنت  از 

م  با    می باش   ی ورشکسته  که 
حما  ی برخوردار   یی بلندگوها   ت ی از 

صدا  یس  یب  یب   رینظ ،  کایآمر   یو 
دستان  دا یشد تا  اند  افتاده  تکاپو    به 

زنج  سمیالیامپر  نی خون سگ    ش یر یو 

خلق  ضد  ارتش  و  در    یشاه  اش 
  ن یننگ  ی کودتا  ی رااج  و  ی سازمانده

عل  1332مرداد    28 و    ه یبر  کارگران 
را ال  ی ها  خلق    ی پوشانتحت ستم ما 

ا  در  هدف    غاتیتبل  ن یکنند.  با  که 

به چشم    دن یو خاک پاش  خیتار  ف یتحر 
  ی کوشش م   رد،یگ  یصورت م  ها   توده

کودتا تا    28  یستیال ی امپر  یشود 
مصدق    یدولت مل  ی نگو سرن  رداد وم 

و    س ی انگل  و  کا یآمر  سم یالیتوسط امپر
در   ام ی "ق  کی  رانیا   مزدورانشان 

"  یمردم "خودجوش  حرکت  و   "

پ گردد.  سالگرد  ییفدا  امی قلمداد   در 

به    ی ست یالیامپر  یکودتا  نیا اقدام 

بار در    نی کند که اول ی م ر ی مقاله زچاپ  
تا   51  شماره   یفدائ   ام یپ ریخ  در 

 . ستا  دهیاپ رسبه چ1382

 
امسال   ماه  ن(  1382(مرداد  از  ی،  قرن  م 

امپر سال   28ی    یستی الیکودتای  مرداد 
ا  یم   1332 با  ی  ی گذرد.  تجربه   ، وجود  ن 

مرداد ، هنوز ، و به    28ن  ی کودتای ننگ  ناگوار

تارین  ی درست ی  حافظه  از   ، توده    ی خیز 
م مبارز  و  محروم  دربندیهای  پاک    هن  مان 

،  مر  28  کودتایاست. چرا که  ده  ینگرد داد 
زخمی تار  یادآور  پ  یخی است  کر نستوه  یبر 

  ییده ما ؛ توده های و مبارز توده های رنجد
ب از  ی که  علی ش  بر  سال  صد  ظلم  یک  و  ه 

دست برای  و  و    یابیاستبداد  آزادی  به 

اجتماع میجنگ  یعدالت  چنان  هم  و   یده 
 جنگند.  

 
ای یمرداد را از زوا  28مسلما تجربه کودتای  

قرار داد و   یررس ب  موردتوان    یم  یمختلف

مبارزات یواقع های  درس  و  را    یات  متعددی 

د  یترد  یتوان استخراج نمود. اما ب  یاز آن م

ی    یهای مبارزاتن درس  ی از مهمتر  یکی،  

د آن یداد تلخ و گرانبار را باین رویحاصله از ا
گر و  ی کبار دیمرداد ،    28دانست که کودتای  

هیا وضوح  با  بار  تمامتر  ن  چه  آشکار  ر  ، 
عامل    ختسا و   یاصلکه  بقاء  ضامن  و 

لجام   ارتجاع  و  اختناق  و  استبداد  استمرار 
ت و سلطه  یران ، همانا حاکم یخته در ایگس

غا امپرمناسبات  ؛    یستیال یرتگرانه  است 

،   یمناسبات  یعنی آن  دوام  و  برقراری  که 
کتاتوری  یر ، با دیالزاما و به طور اجتناب ناپذ 

گس اختنخی عنان  با   ، داته  ا  ب  و  یمیاق 
انه توده ها و خواست های  یسرکوب وحش

 باشد.    یبرحق آنان ، توام م

 
حق  مبارزات یدر  تجارب   ، صد  ی  یقت  ک 

ا در  گذشته  مشخصا  ران  ی سال  و 
سال   کودتای  م  32تجربه    ی نشان 

های   بزنگاه  در  همواره  که  دهد 
های  یتار  توده  که  هنگامی  به   ، خی 

ا یرنجد  برای  یده  و برق ران  آزادی    راری 

ممااجت  عدالت  می  مصمعی  بر  بپا  انه 
ا یخ کثیزند،  دستان  بی ن  ارتجاع  ن  یف 

سم بوده  یالین دستان امپر ی؛ ا   ی الملل
لوده ی  ن به خون آیاست ، که از آست

داخل ب   یارتجاع  و  ی،  آمده  رون 

خواهیفر آزادی  عدالت    ی ادهای  و 
ب  یطلب  را  ستم  تحت  های    ی توده 

است کرده  خفه  گلو  در  همان  مهابا   .
ی پلشت سلطنت  هاه  یا که پ  یدستان

کودتای   با  را  خان    1299پهلوی  رضا 

مشروطه  یم  جنبش  خاکستر  بر  رپنج 
ا و   ، بعدها   ، بود  نهاده  با  یبنا   ، بار  ن 

شکسته    1332دتای  کو درهم  بساط 
از   "عاری  شاه  محمدرضا  سلطنت  ی 

تحم   ، ها  توده  به  مجددا  را  ل  یمهر" 
کودتای   طرف    28ساخت.  از  مرداد 

هیالی امپر انگ ست  بر  یآمر و  س  یلای  کا 

مصدق  ی عل محمد  دکتر  ملی  دولت  ه 
 صورت گرفت. 

 
نمودن   دنبال  با  مصدق  محمد  دکتر 

نظیس ای  طلبانه  استقالل  های  ر  یاست 

انحصارات    یمل منافع   ، نفت  صنعت  کردن 

ران به خطر انداخته و  یرا در ا  یستی الیامپر
ست ها  یالین رو امپری . از اعمال مختل نمود

و در کمایسر بعا  بر رمف  یمشریل  ان کودتا 
ارتش  یعل به  اتکاء  با  و  کردند  صادر  آن  ه 

بس  یستی الیامپر با  از  ی و  ای  گله  ج 

نظیمرتجع  ای  حرفه  خواران  مرده  و  ر  ین 
قلچماق  یروحان و  جانوران  و  الوقت  ابن  ون 

پرور نمک  اعاده  دهای  به   ، شاه  دربار  ه 
حق در  و  مناسبات  یسلطنت  ادامه  به  قت 

ان و تداوم  ریدر ا  یستیلایگرانه امپراستثمار
عمل   جامه   ، کشور  نفت  منابع  چپاول 

گری از  یب ، فصل دین ترت یپوشاندند. و به ا

به   را  مردم  طلبانه  عدالت  و  مبارزات  خاک 
 دند.  یخون کش

 
همالبته   با ی در  جا  نشان  ین  خاطر  د 

ب  که  و  یترد  یساخت  ها  شکست  د 

ران  یهای مبارزات توده ای در ا   یناکام
و چه  ه  شروط جنبش م چه در دوران  ،  

جر مل ی در  جنبش  ،    یان  نفت  سازی 
ناتوانا  و  ها  ضعف  از  های    یی قطعا 

ا   ی طبقات  -  یخ یتار  خود  نهضت  یی  ن 
ن  تأثیها  پذی ز  مثال  رفتیر  برای  است  ه 

دهه  ین در  ملی  تصور    30روهای 

میم  که  به  یکردند  را  ملی  دولت  شود 
نمود   بنا  شاهنشاهی  ارتش  ا  یکمک 

نابودی   مییفئودالبدون  توان    سم 
ش برد و  ی ستی را پیال یضد امپر   زهمبار

ا ی دید که  چه  یم  باعث   ها  ضعف  ن 

 . ج دردناکی شدینتا
 

ا  از  جدا  آزاد یاما  مبارزات   ، اشتباهات  ی  ن 
دهه   در  ها  توده  ی  ن  3٠خواهانه  روی  یبا 

افته ای روبرو بوده  ی  سرکوبگر و زور سازمان

ن  هنوز  می)و  روبرو  ا  یز  که  ن  ی باشد( 
طمبا به  را  س رزات  سرکوب    کیتمات سیور 

کش خون  و  خاک  به  و  ؛  ینموده  است  ده 
روی سرکوبگری که حافظ منافع و مصالح ین

ن  ست ها و تابع خواست و اراده آنای الیامپر
م ن  ی،  که ستون  یباشد.  روی سرکوبگری 

د امپریفقرات  بر    یست ی الیکتاتوری  حاکم 

دهد. و   ی ل می جوامع تحت سلطه را تشک
که   فتد گیز باینت  ین واقعیهم درست بنابر 

دار  ی ق و پایعم  ی جاد تحولی قت ، ای، در حق
آور و استبدادی حاکم بر یدر شرا ط خفقان 

دن و ی جامعه ی ما الزاما منوط به درهم کوب

باشد. چرا    یروی سرکوبگر م ین ن ی نابودی ا 
واقع در  ایکه   ، امر  نی ت  ،  ین  روی سرکوبگر 

ح ابزار  بخش  ی اتیهمان  نجات  است    ی و 
ا ک و  ارتجاع  بدون   یلداخ  ستبداد ه 

فرونشاندن   به  قادر  هرگز  آن  از  برخورداری 
انقالب مبارزات  و    ی امواج  نبوده   ، ها  توده 

داد ، خود  مر  28نخواهد بود. تجربه کودتای  

 ت. ی ن واقعی بود روشن بر ا یگواه
 

د گفت که ، یبا   یگر و به طور کلی از سوی د
داد  ی ک رویمرداد ،    28  یست یالیکودتای امپر

کم    ییاستثنا به ن  رینظو  صرفا  و  بوده 

  28شود. کودتای    یران محدود نمیجامعه ا
از   ای  پرده   ، نمای مرداد  و ی ک  بلند  شنامه 

امپریخون ؛    یستی الین  ای  ینمابود  شنامه 
جهانیخون ابعادی  در   ، کودتای  ین   .28  

س محصول   ، سلطه  یمرداد  های  است 

ستم از  یگرانه ای بود که در سرتاسر قرن ب

 سمیالیرات امپیکارنامه جنا مرداد و  28کودتای 
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امپرس و سی الیوی  ها  آنرأ در    ت  از    س  ها 
امپر آمری الیسوی  طور ی سم  به  کا 

به ی ستماتیس جهان  گوشه  چهار  در  و  ک 
  یز به اجرا درم یو همچنان ن  -اجرا درآمده  

ن یآ کثیند.  ارزان  کار  بمراتب  یروی  و  رالعده 

و   ی رامونیقابل استثمارتر موجود در جوامع پ
م و دست  ین منابع و ثروت های عظی همچن

طب نخ اد  یعیورده  بستر  ع  جوامن  ی ر  آن   ،
گران گوهر  آن  و  که    ییبها  اقتصادی  است 

امپریسرما های  در    یستیالیه  همواره  را 
دست به    یابیتکاپوی   ، آن  بر  تسلط  ن  یاو 

کشان جهان  سوی  آن  و  با  یسو  است.  ده 

  ی ستی الیه های امپریالی سرماینفوذ و است 
پ جوامع  گسترش    یرامونیدر  و  بسط  و 

ام جی ا   در  یستی الیپرمناسبات    ،   وامعن 
ه ها ، هم  ین سرمای صاحبان و گردانندگان ا

وحش  استثمار  قبل  و  یاز  کارگران  انه 

ا چپاول  یزحمتکشان  و  غارت  و  جوامع  ن 
غما بردن ثروت ها ی نان و هم با به  دسترنج آ

طب منابع  ،    یعیو  مزبور  جوامع  در  موجود 
 زنند.  یب می به ج  یمیسود سرشار و عظ

 
حال   همان  امپردر  با   ستی الی،    ها 

تر  لیتحم شرا ی سخت  زی ن  و    ی ستیط 

ن زحمتکشان و با در  یبرای ا   ی شت یمع
بیمحروم و  تقر   ی حقوق   ی ت  با  یی 

و   امکان   ، آنان  داشتن  نگه  مطلق 
تر   گسترده  چه  هر  استثمار  استمرار 

م را حفظ  پاینما   یآنان  استقرار  ه  یند. 

چن یهای   استبداد  یک  و  ستم  ن 
س روبنای  طبعا   ،   ی اس یاقتصادی 

و  ن  آنبا    منطبق   مناسب  ایرا  جاب  ی ز 
ا   ی م  س یکند.  روبنای  هم    یاس ین 

کتاتوری افسار  یک د یست جز  یزی نیچ

وحشیگس و  هست  ی خته  بر  و    ی که 
س یح ها  توده  میاات  و    یه  افکند 

آن ب   روزگار  چه  هر  را  س یها  اه  یشتر 
ا   یم  د یکند.  سین  ز  ین   یاسیکتاتوری 

از   برخورداری  برکت  ارتش  یبه  ک 
ن  یند و چ  ن مسلحده و تا دندا یم دی تعل

و    ی و چند جور ارگان سرکوبگر انتظام 

اعتراض یغ صدای  هر   ، گلو    یره  در  را 
حرکت هر  و  خون    ی خفه  و  خاک  به  را 

سرکوب  یکش و  وقت   کند.  ی م ده  هر 
  ی اجتماع  -  یاس یهم که دامنه تحوالت س

م اوج  جامعه  از  یگ  ی در  اوضاع  رشته  و  رد 

مرتجع مستبد ی دست  و  محل ین  ج خار  ین 
ف  یم  ، ن شود  ؛  نظجات  رشته    ی عنیام 

می الیامپر کار  به  دست   ، و    یسم  شود 
ند و یچ  یسه می اندازد و دس  یکودتا راه م

ست را هم  یون کمون یلیم م یاگر الزم باشد ن
از دم ت اندونزی  ا یگذراند. و    ی غ میمثال در 

جا اید  ییدر   ، وزی گر  نخست  آن ین  و  ر 

دلی رئ هر  به  که  جمهوری  و  یس  منافع  ل 
"عالمص سرماه"  یالح  هیی    ای ه 

ت نکرده و یرعا  یدرسته  را ب  یستی الیامپر
آمر موسسه  فالن  سود  را    ییکایمثال 

دهد و    یمحدود کرده ، مورد غضب قرار م

معزل   جایکند.    یاش  رئ   ییا  س  یهم 
جر در  که  چپی  انتخابات  ی جمهور  ان 

از    یپارلمان را  آمده  کار  رأی مردم سر  با  و 
ک جا ی کند.    یان م ن و آسمان گلوله باری زم

م  باوموم ل سر  جا  یرا   ، چند    ییبرد  هم 

کمون نظارت    ی ونانیست  ی هزار  تحت  را 

جاسوسی مستق و سازمان  ارتش  اش    ی م 
می)س قطعه  قطعه  جا  یا(  سگ    ییکند. 

های ی ریزنج توده  جان  به  را  سوهارتو  ش 
شرق  یت" گناه  یب و    ی م  "یمور  ک  یاندازد 

جمع ایسوم  سالخی ت  را  کشور    ی م  ین 

  ، بن   ییجاکند  را    یماسال   یی دگراایهم 
م و    یعلم  میکند  افغانیل یک    ی ون 

کشاند. برای    یده را به کام مرگ می ستمد
زحمتکش   و  کارگر  های  توده  منافع  که  آن 

امپر  ن یا منافع  با  تضاد ی الیممالک  در  سم 
ر قرار دارد ؛ برای آن  یناپذ  ی م و آشتی مستق

شمال امپری که"  های  قبل  یالی"  از   ، ست 

و   محروماستثمار  و  خایفقر  و  خت    ی برانه 
" های تحت سلطه است  یتصاعدی "جنوب

ه های خود ، نه دو چندان که  یکه به سرما
کند و روند مقدس    یچندان ، اضافه م  صد

ق ان به  را  جان  یباشت  و  جسم  نابودی  مت 

می چند ا یل ین  در  کودک  و  مرد  و  زن  ن  یارد 
ل  ین دلی بخشند. به هم  یجوامع ، تداوم م

ر  تمراظ و است ها برای حف س یالیهم ، امپر
ن یا هر  به   ، مناسبات  متوسل    یرنگین 

جنایگرد هر  به  و  م  یتیده  و  زده    ی دست 
تهد از   ، کودتا  تا  گرفته  ترور  از  ؛  د  ی زنند 

تحرگر تا  روانیفته  جنگ  از   ، تا   یم  گرفته 

ع تمام  های  بیجنگ   .  ... از  ی ار  تر  شرمانه 
ز همواره تحت  ین همه را نی همه آن که ، ا

برقراری    و  یراس و دمک  فاع از آزادیعنوان د
  ی ، انجام داده و م  یصلح و سعادت جهان

نگاه تنها  فهرست  یدهند.    ( 1)به 

جنا و  ها  توطئه  امپریبلندباالی  م  سی الیات 
طیآمر اخین  یکا  قرن  مطالب  یم  صحت   ، ر 

 . دهد ینشان م یفوق را به خوب 
 

آلبان و    1٩4٩  -53،    ی *  : تالش مشترک 

آمر انگل یناموفق  و  سرنگی کا  برای  ون  س 
آوردن  ولتن دساخ کار  روی  و  انور خوجه  ت 

هایجر و ینظ  ییان  طلبان  سلطنت  ر 
فاش سابق  نازیهمکاران  و  ها  ست  یست 

جاد و اعزام گروه ی، ان  ی. همچن یها در آلبان
مسلح فر  یهای  عنوان  و یتحت  بنده 

آزاد  یساختگ "جبهه  ملی ی    ی بخش 

و نیآلبان تبلی"  بمباران های    ی غاتیز اعمال 
 م. مرد انیر مد یجنگ روان و

 
افغانستان  امپر  1٩7٩  -٩2،    *  سم  یالی: 

جریآمر انداختن  راه  به  با  منحط  یکا  ان 

کردن    یاسالم   ییادگرایبن سوار  با  ؛ 
ارتجاع  ی مشت کثی تر  ی از  و  تری ن  ن  ی ف 

ن و  های  یعناصر  خلق  سرنوشت  بر  روها 
انبوهی ستمد  ، افغانستان  مبارز  و  از    یده 

مص  ینابسامان و  اقتصادی  بت  یها  ،  های 
  ی ات و هستیرا به ح  یاسیس و    یعاجتما

ا زحمتکش  های  تحمی توده  کشور  ل  ی ن 

نت در  است.  سیکرده  های ی جه  است 
ضدخلقیسودجو و  در  سیالیامپر  یانه  م 

ب  ، از  ی افغانستان  م ی ش  ،  یل یک  کشته  ون 
میب از سه  قریلیش  و  پنج  یون معلول  به  ب 

ا یلیم های  توده  از  آواره  یون   ، کشور  ن 

 ند. گشته ا
 

: اقدام جهت ترور   1٩57  -65،    زی* اندون
و   یاپ یتوطئه های پ یسوکارنو . سازمانده

نظام کودتای  و   یسرانجام  ژنرال سوهارنو 

وحش عام  گیقتل  و  هزار  انه  صدها  سترده 

بی کمون کشتار  مجموعا  و  از  ی ست  ک  ی ش 
 ن کشور. ی ون تن از مردم ا یلیم

 
برز ،ی *  سازمانده  1٩61  -64  ل    ی : 

نظا سرنگون    یمکودتای  دولتو    سازی 

 وآ گوالرت" . "ج
 

به بعد : درست    1٩75،    یمور شرقی* ت
پای به  از  بعد  روز  رس یک  مالقات  یان  دن 

رئ ؛  فورد  امری جرالد  وقت  جمهور  و یس  کا 
ک ، قصاب یس یهنری  ژنرال سوهارتو  با  نجر 

اندونزی ، ت  از    یمور شرقیمعروف حاکم بر 

گرد اشغال  اندونزی  با  یسوی  و  ده 
نوی  معبه مادی و  های همه جان  مساعدت

ک سوم کل  یکا ،  یا و دولت آمریسازمان س 
ایجمع کشور  ی ت  به  یقر   یعنین    2٠٠ب 

ا مردم  از  نفر  بالی ن سرزمیهزار  ب  ن    ی زده 

  یخ و صدا قتل عام شده و از صفحه تارسر  
 گردند.  یمحو م

 
دوم  جمهوری  :    1٩63  -66،    کنینی* 

و    یب ارتش به کودتای نظامیج و ترغ یبس
نوزده ماه بعد    . "جووآن بووشد "یزل و تبعع

زنند و خواستار   یمردم دست به شورش م

م بووش  آمر  یبازگشت  دولت  کا ی شوند. 
کوب درهم  برای  ای بالفاصله  هزار    23ن  یدن 

 کند.   ین کشور اعزام می سرباز به ا
 

ش در    1٩63  -73،    ی لی *  خرابکاری   :

سال  یجر انتخابات  به    1٩64ان  ممانعت  و 
آل  دن یقدرت رس  . تالشسالوادور  ای  ه  نده 

آلنده   دولت  ساختن  واژگون  جهت  فراوان 
، و    1٩7٠دن در سال  یپس از به قدرت رس

نظام کودتای  ،    1٩73سال    یبالخره 

کاخ   کشتن  یربمباران  و  جمهوری  است 
انقالب  عام  قتل  و  های  یآلنده  توده  و  ون 

 . ی لیش  یانقالب
 

عراق دهه    *  های    1٩٩٠،  بمباران   :
بیوس و  کشتارس  ی ع  و  رحمانه  یب  ابقه 

زی در ین بمباران ها چی ا  یم عراق . ط دمر

گناه  ی هزار تن بمب بر سر مردم ب  8٠حدود  
ر  آس یعراق  شد.  ی  یخته  وارده  های  ب 

راداز گلول  یناش به مواد    و یه های آغشته 
ب  یی ایمی و ، سالح های شیاکت   ی کیولوژ یو 

آمر ارتش  و  یتوسط  تلفات  بر  عالوه   ، کا 

آنیضا آن  یعات  خ،  اثرات  انگچنان  ویوف    ز 
سند بر  داری  زندگی باله  ا  یمای  ن  یدر 

ز  یواژه ها را ن  یکشور گذارده است که حت
 ست.  ی م آن نی تاب ترس

 
و   یات نظامی : عمل   1٩45  -53،    نیپی لی* ف

مستق برعلی جنگ  هاکس  یم    . Huksه 

ای    یزانیا هاکباالهاپ ، گروه پارتی)هاکس  
جر در  که  جهانیبود  جنگ  تو  یان  سط  دوم 

هی کمون سوسست  و  های  ت  سیالیا 
ب  ینی پیلیف برای  اشغالگران  یو  راندن  رون 

ه  ین حال علیجاد شده بود و در ع ی، ا   یژاپن

ایزم در  بزرگ  نی نداران  کشور  مین    ی ز 
کا ، هم در  یآمر  ی ستیال ید.( دولت امپرینگج

فیجر اشغال  هم  یپ یلیان  و  ژاپن  توسط  ن 
 د. یروهای هاکس جنگیه نیعلپس از آن ،  
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بم  1٩55  -73،    کامبوج  * های    رانبا: 
پنهان  یمیدا و  گسترده  عام    ی ،  قتل  و 

ا نیمردم  و   ، کشور  حماین  بیز  های   یت 
 از "پل پت" !   یک و نظامی پلماتیغ دیدر

 

،  یزئ  -  * کنگو پاتر  1٩6٠  -65ر  قتل  س  ی : 
آ شخص  دستور  به  بنا  و  یلمومبا   ، زنهاور 

تکار  یچندی بعد روی کار آوردن موبوتو ، جنا
پرو  یمخوف د یرش  که  ان  سازم  ستافته 

سال تسمه از گرده مردم   یا بود و سیس
 د.  ین کشور کش یا

کوبا سال    1٩5٩،    *  چهل   : بعد  به 

اقسام   م اقتصادی ، انواع ویمحاصره و تحر
ترور حمالت   ، ها  بمب    یستی توطئه   ،

نظام تهاجمات   ، عل  یگذاری  بر   ... ه  یو 
 انقالب و توده های مقاوم کوبا 

 

گرا حمله  1٩7٩  -84،    نادا*    ی ظامن   : 
ن ی ستقم توسط  گرانادا  اشغال  و  روهای یم 

 .   1٩83کا در سال یآمر ینظام
 

گواتماال های    1٩53،    *  :    1٩٩٠تا سال 
راه  یسازمان س با  ک کودتا دولت   ی اندازی  ا 

انتخابات  یمترق در  که  را  آربنز"    ی "جاکوبو 

رس قدرت  به  مردم  رای  با  و  ،  ی آزاد  بود  ده 
را    لهسا  4٠تناق  ک اخی ساخت و  سرنگون  

ک ب،  از  ی ه  های    1٠٠ش  توده  از  تن  هزار 
قربان را  ا   یگواتماال  مردم  به   ، ن  ی ساخت 

که آربنز مرتکب    یل نمود. جرمیکشور تحم 

و    ییکای ن بود که موسسات آمرشده بود آ
کمپانیونای" فروت  رابطه  یتد  )که  را   "

آمر  یتنگاتنگ دولت  منصبان  صاحب  کا  یبا 
   ساخته بود. ین کشور ملی داشت( در ا

 

ن   ی : سازمانده  1٩78  -8٩،    اگوئهکار ی* 
تسل دسته  ی و  و  دار  ی  جانبه  همه  ح 

نابودی  یجنا برای  "کنتراها"  به  معروف  تکار 
برعیساندن  و  ها  ا یلست  های  توده  ن  یه 

 کشور. 
 

و فجا   1٩5٠  -73  ،تنامی *  جنای:  و  ات  یع 

آمری الیامپر های  یعلکا  یسم  توده  ه 
قهرم و  وبپاخاسته  نیان  توضیتنام  به  ح یاز 

 ندارد ! 
 

جنگ    1٩47  -74،  ونان ی*   در  مداخله   :

بس  یداخل پشتیو  و  از    یبانیج 
ن  ی روهای چپ در ا یه نیعلست ها  ی نئوفاش

کست چپ ها و روی تا به شیکشور که نها
ست ها در  یتکار نئوفاش یم جنای کار آمدن رژ

گردی منجر  تأسی ونان  "پلی د.    ی س مخفیس 
ای ونان" و تعلی ط  کا توس یآمرفسران آن در  م 

  3  یعنی،    67ا. بعدها در سال  یسازمان س 

دن "پاپاندره ا " ،  یسال پس از به قدرت رس
ک  ی   یکا با طراحیا و ارتش امریسازمان س

ان  ی، دولت را ساقط و نظام  یکودتای نظام
بر   روال  یرا  طبق  و  ساخته  حاکم  ونان 

ست ها و توده  ی به کشتار کمون  یشگیهم

ا مبارز  پرداخی های  کشور  تنها  ن    یطتند. 
ن ی ماه  ،  ک  قتل    8خست  به  را  نفر  هزار 

 رساندند.    
 بهرنگ -الف

    William Blumمراجع: -(1) 

Noam Chomasky  Jim Huck  

 گزارش کوتاهی از آکسیون علیه جمهوری اسالمی  

 میدان دام آمستردام در

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
ارگران و زحمتکشان ایران  بارزات که حمایت از م کمیت"جوالی به دعوت    3٠روز شنبه  

اعضای فعال آن می باشند    در آمستردام از  که فعالین چریکهای فدابی خلق  "هلند -

شد. برگزار  هلند  آمستردام  دام  میدان  در  از   تظاهراتی  حمایت  در  آکسیون    این 
المی  مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران که در زیر سلطه رژیم ددمنش جمهوری اس 

ای مقاو  لحظه  انداز  نمانده  باز  مبارزه  و  زندانیان    مت  از  حمایت  در  همچنین  و 
در شرایطی که    صورت گرفت.  و معلمان و بازنشستگان زندانیسیاسی و کارگران  

ی را به کارگران و آزادیخواهان و  رژیم دار و شکنجه جمهوری اسالمی یورش وسیع

دگان این حرکت  خوان دهنداده است فراهمه مخالفین این استبداد مذهبی سازمان  
باید گردد"    یضمن افشای این تهاجم ضد مردمی با فریاد"زندان شکنجه کشتار ملغ

سیاسی زندانیان  آزادی   " زندانی"  ،  "خواهان  ...  " کارگران  و  زندانی"  مبارز  زنان   ،
زندانیان سیاسی در دهه    شدند.  به تشریح قتل عام  نوار صوتی که  یک  همچنین 

جنایات رژیم سرکوبگر اسالمی علیه کارگران زحمتکشان  ی از از  یادآوری بخش  و    6٠
ایران و خلقهای تحت ستم منطقه در جنگ امپریالیستی ایران و عراق بود پخش شد  

 که مورد توجه بازدید کنندگان از محل قرار گرفت.  

 
ان را  بنر ها و دست نوشته هایی که مطالبات کارگران و ستمدیدگ  حل آکسیون بام

از جمله "مرگ بر جمهوری اسالمی"، و تصاویری از شهدای خلق  ،  می کردمنعکس  
در  جانباختگان خیزش گرسنگان  و  آبان    ٩6  دی  کرد  بود.  ٩8و   فعالین    تزئین شده 

به کتاب  میز  گذاشتن  با  خلق  فدائی  سازمان  تو  چریکهای  نشریات  و  کتابها  زیع 

فراخوان داده شده    هرد از ظبع  4تا    2عت  ازسا  این آکسیون مبارزاتی که  پرداختند.
هر ادامه  بعد از ظ 5حدود  بود به دلیل استقبال کم سابقه ای که از آن شد تا ساعت  

هلند  یافت. ساکن  ملیتهای  دیگر  و  ایرانیان  حرکت  این  جریان    ، اوکراین  از   در 
ترکیهافغان  ستان،جیکتا و  این    ستان  از  حمایت  به  آکسیون  محل  در  حضور  ضمن 

و  حرک پرداخته  هایت  می    پرسش  میان  در  حرکت  این  کنندگان  برگزار  با  را  خود 

دادند.  می  پاسخ  پرسشها  این  به  نیز  رفقا  که  آکسیون    گذاشتند  این  جریان  در 
کمیته   زحمتکشاناطالعیه  و  کارگران  مبارزات  از  موسیقی  خو  حمایت  و  شد  انده 

   انقالبی پخش شد که توجه عابران را جلب می کرد. 
 

آکبه   ترتیب  به    3٠سیون  این  وابسته  رژیم  جنایات  افشای  در  گامی  که  جوالی 
  امپریالیسم جمهوری اسالمی بود با موفقیت به پایان رسید. 

 

 !کشان، نوکر غارتگران، نابود باید گردد جمهوری اسالمی، دشمن زحمت
 الین چریکهای فدائی خلق ایرانفع

 2022اول آگوست 
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 رگر!ه کارهبری طبق یک خلق بهتراکدموری هاد جمب رارقرب
 

 

 نتنتریبکه اش روی  بر  " ییادفپیام "

 لق ایران ای فدایی خصفحه چریکهز ا

 : ن کنیدیدد تترندر این 
com.iahkals.www 

 

   رف دهقانیاش فیقر هفحص از

 : دیدن کن ت دین نترایر د
 

.cominehghaww.ashrafdw 
 
 

 

 

 یک رونتلکا ستپ رسدآ
E-mail:ipfg@hotmail.com 

 

 فیس بوک سازمان

Siahkal Fadayee 
 

 کانال تلگرام
@BazrhayeMandegar 

 

 مگرااتاینس
BazrhayeMandegar2 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 ماس بات یبرا

 ن اق ایری خلیفدای اهکریچ 

 د:ی زیر مکاتبه کنیانشن با

 
BM BOX 5051 

LONDON WC1N 3XX 
ENGLAND 

 در باره سوء قصد به جان سلمان رشدی!
 رشدی نویسنده کتاب آگوست، سلمان  12عصر روز جمعه  

 حالی که برای ایراد سخنرانی در یک  "آیات شیطانی" در 

 توسط یک   ،یورک حاضر شده بود در نیوی ادبگردهمایی 
 مورد حمله وحشیانه با چاقو قرار   لبنانی -آمریکایی مهاجم 

 ارستان منتقل شد.  گرفت و به بیم
 تمام  به حق این اقدام تروریستی بالفاصله با خشم و نفرت

 آزادیخواه در سراسر جهان    و سانهای با وجداناننیروها و 
 نویسنده توسط   قتل این   وجه به فتوایو با ت مواجه شد

   ،او جایزه برای سر تعیین و  67در سال  جنایتکارمینی خ

 ابسته و ضد خلقی نشانهانگشت اتهام به سوی این رژیم و
ای این عمل تروریستی را سازمان   اما فارغ از این که چه فرد و یا نیروی ضد خلقیرفت. 

 . یر قابل انکار استغ  ن رشدیبه ترور سلمااقدام  نتایج  سیاسی وبازتاب داده باشد، 
 

بر کسی پوشیده نیست که نظام غرقه در بحران سرمایه داری در چند دهه گذشته با  

  ه ترینیکی از محیالنق و حمایت از پروژه کالن "بنیادگرایی اسالمی" در سراسر دنیا  خل
  قهای تحت ستم سیاستهای ضد انقالبی خود را در پوشش این پروژه علیه کارگران و خل

همچنین امپریالیست های غرب    .ل به پیش برده اند های تحت سلطه و متروپدر کشور
خود سود برده اند.    جناحیبزاری  جهت حل رقابتهای  ازبنیاد گرائی اسالمی به عنوان ا

میان   این  سرکوبگردر  اسالمی  رژیم  مراکز    جمهوری  ترین  اصلی  از  یکی  مثابه  به 

اسالم  بنیادگرائی  جهت  گسترش  آن  از  وکرمنحرف  ی  انقالبی  جنبشهای  ضد    دن 
اسالمی    های  دسته  و  دار  و  مرتجع  قدرتهای  پرچم  زیر  ها  توده  امپریالیستی 

کرده  امپر استفاده  ساخته  رشدی   .استیالیست  سلمان  کشتن  برای  قصد    سوء 
پروژه و خدمت به عروج ارتجاع و این  در کالبد پوسیده  روح تازه ای  دمیدن  تالشی برای  

سیاستهات پغذیه  نژاد  طلبانه  ی  جنگ  و  و  رستانه  خدمت  بوده  سیاستهای    پیشبرددر 
پروژه ای  قرار دارد،    ی و جنگ طلبراست ترین محافل فاشیستی امپریالیست نفرت انگیز 

اسال  جمهوری  امپریالیسم  به  وابسته  رژیم  طول  می  که  از    43در  یکی  گذشته  سال 

 بوده است.   آن اجرایو  گسترشبرای ی سرمایه داران جهانپایگاه های استراتژیک  
 

جان سلمان رشدی   به  تعرض  خلقی  ما  اقدام ضد  این  مجریان  و  را  و سازماندهندگان 
جمهوری    و  دهکرمحکوم   که  اسالمی"  "بنیادگرایی  علیه  مبارزه  که  کنیم  می  تاکید 

داران  اسالمی   سرمایه  با  مبارزه  بدون  است  آن  پیشه  جنایت  و  بارز  مظاهر  از  یکی 

، بدون مبارزه  در سطح بین المللیلیستی خالق و حامی آن  ریاتهای امپثمارگر و قدراست
امپریالیسم  محو سلطه  فریبکار  برای  و  است.  ناممکن  دلیلانه  همین  چریکهای   به  ما 

از قید ظلم و    توده های رنج کشیده ایران  ئیرهافدائی خلق همواره تأکید کرده ایم که  
قطع هرگونه    در گرو  بلکه  ،ماین رژی   گرو سرنگونی  ستم جمهوری اسالمی نه فقط  در

ایران می باشد. ک  واقعیت این است که در پشت ماس   سلطه امپریالیستها در جامعه 
 سیاه بنیادگرایی اسالمی، چهره کثیف امپریالیسم پنهان شده است. 

    

 یان امپریالیست آن! ر "بنیادگرایی اسالمی" و حام مرگ ب 
 اسالمی! جمهوری   ه امپریالیسمنابود باد رژیم وابسته ب 

 پیروز باد انقالب! زنده باد سوسیالیسم! 
 2022آگوست  15چریکهای فدایی خلق ایران 

 

 

 

 کمکهای مالی 

  ریکهای فدایی چ  به  

 ران خلق ای
  آمریکا

  دالر 200                         ارتش بیکاران

  دالر  220             رفیق مرضیه اسکویی

 دالر  150              رفیق فاطمه افدرنیا 

 دالر  200                    ارتش بیکاران        

 

 آلمان

 یورو 150                  رفیق راه کیست         

 یورو  60            ر کلویریاکرم صادقپو 

 یورو  60              راضیه شیخ زاده         

 یورو  60                   شهرام عدا پناهی    

 یورو  60            مادر و اردشیر زیبرم     

 یورو  60                و(      یزدان پناه)متات

 یورو 60                         کمال بهمنی        

 

 سوئد

 کرون   8000                                     بوکانبا

 

 انگلستان 

 پوند  20         60به یاد جانباختگان دهه 

 

http://www.siahkal.com/
http://www.ashrafdehghani.com/

