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  سرمقالهسرمقاله

در سقوط   جمهوری اسالمی  رسوایی 

 هواپیمای اوکراین 
سقوط هواپیمای اوکراین در اثر شلیک موشک سپاه ... 

جستگی در رژیم را با بر پاسداران،بار دیگر جنایت پیشگی
مقابل دید همگان قرار داد و به اعتراضات مردمی دامنه 

ا به نمایش گذاشت که وضعی ربیشتری بخشید و حتی 
طی آن، وابستگان و خودی های رژیم هم زبان به انتقاد 

ند. در چنین و شکوه از جمهوری اسالمی گشود

انور فریبکارانۀ دیگری شرایطی، جمهوری اسالمی با م
را صاحب عزای این حادثه خونین جلوه تالش کرد خود 

ت به م نسبدهد تا بلکه بتواند از شدت خشم و نفرت مرد
خود در رابطه با این حادثه بکاهد. امری که از سوی 

 هواداران رژیم، از جمله فرخ نگهدار  منفور و بیشرم در

لیل هم خارج از کشور توصیه شده بود. به همین د
انیان این حادثه را سردمداران جمهوری اسالمی، قرب

"شهید" خوانده و تالش کردند مراسم عزاداری قربانیان 

 2صفحه      ...را به مراسم دولتی بدل نمایندادثه این ح

 

 (2) "راه انقالب ما!"
 شرف دهقانیل تلگرام بذر های ماندگار با رفیق اگفتگوی کانا

توده  ن، قیام مسلحانهراه پیروزی انقالب ایرا تحلیل علمی از شرایط جامعه ایران، ثابت می کنه کهکه  است واقعیت این... 

که در شرایط ایران، تزِ   ندنشان می ده همه تجربه ها . در یک مسیر طوالنیهجنگ توده ای یک بلکه   ای چند روزه نیست
از جنبه . بشودمنجر به پیروزی مردم  اند"اول اعتصاب عمومی و بعد قیام مسلحانه"، یک تز ورشکسته است و نمی تو

ضرورت ، همه اونهائی که ما به دنبال یک اعتصاب عمومی به وجود نیامدوده های قیام آبانماه  تدیگه، جالبه که حاال که 
دون آن که از قیام مسلحانه چسبیده اند. اینها ب بعدبه فرمول اعتصاب عمومی سلح توده ها را نفی می کنند سازماندهی م

تصورشون اینه که اعتصاب . بزنند اعتصاب ملزومات یک اعتصاب عمومی را بشناسند، از مردم می خواهند دست به

   4در صفحۀ ..  ..هبه پیروزی می رسسقوط میکنه و انقالب یم ، رژ از این طریقن قیام را تکمیل می کنه و گویا عمومی، آ

 

 صفحات ديگر در 

پیرامون ترور یک تروریست   ●

 8... ......................... تبهکار

قیام مردم عراق و اطالعیۀ  ●

 10...... جریان سیاسی   6مشترک 

ش  رخچکنفرانس گوادلوپ ●

 15...... ...  مایت امپریالیست ها ح

   19 ........... وم نئولیبرالیسم مفه●

آکسیونهای مبارزاتی   گزارش ●

 24 و  23، 13،  9، 7 صفحات رد

 جنبش انقالبی پارادوکس در 

 )اشرف دهقانی( توده ها 
پس از ترور قاسم سلیمانی،  ....

سپاه  از بخشیفرمانده سپاه قدس )
بارزات ضد  برای سرکوب م پاسداران

امپریالیستی مردم خاورمیانه و تشدید  
( توسط تروریست  منطقه بحران در این

ن  کارا اندربین المللی )آمریکا(، دست 
  رژیم، پرچم بزرگ آمریکا و اسرائیل را در 
اماکن مختلف پهن نمودند و از مردم 

جمهوری خواستند در همصدائی با 
اسالمی به عالمت مخالفت با  
امپریالیسم آمریکا و اسرائیل از روی آن  

 گذشته و به عبارتی آن پرچم هاپرچم 
عمل ر د چه اما آن  ها را لگدکوب کنند.

ود که تنها طرفداران خ داد این بر
های  پرچم جمهوری اسالمی از روی

، گذشتند و مردم مبارز و  پهن شده
از لگدکوب کردن آن پرچم انقالبی ایران 

 12صفحه            ...  د.ها احتراز کردن

خاطراتی   به یاد حمید ارض پیما و

 )فریبرز سنجری( شاههای از زندان  
  نقش  به توجه با مفتاحی عباس رفیق... 

  شکیالت ت سازماندهی در اش برجسته
 خلق فدائی چریکهای صفوف کوشید می
حمید  با دهد گسترش بیشتر چه هر را

 ارض پیما در تماس قرار گرفت و حمید،
 ستی کمونی مبارزین  از زیادی نسبتا   تعداد
 معرفی  تشکیالت، به را شناخت می که
 بود  رفقا آن از  یکی  آزادسرو مابراهی کرد.
 سپس  و مفتاحی عباس رفیق با  که

  قرار  تماس در زاده احمد یدمج رفیق
  آزادسرو  با ارتباط در هم من اتفاقا   داشت.
  شماره  اتاق در که شد جبمو این و بودم
  نزدیک  ارتباط در هم حمید با من اوین، پنج
  ان مه در حمید که دارم یاد به  بگیرم. قرار

  نام  و کشید کناری به مرا اول روزهای
 احتماال شد می زده حدس که نفر چند
 داشته عهده بر اتاق آن در نتنآ نقش

 21 حه صف   ...داد اطالع من  به را باشند

 

 شعار دانشجویان در دانشگاه تهران  : 98دی ماه 

 "باشه چه رهبر ستمگر، چه شاه مرگ بر"

   مردم به دستدور سقوط مجسمه های شاه مز :57دی ماه 

 1398دی                                    رمبیست و چهاسال                   یی خلق ایرانان چریکهای فداارگ  

 

 فرار شاه مزدور از ايران ، سالروز دی ماه 62
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 ۷۵۲پرواز در   ۷۳۷بوئینگ  سقوط هواپیمای
در اثر  هواپیمایی بین المللی اوکراین،

اصابت موشکهای سپاه پاسداران تبهکار 

جمهوری اسالمی به آن، جنایت آشکاری 
نفر انجامید. این   1۷6که به مرگ  بود

جنایت خوفناک و ددمنشانه، بر پرونده 
رسوایی جمهوری سراسر جنایت و 

 اسالمی برگ جدیدی افزود.

 
که از فرودگاه  به دنبال سقوط این هواپیما

امام خمینی" تهران به کیف پایتخت "
در حال پرواز بود، مقامات جمهوری اوکراین 

آشکار و  اسالمی برغم وجود شواهد
فیلمهای منتشر شده از سقوط هواپیما، از 

اول اعالم کردند که دلیل  همان لحظه

سقوط هواپیمای اوکراین "نقص فنی" بوده 
ود که از که البته دروغ خود ساخته ای ب

زبان دست اندرکاران این رژیم با دالئل 
مسخره روی آن پا فشاری کردند. و این 

روی  دروغها کمی بعد مانند تف سرباال

چهرۀ سیاه تمام مقامات رژیم افتاد و آنها  
محمد را رسواو رسواتر نمود. برای نمونه، 

راه و شهرسازی دولت  اسالمی، وزیر
ه اگر هواپیما ، با تکیه بر این ادعا کروحانی

در هوا هدف قرار گرفته بود در همان 
آسمان منفجر می شد در حالیکه این 

ط وهواپیما دچار آتش سوزی شده و سق

کرده است، دلیل این امر را "نقض فنی" 
اعالم کرد.  اما، به رغم چنین دروغ پردازی 

 هائی، سردمداران جمهوری اسالمی پس
ک از چند روز عوام فریبی باالخره شلی

موشک توسط سپاه پاسداران به هواپیما 

را پذیرفتند. البته دلیل این امر نه به خاطر  
"روده  اپیدا شدن تکه ای  به قول توده ه

راست" در شکم هیوالی کریه الچهره 
جمهوری اسالمی، بلکه به خاطر این بود 

و که  هواپیما متعلق به کشور دیگری بود 

مسافرانی از کشورهای خارجی جزء  
ته شدگان بودند و به خاطر همین کش

واقعیت، از روز اول مقامات این کشورها بر 
ضرورت بررسی و تحقیق در باره علل 

 یما  تاکید داشتند.پسقوط هوا
مردم می پرسند آیا اگر همه مسافران 

ایرانی بودند، جمهوری اسالمی هرگز 

واقعیت سقوط این هواپیما را در اثر شلیک 
می کرد؟ در حالی سپاه پاسداران اعالم 

که وقتی در اثر فشار از خارج، این رژیم 
دروغگو ،ُسنبه را پر زور یافت، مصلحت را 

را با پذیرش "خطای  عدر آن دید که موضو

انسانی" به صورتی سر و هم بندی کند. 
به دنبال پذیرش این مصلحت، سخنگوی 

اعالم کرد ارتش جمهوری اسالمی رسما 
وشک توسط که هواپیما بوسیله شلیک م

سپاه پاسداران زده شده، آتش گرفته و 

سقوط کرده است. به این ترتیب بر همگان 
رد وآشکار شد آنچه رژیم پیشتر در م

سقوط هواپیمای اکراینی گفته بود دروغی 
بود که به "مصلحت" ساخته بودند که 

آشکار با "مصلحت" کنونی شان در تضاد 
یی ر دارد. این امر در حالی که به رسواقرا

بزرگ دیگری برای رژیم بدل گشت، بر 

خشم و نفرت مردم نیز در سطح هر چه 
وسیعتری افزود و مخالفت و اعتراضات آنان 

ه جمهوری اسالمی را دامن زد. ساقط یعل
نفر و  1۷6کردن این هواپیما و قربانی کردن 

دروغهای جمهوری اسالمی باعث شد تا 

 دیگر موجی از اعتراضات رادیکال تودهبار 
ای با شعارهای مرگ بر خامنه ای و 

روحانی و ... در تهران و چند شهر دیگر بر 
 .شودپا 

 
پذیرش مسئولیت موشک پرانی به 

با ادعای  به   ۷۳۷بوئینگ  اپیمایوه

اصطالح "خطای انسانی" توسط سپاه 
پاسداران، جدا از همه عواقبی که داشت و 

دارد به ماشین تبلیغاتی جمهوری اسالمی 
بزرگی زد. این حادثه در  هم ضربه

شرایطی رخ داد که ترور پاسدار جنایتکار 

قاسم سلیمانی به وسیله ارتش ایاالت 
هبر تروریستهای جهان(، رمتحده آمریکا )

"نعمتی" برای سردمداران فریبکار جمهوری 
اسالمی شده بود و آنها کوشیده بودند تا 

سدار که دستانش نه تنها به از مرگ این پا

ای ما بلکه به خون خلقهای خون خلقه
منطقه هم آلوده بود، وسیله ای برای 

فریب افکار عمومی و سرپوش گذاشتن بر 
هیچگونه پایگاهی در  واقعیت عدم داشتن 

میان مردم تحت ستم ایران بسازند. در 
واکنش به این ترور ، گردانندگان جمهوری 

تمام از" انتقام اسالمی با فریبکاری 

لیک "مهندسی سخت" دم زده و با ش
شده" چند موشک به دو پایگاه آمریکا در 

عراق که گویا  "دست قدرت خدا" هم 
قول  هپشت آن بود، سعی کردند آن را ب

وقیح جمهوری اسالمی به  "ولی فقیه"
قدرت متکبّر حساب سیلی زدن به" 

" جا بزنند. رژیم در شرایطی زورگوی عالم

خود را ناچار می دید که یک بار دیگر به 
صطالح ضدیت با آمریکا را علم کرده و به ا

ویژه در پرتو برجسته کردن ترور مزدور  
قاسم سلیمانی به وسیله امپریالیسم 

کا، از نمد آن برای خویش کالهی بدوزد یآمر
که به خصوص پس از قیام توده ای بزرگ و 

 خونین آبان ماه، روند جدا شدن کامل توده

 های مردم از رژیم و گستردگی پایگاه
انقالب در مقابل پایگاه محدود شدۀ رژیم 

آنهم تنها به وابستگان مستقیم و مزدوران 
جیره خوار خویش، تسریع شده و با 

شنی و شفافیت تمام در مقابل دید ور

 دوست و دشمن قرار گرفته بود. 
جمهوری اسالمی همچنین با علم کردن  

مراسم عزاداری برای قاسم سلیمانی و 
گرداندن اجزای جنازه  وی در شهرهای 

مختلف در تالش بود تا با تاکید بر ادعای 
دروغین حضور جمعیت میلیونی  و حتما 

در این مراسم،   مدهم "خود جوش" !! مر

بویژه در افکار عمومی جهانیان خود را 
گاه مردمی معرفی کند. آنها تالش دارای پای

کردند مراسم عزاداری پاسدار سلیمانی را 
به عنوان نمادی از پایگاه مردمی شان به 

نمایش بگذارند. تا آنجا که خامنه ای در 

دیماه  این مراسم را "  ۲۷نماز جمعه 
"  نامید که  در جریان  جهان هبزرگترین بدرق

ها صدها میلیون در ایران، و آن گویا " ده
های دیگر به هزار در عراق و بعضی کشور

ها پاس خوِن فرمانده سپاه قدس به خیابان

.  البته خامنه ای که تجربه نشان آمدند"
داده در کار دروغ و ریا، حد نمی شناسد، پا 

اسم را رمرا از این هم فراتر گذاشته و این 
"یوم هللا" نام گزاری کرد و آنرا "معجزه" ای 

که تنها با "امدادهای غیبی"  قلمداد نمود
امکان پذیر است و معجزه ای است که 

دست قدرت خدا را نمی کسانی که "

" قادر به درک آن توانند در این حوادث ببینند
 نمی باشند. 

 
خامنه ای در رابطه با شرکت ده  خزعبالت

فر در مراسم دولتی عزاداری ن ها میلیون

برای کسانی که اعمال سلیمانی، البته 
فریبکارانۀ جمهوری اسالمی در چهل سال 

گذشته را دنبال کرده اند تردیدی باقی 
نمی گذارد که دروغگویان حاکم اوالً با چند 

برابر کردن تعدادی که بسیج کرده بودند 
د طبق معمول شب را روز  جلوه می دارن

اً بر کسی پوشیده نیست که یندهند. ثا

نها با توسل به امکانات دیکتاتوری حاکم ت
( و با فشار و ارعاب و تطمیع و 1دولتی)

تهدید و بسیج همه "ساندیس خور"هایش 
توانسته بود که باالخره جمعیتی را در آن 

مراسم جمع کند تا به این وسیله مدعی 

پایگاه مردمی شده و به حکومت داشتن 
دیداً مورد تنفر مردم ایران ش ننگین اش که

 وعیت ببخشد. قرار دارد، مشر
در جریان قیام بزرگ آبان ماه، صدهاهزار 

شهر کشور به خیابان  160نفر در بیش از 

آمدند و علیه جمهوری اسالمی و خامنه 

 

قوط هواپیمای در س جمهوری اسالمی رسوایی

 اوکراین 
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ای به مثابه راس دیکتاتوری حاکم شعار 
نه تنها بی پایه گی و   دادند. این قیام

جمهوری اسالمی را  یفقدان پایگاه مردم
داد بلکه خشم و در مقابل دید همگان قرار 

نفرت متراکم شده مردم از این رژیم را نیز 

بار دیگر بر همگان آشکار ساخت. بی دلیل 
نبود که در طی چند روز به گزارش 

مرکز مذهبی،  9بانک،  ۷۳1"خبرگزاریها  
خودرو نظامی و بیش  18۳ بنزین،پمپ ۷0

مورد حمله  گاه نظامیساپایگاه و پ 50از 
مردم قرار گرفته و یا به آتش کشیده 

شدند". خیزشی که طی آن صد ها هزار 

ایرانی رنجدیده فریاد مرگ بر خامنه ای و 
نابود باد جمهوری اسالمی سر دادند و بنر 

های ولی فقیه را به آتش کشیدند و 
وحشیگری های غیر  سرانجام هم در بستر

هوری مجقابل تصور نیروی سرکوب 

اسالمی، مبارزه مردم به پا خاسته، با 
 بیش ازنفر کشته  و  1۵00 بیش ازدادن 

ده هزار بازداشتی، البته موقتا فروکش 
نمود. در چنین شرایطی خامنه ای قصد 

داشت که با علم کردن موشک پرانی به 
رکت دو پایگاه آمریکا در عراق و ادعای ش

میلیونی مردم در مراسم عزاداری 

برای خود "یوم هللا"درست کرده  ینسلیما
نماید. خامنه ای در نماز جمعه و فریبکاری 

دی ماه با ریاکاری در ادامه خزعبالت  ۲۷
خود ، حتی سعی کرده بود تا این "حادثه 

عظیم" را "بیعت بزرگ" با "خط امام" یعنی 

ه خودش جلوه دهد. اما حادثه ای کاس
کوزه های او را شکست؛ و  همه تبلیغات 

بکارانه او و دیگر سردمداران جمهوری یرف
را به هم ریخت. این حادثه، همانا  اسالمی

سقوط هواپیمای اوکراین به دلیل شلیک 

موشک سپاه پاسداران بود که وی را 
مجبور کرد با آه و فغان، ناله سر دهد که 

های هللاای سعی میکنند این یوم:"یک عّده
 یها را به دست فراموشحساس، این روز

بسپارند، مسائل دیگری را مطرح کنند، 
هللا بزرگ را توانند یاد این یومشاید ب

الشعاع قرار بدهند. یکی همین قضیه تحت

ی تاسف انگیز، حادثه سقوط هواپیما بود".  
خامنه ای به این ترتیب درد خود از سقوط 

ارانه و هواپیمایی که همه اهداف ریاک
"نعمتی"  ادغلبازانه او و رژیمش در رابطه ب

ایش به که آمریکا با ترور قاسم سلیمانی بر

  وجود آورده را بیان کرد.
 

سقوط هواپیمای اوکراین در اثر شلیک 
موشک سپاه پاسداران،بار دیگر جنایت 

و  رسوایی رژیم را با برجستگی  پیشگی
در مقابل دید همگان قرار داد و به 

اعتراضات مردمی دامنه بیشتری بخشید و 

ا به نمایش گذاشت که طی ر حتی وضعی
آن، وابستگان و خودی های رژیم هم زبان 

به انتقاد و نارضایتی و شکوه از جمهوری 
ند. در چنین شرایطی، اسالمی گشود

انور فریبکارانۀ جمهوری اسالمی با م

دیگری تالش کرد خود را صاحب عزای این 
حادثه خونین جلوه دهد تا بلکه بتواند از 

م نسبت به خود درشدت خشم و نفرت م
در رابطه با این حادثه بکاهد. امری که از 

سوی هواداران رژیم، از جمله فرخ نگهدار  

خارج از کشور توصیه  منفور و بیشرم در

لیل هم سردمداران شده بود. به همین د
جمهوری اسالمی، قربانیان این حادثه را 

"شهید" خوانده و تالش کردند مراسم 
ادثه را به مراسم ح عزاداری قربانیان این

دولتی بدل نمایند و در این راستا، تابوت 

قربانیان را در پرچم جمهوری اسالمی 
یل رسوایی بی حد بپیچانند. اما به دل

ردم، این جمهوری اسالمی در نزد م
دغلبازی نیز به ضد خود تبدیل شد، به 

طوری که برخی از خانواده های کشته 
با  تفشدگان این حادثه آشکارا به مخال

این امر برخاسته و تالش کردند که اجازه 

ندهند قاتل عزیزانشان در قامت صاحب عزا  
اد خشم ظاهر شود.  برای نمونه در مهاب

شد که  مردم از دغلبازی رژیم منجر به آن
برخی خانواده ها این پرچم ها را پاره کرده 

و تالش کردند مراسم خاکسپاری قربانیان 

 ا بیاورند. ج را خود و به روش خود به
اعتراضات خانواده های عزادار و مردمی که 

داغدار  کشته شدن عزیزانشان در جریان 
سقوط این هواپیما به دلیل شلیک سپاه 

نی نشان پاسداران می باشند، به روش
می دهد که جمهوری اسالمی به دلیل 

رشد و گسترش مبارزات توده ای، در چنان 

  بحرانی غوطه ور است که حتی قادر 
یست کوچکترین مساله را به قول خودش ن

"مدیریت" کند؛ و هر رویدادی به وسیله ای 
جهت افشای جنبه های دیگری از 

ضد مردمی و دروغپردازی  سیاستهای

بدل می گردد. رویدادها  های اغراق آمیزش
و مسایل مربوط به سقوط هواپیمای 

اوکراینی یکی از مظاهر این حقیقت می 
 نیست که بحران هبرکسی پوشید باشد.

جمهوری اسالمی، نتیجه بیش از  کنونی

چهل سال استثمار و چپاول دسترنج 
کارگران و ستمدیدگان، چهل سال سرکوب 

هر ندای آزادیخواهی با توسل به دار و 
شکنجه، چهل سال نوکری غارتگران بین 

المللی و پیشبرد سیاستهای آنها در لبنان 
چهل  ،نو عراق و سوریه و یمن و افغانستا

پریالیست ها جهت غارت سال خدمت به ام

منابع طبیعی و نابودی محیط زیست و 
همچنین نتیجه بیش از چهل سال دزدی، 

فساد و  دروغ گویی و پایمال نمودن آشکار 

ترین حقوق کارگران و زحمتکشان و زنان و 
ملل تحت ستم می باشد. همان وضعیتی 

 نکه کارد به استخوان کارگران و رنجدیدگا
داشت تا در قیام های رسانده و آنها را وا

آتش به خیمه  98و آبان  96دی 

سردمداران دزد و فاسد جمهوری اسالمی 
 60بزنند. بیشک در شرایطی که بیش از 

در صد جمعیت جامعه زیر خط فقر قرار 
دارند و چپاولگران حاکم هم نشان داده اند 

که حاضر نیستند ذره ای از حقوق این 
ر خیزش را تامین کنند انتظا مجمعیت عظی

دوباره گرسنگان  انتظار دور از واقعیت 

به  98و آبان  96نیست. قیام های دی
آشکاری نشان داد که مردم راه مبارزه با 

اعمال قهر ضد انقالبی دژخیمان حاکم را 
دریافته و به آن عمل می کنند چرا که می 

دانند که جز با اعمال قهر انقالبی قادر به 

که جمهوری ز شرایط فالکت باری ا نجات
اسالمی با دار و شکنجه از آن حفاظت می 

کند نمی باشند. امروز بعد از قیام شدیداً 
، خبرهائی از اقدام 98خونین آبان 

مسلحانه جوانانی علیه مراکز ستم و 
سرکوب و یا ترور )اعدام انقالبی( جانیان 

رژیم می رسد. این واقعیت بیش از پیش 

 شدن نیروهای آگاه و  لکضرورت متش
پیشرو جامعه یعنی کارگران و روشنفکران 

کمونیست جهت قرار گرفتن در پیشاپیش 
چنین مبارزات مسلحانه و وظیفه رهبری 

 آنها را یادآوری می کند.

 
واقعیت این است که عامل اصلی ناتوانی 

توده های بپاخاسته در رسیدن به 
اهدافشان فقدان تشکل در صفوف کارگران 

زمانی است که تمدیدگان و فقدان ساس و

قادر به رهبری مبارزات توده ها باشد. 
نظامی  -تشکیل گروه های سیاسی

متشکل از کارگران و روشنفکران انقالبی و 
کمونیست، اولین قدم برای رفع این نقیصه 

بزرگ می باشد. تنها چنین گروه هائی به 
شرط انجام اعمال انقالبی و کوشش در 

گاهی توده ها امکان آ ارتقای سطح

خواهند یافت تا به تدریج با جلب حمایت 
معنوی و مادی توده ها سازمانی را شکل 

دهند که فقدان نیروی رهبری کننده در 
ایران را برای همیشه حل نماید و امر 

سرنگونی جمهوری اسالمی برای رسیدن 

به آزادی و دمکراسی و ایجاد جامعه ای 
یداد را هموار ب عاری از استثمار و فقر و

 سازد.
 زیر نویس:

( برای درک شیوه کار جمهوری اسالمی 1)
و چگونگی سوء استفاده از امکانات دولتی 

به نفع پیشبرد سیاستهای ضد خلقی 

شان توجه به سخنان عالم زاده شهردار 
خود در رابطه با مسایل سلیمانی کرمان 

گویاست. نامبرده می گوید: "شهرداری 
 هزار متر مربع بنر به این 14کرمان،با چاپ 

تر پارچه مشگی، هزار م ۵ناسبت، نصب م

 ۳هزارپوستر،نصب حدود  ۷0چاپ و انتشار 
هزار پرچم و استفاده از تمامی بیلبوردها و 

استرابورد ها برای این مراسم، در عوض  
کردن حال و هوای شهر به خصوص مسیر 

تعیین شده و میدان آزادی تالش خود را 

 برای مناسب سازی محیط انجام داد".

واقعیت این است که عامل اصلی 
ناتوانی توده های بپاخاسته در 
رسیدن به اهدافشان فقدان تشکل در  
صفوف کارگران و ستمدیدگان و فقدان  

سازمانی است که قادر به رهبری 
اشد. تشکیل گروه  توده ها ب رزاتمبا

تشکل از  نظامی م -های سیاسی
البی و  نق ران و روشنفکران اکارگ

ن قدم برای رفع این کمونیست، اولی
نقیصه بزرگ می باشد. تنها چنین 
گروه هائی به شرط انجام اعمال  
انقالبی و کوشش در ارتقای سطح 
آگاهی توده ها امکان خواهند یافت تا  

 یت معنوی وحما به تدریج با جلب
مادی توده ها سازمانی را شکل دهند 

یران ا وی رهبری کننده درکه فقدان نیر
ل نماید و امر را برای همیشه ح

سرنگونی جمهوری اسالمی برای 
رسیدن به آزادی و دمکراسی و ایجاد 
جامعه ای عاری از استثمار و فقر و  

 بیداد را هموار سازد.
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با  گر کانال بذرهای ماندگار:سشپر
درود های گرم به شنوندگان کانال"بذر 

کانال تلگرامی چریکهای  ،های ماندگار"
 خلق ایران. فدایی

 

بخش دوم مصاحبه با رفیق اشرف دهقانی 
قیام توده های ستمدیده مان را در رابطه با

پی می گیریم و ، 1۳98در آبانماه امسال، 
فیق اشرف در ه رکمقاله ای با رجوع به 

ریان این قیام تحت عنوان "خشم توده ها ج
جز با آتش به جان خصم، خاموشی نمی 

ه پرسش های ، بقیگیرد" منتشر نمودند

 مطرح را با این رفیق در میان می گذاریم.
   

شما در بخش اول این پرسش: 
شرط مصاحبه، مطرح کردید که 

نابودی  ،رهایی کارگران و ستمدیدگان

وابسته در ایران داری یه انظام سرم
آیا از همین  . بگذارید سوال کنمهست

نتیجه گرفت که اون  شودواقعیت می 
نیرو هایی که نابودی نظم ظالمانه 

را در حاکم بر ایران سرمایه داری 
قرار  شون چشم انداز فعالیتهای خود

مردم را به جنبش نداده اند عمال 

 بیراهه می برند؟
 

روهای نی نبدون شک منظورتا پاسخ:
. بله،  است یسیونسیاسی در اپوز

بخشی از اینها واقعاً مشکلی با نظام 

ن وسرمایه داری حاکم ندارند و مسأله ش
و برای این  ؛فقط رفتن جمهوری اسالمیه

از رفراندوم صحبت می مثالً زمانی منظور 
شورای دوره گذار تشکیل االن و یا  ردندک

  .داده اند

اسالمی  فارصاین بخش از اپوزیسیون، 
خامنه ای و آخوندها را بودن رژیم و یا وجود 

عامل وضعیت غیر قابل تحمل کنونی جا 
می زنند و البته پنهان می کنند که این 

رژیم در اساس توسط تکنوکرات ها و 
بوروکراتهائی اداره می شه که خیلی 

هاشون هم تحصیل کرده های دانشگاه 

. در هر حال، کل های خارج از کشورند
یده در چه معمم و یا پوش نندگان رژیمرداگ

و چه  باشند حجاب به اصطالح اسالمی
کت و شلواری، از طریق حفظ سیستم 

که دمار از روزگار  است سرمایه داری حاکم

کسانی که این واقعیت مردم در می آورند. 
می  را از مردم کتمان می کنند آگاهانه

 .به بیراهه ببرند را مبارزات مردمکه کوشند 
ن، کسانی که صرفا به قول خودشون چو

"اسالم و حاکمیتش" و یا آخوندها و خامنه 
ای را نفی می کنند و خواهان از بین بردن 

سیستم سرمایه داری در ایران نیستند، 
در شکل حاکمیت تغییری  دنهفقط می خوا

حاصل بشه و کاری به از بین بردن ریشه 

 و در نتیجه ؛ظلم و ستم در جامعه ندارند
االن که به تداوم وضع جهنمی  آنها راه

. در حالی دبرای مردم ما می انجام هست
 آخوندها وکه توده های محروم ما نه فقط 

حاکمیت جمهوری کل خامنه ای و 
 می خواهندبلکه  هنداسالمی را نمی خوا

به  این دار و دسته اسالمی،که همراه 

اقتصادی ظالمانه حاکم بر  -نظم سیاسی
اتفاقا، یکی از  داده بشه.ان یایران هم پا

هم   ۵۷های تجربه انقالب سال  درس
همینه. چون در آن زمان، مردم فداکار و 

که مثل را  نستند رژیم شاهاقهرمان ایران تو

همین رژیم جمهوری اسالمی توسط 
امپریالیستها سر کار آمده بود ، سرنگون 

به طور مسلحانه  ستندابکنند ولی چون نتو
را ادامه  ۵۷الب انقو  ن سازماندهی بش

پا برجا سیستم سرمایه داری بدهند ، 
در پرده  را رژیم جدیدی که خودش ماند و

حفاظت از  ،اوهام اسالمی پوشانده بود

سیستم و نیروهای مسلح این 
البته اسم  -شاهنشاهی را به عهده گرفت

جدیدی روی ارتش شاهنشاهی گذاشتند 
 وهمان ارتش را اسمش را عوض کردند  و 

زمان تا  آن. از "ارتش اسالمی"د تنگف

امروز، به همان نسبتی که سیستم 
سرمایه داری، با سرعت زیاد در مقایسه با 

 -انکشاف و گسترش پیدا کرده،  ،دوره شاه
به همان  -این مهمه بهش توجه بشه

مصیبت های وارده از این نسبت هم 

سیستم خیلی بیشتر از دوره شاه نصیب 
که امروز هم  ینههم یبرا مردم ما شده.

رفتن خامنه ای و آخوندها ه صرفاً باگر 
، آنها، یا حتی به قول اکتفاء بشود

، حاکمیت بکندتغییر  "حاکمیت اسالم"
سرمایه داران و دیکتاتوری و ظلم و ستم از 

  .ودبین نمی ر

 
: با توجه به توضیحات شما، پرسش

پذیرش ضرورت نابودی سرمایه داری، 
شرایط از ئی اگام اول برای ره

. منطقا  در می باشد جهنمی کنونی

گام بعد باید روشن کرد که چگونه می 
خواهیم به این هدف برسیم. چون 

راهی که ارائه داده می شه نباید در 
عمل خود هدف را به حاشیه ببره، یا 

که به حفط  دنوادعاهائی مطرح بش
این  پاسخ: .منتهی بشودوضع موجود 

ده در مورد   می ن، چون امکاسوال خوبیه
یروهای سیاسی دیگه ای هم که در ن

اپوزیسیون هستند صحبت کنیم. منظورم 

نیروهائی هستند که ظاهراً از ضرورت 
نابودی سیستم سرمایه داری در ایران 

حرف می زنند ولی راه روشن و یا درستی 
برای این منظور ارائه نمی دهند. به 

 چطوری میکه ویند خصوص نمی گ
 مونرژیم که ه اه اصلیه گیتک خواهند

از بین ببرند  هست رانیروهای مسلح اش 

و  ذارندگبه جای آن ب دنهو چه می خوا
!این نیروهای سیاسی که معموالً چطوری

مدافع "کار آرام سیاسی" خوانده می 
، سالهای سال با استناد به انقالب وندش

روسیه مطرح می کردند که برای پیروزی 

صورت می  ومیمل اعتصاب عانقالب، او
و این اعتصاب در پروسه خودش به  هگیر

قیام مسلحانه مردم و پیروزی انقالب منجر 
. البته اینها شکست انقالب ودمی ش

رند. چون آو مینبه روی خودشون ا ر 1۳۵۷
، هم ، حدوداً اعتصاب عمومی ۵۷در سال 

با  .صورت گرفت و هم، قیام بهمن رخ داد

جای  به وشکست خورد  ،این حال، انقالب
نقالبی و کمونیست، یک نیروی نیروهای ا

 است مد. واقعیت این اوارتجاعی بر سر کار 
هم، تحلیل علمی از شرایط جامعه که 

راه پیروزی انقالب  ایران، ثابت می کنه که

ایران، قیام مسلحانه توده ای چند روزه 
در یک جنگ توده ای یک بلکه   نیست

ی امسیر طوالنیه و هم، همه تجربه ه
که در شرایط  ندنشان می دهملی ع

ایران، تزِ  "اول اعتصاب عمومی و بعد قیام 

مسلحانه"، یک تز ورشکسته است و نمی 
از جنبه . بشودمنجر به پیروزی مردم  اندتو

قیام آبانماه  توده دیگه، جالبه که حاال که 
های انقالبی ما به دنبال یک اعتصاب 

که   ، همه اونهائیعمومی به وجود نیامد
سلح توده ها را نفی ضرورت سازماندهی م

می کنند چه در صف خلق و چه غیر از آن، 

از قیام  بعدبه فرمول اعتصاب عمومی 
دون آن که مسلحانه چسبیده اند. اینها ب

ملزومات یک اعتصاب عمومی را بشناسند، 
 اعتصاباز مردم می خواهند دست به 

بزنند. گویا، تصورشون اینه که اعتصاب 

ن قیام را تکمیل می کنه و گویا  ، آیعموم
یم دیگر سقوط میکنه و از این طریق، رژ

. حاال اگر هانقالب مردم  به پیروزی می رس
که به یم ذارگنیروهای ضدخلقی را کنار ب

 ی()بخش پایان  "راه انقالب ما!"
 شرف دهقانیل تلگرام بذر های ماندگار با رفیق اگفتگوی کانا
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طور روشن هدفشان اساساً 
خاموش کردن آتش جنبش توده 

و خطابمان فقط هاست، 
نیروهائی باشند که از ضرورت 

یه داری رماسنابودی سیستم 

در ایران حرف می زنند، باید از 
نها سوال کرد که مگر ستون آ

فقرات دولت سرمایه داری حاکم 
بر ایران را ارتش و دیگر نیروهای 

خلقی تشکیل نمی مسلح ضد
دهند؟ آیا به صرف اعتصاب 

عمومی این ستون در هم 

؟ به راستی هشکسته می ش
برای در هم شکستن ستون 

می اسال فقرات رژیم جمهوری
به مثابه یک دولت سرمایه 

ریالیسم(، نیاز البته )وابسته به امپ -داری

نیروهای سیاسی  ؟هستش به چه نیروئی 
رمایه ای که از ضرورت نابودی سیستم س

از پیمودن ولی داری در ایران حرف می زنند 
طفره می روند و همچنان راه جنگ توده ای 

به فرمول اول اعتصاب عمومی و بعد قیام 
که البته خودشون  -انه چسبیده اندسلحم

یک هم می دانند بدون رهبری انقالبی 

چون در  –همچنین قیامی خواهد بود 
شرایط دیکتاتوری حاصل از سلطه 

یالیسم در ایران از راه های غیر امپر
مسلحانه، رهبری انقالبی شکل نمی 

پس اینها، فقط در حرف علیه  -گیره

راهه بی ا. راه آنهسرمایه داری هستند 
و در نتیجه به از بین رفتن سرمایه  هست

بلکه به حفظ وضع منجر نمیشه داری 
 موجود کمک می کنه.  

 

که  ئیمسلما همه قیام ها :پرسش
تجربه  در جامعه ما صورت گرفته،

های گرانبهائی به جا گذاشته اند و 
درس هائی به مردم برای پیشروی 

های بعدیشان آموخته اند. مثال  همین 
حماسی و پر صالبت آبانماه ام یق

حاوی تجارب و درس هائیه که باعث 

توده های محروم ایران یک  دنومی ش
قدم دیگه به دروازه پیروزی نزدیک 

. اما این هم، واقعیته که هر دنوبش
قیام قهر آمیز توده ای باید رهبری 

راه  دناانقالبی داشته باشه تا بتو

خودشو به پیروزی باز بکنه. درحالی 
و نه در  57در قیام بهمن  هنه ک

رهبری وجود  ،98و  96قیامهای 
نداشت. آیا شما فقدان رهبری را 

دلیلی نمی بینید که به رژیم امکان 
و وب همین قیام آبانماه را داد؟ سرک

اعتصاب عمومی،  مگر در ضمن،

شرایط سرنگونی رژیم را تسهیل 
 نمی کند؟

 
در مورد اعتصاب عمومی، شکی پاسخ:

اقتصاد کشور را فلج  دناتو می هنیست ک

بکنه و این هم ضربه مهم دیگه ای به رژیم 
. اما بحث دجمهوری اسالمی وارد می کن

این نیست که اعتصاب عمومی خوب است 
یا بد است. بحث بر سر اینه که انقالب 

اجازه  .ودپیروز بش دنامردم چطوری می تو

بدید بیشتر توضیح بدم. ببینید، کارگران و 

ما متشکل نیستند و دیگه ای هتوده 

رهبری انقالبی هم وجود نداره که با چنان 

وجود  هم تشکل هائی )که خودشون 
ندارند( پیوند داشته باشد. پس توده های 

ما با اتکاء به چه قدرتی در پشت 
نند دست به اعتصاب اسرشون، می تو

د؟ یکی از الزامات دست زدن عمومی بزنن
 بینندکه ب هینا توده ها به اعتصاب عمومیه

پر قدرتی وجود داره رهبری تشکیالتی و 

بر کارگران و دیگر توده های ستمدیده  که
. است متکیهستند  متشکلایران که 

هم در نظر گرفت که  را این  ودالبته می ش
با تشدید بحران انقالبی در جامعه ممکنه 

زه امور تا حد زیادی از هم وقتی شیرا

تصاب اع ،پاشیده شده، در شرایط خاصی
وضعی که در  -عمومی هم  صورت بگیره

. ولی وقتی رهبری به وجود اومد ۵۷سال 
انقالبی بر سر این اعتصاب عمومی 

مد؟ جدا از هر اونباشه، چه پیش خواهد 
که اعتصاب  دتحلیلی، تجربه نشون می ده

ن رهبری عمومی و قیام مسلحانه بدو

انقالبی امکان به پیروزی رساندن مردم 
را نداره. آیا یکی از دالیل ما  تحت ستم

ن یک همانا فقدا ۵۷شکست قیام بهمن 
 رهبری انقالبی بر سر آن نبود؟

  

از فقدان رهبری بر سر قیام آبانماه حاال، 
اخیر صحبت می شه. شکی نیست که 

اگر رهبری وجود داشت وضع طور دیگه ای 
. اما مسأله اینه که رهبری در می شد

ران چطور ای رشرایط دیکتاتوری حاکم ب

ممکنه به وجود بیاد؟ ما باید سعی کنیم 
برداری از هر انقالبی در جهان،  بدون الگو

 قانونمندی های جامعه تحت سلطه ایران
بشناسیم. همانطور که در جمهوری  را

اسالمی می بینیم که دیکتاتوری، به 
کان تشکل صنفی هم کارگران حتی ام

. د، در دوره شاه هم همنیطور بودنمی ده

یداً و دید آورنده این نوع دیکتاتوری شدپ
وسیعاً قهر آمیز هم پدرِ شاه بود که به 

همین خاطر توده های ما به او لقب 
این دیکتاتوری ها همه رضاخان قلدر دادند. 

نتیجه سلطه امپریالیسم بر جامعه ایران 

در جامعه ون میده که است. تجربه هم نش
راه از  ای که چنین دیکتاتوری ای حاکمه ،

و به  یا غیر مسلحانه های مسالمت آمیز
صرف مخفی کاری، هیچ تشکیالت انقالبی 

رشد بکنه و که بعد  نمی تونه به وجود بیاد
رهبری را به وجود بیاره. در نتیجه ما 

همواره با یک دور باطل روبرو 
خود خواهیم بود: یعنی قیام 

به خودی توده ها، فقدان 
م. ارهبری، بعد عدم پیروزی قی

تنها با پیگیری  واین دور باطل ر

از بین برد که  شود راهی می
چریکهای فدائی خلق از دیر باز 

پیش پای انقالبیون پیشرو 
جامعه و همه توده های مبارز 

، یعنی راه دست دگذاشته ان
زدن کارگران و روشنفکران آگاه 

و پیشرو به مبارزه مسلحانه 

چریکی با هدف استراتژیکی 
برای لق ختشکیل ارتش 

مقابله با ارتش ضد خلق. 
یعنی راِه "مبارزه مسلحانه هم 

که  هاستراتژی هم تاکتیک". در این مسیر

کارگران و روشنفکران پیشرو ِی سازمان 
نند با اانقالبی، می تویافته در یک تشکل 

طبقه کارگر ارتباط برقرار بکنند، به 
سازماندهی اشکال گوناگون مبارزه توده 

الخره رهبری انقالبی را در با وها بپردازند 
چریکهای فدائی خلق  .هنددبجامعه شکل 

ن بر این ااز همان آغاز شکل گیری ش

که در کتاب رفیق مسعود  -واقعیت 
که راه  د کرده اندتأکی -احمدزاده درج شده

پیروزی انقالب ایران، قیام مسلحانه چند 
روزه نیست،بلکه جنگ توده ای است. چون 

یک ارتش  یه کهجنگ در جریان چنین 

می  مردمی با رهبری طبقه کارگر انقالبی
این قدرت متشکل تونه به وجود بیاد و آنگاه 

ارتش کنونی و  می تونه توده های مسلح،
 خلقی را در هم همه نیروهای مسلح ضد

بکوبد، شکست بدهد. و در این صورته که 

رهبری  یکتوده های تحت ستم ما تحت 
تم سرمایه سیس می شوندقادر ، انقالبی

نفوذ  اری را از بین ببرند و هرگونهد
در ؛ و را قطع کنندامپریالیستها از جامعه ما 

رسیدن به استقالل و در نهایت این صورت، 
، ی از یک آرزو به یک جامعه سوسیالیست

 .هبه واقعیت تبدیل می ش

 
پرسش: اجازه بدید یک سوال دیگه 

ای را مطرح بکنم. با توجه به این 
ه رسانه های امپریالیستی ت کیواقع

روی بازگشت سلطنت به عنوان یک 

لیغ می کنند و خود آلترناتیو زیاد تب
طرفداران سلطنت هم رسما اعالم 

می کنند که قصد خدشه وارد کردن 
 ،به نظم سرمایه داری حاکم را ندارند

جایگاه این نیرو در معادالت سیاسی 
 ؟هایران کجا قرار می گیر

 

این بدبختی من  به نظر پاسخ:
است آنهامپریالیستها و نشانه استیصال 

که از وقتی متوجه تالش های عملی 
ایران برای سرنگونی رژیم  ستمدیدگان

ن شدند که در لفافه ودست نشانده ش

، به احیای هپیش می بر شو اسالم کارها
یعنی به سلطنت در ایران روی آورده اند. 

 الفع هیک نیروی آشکارا ارتجاعی دیگه. البت
تا با این  می کنندتبلیغ  سلطنتروی 

جریان ارتجاعی، اعتشاشی در جنبش 

نه  نسلطنت طلبا د.مردم به وجود بیاورن
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قصد وارد آوردن کمترین خدشه ای به  فقط
ندارند  اسیستم سرمایه داری در ایران ر

چه به دلیل به دالیل کامالً مشخص، بلکه 
گرفتاری این سیستم در بحرانی عمیق و 

ه دلیل هشیاری کارگران و  ه بچ

ما و مبارزه شون علیه دیگه ستمدیدگان 
 ، خودشوننحاکمیت سرمایه داران در ایرا

آماده می کنند که اگر اربابان  را
سر کار آوردند  اها رآنامپریالیستشان روزی 

عمال شدیدترین و  خونبارترین اِ با 
تأکید می کنم شدید ترین و  -دیکتاتوری ها 

که  یکتاتوری ها، طورین دیخونبار تر

دیکتاتوری وحشتناک و جنایت بار کنونی 
ن به قول اوجمهوری اسالمی در مقابل 

سیستم ظالمانه ،  ،همعروف لنگ بیانداز
و بردگی بدهند  تداوم  وسرمایه داری ر

به کارگران و زحمتکشان ما  وزجر آوری ر

 . بکنندتحمیل 
مدتهاست که رسانه های ارتجاعی از "بی 

اینترنشنال" گرفته تا  -" و "ایرانسی یب
ی خاص سلطنت طلبان و به رسانه ها

خصوص رسانه "من و تو" سعی می کنند 
" را به دهن داه، روحت شاشعار "رضا ش

م در اینجا همردم بیاندازند. من نمی خوا

م که رضا شاه ویم و بگهلیستی ارائه بد
چه خدمت هائی به امپریالیسم انگلیس 

وت های ایران بیاندازه و ثر رکرد تا چنگ د
غارت و چپاول بکنه، به این موضوع  ارآنها 

پردازم که رضا شاه علیه مردم ما  هم نمی

دست به چه سرکوبهائی زد و چه اختناقی 
را در جامعه ایران آن زمان برقرار کرد و  

چگونه همه نهادهای آزادیخواهانه که در 
جریان انقالب مشروطیت به وجود آمده 

از جمله اتحادیه های کارگری را تار و  دبودن

کته فقط به این ن ؛و مار کرد و از بین برد
که  1۲99اشاره کنم که کودتای انگلیسی 

به قدرت گیری رضا خان منجر شد در واقع 
به همه دستاوردهای انقالب را  تیر آخر

مشرو طیت زد.  با این کودتا بود که یک 
 که دحاکم شما دیکتاتوری سیاه بر کشور 

به واقع، ادامه پیدا کرده. هم وز تا به امر

ی رضا شاه، معرف اولین دیکتاتور
که  ن می باشدامپریالیستی در ایرا

چرخهای حکومتش برای تأمین منافع 
امپریالیسم انگلیس، در حرکت بود.  حاال 

که این بحث پیش آمد بد نیست به یک 

فعالین چریکهای مورد از گزارش تظاهرات 
در ج از کشور، خاردر  فدائی خلق

پشتیبانی از توده های قیام کننده اشاره 
ه اخیراً سلطنت طلبان نید کاکنم. می د

و  دخودی نشان بدهن پیدا کرده اندفرصت 
امروز در تظاهرات نیروهای چپ در خارج از 

کشور به ایجاد اغتشاش مشغولند و البته 

رسانه های امپریالیستی هم دوربین 
م می کنند تا افکار ووزا هنآروی را  یشانها

و سلطنت طلبان  دعمومی را فریب بدهن
جا حامی مردم ایران را  در خارج از کشور

در جریان این اغتشاش، فردی در  بزنند.

به یکی از مبارزین  سلطنت طلبانمیان 
اگر رضا شاه نبود تو  !گفته بود :" بدبخت

االن شناسنامه هم نداشتی". آیا این 
ینجا می خواهم ا در ؟ادعای درستی است

ی که ممکن است از تاریخ ایران ئاهنابه جو

 آنته باشند در پاسخ به اطالع کافی نداش

ادعا، بگم . نه، اگر رضا شاه و هم 
کیشانش نبودند که به امپریالیستها کمک 

به شکست  وبکنند تا انقالب مشروطه ما ر

نید که همین رضا شاه در امی د -انندبکش
، گروهبانی در طیتوزمان انقالب مشر

ه ستارخان ارتش ارتجاعی قزاق بود که علی
حیدر  مثلت هائی و باقرخان و کمونیس

عمواوغلی می جنگید. بله اگر عناصر 

مرتجعی چون این گروهبان قزاق نبودند که 
به امپریالیستها بفروشند،  شون راخود

 -انقالب مشروطیت ما که یک انقالب بورژوا
در اثر  آنوقت،. شد یدموکراتیک بود پیروز م

هم، شناسنامه دار  ،این انقالب، مردم ما
 آزادیهای دموکراتیکبه  و  هممی شدن 

 دست پیدا می کردند . آزادی و دموکراسی

برقرار می شد و راه رشد  در جامعه ایران
 .هموار می گردیدهم صنعتی کشور 

  
به طور کلی بگم، برگردیم به اصل مطلب،  

اسم کومتی به ر حایک ب هاگر قرار باش

و یک  هکنبم سیاه بر مرد ااسالم، روزگار ر
بار هم حکومتی غیر اسالمی و ظاهراً 

د با همدرن و سکوالر سرکار بیاد که بخوا
آزادی ماتیک و ناخن بلند برای زنان و فکل 

ذاره گو کراوت برای مردان، سر مردم کاله ب
و حفاظت از سیستم ظالمانه سرمایه 

، آنوقت دیگه فقط در هربگی به عهده اداری ر

تفاوت ایجاد شده نه این  نوع شکنجه مردم
که پایانی بر زندگی شکنجه بار کنونی 

 گذاشته شده باشه.
 

پرسش : شما یکی از کمبود های  

قیام اخیر را فقدان سازماندهی و 
نید و ایجاد این ارهبری انقالبی می د

غیر امور مهم را از طریق راه های 
و  ؛نیداد نمی ممکن مسلحانه

 -پیشنهاد تشکیل گروه های سیاسی 

می کنید که در جریان رشد  انظامی  ر
باید به تشکیل ارتشی از  شونخود

. چه دتوده های مسلح بیانجام 
  فاکتورهایی در شرایط کنونی چنین

 ؟ندالزامی می کن ومسیری ر
 

سعی می کنم به این سوال  پاسخ:
 وپاسخ کوتاهی بدم چون زیاد حرف زدم 

که شنوندگان کانال بذرها را یدوارم ام
خسته نکرده باشم. ببینید، دیکتاتوری، 

یکی از اصلی ترین فاکتورها است که به 

راحتی امکان ایجاد یک رهبری انقالبی را 
. خیلی ها به درستی مطرح می دنمی ده

کنند که جنبش انقالبی توده ها نیاز به  
. ولی با دتشکیالت و رهبری انقالبی دار

دیکتاتوری را مانع اصلی شکل که ین ا
گیری تشکیالت و رهبری انقالبی در جامعه 

نند، شکل های درست مبارزه با این امی د

. در حالی که دارائه نمی دهن دیکتاتوری را
چریکهای فدائی خلق از همان آغاز شکل 

گیری شان بر ضرورت مبارزه مسلحانه با 
ر ه دکدیکتاتوری تأکید کردند و معلوم کردند 

رایط دیکتاتوری در ایران، اوالً یک گروه ش

با تعرض مسلحانه به  و تنها انقالبی تنها
 را موجودیت خودشمی تواند اصالً دشمن 

و ثانیاً یک گروه کمونیستی با حفظ بکند؛ 
مبارزه مسلحانه و ضربه زدن به دشمن 

دیکتاتوری را بعد، قدرت بگیره،  دنامی تو
ف اشکن آ تضعیف بکنه و به قولی در

بیانداره و با کمک کارگران و توده های 

، شرایطی در جامعه به وجود دیگه رزمنده
بیاره که امکان پیوند با طبقه کارگر و  

باالخره تشکیل حزب کمونیست را پیدا 
نیم ا. امروز ما وظیفه خودمون می ددبکن

در اختیار جوانان انقالبی  ان راکه تجربیاتم

با خون  اقعه وبتجربیاتی که قرار بدیم. 
که بر  است بر این اساسنوشته شده اند. 

 -ضرورت تشکیل گروه های سیاسی
نظامی در شرایط کنونی تأکید می کنیم. 

این گروه ها در جریان انجام مبارزات 

به مردم را  چریکی علیه دشمن، خودشون
نند و طرفداری مادی و معنوی امی شناس

به طرف خودشان جلب می  اتوده ها ر
ین صورت، گروه هائی که تئوری ر ا. ددکنن

واقعا کمونیستی و منطبق بر شرایط 
و بهتر عمل کنند  دنها باشآجامعه رهنمون 

بیشتر امکان گسترش و جلب توده ها و  

نها را به طرف خودشان خواهند آجذب 
داشت. این گروه ها در پروسه ای به هم 

می پیوندند و تشکیالت قوی ای به وجود 
یالت رهبری کننده تشکان مد که هیمی آ

 جنبش توده هاست. 

 
: با سپاس از اینکه بذرهای ماندگار

پاسخگوی پرسش های ما بودید لطفا 
اگر مورد دیگری هست که ضروری 

می بینید که به آن اشاره شود 
  ؟بفرمائید

 

من یک بار دیگه سپاس و ستایش پاسخ:  
خودمو به توده های رزمنده ایران که در این 

جسارت و از خود گذشتگی بی یر خقیام ا
ابالغ می  ،ن دادندانظیری از خودشون نش

کنم. قهرمانی و رزم سلحشورانه این توده 

تجربه های  ناها در جریان قیام خونین ش
ا گرانبهائی به جا گذاشته که مطمئناً راه ر

تا  ستمکشانپیشروی های بعدی برای 
هموار می کند. در حال   رسیدن به پیروزی

و  یسرکوبگرو ابعاد  شدت قیام،ین احاضر 

جمهوری اسالمی را به طور بودن جنایتکار 

قصد وارد   فقطنه  نسلطنت طلبا

ن کمترین خدشه ای به سیستم آورد

ندارند بلکه   اسرمایه داری در ایران ر

چه به دلیل  به دالیل کامال  مشخص، 

گرفتاری این سیستم در بحرانی  

عمیق و چه به دلیل هشیاری کارگران  

ا و مبارزه شون مدیگه مدیدگان و ست

،  انداران در ایرحاکمیت سرمایه علیه 

کنند که اگر   می آماده را خودشون

  ا ها رآنربابان امپریالیستشان روزی ا

عمال شدیدترین و   اِ سر کار آوردند با 

تأکید می   -خونبارترین دیکتاتوری ها 

کنم شدید ترین و خونبار ترین  

توری  دیکتاتوری ها، طوری که دیکتا

جنایت بار کنونی  وحشتناک و 

 ن به اومقابل جمهوری اسالمی در 

سیستم ،  ،هدازبیان قول معروف لنگ

  تداوم  و مانه سرمایه داری ر ظال

به   وو بردگی زجر آوری ر. بدهند

 .بکنندکارگران و زحمتکشان ما تحمیل 
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ه کامالً عریان در معرض دید همگان قرار داد
و یک بار دیگر به طور قطع ثابت کرد که با 

قهر انقالبی  این رژیم جز به زبان  اسلحه و
 نمی شود سخن گفت.

حمایت امپریالیست ها از قیام آبانماه،  

آنها ضدیت همینطور نخوار و خو مچنین رژی
 را همبا توده محروم و گرسنه ایران  را

سازشکارانی که  . همچنین دکرافشاء 
برای نجات از  امبارزه به اصطالح مدنی ر

گذاشتند جهنم موجود پیش پای مردم می 
 رسوا کرد.  را هم  می گذارند و االن هم

 

کنم که جمهوری بدر آخر به این هم اشاره 
قابل قدرت توده ها و خشم ر مداسالمی 

که جنایات  دچاره ای ندار اونهانقالبی ا
و  دبه رخ مردم بکش 60دهه  در را خودش

همون روش های جنایت کارانه را در پیش 
به این  دناکه می تو د. خیال می کندبگیر

شکل در میان این توده ها، ایجاد رعب و 
. در حالی که این مردم تجربه دوحشت بکن

کمیت دار و شکنجه جمهوری حا لچهل سا

سر دارند و تالش های اسالمی را پشت 
یاد به آنها  اینچنینی رژیم به جای ترس ،

که باید بدون هیچگونه توهمی  می دهد
ار نسبت به نیروهای مسلح رژیم، با ابز

الزم  و با قاطعیت هر چه بیشتری به جنگ 
؛ و دست بزننددشمن تعرضی علیه 

 شاندشمنان خودبا  همانقدر با بی رحمی

برخورد کنند که آن دشمنان بی هیچ 
شکی نباید عطوفتی چنین می کنند. 

داشت که دشمنان مردم علیرغم ظاهراً 
قدرتمند بودنشان در مقابل قدرت توده 

وسط طبقه کارگر آگاه های رزمنده ما که ت
و انقالبی ایران، رهبری بشوند، جز 

شکست و نابودی نصیبی نخواهند داشت، 
آورد مبارزات توده های ستمدیده  دست و

ما، نان و کار و آزادی و زندگی در شرایطی 

 ستثمار خواهد بود. بری از  ظلم و ستم و ا
پرسشگر کانال بذر های ماندگار: رفیق 

که به پرسش های  اشرف با تشکر بسیار
بازدیدگنندگان این کانال پاسخ دادید. به 

ش سامید اینکه در آینده هم پاسخگوی پر
 ای ما باشید. ه

 

رفیق اشرف: من باید از شما که امکان این 
برایتان  .گفتگو را فراهم کردید، تشکر کنم 

می در فعالیتهای مبارزاتی تان پیروزی آرزو 
 کنم. موفق باشید. 

 اتریش   -ویندر   آکسیون اعتراضی در دفاع از زندانیان سیاسی 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

شهر  در،  ایران در زندانیان سیاسیر همبستگی با گردهمائی اعتراضی د ، ظهر از بعد چهار از ساعت ، ۲0۲0 ژانویه 18 شنبه روز
   شد. برگزار Mariahilferstrasse 78-80از نیروهای چپ و کمونیست در  تعدادی همکاری ن مبارزاتی باون آکسیشد. ای برگزار وین 

آزادی  راجع به شعارهایی همچنین با ت رژیم وگوناگون حاوی تصاویر جنایا بنر های ر بر پا شده بار تا دور چادو دو  تجمع محل
بطوری که نظر رهگذران  خیزش آبان ماه تزئین شده بود، جانباختگان ن عکس هایهمچنی به فارسی و آلمانی و زندانیان سیاسی

 ی کردند. وال مئپالتفرم را س اری این برگز دلیل و علت تجمع ومی ایستادند ها  مردم با دیدن عکس   را به خود جلب می کرد.

شده ایم و خواهان آزادی تمامی زندانیان جا جمع  این  در م می شد که ما به خاطر دفاع از مبارزات مردم ایرانوقتی اعال
ه با اشارها بالفاصله  آن هستیم، رند،شکنجه قرار دا زیر شده اند و در دستگیر خیزش های اخیر بخصوص افرادی که در سیاسی

 می کردند. ابراز ایران وضعیت مردم ود را ازنگرانی خشنیده اند، اخباری که دراین مورد  به
 

آن نظم  مسبب که بحران سیاسی و اقتصادی موجود در جامعه و در باره رویدادهای اخیر ایران یسخنران سه این تجمعجریان  در

ت گرفت.  ، صور دمی باش رژیم جنایتکار سردمداران م کفایتعد و های ضدمردمی سیاستبسته حاکم و ظالمانه سرمایه داری وا
به توده های  به امپریالیسم و وابسته سرکوبگر نظام این  سال حکومت ننگین  چهل ستمی که در طی ازدر این سخنرانی ها 

 شد. صحبت  زحمتکش رفته است،
 

ز یکی ا که خلق ایران فعالین چریکهای فدایی،  جمعطول این ت در همچنین   .جلب کرده بودتوجه رهگذران را به خود  این سخنان

توسط سر دستۀ تروریستهای ترور یک تروریست تبهکار، پیرامون " ۀاعالمی تعداد زیادی فراخوان دهندگان این تجمع بودند،
تجمع  به توجه شان رهگذری که  نِ ازایرانیا دیتعدا همچنین  کردند. زیعتوبین عابرین  آلمانی به زبانرا  بین المللی"

   می کردند. به زبان فارسی تقاضای اعالمیه ، پالتفرم چادر لمح به مراجعه با ود،شده ب جلب کنندگان
 

"زندانی سیاسی آزاد باید  ، گردد" با هرجناح و دسته نابود باید : "جمهوری اسالمیندداده شد دراین روز ی کهئمله شعار هااز ج
با  بعد از ظهر 1۷.۳0 ساعت در این تجمع .ندبود المللی"ده باد همبستگی بین ز باد سوسیالیسم" ، "زن"پیرو ، ردد"گ

 خاتمه پیدا کرد. موفقیت

 اتریش - وین در فدایی خلق ایران فعالین چریکهای
 2۰2۰ ژانویه 2۰

 

 

 جمهوری اسالمی، قاتل زحمتکشان، نوکر غارتگران، نابود باید گردد! 
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 پیرامون ترور یک تروریست تبهکار، 

 توسط سر دستۀ تروریستهای بین المللی!
از جمله معاون ش، هاناکشتن قاسم سلیمانی و همر

نیروهای اشغالگر پهپاد های حشدالشعبی توسط 
، در بطن شرایطی صورت می گیرد که در عراق آمریکا

ستم و انقالبی عراق برای پایان دادن توده های تحت 
به سلطه امپریالیسم آمریکا و فقر و فالکت و جنگ و نا 

، ۲00۳امنی حاصل از اشغال این کشور در سال 

ده و تا کنون علیرغم همه ب زقالندست به ا
سرکوبهای خونین و دسیسه های دشمنانشان، در 

از  تا آنجا که هیچ یک -رزم باقی مانده اند صحنه نبرد و
تمهیدات آمریکا و دست نشاندگانش در عراق برای حفظ مناسبات 

ستمگرانۀ حاکم از گزند توده ها، از سرکوب و کشتار مردم  گرفته 
ای حکومت، هنوز نتوانسته این مردم ه همهر تا استعفای برخی

 مبارز را به خانه برگرداند.

ماد در ظاهر امر، ترور مهره نظامی برون مرزی رژیم به مثابه ن
برجسته دخالتگری های جمهوری اسالمی در منطقه، پاسخ 

امریکا به حمله سه روز پیش نیروهای حشدالشعبی )تحت فرمان 
می باشد. اما  عراق در شورکقاسم سلیمانی( به سفارت این 

هیچ انسان آگاه و مدافع جدی توده های تحت ستم نمی تواند 

ا و ایران( را بدون این اقدامات نظامی از سوی هر دو طرف )آمریک
در ایران( به  تکیه بر شرایط انقالبی جاری در عراق ) همینطور

 درستی تحلیل نماید و ببیند که این اقدامات چه نقشی می توانند
و کدام انحراف مسیر مبارزاتی مردم عراق ایفاء نمایند  جهتدر 

تاثیرات را به نفع کدام نیروها در سطح منطقه و بر جنبش انقالبی 
 ردم ایران و عراق بر جای می گذارند.م

در بغداد که بزرگترین سفارتخانه این کشور در  سفارت آمریکا 

ت مرکزی، دولرف طدر منطقه کامالً میلیتاریزه  شده از دنیاست، 
همین دلیل دست یابی کامالً معروف به منطقه سبز قرار دارد. به 

ه راحت حشدالشعبی به این منطقه، این پرسش را برجست
پس از دو ماه  ،ساخت که چگونه است که تظاهر کنندگان عراق

کشته نتوانستند به این "منطقه  4۵0 بیش از تالش جانانه و دادن

دار و دسته حشد الشعبی به ما ا  ،سبز" حتی  نزدیک شوند
عبور کرده و خود را به راحتی از میان محافظین مسلح آن منطقه 

یا آمریکا از این امر اطالع نداشت؟ دیوار سفارت آمریکا رساندند؛ و آ
با تکیه بر شواهد موجود نمی توان تردید داشت که این اقدام 

حشدالشعبی در هماهنگی و همکاری دولت مرکزی دست 

آمریکا با این نیروی وابسته به جمهوری اسالمی صورت ده شانن
گرفت، امری که برخی از خبرگزاری های رسمی نیز آن را تأئید 

 کرده اند.
اما، حمله به سفارت آمریکا از طرف نیروی وابسته به جمهوری 

اسالمی در عراق و پاسخگوئی آمریکا به آن، برای مردم ایران 
مضحکه اشغال سفارت که  ست فعیانقش و مندقیقاً یادآور 

در یک شرایط متفاوت برای امپریالیسم امریکا و  آمریکا در ایران

اگر در آن زمان هدف از این سیاستهای آن در منطقه ایفا نمود. 
سناریو جا انداختن جمهوری اسالمی به مثابه یک رژیم مردمی و 

چه آن نرژیمی همچون مردم مبارز ایران ضد امپریالیست بود، اکنو
 مشابه در عراق تعقیب می شود، انحراف مسیری از این سناریو

 -توده های رنج کشیده عراق می باشد مبارزات ضد امپریالیستی

 هر چند از آن علیه توده های مبارز ایران نیز استفاده خواهد شد.
اگر به صحنه مبارزاتی توده های رنج کشیده عراق نظری بیافکنیم 

آغاز انقالب خود در کنار بنِر" خلق،  از ها ودهتخواهیم دید که این 
ورکامالً روشن و خواهان براندازی سیستم موجود است"، به ط

واضح ضدیت خود با اشغال میهن خویش توسط امپریالیسم آمریکا 
را در بنرها و شعارهای مختلف بیان کرده اند، از نه به آمریکا و 

ویا و این بنرِ گتا ته فگر اخراج ارتش آمریکا و قواعدش"خواستار "

تعرضی که: " در تاریخ نوشته خواهد شد که شما با تانکهای 
ی بر عراق حاکم شدید ولی ما با همین "توک توک" ها آن امریکائ

 را از شما می گیریم".
امروز هم علیرغم همه تالش رسانه ها در الپوشانی نقش 

فرت و نشم خغارتگرانه و جنایتکارانه امریکا در عراق و سوق دادن 

مردم به سوی صرف جمهوری اسالمی که خود خدمتگزار آمریکا 

ر جهت تأمین منافع این در این کشور بوده و د
امپریالیسم، مرتکب جنایات و اعمال 

سرکوبگرانه علیه ستمدیدگان عراق می 
گردد، توده های آگاه عراق که رنج و شکنجه 

های ناشی از اشغال کشورشان را با پوست 

س کرده اند، همچنان علیه لم خود و گوشت
آمریکا می جنگند. همین چند روز پیش بود که 

فریاد نه به ایران، نه به  هر بابِل بامردم مبارز ش
آمریکا، ضدیت خود با امپریالیسم آمریکا و 

نوکرش جمهوری اسالمی را بر جهانیان آشکار 
 ساختند.

نیروهای نظامی تحت فرمان قاسم سلیمانی 

آفرینش داعش توسط از پس  در عراق که
امپریالیسم آمریکا، در حفظ سلطه این 

جسته ای یافته بودند، با اوج گیری پریالیسم در عراق نقش برام
مبارزات انقالبی ستمدیدگان این کشور، به یک پای مهم سرکوب 

تا آنجا که امروز جمهوری  ؛خونین توده های انقالبی تبدیل شدند

آمریکا در عراق را یافته  یسمیالراسالمی، نقش سپر بالی امپ
پریالیستی به فضای ضد است. درست برای تغییر فضای ضد ام

جمهوری اسالمی است که رسانه های ارتجاعی تا به آن حد 
شدیداً بر نقش سرکوبگرانه این رژیم در سرکوب مردم عراق تأکید 

می کنند که گویا با رانده شدن جمهوری اسالمی از عراق، 
ه مردم عراق روی خواهد آورد!! و گوئی ی ببختشسعادت و خو

نه ابوغریبی،  دلیل زندگی فالکت بار، شکنجه ها و زندانهای

و به غارت بردن ثروت های این عراق سلطه امپریالیسم آمریکا در 
 بلکه صرفا حضور جمهوری اسالمی در عراق می باشد. کشور 

مریکا ه آارجخبرایان هوک، نماینده ویژه وزارت توجه به این سخن 
شعبی به سفارت آمریکا در در امور ایران، درباره حمله حشدال

بلیغات مغرضانه فوق الذکر را نیز هر چه بیشتر هدف از ت ،بغداد

اقدام نیروهای وابسته به ایران را "ایجاد آشکار می سازد. او هدف 
شکاف میان آمریکا و مردم عراق" توصیف کرد و با همراه جلوه 

ات انقالبی کنونی مردم عراق، مطرح کرد: " آنها ارزمب ادادن خود ب
 -ن برای تسلط یافتن در عراق از مداخله ایران در عراق و تالش آ

به تنگ آمده اند".  در  -همانند تالشش برای تسلط یافتن در لبنان 

در  ،چه خود مقامات آمریکا و چه رسانه های مربوط به آنها واقع،
امر را دارند  که اگر نیروهای ین ن ایتبلیغات خود سعی در تلق

قش ته به جمهوری اسالمی در سرکوب توده های عراق نوابس
برجسته ای دارند، پس، گویا دشمن درجه اول مردم عراق، 

جمهوری اسالمی می باشد و در نتیجه مردم باید فعالً مبارزه خود 
 میالبا آمریکا را کنار گذاشته و همراه آمریکا صرفاً با جمهوری اس

قتل قاسم سلیمانی توسط نیروهای آمریکایی و در ارزه بکنند. مب

دفمند صحنه هایی از خوشحالی مردم کنار آن برجسته کردن ه
عراق از حذف این مهره تبهکار، در خدمت تطهیر امپریالیسم آمریکا 

و تالش برای پوشاندن لباس "ناجی مردم عراق" به تن ارتش 
  آمریکاست.

تبلیغات است،  آنجا که به عراق مربوط تا گفت به طور کلی باید

در خدمت  ،امریکا و ایرانراجع به بحران و رو در رویی کنونی حجیم 
خاموش کردن فریادهای نه به آمریکا و فرو نشاندن آتش مبارزاتی 

توده های در بند عراق علیه سلطه امپریالیسم آمریکا در این 
ه صرفاً با ارزمب یر انقالبی به سوکشور و انحراف این مسی

در همانگونه که این روزها شاهدیم می می باشد. جمهوری اسال
نه فقط رسانه های امپریالیستی بلکه همراه  ،این مسیر انحرافی

با آنان نیروهای سازشکار و اپورتونیست به فریب مردم پرداخته و 

با آمریکا د بای"فعال" با تبلیغ این امر که گویا سعی خواهند کرد 
روی جمهوری اسالمی متمرکز مبارزه خود را صرفاً و  شد دمتح

ود، در صف متحد توده های انقالبی عراق علیه امپریالیسم نم
 . آمریکا، شکاف ایجاد نمایند

بی شک، اهداف و تبعات سیاستی که در پشت عملیات کشتن 

قاسم سلیمانی در شرایط مشخص کنونی قرار دارد تنها به  
ه بر بستر ی گردد. همه می دانند کنم دودحات آن در عراق متاثیر

سیاستهای میلیتاریستی و جنگ افروزانۀ دولت آمریکا و نقش 
آفرینی های ضد مردمی جمهوری اسالمی در جاده صاف کنی 

برای توجیه این سیاست، منطقه خلیج فارس در یک شرایط 

ه بحرانی و متشنج قرار دارد. حمله دار و  دسته وابست
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پس قتل مریکا در منطقه سبز و ست آفارسحشدالشعبی به 
قاسم سلیمانی در پاسخ به این حمله، اقداماتی ست که به 

یعنی جهت  -گسترش فضای جنگی و عدم امنیت در کل منطقه 
گیری ای که یکی از محورهای سیاست رسمی و عملی 

امپریالیسم آمریکا در مواجهه با قدرتهای رقیبش را تشکیل می 

به منطقه و  سرباز آمریکایی ۷۵0زام اع ند.ایاری می رس -هد د
اعالم دولت انگلیس برای "تقویت" حضور و نیروهایش در خلیج 

فارس، جلوه هایی از تبعات این سیاست می باشند. با اشراف به 
این جهت گیری دولت آمریکاست که تمامی قدرتهای بزرگ از چین 

شدید "ت از یسازمان ملل همگ و روسیه گرفته تا آلمان و دبیر کل
از فضای جنگی در خلیج فارس ابراز نگرانی  تنش" و خطرات ناشی

کرده و هشدار داده اند. این رویداد سوای تشدید فضای جنگی و 

بحران در منطقه، فرصتی به دولت ترامپ داده است تا در شرایط  
"استیضاح" رییس جمهور در مجلس این کشور، وی با به نمایش 

عمومی آمریکا  در عراق در میان افکار یی"یکاروردن "اقتدار آمدرآ
 برای خود آبرو بخرد. 

مقامات آمریکا در ساعات اخیر، یکی پس از دیگری به میدان آمده 

و تاکید می کنند که برغم ترور قاسم سلیمانی خواستار "جنگ" با 
جمهوری اسالمی نیستند. ترامپ امروز شخصا به طور رسمی 

ر هیچ جنگی برنده نشده اما د هیچدر  دهد که " ایران پیام  می
مذاکره ای هم بازنده نشده" است. این پیامها به رژیم سرکوبگر 

جمهوری اسالمی دلگرمی می دهد که با خیال راحت همچنان در 
کار سرکوب وحشیانه جنبش انقالبی مردم ما باشند. مقامات 

من عربده کشی جمهوری اسالمی با دریافت این پیام است که ض

قتل، دار و دسته های سرکوبگر انتقام" از مسببین این د "ریافو 
خود را به خیابانهای شهرهای بزرگ فرستاده و کوشیده تا زیر 

لوای شعارهای پوچ ضد امپریالیستی و مرگ بر آمریکا در مقابل 
مردمی که برای سرنگون کردن این رژیم به پا خاسته اند قدرت 

 ر چشم بگیرند. نمائی کرده و زه
ق و ایران با تکیه برتجربه هائی که از قربانی یار عراهش دمرم

کردن مهره های سر سپرده و خدمتگزار توسط امپریالیستها دارند 

شدن با حذف  (۵6-۵۷در انقالب سالهای  قربانی کردن شاهنظیر )
قاسم سلیمانی، این مهره خدمتگزار امپریالیسم آمریکا در 

ار شعف کودکانه خواهند دچ نه وعجب خواهند کرد خاورمیانه، نه ت
چرا که برخالف تبلیغات سهمگین و فریبکارانه جاری، قتل شد. 

قاسم سلیمانی تروریست، توسط  سردسته تروریستهای جهان 
یعنی امپریالیسم امریکا به معنای پایان نقش آفرینی های 

ماجراجویانه جمهوری اسالمی و سیاستهای ضد انقالبی آن 

استثمارگرانه نشان داده که تا نظام  خیرل ااس 40یست. تجربه ن
مهره های جنایتکار دیگر جای قاسم کنونی پا بر جاست، 

را برای اجرای سیاست  شسلیمانی "جزغاله" شده و همراهان
جمهوری های امپریالیستی در شکل سیاست برون مرزی 

 د کرد.نپر خواه اسالمی

 
 مرگ بر امپریالیسم و سگهای زنجیریش!

 ان کوتاه!ا از عراق و ایرستهالییدست امپر
 زنده باد انقالب!

برقرار باد اتحاد تمامی نیروهای انقالبی و خلقهای تحت 
 ستم منطقه!

 

 چریکهای فدایی خلق ایران
 2۰2۰ژانویه  3 - 1398دی ماه  13

 ایران  گزارشی از آکسیون حمایت از جنبش انقالبی توده های تحت ستم لندن: 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 و ریدستگ (1۳98) ماه آبان یمردم بزرگ زشیخ ن یخون سرکوب انیجر در که رانیا خاسته پا به توده هزار ده از ش یب جان از دفاع در

 یجمهور سفارت مقابل در یتظاهرات (۲019 دسامبر ۲6) 1۳98 ماه ید پنجم شنبه پنج روز دارند، قرار انهیوحش یها شکنجه ریز

 بعد چهار تا ظهر از بعد دو ساعت از دیگرد مواجه لندن در یاسیس ن یفعال استقبال با که اتتظاهر ن یا شد. رگزارب لندن در یماسال
 و ندشد سرداده یفارس و یسیانگل های زبان به یاریبس یها شعار یمبارزات حرکت ن یا انیجر در  داشت. ادامه ظهر از

  هانخوا و گذاشته ش ینما به را یاسالم یجمهور کتاتورید میرژ به نسبت خود تنفر و خشم ، ها شعار ن یا ادیفر با تظاهرکنندگان
 شده منتشر مستند گزارشات  به بنا و است خطر در جانشان واقع به که یانیزندان شدند، یاسیس انیزندان شرط و دیق یب یآزاد

 مخروبه یها ختمانسا و سدها ها، رودخانه در ماه آبان یمردم زشیخ شدگان بازداشت از یتعداد شده شکنجه اجساد تاکنون
 مهیخ به آتش  کشور شهر 160 در که را 1۳98 ماه آبان قیام تمام یگریوحش با یاسالم یورجمه سردمداران است. شده دایپ

 ی"ب را یاسالم یهورجم "هیفق ی"ول تکاریجنا یا خامنه ترز،یرو یخبرگزار گزارش به و زد یاسالم یجمهور فاسد و دزد ن یمسئول

 تالش در ها زندان و اطالعات وزارت در یاسالم یجمهور مانیخدژ الح  نمودند. وبسرک خون حمام انداختن  براه با را بود کرده قرار"
 که نیا به توجه با باشند. یم ها آن دست ریاس حال که رندیبگ یشدگان بازداشت از را یمردم امیق آن انتقام راستا همان در اند

 نیکوچکتر که یکس هر از میخواهی"نم که دبو گفته زشیخ ن یا در کنندگان شرکت با رابطه در قبال فارس استان یگسترداد معاون
 از یتعداد شده شکنجه جسد شدن دایپ لیدل و میرژ یها اهچالیس در شکنجه شدت به توان یم حال "میبگذر داشته هم ینقش

 از تیحما و یماسال یجمهور اتیجنا یافشا امر خود تیعواق ن یهم  برد. یپ روبهمخ یها محل و ها ابانیب در یاسیس انیزندان

 آن  یط در و گرفت شکل انیزندان جان از تیحما یراستا در دسامبر ۲6 تظاهرات سازد. یم چندان دو را یاسیس انیزندان جان
 گردد"، دیبا نابود تهدس و جناح هر با یسالما ی"جمهور "،یاسالم یجمهور بر "مرگ چون یهائ شعار سردادن با کنندگان تظاهر

 نان، "کار، "،سمیالیسوس باد "زنده انقالب"، باد "زنده گردد"، دیبا آزاد یاسیس یزندان " دارد"، ادامه نهضت کتاتورهاید مرگ تا"
 امروز راتتظاه انیجر در دادند. قرار همگان مچش مقابل در را تجمع نیا از خود هدف "...یا خامنه بر مرک " "،ییشورا اداره ،یآزاد

 ها چپ به ن یتوه با بار چند که داشتند حضور سفارت مقابل رو ادهیپ از یقسمت در خود یها پرچم با هم طلبان سلطنت از یتعداد
 شد. منجر شترشانیب ییرسوا به عمال که کردند یریدرگ جادیا در یسع

 !یاسالم  یجمهور سمیالیامپر به وابسته میرژ هیعل ما مردم دالورانه مبارزات باد روزیپ

 انقالب! دبا زنده دارد! ادامه نهضت ها کتاتورید مرگ تا
 2۰19 دسامبر 26 – 1398 ماه ید 5 ،انگلستان  – لندن در رانیا خلق ییفدا یکهایچر نیفعال
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جریان یافتن حرکت های انقالبی در 

گسترش کشورهای عراق و لبنان علیه 
ب و خفقان سرکو،  یبیکاری ، فقر ، گران

 وابسته به های حکومتکه حاصل سلطه 
نیروهای  ،امپریالیسم در این کشورهاست

سیاسی را به اتخاذ موضع در این مورد وا 

 ۲0در همین رابطه در تاریخ  داشته است. 
، اطالعیه ای مشترک با امضاء 98آبان 

اتحاد فدائیان کمونیست ، حزب کمونیست 
 - گریرایران ، حزب کمونیست کا

کمتیست ، سازمان راه کارگر، سازمان ح

منتشر  ،فدائیان )اقلیت( و هسته اقلیت
ست  هدف از این نوشته کوتاه آن .گردید

جریاناتی در این اطالعیه که نشان دهد که 
لنینیست بودن را  -که ادعای مارکسیست 

دارند و خود را مدافعین طبقه کارگر نشان 
 ها قخل تدهند چطور در طوفان مبارزا می

در تند پیچ های تاریخی با انکار واقعیت  و

مواضع نقش امپریالیسم در این کشورها 
اپورتونیستی خود را جایگزین  -رفرمیستی 

کنند و در جهت  مواضع انقالبی می
پیشبرد آن متوسل به توجیهات گوناگون 

 می گردند.

 
زمینه های   ابتدا الزم است برای درک

ق و عرا خشونت های وحشیانه دولت
همچنین جسارت و مبارزه بی امان مردم 

به ،  عراق در مبارزه با سرکوبگرانشان
وضعیتی که پس از اشغال این کشور 

 ۲00۳در سال  آمریکاتوسط امپریالیسم 

 شود.ببوجود آمد ، اشاره ای کوتاه 
دانیم ، امپریالیسم  طور که می همان

با فرستادن ،  ۲00۳در سال  آمریکا
ود به عراق توانست این لح خمس ینیروها

ر را به تصرف خود در بیاورد و دستگاه کشو

 ارتش دست نشانده خود را در آن دولتی و
جا مستقر نماید. اما بعد از چند سال از 

یی ها مدعی آمریکااشغال کشور عراق ، 
شدند که از کشور عراق خارج شده اند ، 

دهد.  اما واقعیت چیز دیگری را نشان می

در  آمریکاپایگاه های نظامی  از جدا روزما
ر عراق یی دآمریکاهزاران مستشار ، عراق 

باقی مانده اند که دستگاه دولتی و ارتش 
آن را هدایت و کنترل می کنند. از طرفی 

دیگر به این نکته باید دقت شود که بر 
خالف شعارهای بی محتوایی که طرفداران 

 سر می اکریمآوالیت فقیه در ایران علیه 

دهند ، بخشی از مسئولیت حفاظت از 
بر  ،عراق در  آمریکادولت دست نشانده 

عهده جمهوری اسالمی گذاشته شده 

به همین منظور است که سپاه  است. 
قدس و طرفداران جمهوری اسالمی ، به 

منظور کمک به دولت عراق ، به قصد کنترل 
 در بند نگه داشتن توده ها ، دم و و

برای خود سازمان این کشور  ی درگاهتدس

داده اند.  در چنین شرایطی است که ما از 
طرف شاهد مردمی هستیم که برای یک 

حاکم به عراق که  ۀدست و سرنگونی دار
باشد ، به  می آمریکادولت دست نشانده 

 ضات گستردهها آمده اند و اعترا خیابان

خود را با شعار خلق خواستار سرنگونی 
دهند. از  ند، نشان میهست اکمحنظام 

ها به دلیل دخالتگری های  طرفی دیگر آن
رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی در عراق، 

های ارتجاعی رژیم جمهوری  سیاست
اسالمی را در قبال دخالت در کشور عراق 

محکوم می کنند و نمادهای رژیم ایران را 

ی کشند و با نیروهای مزدور این به آتش م
به نبردی خونین  شعبیدالشرژیم نظیر ح

 می پردازند. 
 

اگر به اطالعیه مشترک نیروهای حال 

مذکور باز گردیم ، می بینیم که در 
در مورد   سراسر این اطالعیه مشترک

های عراق که  دشمن اصلی خلق
، می باشد  همان امپریالیسم آمریکا

سخنی گفته نشده است؛ و نه تنها 
 ناین بلکه حتی در طول تمام ای

ه کلمه ای از امپریالیسم به العیاط

میان نیامده است. امضاء کنندگان این 
دانند که نیروهای  عیه خوب میاطال

به چه دلیل به عراق حمله  آمریکا
نند که این به خاطر کرده اند. می دا

وجود سالح شیمیایی در نزد صدام 

نبود )که خودشان هم اعتراف کرده 
.  (بودناند که چنان سالحی در کار 

به  می دانند که امپریالیسم آمریکا
عراق در حضور مستقیم نظامی خاطر 

و دیگر ثروت های این و تسلط بر نفت 

به ضرر امپریالیست های  کشور
به اشغال روسیه و فرانسه 

جنایتکارانه عراق دست زد و همه این 
سرزمین را تحت سلطه خود گرفت. 

، ید ساین، باید از این جریانات پر بنابر
چه دلیل است که در اطالعیه  به

از تجاوز امپریالیسم  مشترکشان 

به عراق حرفی در میان  آمریکا
هم در شرایطی که خود  آن  نیست؟ 

کار توده های انقالبی به طور آش
ضدیت خود با دخالت ها وسیاست 

های امپریالیستی در کشور خود را 
باید پرسید کدام طبقات بیان می کنند. 

ق مورد حمایت و عرا در یاجتماع

د و بر اساس کدام نپشتیبانی شما قرار دار
 می گیرید؟   یمنافع طبقاتی چنین موضع

 
شبهه ای وجود ندارد که  گونه شک و هیچ

سرمایه داری جمهوری اسالمی در رژیم 
ها و کشتارهای مردم عراق  جنایت

دستانش تا آستین به خون مردم عراق 

ری جمهو آغشته است، ولی این تنها
سالمی نیست که چنین می کند بلکه ا

هم  آمریکادولت مرکزی دست نشانده 
توسط نیروهای مسلح خود به نفع حفظ 

به  در عراق آمریکاسلطه امپریالیسم 

جنایت علیه توده های تحت ستم عراق 
اما جریانات مذکور به این   مشغول است.

واقعیت اشاره ای هم نمی کنند و تنها در 
اسالمی می نویسند: "رژیم وری جمه دمور

جمهوری اسالمی ایران که با حمایت بی 
احزاب  چرای خود از دولت و چون و

 اسالمی طرفدار رژیم در عراق و

یشیای حشدالشعبی سازماندهی میل
متی و یکپای اصلی بحران و فساد حکو

یا در   ..." ومسبب فقر وفالکتی است که 
ن ای زا و .جایی دیگر چنین می نویسند: "..

ق بیش از همه به تن زخمی توده های طری

آیا  رنج کشیده عراق شالق می زنند." 
این صرفا جمهوری اسالمی است که 

ته و باعث فقر و فالکت مردم عراق گش
مهمتر از این، باید پرسید که سود حاصل از 

این جنایات و شالق زدن به تن زخمی 

مردم عراق به جیب کدام نیروی ارتجاعی 
شش ا اطالعیه مشترک این رچ ؟ رود یم

جریان سیاسی، کوچکترین اشاره ای به 
تحت  که در کشتار و آمریکاامپریالیسم 

به سود  سلطه نگه داشتن کشور عراق
 نقش اصلی را دارد، نمی کند؟ خود

   

سه جزء مارکسیسم  لنین در سه منبع و
منتخب آثار چنین می  ۲۷فحه در ص

گیرند در را ناد فرکه افی : "مادامنویسد
یک از جمالت اظهارات و وعده و  پس هر

، سیاسی و  وعیدهای اخالقی ، دینی

اجتماعی منافع طبقات مختلف را جستجو 
همواره قربانی در سیاست  -کنند 

خواهند  سفیهانه فریب و خود فریبی بوده و
 اصالحات تا زمانی طرفداران رفرم و بود. 

هر  یکه پی نبرند که هر موسسه قدیم
زه هم بی ریخت و فاسد به نظر آید اندا

به قوای طبقه ای از طبقات متکی 

حکمفرماست ، همواره از طرف مدافعین 
 ندر ای گردند.  نظم قدیم تحمیق می

جاست که باید تشخیص داد که نیروها ،  
ها ، احزاب و یا جریاناتی که  سازمان

سعی در کتمان کردن و یا به فراموشی 

در  آمریکایسم ریالپام یها سپردن جنایت
 عراق دارند، در کجا ایستاده اند. 

 
واقعیت این است که ارتجاع و جنایت در  

نفس و ذات امپریالیسم نهفته است. 

های مرگ ، مولود  هردوگاا فاشیسم و

  ۀدرون مای

 جریان 6مشترک  ۀاطالعی

  در مورد 

 قیام ستمدیدگان عراق!
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امپریالیسم هستند ؛ امپریالیسم هر جا 
های  قادر باشد به حقوق و آزادی

ی گدموکراتیک حمله می برد و شایست
را لگد مال می کند ؛ امپریالیسم سان ان

می پروراند ؛ امپریالیسم در نژاد پرستی 

حال حاضر مسئول محرومیت ها و مسبب 
ن انسان مشکالت و مصائب صدها میلیو

امپریالیسم، عامل اصلی بوجود  است. 
دهشتناک کنونی است که وضعیت آورنده 

در آن توده های میلیونی در کشورهای 
ی التین و دیگر آمریکا یی ،ریقافآسیایی ، ا

قاره ها مجبورند در شرایط  فقر ، بیماری ، 

بیسوادی و یا در مناسبات اجتماعی ای 
دارند، زندگی کنند که نشان از عهد عتیق 

 نابودی محکوم گردند.  و به مرگ تدریجی و
ها برای پایان  امروز در شرایطی که خلق

که یسم لدادن به اعمال جنایتکارانه امپریا

بپا خاسته اند،  ، الی جان بشریت است ب
نیروهای دموکراتیک  وظیفه طبقه کارگر و 

هاست که باید متحد شوند  خلق انقالبی و
ستین خود را علیه امپریالیسم مبارزه را و

سوسیالیسم  جهانی در راه دموکراسی و
این، در چنین  بنابر  .به پیش ببرند

شرایطی، کتمان نقش ارتجاعی و 

در عراق از  آمریکاامپریالیسم  رانهیتکااجن
اطالعیه شش جریان سیاسی  طرف

و عدم برخورد به امپریالیسم به  نامبرده
امر قابل گذشت طور کلی در آن اطالعیه، 

 نمی باشد. 

 
در ادامه این اطالعیه مشترک به موردی 

دیگر از مواضع رفرمیستی این جریانات به 
م واهیخلنینیست  -اصطالح مارکسیست 

داخت تا عبث بودن ادعای آنان در دفاع از  پر

کارگران و زحمتکشان را نشان دهیم. در 
در "قسمتی از این اطالعیه آمده است: 

های ویژه اش ما  با بحران دنیای معاصر
شاهد برآیندهای توده ها هستیم که زیر 

فشارهای اقتصادی و اجتماعی در اشکال 
 همه یدهد در چنین حالت انفجاری رخ می

ست که آیا ما خواهیم  در گرو آن چیز

توانست به سازمانیابی خویش نایل شویم 
و در اسرع وقت خیابان را به محل کار و 

از اعتصاب به   یا نه؟ زندگی پیوند بزنیم
خیابان و از خیابان به اعتصاب عمومی 

قدرت مانور خود را گسترش دهیم یا نه ؟" 

و  ایجاد کمیته ها و اعتصاب عمومی و
نجات ی محل کار و زیست را راه راهاشو

کارگران و زحمتکشان و مردم ستمدیده 
 قلمداد می کند.

 
اطالعیه مشترک، این سخنان را در 

شرایطی مطرح کرده است که توده های 

بپا خاسته در عراق و لبنان خواستار از بین 
باشند  بردن نظام حاکم بر کشورشان می

 رسپ نشا و برای این منظور سینه های
ران مسلح قرار دارد. در له های مزدوگلو

جا الزم است این رهنمود شش جریان  این 

چه لنین در شرایط مشابه مطرح  را با آن
مقایسه کنیم تا ببینیم که آیا ، ه است کرد

این نیروها، انقالبی یا رفرمیست می 
دو تاکتیک در مقدمه کتاب )باشند. 

سوسیال دموکراسی در انقالب 

چنین می نویسد: یقین نین ل  (کدموکراتی
تشکل  ما هنوز باید برای تربیت و  است که

ولی  بسیار کار کنیم.  طبقه کارگر بسیار و
مطلب بر سر این است که اکنون تمام 

مرکز ثقل عمده سیاسی این تربیت و این 
در اتحادیه  تشکل در کجا باید قرار گیرد؟ 

ها و جمعیت های علنی و یا در قیام 

اد یک ارتش انقالبی ر ایجکا رد و همسلحان
و حکومت انقالبی؟" پاسخ لنین شق دوم 

بود و وی در سراسر کتاب بر ضرورت 
ازمان دادن مقاومت س تسلیح پرولتاریا و

می بینیم   ها تاکید می کند. مسلحانه آن

که اگر لنین در شرایط به پا خاستن توده 
ها در فکر "ایجاد یک ارتش انقالبی و 

ت و به همین خاطر " اسالبیقحکومت ان
بر ضرورت تسلیح توده ها تأکید می کند، 

این شش جریان درست همانند مخالفین 
از جریاناتی که از  کنند. یکی لنین رفتار می

باشد  امضاء کنندگان این اطالعیه می

یعنی فدائیان خلق )اقلیت( همواره از 
اعتصاب عمومی و سپس قیام مسلحانه 

ر دوران  ال دحای لو صحبت کرده بود. 
قالبی که توده ها خود دست به قیام زده ان

و هر جا می توانند مسلحانه با دشمنان 

های  یاستخود مبارزه می کنند، ادامه س
رفرمیستی اش بدانجا کشیده شده است 

که توده های انقالبی را صرفا به ایجاد 
کمیته ها و شوراهای محلی و اعتصاب و 

 .کند میتظاهرات خیابانی دعوت 

 
نیروهای به اصطالح مارکسیست ن ای

لنینیست ، نیروهایی که به اسم  -
 چپ شناخته شده اند عمال در گفتار و

کردارشان همانند نیروهای شناخته 
مثال  جناح دیگر "راه شده راست 

سازمان کارگران انقالبی کارگر" یعنی 

جا  در این  .عمل می کنند )راه کارگر(
ه العیه اطباگر نگاه بسیار کوتاه 

گر( سازمان کارگران انقالبی )راه کار
های انقالبی اخیر  در رابطه با خیزش

، می بینیم مردم ایران داشته باشیم 

در شرایطی که در تمام شهرهای 
ایران شعار مرگ برجمهوری اسالمی 

طنین افکنده است و توده ها با هزار 
زبان از ضروزت مسلح شدن سخن 

ما : "ادمی گویند، چنین می نویس
ردم می توانند و می بایست در حد م 

ممکن با پرهیز از خشونت و با 

بکارگیری اشکال مسالمت آمیز مبارزه 
وسیع تر   امکان حضور هر چه ،

اگر این  همگانی را فراهم نمایند". 
بخش از "راه کارگر" صراحتا  توده ها را 

از دست زدن به اعمال انقالبی باز 

ین ز همن نیاجری 6می دارد، اطالعیه 
کار را به صورت پوشیده انجام می 

دهد و به جای دعوت توده ها به 
 سازماندهی مسلح خود، از آن ها می

خواهد که صرفا  اعتصاب کنند و دست 

در واقع به تظاهرات خیابانی بزنند.  
اینان قلم خود را عمدتا برای خاموش 

علیه  کردن مبارزات انقالبی توده ها و
ای ست همونیکنظرات انقالبی 

  راستین بکار می برند.
جریان سیاسی با عنوان  6به طور خالصه 

در سراسر اطالعیه کمونیست و چپ، 

اصلی خود از برخورد به دشمن  ترکمش
 آمریکاامپریالیسم یعنی  های عراق خلق

همچنین کوشیده اند که  احتراز کرده اند. 
توده های قیام کننده عراق را به سوی 

 ز بکشانند.آمی المتسمبارزات م

 
در خاتمه، با تجربه اندوزی از مبارزات موفق 

رفع نقایص جنبش، روی در جهت گذشته و 
رهنمود درست و منطبق با شرایط جامعه 

ایران باید تأکید کرد که عبارت از این است 
، زحمتکشان پیشرو ایران  که کارگران و

 امروز باید در اتحاد با روشنفکران صادق و

در تشکل د را تین، خوسرا های تکمونیس
های سیاسی و نظامی متشکل کنند تا 

بتوانند ادامه کاری مبارزاتی خود را تضمین 
کرده و با حرکت در جهت تسلیح توده ها، 

جمهوری اسالمی و پایان دادن  نیسرنگو

نابودی سرمایه  ها و به سلطه امپریالیست
توده امکان پذیر سازند تا  داری در ایران را

بتوانند به ایران  ستم تحت یها
سوسیالیسم دست  دموکراسی ، آزادی و

تاریخ پر از رنج و شکنجه مردم و  یابند و به

، کمونیست  هزاران هزار انسان انقالبی و
 پایان گذاشته شود. نقطه

 
بر قرار باد اتحاد همه نیروهای 

 های سراسر جهان خلق انقالبی و
 سمزنده باد انقالب، پیروز باد کمونی

 روزیور ناکب

 1398آذر 

  

 !خوانندگان عزیز
وجود، در تراکم مطالب م به علت حجم و 

درج  ، "پیام فدایی"این شماره از نشریه 

مله قسمت برخی نوشته ها و مقاالت و از ج

به یاد بهروز دهقانی که   "ۀ هفدهم نوشت

 "صمیمی بود!در پیوند اندیشه و عمل، 

ه های  این نوشته ها در شمارمقدور نشد. 

 بعدی نشریه به چاپ خواهند رسید.

 

 

 !جهاندر سراسر خلقهای تحت ستم نیروهای انقالبی و  همۀد برقرار باد اتحا
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بی شک هر کس 
برای اولین بار کلمه 

"پارادوکس" را 
برای  ،بشنود 

دریافت معنی آن به 

کتاب لغت و یا 
احیاناً به فرد 

رجوع  مطلعی
خواهد کرد. اما 

امروز، پیشرفت 
جنبش انقالبی توده 

ها در ایران، این 

واژه را به طور کامالً 
آشکار و قابل 

ال مثلمس، با یک 
و درک  یدنید

کردنی برای همگان 

 معنی کرده است.
 

پس از ترور قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه 
جمهوری  پاسدارانسپاه  از بخشیقدس )

بارزات ضد اسالمی برای سرکوب م
امپریالیستی مردم خاورمیانه و تشدید 

بحران در این منطقه به نفع آمریکا( توسط 

 اندرت تروریست بین المللی )آمریکا(، دس
ن رژیم، پرچم بزرگ آمریکا و اسرائیل را کارا

و اماکن مختلف پهن نمودند و  هادر خیابان 
از مردم خواستند در همصدائی با رژیم 

جمهوری اسالمی به عالمت مخالفت با 

امپریالیسم آمریکا و اسرائیل از روی آن 
گذشته و به عبارتی آن پرچم ها  هاپرچم 

خ داد عمل رر د چه اما آن  را لگدکوب کنند.
ود که تنها طرفداران جمهوری این ب

های پهن شده در  پرچم اسالمی از روی

روی زمین، گذشتند و مردم مبارز و انقالبی 
با توجه به تجربۀ چهل سال ایران 

عوامفریبی و ادعاهای دروغین ضد 
 امپریالیستی و ضد صهیونیستی این رژیم،

  د.دناز لگدکوب کردن آن پرچم ها احتراز کر
برای خود مردم ایران  است کهمسلم 

را برای آشکار بود که چنین حرکتی 

کشیدن مرز بین خود و رژیم جمهوری 
اسالمی و اعالم مخالفت با این رژیم انجام 

اما، هم مبلغین جمهوری  می دهند. 
اسالمی و هم مبلغین جهان امپریالیستی 

و حتی خود ترامپ )رئیس جمهور آمریکا( از 

نفع خود سوء استفاده  اد بهافت کهاتفاقی 
 کردند.

 
وده های دسته اول از این حرکت ت

ها را طرفدار  قالبی، ُبل گرفت و آن نا
آمریکا و اسرائیل و ستون پنجم 

از زبان امام جمعه دشمن خواند و 

ستون پنجم" را سالخی این "، مشهد 
دسته دوم   الزم شمرد. امری موجه و

ل وسایر نیز ستون روزنامه ها و دیگ
ی شان را با گذاشتن عکس جمع

در ل سرائیهائی از پرچم آمریکا و ا

و جمعیتی که به جای روی زمین 
ها از کنارشان می  گذشتن از روی آن

گذرند، با نوشته هائی که به خواننده 
القاء می کند که مردم ایران گویا 

طرفدار آمریکا و اسرائیل هستند، پر 

به  راحتی ترامپ کار وقاحت کردند. 

ساند که گفت مردم ایران ر جا آن
 شخص او را دوست دارند!

 
 جا بود که آن آناین قضیه  پارادوکس اما،

هائی که از روی پرچم های یاد شده 

به رژیم  گذشتند، به عنوان وابستگان
جمهوری اسالمی، طرفدار و خدمتگزار 

آمریکا و اسرائیل بودند؛ و مردمان انقالبی 
، مخالفین نکردندکوب گدکه آن پرچم ها را ل

واقعی امپریالیسم آمریکا و اسرائیل )سگ 
زنجیری آمریکا در خاورمیانه( بودند. تناقض 

پارادوکس در وجود این حرکت ها با   و

 .عنا و بیان نمودندمآشکاری تمام خود را 
پارادوکس در واقع اظهار یا حکمی است که 

دو موضوع متناقض و ضد هم در آن بیان 
ن اظهار یا حکم غیر ن رو آز ایا می شوند و

ممکن به نظر می رسد در حالی که 

مثالً جمهوری  حقیقتی در آن است. 
اسالمی که نوکر و خدمتگزار امپریالیسم 

ه تعریف و تمجید آمریکا است، اصوالً باید ب
جاست که  از آن بپردازد ولی پارادوکس آن

همین رژیم، پرچم آمریکا را لگد کوب می 
کشد و مدام علیه تش می به آا کند و آن ر

آمریکا شعار می دهد. )در ضمن این تعریف 

جا نقل کنم:  ا هم در این از پارادوکس ر
گفته یا اظهار نظر یا پیشنهاد و تقاضایی "

و یاوه که بعد از دقت در آن  ظاهرا متناقض
ثابت می شود کامال درست و حقیقی 

 ست."(

 
امروز، برای نیروهای انقالبی در 

آگاهی که تجربه ده های و توه جامع
هاست، این واقعیت  زندگی معلم آن 

با جمهوری اسالمی روشنی است که 

که در عمل چهل ساله اش نشان این 
 تداده است که خدمتگزار امپریالیس

برباد دهنده ثروت های مردم  وها 
ایران به نفع آنان و سرمایه داران 

در عین وابسته داخلی می باشد و 
های  ی سیاستاصل دهپیشبرنحال 

یکا و به نفع اسرائیل جنگ طلبانه آمر

به قیمت  در خارج از مرزهای ایران 
خرج بودجه کشور و تحمیل فقر و 

فالکت و بی خانمانی به توده های 
، با هزار نیرنگ می استتحت ستم ما 

کوشد خود را ضد امپریالیسم و ضد 

صهیونیسم معرفی 
باید دانست که   کند.

ین ا سابقه تاریخی
وره شاه و مر به دا

چگونگی روی کار 

آمدن رژیم جمهوری 
اسالمی با فریب توده 

در  ها برمی گردد. 
جا که  دوره شاه از آن

رابطه رژیم شاه با 
ها و به  امپریالیست

نوکری شاه خصوص 

نسبت به امپریالیسم 
امری علنی و ، آمریکا 

برای مردم ایران به 
قول معروف اظهر من 

 ه هاودالّشمس بود، ت

 واقعیتبراین  کامالً 
ها و در رأس  آگاه بودند که امپریالیست

آنان آمریکا، دشمنان اصلی مردم ایران 
بر این اساس بود که وقتی در اثر  هستند. 

شاه مجبور به ترک ایران ، انقالب توده ها 
فریاد درست در همان روز شد، توده ها 

بعد از شاه، نوبت آمریکا سر دادند: "

و  بود که خمینی ین فضائنیچ در است." 
و دسته اش توسط آمریکا و  دار

های هم پیمانش بر سر کار  امپریالیست
برای همرنگ و هم ها  آنو  ندآورده شد

رأی نشان دادن خود با مردم تحت ستم 

، به دروغ مدعی مردمایران به جهت فریب 
 و خود را ضد گشتنددشمنی با آمریکا 

یم قرار رژاست ازپس   .ندامپریالیست خواند
، دست اندر کاران این جمهوری اسالمی

رژیم حتی برای جا انداختن ادعای کاذب 

ذهن توده ها ضد امپریالیست بودنشان در 
 -و برای منحرف کردن مسیر جنبش آنان 

نشان می  در همان اوایل توده هائی که
دادند متوجه مردمی نبودن جمهوری 

 مبادرت به اشغال - اسالمی شده اند
 در تهران نمودند. آمریکا فارتس

 

جا که به توده های دردمند  تا آن، اما
ایران مربوط است، این مردم کماکان 

جا  و از آن ؛ست می باشندضد امپریالی
که رژیم جمهوری اسالمی امکان 

را برای غارت ثروت های مردم ایران 

ها مهیا نموده و خود  امپریالیست
و به  ها آنمجری سیاست های 

آمریکا بوده و با ریالیسم امپ وصخص
از سیاست های  تبعیت

نئولیبرالیستی صندوق بین المللی 
شرایط جهنمی پول و بانک جهانی، 

ایران به وجود  لطهتحت سرای مردم ب

 ستمدیدگان ایرانمبارزه آورده است، 
ماهیتا  ضد ، مبارزه ای رژیماین علیه 

 امپریالیستی می باشد.
 

در که نیم بیاگر خوب دقت کنیم می 

این دستان غارتگر و جنایتکار امر، قعیت وا
امپریالیسم است که از آستین جمهوری 

رت روشن تر و به عبا ؛اسالمی بیرون زده
این امپریالیسم است که برای تداوم 

نه فقط غارتگری و حفظ منافع خود، 

بلکه کل توده های ، کارگران و زحمتکشان 

 یدهقاناشرف 

 پارادوکس در جنبش انقالبی توده ها
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نده شارا به روز سیاه نایران تحت ستم 
در با توجه به این که  این حال،است. با 

شرایط کنونی، مبارزه با امپریالیسم از 
می می کانال مبارزه با رژیم جمهوری اسال

همچنان که دیروز نیز در دوره رژیم  - گذرد

تمرکز از کانال آن رژیم می گذشت، شاه 
مبارزه مردم ما روی خود رژیم جمهوری 

جز  ر حاض الدر حکه البته  - اسالمی است
در چنین   .باشد دی توانهم نم این 

با توجه به شعارهای پوچ ضد شرایطی، و 
 جمهوریو ضد آمریکائی  امپریالیستی

 

و پاره کردن و به آتش کشیدن  اسالمی
نمایشی پرچم آمریکا توسط وابستگان به 

ممکن است توده های مبارز ما این رژیم، 
برای نشان دادن ضدیت خود با رژیم 

سم جمهوری اسالمی و امپریالیبه  تهوابس

شعار توهم  ،آنسردمداران دروغگو خواندن 
 شعاری نظیر ،ایندانگیزی را هم مطرح نم

جاست، بیخود می گند  دشمن ما همین "
جریان مبارزات انقالبی آمریکاست" که در 

از طرف کشاورزان مبارز  9۷-96های  سال
برای نشان دادن تنفر و ضدیتشان اصفهان 

این واقعیت  اما،  شد. مطرحکم، م حاژیبا ر

آمریکا دشمن اصلی مردم  است که
های دیگر  تماست که همراه با امپریالیس

از کانال جمهوری اسالمی، خون مردم ما 
 را در شیشه کرده است.

 
 ایرانخلق سازمان ما، چریکهای فدائی 

همواره به توضیح و تشریح نقش آمریکا و 

ر داخته و دن پرراها در ای دیگر امپریالیست
ها دست  یه آنهر مورد به افشاگری عل

اکنون شاهدیم که هر چه    زده است.
جنبش انقالبی توده ها بیشتر رشد کرده و 

به جلو می رود، در عمل مهر تأئید بر آن 
نظرات زده و ماهیت ضد امپریالیستی و 

ضد جمهوری اسالمی جنبش را با 

روشنائی بیشتری در معرض دید همگان 
 با پیشرفت جنبش، لماً مس  دهد. ر میراق

ها نیز بیشتر  موضع ضد امپریالیستی توده
آشکار خواهد شد. امروز شاهدیم که 

نیروهای انقالبی را به  ،وقتی ایادی رژیم

خاطر عدم گذشتن از روی پرچم آمریکا، 
متهم به طرفداری از آمریکا کردند، 

دانشجویان مبارز که امروز نقش 
نند می ک ءیفاعه اام آگاهی بخش در ج

می کوشند صدای کارگران و  و
های انقالبی ایران زحمتکشان و نیرو

صنعت، به  در دانشگاه علم و ،باشند

نیروی سرکوب وضوح مطرح کردند: "
ها دشمنان  جمهوری اسالمی... این

ها دشمن ما  ما هستند. هم این
 هستند و هم ترامپ آمریکا. همه این

ل داخ ادها دشمن ما هستند. استبد
مار خارج..." )ویدئوی مربوطه با استع

اندگار، کانال ذرهای م در کانال ب

ایران خلق چریکهای فدائی تلگرامی 
قابل  سال جاری، ژانویه 17تاریخ  به

 دسترسی است(.
 

شکی نباید داشت که با رشد هر چه 
بیشتر جنبش انقالبی جاری در ایران، باز 

 درتاب این صدا، توده های وسیعتری را 

"جمهوری  و شعاری چونواهد گرفت برخ
زحمتکشان، نوکر اسالمی، دشمن 

غارتگران نابود باید گردد" و شعارهای 
مشابه که ضدیت توده های تحت ستم ما 

داخلی و به  را با سرمایه داران خارجی و

امپریالیسم و سرمایه داران وابسته با واقع 
جا که دارای  داخلی را بیان نمایند، از آن

رد ، بُ می باشندواقعی  الً عینی وکام نهزمی
چنین د یافت.  نعی خواهتوده ای وسی

شعار هایی باید توسط نیرو های پیشرو، 
هر چه گسترده تر به میان توده ها برده 

 شوند.

 2۰2۰ژانویه  18 -1398دی  28

 لوی درب سفارت ننگین جمهوری اسالمی تظاهرات ایرانیان و کندن تاب

 سوئد  -استکهلم 

  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ظهر  زبعد ا ۲جنایات رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی، در ساعت  در حمایت از مبارزات توده های به پا خاسته در ایران و اعتراض به
 ستکهلم برگزار شد. تظاهراتی در مقابل سفارت ننگین جمهوری اسالمی در ا،  ۲0۲0ژانویه  18شنبه  روز

فعالین  تن از 100ایران در سوئد یکی از فراخوان دهندگان آن بودند، بیش از در این تظاهرات که فعالین چریکهای فدایی خلق 
ر این تظاهرات شعارهای بسیاری علیه جمهوری اسالمی و د ردند. کهای چپ و کمونیست و مستقل شرکت  سیاسی سازمان

وری اسالمی"، "جمهوری اسالمی ها به شرح زیر بودند: "مرگ بر جمه که برخی از آن ندان سر داده شددر دفاع از خیزش گرسنگ

در  ان، شعار ما انقالب" و غیره.د تا تهرا"نه اصالح ، نه رفراندوم، اعتصاب، انقالب"، " از بغد با هر جناح و دسته نابود باید گردد"،
اند...انقالب!  نقالب در همه کشور ها ( از لبنان تا ایران ، مردم خسته و فقر زدهجریان این حرکت همچنین سرود زیبای عربی )ا

 پخش شد.
 

د خلقی ضهای  ها افشاء و محکومیت سیاست صورت گرفت که مضمون آنسخنرانی هایی نیز  صحبت ها ودر این حرکت 
های رژیم  پیمای اوکرایینی در اثر شلیک موشکداری بعد از ترور سلیمانی و سقوط هواامهوری اسالمی بویژه پیرامون مراسم عزج

رژیم را می گرفتند؛ با این وجود تظاهر ها به سفارتخانه  جلوی تظاهر کنندگان و نزدیک شدن آن، ئد با زور نیروهای پلیس سو  بود.

قی حکومت جمهوری های کثیف و ضد خل کنده و به عنوان یکی از سمبل بلوی سر درب سفارت را از جاند تا تادکنندگان موفق ش
مبارزاتی و  ظهر با سرودخوانی تظاهر کنندگان، در فضایی از بعد 4هرات در ساعت این تظا  آن را در زیر پا لگد کوب کنند.، اسالمی 

 پر شور به پایان رسید.
 

 !ان، نوکر غارتگران، نابود باید گرددن زحمتکشمجمهوری اسالمی دش

 سوئد -یران در استکهلم سازمان هواداران چریکهای فدایی خلق ا
 2۰2۰ژانویه  19

 

 



14 صفحه        642شماره                                     پیام فدايي  
 

  

 مرگ بر "پژواک شعار               

 ر آسمان ایران!د "جمهوری اسالمی
(، موج کوبندۀ 1۳98دی  ۲۲و  ۲1وز )مردیروز و ا

ایران در چند شهر با فریاد های خروش مردم 
"، "نابود باد "جمهوری اسالمی، نمی خوایم

جمهوری اسالمی" ، بار دیگر رعشه بر تن رژیم 
جالد و تبهکار جمهوری اسالمی انداخت و 

سرنگونی محتوم آن را به نمایش گذارد. درست 

یم در ریبکارانۀ رژو ف واچند روز پس از مراسم رس
اجرای نمایشی جهت مشروعیت دادن به خود، با 

انی بهره برداری از فضای پس از ترور سلیم
ها یعنی آمریکا، و  توسط سر دستۀ تروریست، تروریست و قصاب 

به دنبال سقوط هواپیمای اوکراینی توسط پدافند جمهوری 
و شته گذاسالمی در تهران که خشم عمومی را برانگیخت، شب 

های چند شهر ایران به صحنۀ انفجار دوباره نمایش  امروز خیابان

هوری اسالمی بدل عمق نفرت توده های تحت ستم علیه جم
 شد. 

از دانشجویان و توده هایی که در مقابل در تهران جمعیت بزرگی 
ها پیوسته بودند، با فریاد شعارهایی  دانشگاه امیر کبیر به آن

، "مرگ بر اصل والیت فقیه" ،  می"اسالی نظیر "مرگ بر جمهور

، "کشته ندادیم  نفر کشتۀ آبان ما" 1۵00، " "مرگ بر خامنه ای"
جنگیم، می ، "می  سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم"که 

بجنگ تا ، ، "ما زن و مرد جنگیم  میریم، ایران رو پس می گیریم"
تن ریشه نداخرابجنگیم" و ... موج دیگری از جنبش مردمی برای ب

 این رژیم وابسته، فاسد و جنایتکار را آغاز کردند.
اکم به پاخاستند، با نفس زنان و مردان دالوری که در اوج اختناق ح

رهای مبارزاتی ارزشمند و رادیکالی که سر این حرکت خود و شعا

دادند، سیلی محکمی به گوش جمهوری اسالمی و رهبرانش 
ز موهبت قتل یکی از ده افازدند که می پنداشتند با است

به حاشیه راندن و سپس خفه کردن امواج قیام  مزدورانشان قادر
ستند. این اعتراضات همچنین تف بزرگی بر دالورانه توده ها ه

دولت آمریکاست که در جریان  ها و بویژه کریه امپریالیست چهره

اعالم حمایت ظاهری از  مزورانۀ قیام های اخیر با سیاست
در حرف، و تقویت آشکار و پنهانی  توده ها برحقی ها خواست

جمهوری اسالمی در عمل، تمام هم و غم خویش را به منظور 
ایران یعنی  ظ پایه های پوسیدۀ حکومت سگان زنجیری خود درحف

، و کماکان به هر شیوه  حاکمان جمهوری اسالمی به کار بسته

ان ایر دمای در صدد خاموش کردن شعله های مباره و انقالب مر
علیه مناسبات ضد خلقی نظام سرمایه داری حاکم می باشد. در 

دیماه(  ۲۲و ۲1شنبۀ )دلیرانۀ روز شنبه و یک  حرکات اعتراضی
و شلیک گاز اشک آور و گر وهای سرکوب توده ها که با حمله نیر

پاشیدن آب داغ و ضرب و جرح معترضین پاسخ گرفت، چند نکتۀ 
روهای مبارز و آگاه که دل در گرو و نیر قابل تامل برای تمامی عناص

 انقالب رهایی بخش مردم دارند نهفته است.

 
اعتراضات دو روز اخیر نقطۀ عطف تازه ای در شورش  که اول آن

لی گرسنگان و محرومان جامعه تحت سلطه ما هستند. های متوا
سرکوب وحشیانه و سیستماتیک جمهوری اسالمی به هیچ وجه 

هر مردم به پاخاسته برای "نان، کار، و ق شمنتوانسته بر آتش خ

برای ترویج ایده آزادی و استقالل" واقعی لگام بزند. به رغم تالش 
که مردم ما دوباره  های غیر واقعی و مایوس کننده ای نظیر این 

فریب تبلیغات جمهوری اسالمی در مرگ 
ها و صحنه  سلیمانی قصاب  را خورده و خیابان

بدتر این که مردم را به  و یا، انقالب را ترک کردند
ودند که "رنگ عوض کردند"، توده این متهم نم

ر کف ایران نشان دادند که با های مصمم و جان ب

ی و اسیر و وجود دادن هزاران کشته و زخم
آگاهی از شکنجه های وحشیانه در سیاهچال 

های رژیم جمهوری اسالمی، با وجود بسیج بی 
سلیم ارادۀ ی، تمسابقۀ تبلیغاتی جمهوری اسال

دیکتاتوری حاکم نگشته و با حضور پر شور در  
عزم خود را برای ها، پیگیری مبارزاتی و  خیابان

م ادامۀ مبارزات انقالبیشان تا سرنگونی نظا

 ظالمانه حاکم به نمایش گذاردند. 
یکی از نقاط قابل تأکید در این تظاهرات، تأکید بر 

ری اسالمی )چه جمهوم خواست توده ها مبنی بر نابودی رژی
اصولگرا، چه اصالح طلب( می باشد که در شعار محوری 

ر جناح و دسته نابود باید گردد"  منعکس "جمهوری اسالمی با ه

که اولین بار از طرف سازمان ما در سال . این شعاره استشد
در شرایطی که نیروهائی هنوز نسبت به اصالح طلبان در  1۳88

علت انطباقش با واقعیات  و بهح حکومت توهم داشتند، مطر
جامعه ایران همه گیر شد، در واقع، شعاری است که شرط هر 

تحول انقالبی و دمکراتیک برای رهایی از سلطۀ امپریالیسم  گونه
و نظام سرمایه داری حاکم بر ایران را بیان می کند. امروز با توجه 

ب، طلبه این که فریادهای "مرگ بر جمهوری اسالمی" و "اصالح 

 شکل بسیار عریانتر و شفافتر درصولگرا، دیگه تمومه ماجرا " به ا
، دیده می شود که برخی از رسانه های ندها پژواک شده ا خیابان

 رب نیز بدان اعتراف می کنند.  فریبکار تبلیغاتی غ
در موج انقالبی اخیر، همچنین شعارهای متعدد و فراگیری چون 

" و "مرگ بر دیکتاتور" ، رهبره "مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چ

، دیکتاتور سپاهی، مرگ بر این والیت، این همه سال جنایت 
پتۀ رسوای تمامی تبلیغات  ...، نه فقط "ش ما شماییداع

 س مانده های سلطنت طلبان خارج کشوری و اربابان آنمسموم پ
 باالی ها و  بلندگوهای تبلیغاتی شان را بر آب ریخت، بلکه سطح

توده ای از رژیم جمهوری عمیق تنفر  انزجار و  رجه د آگاهی و

 گذاشت.به نمایش نیز را داعشی ایران 
تظاهرات دالورانه مردمی دیروز و امروز، تداوم جنبش انقالبی 

هایش  یمی ست که چهل سال است با تمام فراز و نشیبعظ
ها ادامه دارد و  علیه سرمایه داران حاکم و نظام ضد خلقی آن

 موجچه در  قتل عام و حمام خونی نظیر آن وب ورکهیچ گونه س
راه افتاد، قادر به متوقف کردن آن  به 98قبلی قیام توده ها در آبان 

کف، با  ده مبارز و جان برنیست. دیر نیست روزی که که این تو

اتحاد ،تشکل و تسلیح و تداوم مبارزۀ خود، بساط دیکتاتوری 
ها را در ایران  آن هانیج غارتگران حاکم و سلطۀ جهنمی اربابان

ن رو پس براندازند و شعار با مسمای "می جنگیم، می میریم، ایرا
 می گیریم" را متحقق سازند. 

  

نوکر غارتگران،  جمهوری اسالمی، دشمن زحمتکشان،
 نابود باید گردد!

 !امپریالیسم ، دشمن اصلی ماست
 پیروز باد سوسیالیسم!  زنده باد انقالب! 

 
 ایران خلق ییچریکهای فدا

 2۰2۰ژانویه  12 - 1398دی  22

 

   2۰حۀ از صف   .... "لیبرالیزم  نئو"در بارۀ مفهوم 

یلیون ها انسان را زندگی م یش گرفتن سیاست کینز و چه نئولیبرالیسم نتوانسته شرایطبهر صورت نظام سرمایه جهانی چه با پ
میگفت که کار ما تعبیر جهان رایط کنونی بر خالف آنچه مارکس درشمتاسفانه .  بهبود بده و بحران های خودش رو از بین ببره

بریم که با بحث های انتزاعی و تکنیکی غباری بر  نیست بلکه تغییر اونه، امروزما در دوران حاکمیت فلسفه هایی به سر می
ل نظرات انتزاعی و قابدر م  اما  ود می کشند و می خوان موضوع اصلی فراموش بشه و به حاشیه بره. ووضع موج چگونگی

  ه تنها آلترناتیوبه مثاب  اقتصاد دان غربی هر روز از گوشه ای سر در میارن، مارکسیسم ه با نام این یا آن فیلسوف وانحرافی ای ک

یین کننده می بیند و معتقد هست که تنها با نابودی مالکیت خصوصی و نابودی عامل تع و علم رهایی بشر مناسبات اقتصادی را
رکس ریشه بحران سرمایه داری را در خود شیوه تولید ه رو به جلو حرکت میکند . مامار انسان از انسان هست که جامعستثا

 .بینه و به جیب زدن ارزش اضافی می  کیت خصوصی بر ابزار تولیدسرمایه داری و مال
 

انسه و در همبستگی با جلیفه زردهای فر که آذر کامالً محق بودند 16در آخر بگویم که دانشجویان مبارز در روز دانشجو ، 
جامعه خود ما اثرات مخرب خود را ان شعار سرنگونی نئولیبرالیسم را سر دهند چرا که این سیاست عمال در انقالبیون عراق و لبن
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در طول سال ها مبارزه خستگی ناپذیر 
مردم ایران علیه دیکتاتور های معاصر از 

ه تا خمینی، رضاشاه و محمد رضاشاه گرفت

حامی واقعی  -و مبارزه علیه امپریالیسم 
در هر   این دیکتاتور ها ، امپریالیست ها

ان سازمک مقطعی از جنبش ، از فقدان ی
و انقالبی توده ای در رهبری آن خیزش ها 

از ضعف و پراکندگی کلی در آن جنبش ها 

استفاده کرده و با برنامه های حساب 
کشانده و  شده آن مبارزات را به شکست

سلطه اهريمنی خود را حفظ و گسترش 
رضا  1۲99اسفند  ۳داده اند.  از کودتای 

 ۲5وز ر ان تا تبعید او به خارج از کشور درخ
و به سلطنت رساندن فرزند  1۳۲0شهريور 

شهريور  ۲6ی در فردای آن روز یعنی در و

برای  1۳۳۲مرداد  ۲8، و از کودتای  1۳۲0
د رضاشاه و بر قراری مجدد سلطنت محم

به زیر کشیدن مصدق از قدرت گرفته ، تا 
کس پرو بال دادن به خمینی و انداختن ع

سب منا یطاين جنايتکار بر ماه و ایجاد مح

 ، 1۳5۷بهمن  1۲برای بازگشت او در روز 
خالصه هیچ روزی نبوده که آنها با دسیسه 

، توطئه و با توافق های پلید و محرمانه بین 
ر مردمی در جهت خود و نیروهای غی

 تحکیم سلطه خود نکوشند.
 

این واقعیت را ما در جريان خیزش انقالبی 

،  1۳56بارزات توده ها در سال های و م
م شاهد بوديم و ديديم که چگونه ه 1۳5۷

وده های مردم به خیابان ها وقتی که ت
آمدند و در تظاهرات ها و راه پیمایی های 

ده و وسیع میلیونی ، با مشت های گره کر

فریاد های خشم آلود خود تن ارتجاع را به 
پو لرزه در آوردند ، امپریالیست ها به تکا

ی دار یهافتاده  و در جهت حفظ نظام سرما
حاکم بر کشور و جلوگیری از سرنگونی 

ه بورژوازی وابسته ، با جا به جائی طبق

مهره ها ، بهترین آلترناتیو خود را برای 
رکوب قطعی آن "مهار" زدن بر انقالب و س

 به صحنه فرستادند.
 

امپریالیست ها در در همین رابطه ، 
شاه به خمینی در جابجائی قدرت از 

به نام  ه اییرکنفرانسی که در جز

ر گوادلوپ از جزایر کارائیب واقع د
تا  14غرب اقیانوس اطلس در روزهای 

ژانویه  6تا  4)برابر با  1357دی ماه  16
ه توافق ( به وقوع پیوست ، ب1979

رسمی رسیدند و سرنوشت سیاه حد 

سال آینده مردم کشور ما را  3۰اقل 
در این کنفرانس که به رقم زدند.  

ار دستین رئیس ژیسکی میزبانی والر
یمز جمهور وقت فرانسه و شرکت ج

کاالهان نخست وزیر انگلستان ، 

جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا و 
هلمت اشمیت صدر اعظم آلمان 

فته بود ، امپریالیست ها به صورت گر
این توافق رسیدند که با توجه به 

در ایران  شرایط "نامطلوب" اجتماعی
 ترک با، از شاه خواسته شود که 

کشور راه را برای ورود خمینی و 

دن دارو دسته اش هموار قدرت رسی
سازد.  در واقع این چرخش حمایت 

امپریالیست ها از شاه به خمینی ، 
مذاکرات مخفیانه که در  بعد از ماه ها

ایران و سایر کشور های دنیا بین 

ها با نمایندگان مختلف امپریالیست 
د ، بودارو دسته خمینی صورت گرفته 

در این کنفرانس شکل قطعی به خود 
 گرفت.

 
اگر چه در اوایل شروع تظاهرات ها و بروز 

نارضایتی های مردم از رژیم شاه دولت 

ید و شرط از آمريکا خواهان حمایت بی ق
شاه بوده و حتی کسانی چون ضد 

کمونیست معروف زبیگنو برژینسکی که در 
ه کارتر به عنوان مشاور امنیت ملی کابین

کرد ،جهت حمايت از شاه از  ر میکا

ضرورت کودتای نظامی و سرکوب توده 
های مردم دم می زدند ، اما اوج گیری 

مبارزات توده ها دولت آمريکا و از جمله 
را مجبور ساخت با ماموریت دادن به  کارتر

جرج بال معاون سابق و بازنشسته وزارت 

خارجه که در کابینه لیندون جانسون با امور 
شکالت جنگ آمریکا در ویتنام و م یلمسا

تمدار با تجربه" تبدیل آشنا و به یک "سیاس
شده بود ، با سفر به ايران با تحلیل از 

که  شرایط جامعه ایران ، خط سیاسی ای
نمود را  آمریکا و دولت کارتر باید دنبال می

ال سفر تعیین کند.  جرج بال هم به دنب

، اری د وارنر مایکل بلومینتال وزیر خزانه
رابرت بووی از کارمندان ارشد سازمان 

یا و رابرت برد سناتور جاسوسی س
دموکرات و رهبر اکثریت سنای آمریکا به 

وی موجود ایران سفر کرد و  از میان پنج نیر

آن زمان ، سازمان چریکهای فدایی خلق 
ن ، حزب ایران ، سازمان مجاهدین خلق ایرا

بی توده ، جبهه ملی و دارو دسته مذه
خمینی ، بر روی این آخری یعنی خمینی 

ین انتخاب برای جا به جایی وان بهتره عنب

قدرت ، انگشت گذاشت. با اين تحلیل که 
یدن به و دسته اش در صورت رس وی و دار

قدرت ، نظام سرمايه داری موجود را حفظ 
" کرده و سدی در جلوی رشد "کمونیسم

آن دوره اتحاد جماهیر شوروی و لئونید 
برژنف رهبر حزب کمونیست شوروی 

 خواهند بود.

 
در تحلیل جرج بال برای نزدیکی 

امپریالیست ها با یکی از نیروهای 
موجود در جامعه که در حال مبارزه با 

گاه سازمان چریکهای بودند ، جایشاه 

فدایی خلق ایران با بینش 
و مواضع   "لنینیستی –"مارکسیست 

ضد امپريالیستی اش در رابطه با 
"غرب" کامال روشن بود.  سازمان 

مجاهدین خلق ایران هم با سابقه 
اعدام چند تن از مستشاران نظامی 

آمریکایی و حزب توده ، که اگر چه 

گی دلیل وابست قدرتی نداشت اما به
آشکارش به شوروی هنوز در آن زمان 

بود ، هر یک به کنار  مطرح می
ذاشته شدند.  اما در انتخاب بین گ

جبهه ملی و روحانیت ، جرج بال چنین 

تحلیل کرده بود که جبهه ملی با 
ائتالف با شاه و با سابقه شکست 

تاریخی اش اعتبار چندانی در نزد 
وحانیت با رمردم ندارد ، در حالی که 

داشتن مساجد و لشکری از آخوند ها 

تواند در جهت حفظ و کنترل  می
تاثیر عمیق تری بر توده های  عاوضا

 مردم داشته باشد. 
 

با سلب پشتیبانی از شاه و حمایت از دارو 
دسته خمینی ، حاال دیگر برژینسکی با 

سایروس ونس وزیر امور خارجه آمریکا هم 

ر حمایت آمریکا گنظر شده بود. از طرف دی
و دسته خمینی در راستای نظریه  از دار

 مایت امپریالیست ها از شاه به خمینیش حرخکنفرانس گوادلوپ ، چ
 

 

 

سیاست های توطئه آمیز توجه به توضیح پیام فدائی: با 

  دن" امپریالیست ها که در هر مقطع زمانی در "به کج راه بر
قابله  مسیر مبارزه دالورانه مردم ایران علیه ارتجاع داخلی و در م

با آن مبارزات و نهایتا جهت شکست آن ، از هیچ دسیسه ای  
 در بعضی از رسانه های نکرده و  نمی کنند ، این روز ها کوتاهی
یستی ، بیشرمانه از بازگشت مجدد سلطنت به عنوان امپریال

ی صحبت می شود ، همان طور المآلترناتیوی برای جمهوری اس
و دسته خمینی به عنوان  از دار 1357 – 1356که در سال های 

م دیدیم که آلترناتیو سلطه پهلوی صحبت می شد!  و عمال ه
او را از  گرفته و ثل موش مرده ، با دمش آمریکائی ها شاه را م

ایران بیرون بردند و به جای آن دار و دسته خمینی را بر مصدر 
اندند!  در افشای چنین توطئه هائی است که پیام  نش  قدرت

به درج مجدد مقاله "کنفرانس گوادلوپ ، چرخش  فدائی مبادرت
  2۰۰8شاه به خمینی" که در تاریخ مه  حمایت امپریالیست ها از

به چاپ رسیده  1۰8یام فدائی شماره در پ 1387برابر با خرداد 
 بود ، می کند. 
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کمربند "سیاسی برژینسکی به نام  
گرفت.  در این نظریه ،  بحران" هم قرار می

آمریکا با برقراری روابط نظامی با سه 
کشور اسالمی عربستان ، مصر ، پاکستان 

و همچنین ترکیه و با حمایت نظامی از 

ن و نیز اکشور های غنا ، سومالی و عم
های ارتشی خود در  نگهداری از پایگاه

،  راقیانوس هند و کشورهای مختلف دیگ
در صدد پدید آوردن جبهه ای اسالمی بر 

ضد شوروی از شمال شرقی آفریقا تا 
آسیای مرکزی و منطقه خاور میانه بود تا 

امکان صدور شورش های اسالمی به 

کشورهای مسلمان نشین اتحاد جماهیر 
 هم گردد!اشوروی فر

 
از اطرافیان خمینی ، اگر چه بین ابراهیم 

ریکائی، از میزدی به عنوان یک شهروند آ

ترین مقام  یک طرف با هنری پرشت، عالی
مسئول میز ایران در وزارت خارجه آمریکا و 

از طرف دیگر با ریچارد کاتم، مامور سازمان 
جاسوسی سیا دوستی دیرینه ای وجود 

ان امپریالیست داشت ولی سایر نمایندگ
ها از جمله آنتونی پارسونز سفیر 

اتوسکی یانگلستان در ایران ، مایکل پون

اینده وزیر امور ملی کشور فرانسه و نم
ژیسکار دستین ، لوول بروس لینجن کاردار 

سفارت آمریکا ، رمزی کالرک دادستان 
سابق کشور آمریکا ، هال ساندرز معاون 

نزدیک ،  وزیر خارجه آمریکا در امور خاور

والتر کاتلر کنسول سابق آمریکا در تبریز و  
سانی همچون کدیگران توانسته بودند با 

هشتی ، مهدی بازرگان ، محمد حسین ب
مرتضی مطهری ، محمود طالقانی ، 

عبدالکريم موسوی اردبیلی ، یدهللا 

سحابی ، عباس امیر انتظام ، صادق قطب 
زاده ، مصطفی چمران ، صادق طباطبائی ، 

هریار روحانی ، ابوالحسن بنی صدر و ش
بسیاری دیگر تماس برقرار کنند )*( و قول 

قرار ها و شرایط رضایت و حمایت خود را  و
از رژیم آینده خمینی به وی منعکس 

 سازند. 

 
چندین ماه پیش از تشکیل کنفرانس 

گوادلوپ ، با اوج گیری مبارزات گسترده 
جا به مردم علیه رژیم پهلوی، شاه به مانور 

جائی مهره های داخلی پرداخت. وی ابتدا 

( 19۷8اوت  ۲۷) 1۳5۷شهریور  5در روز 
و  جمشید آموزگار را از نخست وزیری عزل

رئیس مجلس سنا را  -جعفر شریف امامی 
به پست نخست وزیری انتصاب کرد.  به 

دنبال سقوط دولت شریف امامی در تاریخ 
( ، دولت 19۷8نوامبر  5) 1۳5۷آبان  14

نظامی ارتشبد غالمرضا ازهاری به قدرت 

رسید.  ازهاری در آخرین روز کنفرانس 
 1۳5۷دی ماه  16لوپ ، یعنی در روز دگوا

( با  استعفای خود راه را 19۷9انویه ژ 6)
برای انتخاب شاهپور بختیار به عنوان 

آخرین حربه شاه باز نمود.   سرانجام شاه 

( 19۷9ژانویه  16) 1۳5۷دی  ۲6منفور در 
به دستور اربابان امپریالیستی که 

رهنمودشان از طریق ویلیام سالیوان سفیر 
ن یکا در ایران و ژنرال رابرت هویزر معاورآم

نیروهای ناتو به او ابالغ شده بود مجبور به 

ترک ایران شد و به همراه اعضای خانواده 

خود به عنوان میهمان انور سادات رئیس 
کشور پرواز جمهور مصر به شهر آسوان آن 

 نمود.
 

با خروج شاه و در ادامه حفظ منافع 

اران وابسته در دها و سرمایه  امپریالیست
خمینی به ایران ایران، صحنه برای ورود 

آماده شد.  سردمداران رژیم آینده با 
"مقدس" اعالم کردن مالکیت خصوصی در 

اسالم و "پاک بودن" سرمایه البته بعد از 
ال امپریالیست ها دادن "سهم امام!" ، خی

را از چگونگی نظام اقتصادی در حکومت 

کرده بودند و با  تقریب الوقوع اسالمی راح
نگرانی و تشویش  قول تداوم صدور نفت ،

آن ها را از ایجاد خلل در بازار های جهانی 
که  تر از همه این  آرامش بخشیدند.  و مهم

با قول اسالمی قلمداد کردن ارتش 

اصلی ترين عامل سلطه امپريالیستی، این 
امپريالیسم را از گزنه انقالب مصون نگه 

ر شرايطی بود که دداشتند. اين همه 
رات خود با امپریالیست ها در مذاک

نمایندگان خمینی به بیشتر "ضد 
کمونیست" بودن خمینی در مقایسه با 

 شاه ایمان آورده بودند. 

 
و دسته اش  خمینی که به همراه دار

 13نسه رفته بود از از عراق به فرا
 1978اکتبر  4) 1357بهمن  12مهر تا 

ای به نام کدهه( در د1979فوریه  1تا 

پاريس لوشاتو" در جنوب "نوفل 
اقامت گزید.  در مدت این چهار ماه ، 

امپریالیست ها توانستند به کمک 
بنگاه های خبر پراکنی "بی بی سی" 

، "لوموند" ، "فیگارو" ، "اشپیگل" ، "ا 

سی" ، "سی بی اس" و "ان بی بی 
سی"  از خمینی یک "امام" بسازند و 

نبش برسانند تا ورود جاو را به رهبری 
سال تبعید به یک  14ز او به ایران بعد ا

"حادثه تاریخی" مبدل شود!  دو هفته 
پس از خروج شاه از ایران ، بعد از آن 

که امپریالیست ها سران ارتش را به 

عد ساخته "بیعت" با خمینی متقا
بودند با نشان دادن چراغ سبز ، 

 1) 1357بهمن  12خمینی در روز 
( با هواپیمای اختصاصی 1979فوریه 

نس" به ایران وارد و به شرکت "ایرفرا

مدرسه علوی رفت.  چهار روز بعد هم 
فوریه  5) 1357بهمن  16یعنی در روز 

( وی مهدی بازرگان را به عنوان 1979
"انقالب" نخست وزیر دولت موقت 

تعیین نمود.  بازرگان هم در راستای 
خواباندن شور انقالبی توده ها ، 

قتی مردم فریاد میزدند "بعد از شاه و

وبت آمریکاست!" اعالم داشت که ، ن
"انقالب" تمام شده!  و از بازاریان 

"شریف" تقاضا نمود که هر چه زودتر 
کرکره های مغازه های خود را باال 

صاد )سرمایه کشیده و بساط اقت

 داری( جامعه را به راه بیندازند!
 

ه های از مجا همه چیز بر طبق برنا تا این 
و  و دارپیش ریخته شده امپریالیست ها 

دسته خمینی پیش رفته بود.  اما چند 

حادثه خارج از "سناریوی از پیش نوشته 

شده" به وقوع پیوستند.  اول این که به 
 10) 1۳5۷ بهمن  ۲1ابتکار توده ها در روز 

( پادگان ها و شهربانی ها 19۷9فوریه 
لیرغم عمورد هجوم مردم قرار گرفتند و 

ر جهاد گالیه خمینی از مردم که "من دستو

نداده ام!" ، آن ها خود را مسلح کردند.  
اما چون سازمان چریکهای فدایی خلق 

ایران ، تنها ارگانی که میتوانست با رهبری 
رزه ضد انقالبی خود و با بسط مبا

امپريالیستی به قطع سلطه امپریالیسم در 
طلبان خائن  ایران نایل آید ، با نفوذ فرصت

بود ، این  در رهبری آن به کج راه رفته

فرصت بی نظیر تاریخی از بین رفت و دولت  
بازرگان موفق شد که توده های مسلح 

مردم را خلع سالح کرده و قیام شکوهمند 
 بهمن را به شکست برساند. 

 

ماه بعد ، پس از ورود  9حادثه دوم ، حدود 
مهر  ۳0 زشاه به آمریکا اتفاق افتاد.  در رو

نوان یک ( شاه به ع19۷9اکتبر  ۲۲) 1۳58
"بیمار" برای معالجه سرطان خون وارد 

نیویورک شد. این مسئله به خودی خود در 
آن زمان اعتراضی را بر نیانگیخت.  ده روز 

نوامبر  1) 1۳58ن آبا 10بعد یعنی در تاریخ 

( برژینسکی مشاور امنیتی کارتر به 19۷9
ر آن جا با بازرگان ، دالجزایر پرواز کرد و 

روز بعد ،  ۳قات نمود.  یزدی و چمران مال
عده ای از رقبای سیاسی بازرگان و از 

جمله محمد موسوی خوئینی ها از این دو 

واقعه استفاده کرده و با تایید خمینی و 
رکاران رژیم جمهوری دیگر دست اند

اسالمی در جهت خاموش کردن مبارزات 
ستی مردم ایران ، یدموکراتیک و ضد امپریال

نوامبر  4)برابر با  1۳58آبان  1۳در روز 

( طرح اشغال سفارت آمريکا را به 19۷9
اجرا گذاشتند که منجر به گروگان گیری 

 روز شد. 444کارمندان سفارت برای مدت 
میل سیاسی شان بعد ها هم بسته به 

اسناد و مدارکی از داخل سفارت آمریکا 
ردند.  در کعلیه رقبای سیاسی خود رو 

ت هم همان روز های اول تسخیر سفار

بازرگان و اعضای کابینه اش به عنوان 
 "اعتراض" از حکومت استعفا نمودند.

 
ماه بعد ، جیمی کارتر در جهت  6حدود 

 1۳59اردیبهشت  5رهائی گروگان ها در 

( با فرستادن نیروهای 1980آوریل  ۲5)
کماندو آمریکائی به بیابان های طبس ، 

م به یک یورش غافل گیر کننده شبانه ااقد
کرد که به ادعای گزارشات رسمی به دلیل 

وقوع طوفان شن، برخوردی بین هلیکوپتر 
آمريکائی با هواپیما های نظامی های 

خودشان رخ داد که منجر به سوختن 

سربازان آمریکائی و ناتمام  هشت تن از
گذاشته شدن ماموریت رهائی گروگان ها  

 شد. 
 

سال میگذرد.   ۲8آن وقایع نزدیک به  زحاال ا

در طی این مدت رژیم جمهوری اسالمی 
در خدمت به حفظ منافع اربابان 

ز فرانسه ، آلمان ، ایتالیا ، امپریالیستیش ا
 انگلستان ، آمریکا و ژاپن گرفته تا روسیه و 

چین از هیچ خوش خدمتی ای کوتاهی 

نکرده است.  به طور کلی جمهوری 
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ت به امپریالیست ها از ماسالمی در خد
بدو پیدایش تا کنون با اعطای قرارداد های 

استخراج نفت و گاز و سایر منابع زیرزمینی 
ن ها ، با اجرای تاکیدات کشور به آ

"صندوق بین المللی پول" و "بانک جهانی" 

صوصی سازی کارخانجات و در جهت خ
وضع قوانین یکطرفه در حمایت از بورژوازی 

یه داری جهانی و باز  اوابسته به سرم
گذاشتن دست آن ها در هرچه بیشتر 

کشیدن شیره جان کارگران و زحمتکشان ، 
با شکنجه و  با کشتار خلق های ایران ،

اعدام بهترین زنان و مردان آزادیخواه و 

ردن هر صدای کمونیست ، و با خفه ک
اعتراض آمیزی در جامعه بر سر قول و قرار  

باقی مانده  اهای خود با امپریالیست ه
است و در نتیجه از حمایت آن ها برخوردار 

است. این را هم باید اضافه کرد که آمریکا، 

از مناطق ديگر  همواره همچون بسیاری

جهان ، خواهان بردن سهم هر چه 
می باشد که بیشتری از حاصل غارت ايران 

خود این مسئله باعث تنش بین 
 رامپریالیست ها شده است. فشار آمریکا ب

جمهوری اسالمی بر سر مسئله "انرژی 

اتمی" هم تنها از این منظر مفهوم پیدا 
 کند. می

 
 اما درس تاریخی ای که از کنفرانس

شود این است که اوال  گوادلوپ گرفته می
همه رجز خوانی ها و تبلیغات ضد 

پريالیستی و ضد آمریکائی سردمداران ام

جمهوری اسالمی دروغی بیش نیست و 
ی واقعی خلق های ایران از زیر ئثانیا رها

سلطه شوم ارتجاع و امپریالیسم ، نه در 
پشت میز ها و با زد و بند ها و توافقات 

بلکه با قطع واقعی سلطه  محرمانه

  .امپریالیسم در ایران حاصل می شود

رايط کنونی با از ریشه بر امری که در ش
کنده شدن رژیم ارتجاعی جمهوری 

اقتصادی سرمایه  طاسالمی و نابودی رواب
داری وابسته که بر پایه استثمار انسان از 

انسان استوار شده است عملی می گردد 

و تنها در بستر یک و انجام این امر تنها 
مبارزه مسلحانه توده ای و طوالنی مدت با 

رگر و شرکت سایر اقشار رهبری طبقه کا
زحمتکش جامعه همچون دانشجویان، 

علمان، پرستاران منویسنده گان روشنفکر ، 
 ، و... امکان پذیر خواهد شد.

 محسن نوربخش

 ۲008ژوئن  1۲  - 1۳8۷خرداد  ۲۳
سالمی و )*(  دکتر یزدی ، انقالب ا

 نشست گوادلوپ 
keiran.com/maghalhttp://www.pezhva

256.html-eh 
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 بار که بوده فقاییر از یکی پیما ارض حمید شیراز، زندان در

 اش دوش بر آباد عادل زندان در مبارزاتی یمش خط این  از دفاع
 جدید ناوی به شیراز از که این  تا ندیدم را حمید دیگر بود. افتاده

 اوایل و ۵۵ سال اواخر دود)ح شد منتقل پائین( طبقه ۲ )بند
 رفقا نظرات برسر اختالفات اوین  زندان در زمان آن در (.۵6 سال

 گرفته البا فدایی رفقای بین ، جزنی بیژن و احمدزاده مسعود

 حمید بود. شده روشن  کامال ها کشی خط معروف قول به و بود
  کرد. می پشتیبانی احمدزاده رفیق نظرات از همچنان البته هم

 
 بزرگی انقالب هب توجه با که بود 57 سال عید در وینا در

 تغییر هم زندان  فضای بود دادن  رخ حال در جامعه در که
 برگزاری بر مسعود رفیق گاهدید ان طرفدار و بود کرده

 یبرگزار خواستار و داشته اصرار سال آن  عید سیاسی

 نداشتند. توافق زندانیان  اکثریت ر،نظ این با اما بودند. آن
 بند های اتاق از یکی در را خودمان مراسم ما حال این با

 یک هست یادم که جائی تا مراسم این در کردیم. برگزار
 به بعد و ندشد دهخوان بیانقال یشعرها و سیاسی متن

 فدائی چریکهای به متعلق سرودهای جمعی دسته طور

 نکته یک خواندیم. را دیگر انقالبی سرودهای و لقخ
 آن در که مجاهدین که است آن  رابطه این در ذکر قابل

 از شدند، می شناخته مترقی نیروی یک عنوان  به مان ز
 دیگری عده و ها آن سکونت محل که دو بند باالی طبقه

 در شرکت برای را هیئتی بود، مذهبی زندانیان زا

  رستادند.ف ما، عید سیاسی مراسم
 

 ندانیانز میان در گوناگون های بندی طیف به توجه با
 آن در هدینمجا برخورد این مقطع، آن  در کمونیست

 در زیادی صدای و سر که بود ما تأئید معنی به زمان 
 موفقیت گان هم که شد باعث ضمن در و کرد پا به زندان 

 به توجه با ببینند. سیاسی عید مراسم برگزاری در را ما

 سیاسی عید مراسم برگزاری عدم یا و یبرگزار که نای
 در ما و بود آورده وجود به زندانیان میان  در را هائی بحث

 باره در حمید با بودیم کرده کسب موفقیت مورد این
 و بود زده دامن که هایی بحث و مراسم این حواشی

 حمید که کردیم می صحبت مجاهدین گیری موضع

 نمی فراموش هرگز که فتگ من به ای جمله و برگشت
   کنم.

 

 

 

 همه بتدریج بگیریم، موضع درست ی"وقت گفت: او
 آیند". می مان  کمک به پارامترها

  
 آخرین عنوان به زندانیان از دیگر تعدادی و حمید و من  وقتی

 با که ایران مبارز های توده همت به سیاسی ندانیانز از هدست

 زندان از 1۳۵۷ دیماه ۳0 در بود انزمهم تقریبا شاه رژیم سقوط
 چریکهای لنیع سازمان با بهمن، مقیا از پس  و شدیم آزاد

 نگهدار فرخ که یمشد متوجه و گشتیم مواجه ایران خلق فدائی
 شناختی با یدحم ند.ا گرفته قرار آن رأس در هایش  همپالگی و

 انندز در او نزدیکان دیگر و پور فتاح ماشاهلل ، نگهدار فرخ از که

 ت.نیس سازمان آن در او جای که دریافت آغاز انهم از داشت
 ۳0 تا دوره این  در شد. ماندگار همانجا در و ترف الهیجان به او

 و دیدیم می را همدیگر ، آمد می تهران به  که گهگاه او خرداد،
 پیش اسالمی جمهوری استقرار با که احوالی و اوضاع مورد در

 از پس  حمید ردیم.ک می بحث ها دداروی محتمل سیر و بود آمده
 مثابه به اما نکرد رکا تشکیالتی هیچ با که این  با زندان از آزادی

 اسالمی جمهوری اب را خودش مخالفت شریف انسان یک

 حدی هر جهت ها آن های فشار به هرگز و نمود حفظ همواره
 او خویش، های پپرنسی حفظ و رفتار این  با نداد. تن  همکاری از

 داد نشان و کرد تف رژیمش( و )خمینی پیر" جادوگر یشر "به
 از باید و است گرامی دیخواهآزا نیروهای نزد در یادش که

 ایران ستمدیدگان و کارگر طبقه به جوانی دوره در خدماتش 

  شود. تجلیل
 

 1398 دی 3۰
د از نوشتن این مطلب مطلع شدم که حمید در بع)*( 

جسدش در کرده و ت بیمارستان دکتر پیروز الهیجان فو
 بود.آبان نگهداشته شده  ۲۲سردخانه بیمارستان 

 
 

 

 

 

 ! زاد باید گرددآزندانی سیاسی 
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ی توده های "هیچ انسان آگاه و مدافع جدّ 
ستم نمی تواند این اقدامات نظامی  تحت

طرف )آمریکا و ایران( را  از سوی هر دو 
بی جاری در البدون تکیه بر شرایط انق

به درستی ) عراق )همین طور در ایران

تحلیل نماید و ببیند که این اقدامات چه 
می توانند در جهت انحراف مسیر نقشی 

مبارزاتی مردم عراق ایفاء نمایند و کدام 
را به نفع کدام نیروها در سطح  تتاثیرا

جنبش انقالبی مردم ایران و منطقه و بر 
متن اعالمیه از " ).عراق بر جای می گذارند

" پیرامون ترور چریکهای فدایی خلق ایران

یک تروریست تبهکار، توسط سر دستٔە 
 ریستهای بین المللی"(ترو

 
 دلیل به اسالمی جمهوری که شرایطی در

 سرکوبی - ماه بانآ قیام خونین  سرکوب

  آن  جریان در رسمی، آمار یک براساس که
 توسط روز پنج فقط طی نفر 1500 حداقل

 قتل به رژیم انتظامی های نیرو و پاسداران
 ده از بیش  و مجروح رفن هزار چند و رسیده

 اکثریت طرف از - شدند ردستگی نفر هزار
 ترور داشت، قرار فشار تحت جامعه آحاد

 توسط سلیمانی قاسم جنایتکار پاسدار

 نفع به را عاوضا حدی تا ها آمریکایی
  داد. تغییر اسالمی جمهوری

 
 هوشیار های انسان از بسیاری امروز

 سلیمانی قاسم قتل که کنند می مطرح

 رژیم برای موهبتی"" آمریکا، توسط
 که بینند می ها آن بود. اسالمی وریجمه

 بستن  گلوله به با رژیم این  که شرایطی در
 گرانی علیه کننده تظاهر و معترض ره

 و گرسنه های توده فجیع کشتار و بنزین 

 و شدید مخالفت با رسیده لب به جان
 سراسر مردم طرف از ای گسترده بسیار

 حتی را خود مشروعیت و بود مواجه ایران
 از نیز هایش  خودی از خشیب میان در

 قتل این  کردن علم با امروز بود، داده دست
 و دست و عزاداری گسترده طبسا چیدن و

 و چماق زور )به خیابان در جمعیتی کردن پا

 با البته و اش وحشیانه دیکتاتوری قدرت با
 کوشد می دیگر(، شده شناخته ترفندهای

 و مردمی پایگاه عمومی، افکار فریب با
 خون به آلوده سراپا پیکر برای تیمشروعی

 ظاهرا که بینند می نماید. تهیه ننگینش  و

 پس تبلیغات و فروش وطن  سلیمانی خون
 باعث که گشت موهبتی نظام برای آن، از

 مخالف ظاهرا های خودی آن همۀ تا شد
 نابودی برای ها توده قیام غرش از موقتا که

 اههمر به بودند، افتاده لرزه به نظام و رژیم
 و خور روز نرخ به نان های ِسلِبریتی

 نگرس از قوا تمام با نظام، دیروزی "منتقد"

 در سر ارتجاع جبهۀ یعنی خویش  شایستۀ
  بیاورند.

 
 با دشمنی مدعی که آمریکا ریالیسمپام آیا

 به اصطالح به است، اسالمی جمهوری

 چنین نشده حساب و اتفاقی طور
  نمود؟ فراهم رژیم این برای را موهبتی""

 طرح هنگام به آمریکا های استراتژیست آیا
 مجری مردک آن ترور به تصمیم و ریزی

 جمهوری مرزی برون های سیاست

 های سیاست خدمت در البته و - اسالمی
 آب به گدار بی - آمریکا امپریالیسم خود

 برای آن از ایران" "رژیم استفاده اصالً  و زده
  ند؟کرد نمی هم بینی پیش  را خود تقویت

 هم دیگری واالتئس زمینه این  در لبتها
 که این  به توجه با مثالً   هستند. مطرح

 نیروهای حمله تالفی در ظاهراً  آمریکا

 سفارت به اسالمی جمهوری به وابسته
 سلیمانی قاسم کشتن  به بغداد، در آمریکا

 می پرسیده ،نمود اقدام همراهانش  و
 از حتی آمریکائی مقامات چطور که شود

 به سردار اصطالح به آن ورود تساع و روز

 شد( کشته وی که )محلی بغداد فرودگاه
 طور به که شرایطی در ولی بودند مطلع

 به )نه آمریکا" "ال رسای شعارهای روزمره
 را عراق سلطه تحت های توده ی آمریکا(

 مختلف شهرهای تا گرفته تحریر میدان از
 مزدوران حمله آمادگی شنیدند، می

 را سفارتشان به سالمیا جمهوری

 گرفت صورت کار این  که موقعی و نداشتند
 این به گویا و بودند؛ مطلع ریغ آن از ظاهراً  ،

 محل به راحت خیلی مهاجمین  خاطر
 که شد معلوم و شدند وارد سفارت

 حمله آن برای معروف سبز" "منطقه

  نبود!! میلیتاریزه خاص کنندگان
 

  و  آگاه های انسان همه برای واقعیات این 
 نقشه و سازی سناریو بیانگر ، هشیار

 نزحمتکشا و کارگران دشمنان آگاهانه

 ، بگذاریم کنار را مغرضین  اگر و ماست؛
 ایده توهمات به آلوده و  خرد بی افراد تنها

 را واقعیات این  همه است ممکن  آلیستی
 ریزی طرح قبل از برنامه از خارج و اتفاقی

 .آورند حساب به شده
 

 آیا اند: چنین  مطرح واقعی های الوئس اما

  ترور، این  ماجرای از بعد که است اتفاقی
 – امپریالیستی های رسانه  هم ،زوامر

 و خبر انتشار از حتی که ها همان
 توده قهرمانانه قیام با رابطه در گزارشی

 یعنی ماه آبان در ما متکش حز و کارگر های

 در  و کردند احتراز پیش، هفته چند درست
 میان در ایران جامعه سراسر که ائیهروز

 رژیم این  و سوخت می دود و آتش  و خون
 تن  پانصد و هزار قصابی مشغول ،وابسته

 اعتنائی بی با بود، نوجوانان و جوانان از
 گذشت، می ایران در چه آن از کامل

 و جهانیان برای را ایران جامعه و گذشتند

 از سرشار و ثبات با عمومی، افکار برای
 مردک آن ترور از پس - دادند جلوه ش مآرا

 قاسم "سردار برای صدا یک رژیم، مهره
 در طویلی و عریض های برنامه ی"نسلیما

 و داده ترتیب خود مجالت و تلویزیون و رادیو

 مربوطه تبلیغات و رژیم عزاداری های صحنه
 سر در و گذاشته نمایش  به مکرر طور به را

 اتفاقی آیا  ؟اند داده قرار خود تبلیغات تیتر
 توده گویا که کنند می تکرار مرتب که است

 داوطلبانه( ها آن مزع به البته )و میلیونی

 آن عزاداری مراسم در ایران مردم از
 - فروش وطن  سردار واقع در - "سردار"

 این که نیست واضح آیا  اند؟ کرده شرکت
 هر با امپریالیستی دنیای تبلیغات

 دلیل هر اب و بدهند آن به که پوششی
 در تماماً  کنند، توجیه را آن که ای فریبکارانه

 بر حاکم کتاتوریید تبلیغات با هماهنگی

 جلوه مشروع به کمک و تقویت جهت ایران
 اسالمی جمهوری منفور شدیداً  رژیم دادن

 دارد؟ قرار جامعه، آحاد اکثریت میان در
 

 خونین کشتارهای از پس  که اینان

 قدرت ابتدای در صحرا من کرتُ  و ردستانکُ 
 و ایران جنگ اسالمی، جمهوری رژیم گیری

 بر عالوه جنگ این و دادند سازمان را عراق
 ها امپریالیست به که سودهائی همه

 اسالمی جمهوری برای نعمتی رساند،
 نمود، فراهم حیاتش  تداوم و بقا جهت

 با رژیم این  که شرایطی در نیز وناکن

 و شده روبرو گرسنگان کننده نابود شورش
 این به گرفته، قرار خطر در موجودیتش 

 رو ش یپ در که دیگری ترفندهای با و صورت
 می ایران خلقی ضد رژیم کمک به ، دارند

 است مقدور که جا آن تا بتوانند تا شتابند

 سقوط از را خود منافع گزار خدمت رژیم این 
 دهند. نجات

 
 جمهوری مزدور گردانندگان هم را، این اما،

 آن امپریالیست پشتیبانان هم، و اسالمی

 به که فجایعی از ایران مردم که بدانند ها
 تمام طی در اسالمی مهوریج دست

 جنگ از شده، آفریده حاکمیتش  دوران
 های کشتار تا گرفته عراق و ایران ارتجاعی

 های سرکوب ههم از خالصه و 60 دهه
 ستمدیده ودهت کل و دانشجویان کارگران،

 فریبکاری و ها توطئه و اه نیرنگ و ایران

 داشتن نگاه سلطه تحت جهت که هائی
 کار به ذشتهگ سال چهل طی در شان

 سر از هائی آزمون آموخته، ها تجربه رفته،
 و اند گرفته فرا هائی درس و گذرانده

 به درقا راحتی به دیگر فقط نه دشمنان

 بود نخواهند شان خلقی ضد مقاصد اجرای
 خشم که ببینند و دباشن منتظر باید بلکه ،

این  بیاورد. روزگارشان به ها چه خلق
قیام آبان بعدی که در  واقعیت را نه صرفاً در

راه است بلکه در حرکت های سازمان 
یافته کارگران و روشنفکران پیشرو جامعه 

دیر البی خود، با اعمال انقخواهیم دید که 

یعنی طبقه کارگر  آن غول در بند یا زود
من اصلی جهان سرمایه دشایران، این 

داری را متشکل و آماده رهبری جنبش 
 .دوخواهند نمانقالبی خلق 

 2۰2۰ژانویه  7 - 1398دی 17

 اشرف دهقانی 

 اسالمی!اب برای جمهوری موهبت ترور یک قص
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با پرسشگر کانال بذرهای ماندگار:
به شنوندگان کانال  درودهای گرم

بذرهای ماندگار ، کانال تلگرامی 
با توجه به  چریکهای فدایی خلق ایران 

ز تظاهرات بحث هایی که اخیرا بعد ا

روز دانشجو در ایران حول مقوله 
 ایجاد شد و بعضی ها "نئولیبرالیسم"

گاهانه سعی میکنند این مقوله را آ
امری بی ربط به جامعه ایران نشان 

دهند، کانال بذرهای ماندگار بر آن شد 
که از رفیق سارا نیکو بخواهد توضیح 

منطبق با واقعیت  و تعریف درست و

الیسم را با شنوندگان مقوله نئولیبر  از
رفیق . عزیز این کانال در میان بگذارد

ممنون از این که  و سارا درود بر شما
 .دعوت ما را قبول کردید

 

با درود متقابل به شنوندگان  سارا نیکو:
این روزها بعد از  کانال بذرهای ماندگار

به   نِئولیبرالیسماینکه شعار سرنگونی 
در پاریس شکل ترجمه شعار جلیقه زردها 

آذر از طرف دانشجویان مبارز  16در روز 
ده به ش دانشگاه تهران در بنری نوشته

نمایش در آمد، بحث در مورد آن هم به 

شکل وسیعی در گرفت. برای این که بشه 
نتیجه گیری الزم را از درستی یا نادرستی 

نجام بدیم، الزمه که استفاده از این شعار ا
لیبرالیسم اول درکی از ماهیت خود نئو

در کل می دانیم که . داشته باشیم

 هسالهاست که نظام سرمایه داری که ب
مرحله امپریالیسم رسیده به طور ادامه دار 

با بحران روبرو هست . این مسئله برای 
متفکرین و اطاق های فکر ی سرمایه 

رو ایجاد  ضرورت پیدا کردن راه کار هایی

تخاذ کرده که بتوانند به طرق مختلف و با ا
سیاست های متفاوت امکان رشد و ادامه 

رند. ایزندگی را برای سرمایه داری بوجود ب
البته از آنجا که نظام سرمایه داری دیگر 

جلوی تکامل و رشد نیروهای مولده و کل 
جامعه بشری را گرفته و روز بروز هم  

شتر جامعه را بخاطر کسب سود هر چه بی

ه به عقب میبره، سیاست های اتخاذ شد
در هر دوره ای برای مقابله با بحران 

ر اکسرمایه داری عمال نشان داده اند که ، 
آمدی طوالنی مدت ندارند. در واقع، این 

سیاست ها ممکن هستند بطور موقتی 

چسبی بر زخم های وارده باشند ولی در 
 . هزیر اون، عفونتی هست که رشد میکن

 
قبل از اینکه در مورد نئولیبرالیسم صحبت 

نیم شاید خوب باشد که از سیاست ک

ماقبل آن که به نام سیاست اقتصاد کینزی 
ست و بسیاری معتقد هستند ه معروف

که نئولیبرالیسم در مقابل شکست 
کینزیانیسم بوجود امد یک توضیح کوتاهی 

اقتصاد کینزی توسط جان مینارد کینز م. بد
مثابه آلترناتیو بورژوازی برای مقابله با به 

طرح شد.  19۳0صادی در سالهای رکود اقت

این راه حل، خواستار دخالت هر چه بیشتر 
نظیم و کنترل اقتصاد است. در ت دولت در

ضمن علت بحران و رکود اقتصادی را نتیجه 
کاهش تقاضا برای کاال می بیند، و می 

 گند هر چی مصرف کننده کمتر میشه ،

سرمایه های بیشتری از دور میرند بیرون و 
بیکاری زیاد تر میشه در نتیجه  در نتیجه

و صرفه جویی بیشتر میشه   مصرف کمتر
میشه و این سیکلی هست  رتو رکود بد

که دور میزنه و باعث عمیقتر شدن رکود 
میشه.آز انجا که برای کینز ریشه بحران در 

ه که و نه در تولید ، معتقد  مصرف خوابیده

برای شکستن این شرایط برای باال آوردن 
اضا ، باید با باال بردن سطح سطح تق

دستمزدها ، راه انداختن پروژه های زیر 
جاده سازی و ترمیم بناهای  لساختی مث

قدیمی و ایجاد مشاغل و بیشتر کردن 

امکانات رفاهی اعتماد مصرف کننده گان را 
دت در درجه اول باال برد. این سیاست در م

زمانی به شکل کوتاه مدت در سالهای 
ان قرار داد جدید یا "نیو تحت عنو 19۳0

دیل" تقاضا را برای مصالح ساختمانی زیاد 

رشد اقتصادی شد. با این حال  ثکرد و باع
نهایت در مهار کردن رکود   کینزیانیسم در

اقتصادی شکست خورد و فقط از طریق 
دخالت دولت که ضررهای اقتصادی شرکت 

ای بزرگ را با کمک های مالی دولتی ه
ور موقتی رکود را جبران میکرد، بط

کاهشش داد. با شکست کینزیانیسم، 

مایه داری رسبرای مهار بحران در سیستم 
جهانی، به طور عمده سیاست 

در دوره اول رشد  .نئولیبرلیسم مطرح شد
سرمایه داری در قرن نوزدهم ، برعکس 

اقتصادی آدم کینزیانیسم، ، از لیبرالیسم 

اسمیت پیروی شده بود. آدم اسمیت به 
امالت آزادانه بازار اعتقاد داشت و معتقد مع

باید  طقبود که دولت در ارتباط با اقتصاد ف
نقش نظارت داشته باشد. نئولیبرالیسم 

درست در ارتباط با لیبرالیسم آدام اسمیت 

یا   مطرح شده و البته خیلی ها نئو را با نیو
ریف میکنند. در حالیکه منظور از همون نو تع

لیبرالیسم می باشد و نئولیبرالیسم شبه 
 .نه لیبرالیسم نو

 
در  9۳01نئو لیبرالیسم اگر چه از سالهای 

همان زمان های بحران های دوره ای 

سرمایه داری توسط اقتصاددانان اتریشی 
طرح شد اما در مقابل اقتصاد کینزیانیسم 

زیاد مورد توجه قرار نگرفت تا این که بعد از 
سم در آشکار شدن عدم کارائی کینزیانی

 ۷0مهار بحران سرمایه داری در دهه 

اقتصاد دان   میلتون فریدمن   توسط
نیست در دانشگاه شیکاگو باز طرح وصهی

این بار طرفدار یافت و پا گرفت. تا  شد و
این که در دوره ریگان و تاچر به عنوان 

سیاست جدید جهان سرمایه داری در 
دستور کار قرار گرفت . سیاست 

ای مقابله با بحران نئولیبرالیسم بر

گریبانگیر سرمایه داری و مقابله با کاهش 
ه سرمایه را باید کست نرخ سود معتقد

تا در سطح جهان هر جا   کامال آزاد بگذارند
که میتونه و هر چقدر که می خواهد نیروی 

ارزان کار رو استفاده کنه حتی به قیمت 

بیکار شدن نیروی کار در کشورهای 
سم از آنجا که بحران رکود متروپل. نئولیبرالی

دولت در   اقتصادی را نتیجه دخالت های
معتقد است که برای  دبیناقتصاد می 

  ایه در سطح جهانی،کنترل انباشت سرم

بازار برای ترمیم خودش نیاز به کم شدن 
و تشدید   نقش دولت در اقتصاد ، آزاد بودن

رقابت آزاد دارد. اما، بازار آزاد در بطن 
رضی دارد که یکی از آنها خودش ، عوا

مقررات زدائی می باشد که منظور از آن به 
بین بردن مقررات حاکم  زی اطور اساس

ر و کارگر و کال تغییر قوانین بین سرمایه دا

کار به نفع سرمایه دار و به ضرر کارگر می 
باشد. این سیاست در ایران از دوره 

ریاست جمهوری رفسنجانی به کار گرفته 
دریج به ایجاد تغییراتی در قانون شد و به ت

کار انجامید. همانطور که امروز در ایران 

یم فسخ قراردادهای دائم، گسترش دشاه
ادهای موقت، سفید امضاء در محیط قرارد

های کار شرایط واقعا بردگی مدرن را بر 
این ها از ثمرات کارگران ما تحمیل کرده،

همین مقررات زدائی سیاست های 
م می باشد. ضررهای دیگر نئولیبرالیس

نئولیبرالیسم که باز مردم ما در جامعه 

به می کنند هر چه بیشتر رتج ایران آن را
ریاضت اقتصادی بیشتر،  خصوصی سازی ،

و هر چه بزرگتر شدن شرکت های تجاری، 
 .می باشد

 

حاال قبل از ادامه بحث اجازه بدید به نطرات 
دیگری که در این زمینه وجود دارد خیلی 

خالصه اشاره بکنم. برخی مطرح می کنند 
 اریکه گویا سرمایه داری ایران، سرمایه د

 فاسد و دزدساالر است و در این سرمایه

داری، مردم علیه نئولیبرالیسم مبارزه نمی 

 "سمی برالیمفهوم نئول"
  ماندگار یاز طرف کانال تلگرام بذرها کو،یسارا ن قیا رفب ییگووگفت

 

 

 

رسرمایه دا   کارگر  
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کنند. این قبیل افراد و جریانات سیاسی 
گویا فریاد رسای کارگران هفت تپه، فوالد 

ران مبنی بر اهواز، هپکو و دیگر کارگران ای
پایان دادن به خصوصی سازی و دولتی 

اد معلمان یفر کردن کارخانه شان و یا مثال

ش و کشور علیه خصوصی سازی آموز
 . پرورش را نشنیده اند

 
اتفاقاً اینها کسانی هستند که وقتی می 

دیدند که چریکهای فدائی خلق بر ویژگی  
سرمایه داری در ایران که سرمایه داری 

تأکید می کنند و می گویند  وابسته هست

که دیکتاتوری ذاتی این سرمایه داریه، این 
سرمایه   نفی کرده و می گفتند، ات رواقعی

سرمایه داری هست فرقی نمیکند  داری،
در کجای دنیا باشد. اما حاال که به شعار 

دانشجویان ایراد می گیرند، سرمایه داری 

 ایران را از سرمایه داری جهانی جدا کرده و
اونو سرمایه داری فاسد و دزدساالر و 

جنایتکار می نامند که گویا از سیاست 
 .یبرالیسم پیروی نمی کندلنئو

یسه سطحی تاثیرات برخی با مقا
سیاست های اقتصادی صندوق بین 

المللی پول و بانک جهانی در کشورهای 

متروپل با کشورهای تحت سلطه، 
 .نئولیبرالیسم را در ایران نفی می کنند

 
اما، نئولیبرالیسم همانطور که توضیح داده 

ی ابر شد سیاستی از عملکرد امپریالیسم

جلوگیری از رشد بحران های سرمایه 
ست و مسلماً شیوه پیاده کردن این ه

سیاست در کشورهای تحت سلطه ای 
نظیر ایران با کشورهای متروپل نظیر 

فرانسه متفاوت خواهد بود. در این شکی 

رکر در سراسر جهان نیست که طبقه کا
درد مشترکشان استثمار و بهره کشی و 

کومت حسط سرکوب مبارزاتشان تو
شرایط سرمایه داران می باشد. ولی بین 

کارگران در ایران و فرانسه فرسنگ ها 
فاصله هست. کارگران در فرانسه وقتی 

اعتراض میکنند در   برای گرفتن حقشان

مالء عام به تخت شالق بسته نمیشوند ، 
برای سخن گفتن از حقشان مثل کارگران 

در ایران به زندان و شکنجه کشیده 
، در کجای کشورهای متروپل  وندنمیش

تواندحقوق کارکران را چندین کارفرما می

ماه پرداخت نکند ؟ شرایط سخت و بی 
حقوقی و استثمار وحشیانه کارگران ایران 

در زیر حاکمیت سرمایه داری وابسته ایران 
ف و سرکوب ددمنشانه کارگران از  از یک طر

طرف دیگر وجه تمایزی بین کارگران ایران با 
ران کشورهای متروپل ایجاد می کنه. گکار

انی که ادعا میکنند سرمایه داری ، کس

سرمایه داری هست فرقی نمیکند در 
کجای دنیا باشد درکی از مکانیزم ماهیت 

سرمایه داری وابسته ایران ندارند و متوجه 
د که درجوامع سرمایه داری وابسته نیستن

ترین وظیفه مثل ایران، از آنجا که مهم

حفظ منافع امپریالیسم هست  ومتحک
کمیت دیکتاتوری عریان می تنهاشکل حا

 .باشد
 

در اینجا به رفقای درون جنبش چپ هم یاد 

آوری کنم که فریب ریش و عمامه و عبا را 

نخورند. تک تک سلول های رژیم جمهوری 
می علیرغم همه تضادهای درونی آن اسال

وابسته به سرمایه جهانی امپریالیستی و 
است های کالن بانک جهانی یع ستاب

المللی پول هست. آنها باید وصندوق بین 

به سیاست های اعمال شده توسط 
جمهوری اسالمی در طی چهل سال اخیر 

نگاه کنند تا ببینند که این رژیم تا چه حد 
ای این دو نهاد برای اجرای سیاست ه

امپریالیستی که نئولیبرالیسم راهنمای 
ردگی کامل پر سجرکتشان می باشد با س

سیاست ها  عمل کرده و برای اجرای این 

چه شرایط وحشتناکی را بر طبقه کارگر و 
 . زحمتکشان ایران تحمیل کرده

بر گردم به تاریخ شکل گیری نئولیبرالیسم. 
و  9۷۳1بعد از سال   این سیاست در واقع

به دنبال برداشتن پشتوانه طال از دالر 

د ندارشروع شد و کسانی که بهش باور 
 اون رو بزرگترین ایدئولوژی اقتصادی

سال اخیر  100سیاسی سرمایه داری در 
تعریف میکنند و معتقدند که نئولیبرالیسم 

پاد زهر ی بود بر ضد کینزیانیسم سالهای 
19۳0. 

 

انحرافی  بر اساس نئولیبرالیسم، تزهای
هم در مسائل سیاسی مطرح شده اند 

جه بعضی ها از این سیاست نتی  مثالً 
ظ رفتند که دیگر نقش دولت به عنوان حافگ

منافع ساختاری تغییر کرده و حاال چون  

سرمایه ها فرا ملیتی شده اند دیگر دولت 
ها هم فراملیتی هستند، و گویا تعریف 

از  مارکسیسم از دولت دیگر کارائی خود را
دست داده است. در حالیکه در واقعیت 

تر حتی اگر دولت نقشش در اقتصاد کمرنگ

ده باشد هنور عامل اصلی حفاظت از ش
فع سرمایه داری هست و کماکان ارگان منا

سیادت طبقانی یک طبقه بر طبقه دیگر 
هست . فقط برای یک نمونه کوچیک 

و   میشه دخالت دولت های اخیر در آمریکا
ر نجات بانک های ورشکسته نقش دولت د

، نجات کارخانه های اتوموبیل سازی و 

ری مثل چیس و غیره اتج شرکت های مهم
اما که از جیب مردم این در دوره بوش و اوب

شرکت ها را از سقوط کامل حفظ کردند را 
 .اینجا توضیح داد

 
بحث در مورد نیولیبرالیسم خیلی زیاد 

این ونچه که مهمه ما بدونیم هست ولی ا
هست که نیولیرالیسم پدیده جدایی از 

 امپریالیسم نیست بلکه یکی از سیاست

جنایتکارانه امپریالیستهاست، شکلی  یها
از سیاستی هست که برای مقابله با 

بحران سرمایه داری امپریالیستی و 
افزایش سود سرمایه داران بکار گرفته 

عدم درک شده. عدم فهم این موضوع و 
م به عنوان آخرین مرحله ماهیت امپریالیس

سرمایه داری و مرحله گندیدگی سرمایه 

برخی در مقابل  هه کباعث شد داری،
نئولیبرالیسم از سرمایه داری دولتی دفاع 

کنند . در حالیکه قبل از خصوصی سازی 
ها هم طبقه کارگر در همه جای دنیا در 

 شرایط بسیار سختی به سر می برد، در

کل نظم  ضمن وظیفه ما بر هم زدن
سرمایه داری و جایگزینی اون با  

 .سوسیالیسمه
 

ریه پردازانی ظز ندیوید هاروی که یکی ا
ست که خیلی از چپ ها روی نظراتش بر 

روی نئو لیبرالیسم خیلی اتکا ء دارند علیه 

نئولیبرالیسم و اثرات آن در زندگی 
اجتماعی نوشته است اما او قادر به درک 

الیسم نوشته آنچه لنین در مورد امپری
  است نیست و و اساسا نقش انحصارات و

یم جهان ستق رقابت های امپریالیستی در

را نمی بینه و در نتیجه راه حل هایش 
 .واقعی نیستند

 
خالصه این که نئولیبرالیسم جلوه ای از 

سیاست سرمایه داری در دوران 

امپریالیسم می باشد ، سیاستی که 
ساس آن علیرغم همه تالش هایی که بر ا

صورت گرفته تنها موجب دست و پا زدن 
 وته سرمایه داری برای زنده ماندن گش

سیاستی است که همه شواهد امروز 
نشان میدهند که عمال شکست خورده و 

نتونسته به بحران های اقتصادی نظام 

سرمایه داری پایان بده. در عوض می بینیم 
فاشیستی دارند  که سیاست های نئو

نکته دیگری که باید به ند. وجایگزینش میش
آن اشاره کرد اینکه شعار مرگ بر 

کل سیستم سرمایه  یبودامپریالیسم، نا

داری از جمله نئولیبرالیسم رو در خودش 
داره در حالیکه شعار مرگ بر نئولیبرالیسم 

فقط شعاری هست علیه یکی از سیاست 
کنونی   های امپریالیستی و در شرایط

های بپا جوابگوی جنبش های خلق 
خاسته جهان در مقابل این دشمن بشریت 

بودی ار نشعانمی تواندباشد . بنابراین 

نئولیبرالیسم به تنهائی کافی نیست 
و در مقابل شعار نابودی امپریالیسم 

میتونه شکلی از رفرمیسم باشه که 
توسط جناح هایی از بورژوازی جهانی 

اده میشه. شعار و خرده بورژوازی د

یبرالیسم بدون شعار صرف علیه نئول
علیه امپریالیسم و خواست نابودی آن 

ان مردم ندشممی تونه چهره اصلی 
 .رو از چشمشون پنهان نگه دارد

 

 14 ادامه در صفحۀ

سیاستی از عملکرد ، الیسمئولیبرن
امپریالیسم برای جلوگیری از رشد 

ست و مسلما   ه بحران های سرمایه
شیوه پیاده کردن این سیاست در 

نظیر ایران   کشورهای تحت سلطه ای
نظیر فرانسه  ا کشورهای متروپل ب

. در این شکی متفاوت خواهد بود
نیست که طبقه کارکر در سراسر 

ر و بهره  استثماجهان درد مشترکشان 
کشی و سرکوب مبارزاتشان توسط 
حکومت سرمایه داران می باشد. ولی 

شرایط کارگران در ایران و فرانسه  ن بی
در  فرسنگ ها فاصله هست. کارگران 

  نی برای گرفتن حقشافرانسه وقت
به تخت   اعتراض میکنند در مالء عام 

شالق بسته نمیشوند ، برای سخن 
ایران  ران درگفتن از حقشان مثل کارگ

به زندان و شکنجه کشیده نمیشوند ، 
در کجای کشورهای متروپل کارفرما  

تواندحقوق کارکران را چندین ماه  می
 پرداخت نکند ؟ 
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این سطور را به بازگوئی خاطرات مشترکم 
با حمید ارض پیما که چند روز پیش )نیمه 

 ژانویه 14 - 1۳98دی  ۲4شب سه شنبه 
الهیجان،  )*( آبان ۲۲تان ( در بیمارس۲0۲0

می نویسم تا هم ، بدرود گفت  حیات را

او که در دوران جوانی یکی  دیا یک بار دیگر
از چریکهای فدائی خلق و رفیق مبارزی به 

سهم خود تأثیر گذار در پیشبرد جنبش 
توده ها بود را گرامی بدارم و هم بخصوص 

برای جوانان مبارز کشورمان خاطراتی را 
که با تاریخ و حیات درخشان  زنده کنم

 در آمیخته است. چریکهای فدائی خلق 

   
 ۵ام در ارتباط با اتاق شماره  هاطراولین خ

اوین )قدیم( است که با توجه به حضور دو  
تن از بنیانگذاران چریکهای فدائی خلق در 

آن اتاق، رفقا مسعود احمدزاده و عباس 

مفتاحی و کادرهای برجسته ای چون 
ی رضا نابدل، مجید احمدزاده، رفیق عل

آریان، بهمن آژنگ، حمید توکلی، سعید 
جیان سه پله، اسدهللا ام حعبدالکری

مفتاحی، اصغر عرب هریسی، محمد تقی 
زاده، اکبر مؤید، غالمرضا گلوی، مهدی 

سوالونی و ... که آخرین روزهای زندگی 

سرشار از مبارزاتی خود علیه دشمنان 
د و با قامتی استوار  مردم را در آن گذراندن

های فدائی و با سرود رهائی بخش چریک
اران چیتگر، میدان بتیرخلق پا به میدان 

اعدام رژیم شاه گذاشتند، اهمیتی ویژه 

بود و هنوز با جنایت  ۵0یافت. پائیز سال 
رژیم شاه در تیرباران دسته اول چریکهای 

 1۲اسفند و دسته دوم  11فدایی خلق در 
 1۳۵0اسفند   ۲۲وم در اسفند و دسته س

ک، این رفقا و چند ماهی فاصله بود. ساوا

ای چریکهای فدایی قرف جمعی دیگر از
خلق را پس از تحمل شکنجه های ساواک 

و اطالعات شهربانی رژیم شاهنشاهی، 
در آن اتاق جمع کرده بود تا به قول خودش 

 از "آتش بگذراند" و آخرین ارزیابی را از آن
ن حرف را مشخصاً ها بدست آورد. ای

سدهللا مصطفوی بازجوی ساواک به رفیق ا

بار حمید ارض  لین او مفتاحی گفته بود.
 پیما را در این اتاق دیدم. 

 

 عباس رفیق با دستگیری از قبل حمید
 فدایی چریکهای بنیانگذاران از مفتاحی

 مفتاحی عباس رفیق بود. ارتباط در خلق
 هوحشیان که بود ای" ایستاده "سرو همان

 شکنجه و کرد تحمل را ها شکنجه ترین 

 ۲6 طول در را فریادش صدای هرگز گرانش 
 وحشیانه و ممتد های شکنجه زرو

 ها  توانایی همه با کبیر رفیق این  .نشنیدند
 و ایران انقالبی جنبش  به خدماتش  و

 برجسته خصوصیات و اخالقی سجایای
 شرایط در بایست می اش کمونیستی

 فاصله در خصوص به جنبش  شدن ای توده

 زحمتکشان و کارگران به ،1۳60 تا 1۳۵۷
 صحنه به اپ که جوانی نسل به و ایران

 شد، می شناسانده بودند، گذاشته مبارزه
 رهبری اشغال دلیل به متأسفانه ولی

 توسط ایران خلق فدایی چریکهای سازمان

 و بنیانگذاران مشی خط که کسانی
 چپ" را سازمان این  اولیه دهندگان تشکیل

 چنین کردند، می اعالم مطرود و روانه"
 با مفتاحی عباس رفیق حال، هر در نشد.

 در اش برجسته نقش  به توجه
 کوشید می که تشکیالت سازماندهی

 چه هر را خلق فدائی چریکهای صفوف

حمید ارض پیما در  با دهد گسترش بیشتر
 نسبتاً  تعداد تماس قرار گرفت و حمید،

 می که ستیکمونی مبارزین  از زیادی
 به او طریق از و عباس رفیق به را شناخت

  آزادسرو ماهیابر کرد. معرفی تشکیالت،

 عباس رفیق با که بود رفقا آن از یکی
 در زاده احمد مجید رفیق سپس  و مفتاحی

 ارتباط در هم من  اتفاقاً  داشت. قرار تماس
 در که شد جبمو این  و بودم آزادسرو با

 در هم حمید با من  اوین، پنج شماره اتاق

  که  دارم یاد به بگیرم. قرار نزدیک ارتباط
 مرا اول روزهای انمه رد اتاق آن در حمید

 حدس که نفر چند نام و کشید کناری به
 اتاق آن در آنتن  نقش  احتماال شد می زده

 داد اطالع من  به را باشند داشته عهده بر
 این  باشم. مواظب هک خواست من  از و

 احساس نگرنشا روشنی به امر،

 از و رفقایش  به نسبت حمید مسئولیت
 بود. من  جمله

 

 جمع و بحث با رفقا قتو ریشتب اتاق آن در
 آغازگرش خود که ای مبارزه تاثیرات بندی

 گذشت. می ساواک ضربات دالئل و بودند
 شکل چگونگی ها بحث این  کنار در البته

 تاریخ و خلق اییفد چریکهای گیری

 ویژه جای هم ندبود کرده طی که مسیری
 که رفقا از دیگر برخی و من  داشت. را خود

 از بعضی و ارنگذنیاب رفقای به نسبت
 تر جوان خلق فدائی چریکهای کادر رفقای

 چریکهای تاریخ با طریق این  از ، بودیم
 و رهبران شده، آشنا خلق فدایی

 پرویز امیر )رفقا خود سازمان بنیانگذاران

 احمدزاد( دمسعو و مفتاحی عباس پویان،
 در تشکیالت این گذاری پایه از و شناخته را

 1۳49 سال تا آن گسترش و 1۳46 سال
  مدام تئوریک کار سال چهار طی رفقا که

 کار و جامعه در عینی تحقیات با همراه

 ممکن، حد در آگاه کارگران با ارتباط عملی
 هم مسلحانه بارزهم – ایران انقالب راه به

 در و یافته دست - تاکتیک هم استراتژی
 ارتباط در جنگل گروه رفقای با مسیر این 

 از جدا اما شدیم. لعمط ند،بود گرفته قرار
 و سازنده اندازه بی های برنامه این 

 و خوانی سرود های برنامه آموزنده،

 غیره و شطرنج مسابقه همچون تفریحی
 .داشت را خود جای اتاق ان در هم

 
 جمع ۵ هشمار اتاق در ساواک که رفقایی

 دادگاه به رفتن  آستانه در همه بود کرده

 ساواک، تیمد از بعد دلیل همین  به بودند.
 های سلول به را اتاق این  افراد همه

 از را ما سپس  و کرد منتقل انفرادی
 من انتقال این  در بردند. دادگاه به انفرادی

 سلولی به آریان سعید رفیق و حمید با

 سازمان" اعضای از یکی که شدیم برده
 سیروس که ایران" های خلق بخش  رهایی

 ورشک منا به ، بود مسئولینش  از نهاوندی
 از پس  سلول، این  در بود. جا آن در یکتایی

 ابتدایی ایه آشنایی و اولیه های معرفی
 کورش با ما بین  هایی بحث تدریج به

 حمید ثابتش پای البته که گرفت در یکتایی

 و بحث اهل و نقاد آگاه، رفیقی حمید بود.
 فدائی چریکهای نظرات از که بود گفتگو

 می عجین دهدزااحم رفیق نام با که خلق
 به دقیقا  کرد. می دفاع پیگیرانه باشد،

 کورش اداتاتنق از یکی که دارم خاطر

 مبارزه تئوری مدافعان به یکتایی
 طبقه حزب به ندادن  اهمیت مسلحانه

 این البته بود. نظرگاه این در کارگر
 عدم از ناشی یکتایی، کورش قادانت

 در حمید بود. چریکها نظرات از او درک
 به پاسخ در و وی با ها بحث از یکی

 قرار تاکید مورد را نکته چند انتقاد، این

 می او است. مانده من یاد در که داد
 حزب به که ایم نگفته ما اوال که گفت

 ما چه آن  .نداریم اعتقاد کارگر طبقه
 پروسه که ستا این گوئیم می

 همان ایران  شرایط در حزب تشکیل

 و روسیه در که نیست ای پروسه
 در ما باور به ایم. بوده اهدش نچی

 مبارزه پروسه در حزب ایران شرایط
 و گیرد می شکل که تاس مسلحانه

 را جامعه شرایط مبارزه این که وقتی

 قدرت به نقبی توانست و داد تغییر

 سنجری فریبرز

 شاههای خاطراتی از زندان  ید ارض پیما وبه یاد حم
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 گاه آن زندب کارگری مبارزات و ها توده
 با سوسیالیسم آمیزی در امکان

 اثانی  شود. می مهیا کارگری جنبش
 هم مسلحانه مبارزه کتاب رد ام 

 که ایم گفته  تاکتیک هم استراتژی

 تشکیل با است اظرمتن حزب تشکیل
 چریکها که ادعا این پس  خلق. ارتش

 نادرستی اتهام ندارند اعتقاد حزب به
 انطباق ما نظرات واقعیت با که است

 این گوئیم می ما چه آن ثالثا ندارد.
 با پیشرو وظایف بین باید که است

 پیشبرد برای پیشرو این که کالیاش

 فرق گیرد، می خود به وظایف آن 
 سلطه به وجهت با گذاشت.

 وظیفه ایران  شرایط در دیکتاتوری،
 – سیاسی های گروه را پیشرو

 پروسه یک در تا برند می پیش نظامی

 کارگر طبقه حزب تشکیل مرحله به
 به که ها بحث این جریان در برسند.

 آریان سعید رفیق تکراتذ و ها بحث وسیله
 طعنه و طنز به حمید شد؛ می تکمیل

 احزاب کسانی اگر البته که کرد اضافه
 دارند حق بدانند کارگر طبقه حزب را موجود

 به یعنی نداریم اعتقاد "حزب" به ما بگویند

  آن  ما واقع در چون نداریم، باور احزاب این 
  منافع  از دور و یستیرویزیون احزابی را ها

 بینیم. یم نگراکار
 

 دو زنده تقابل واقع در که ها بحث این 

 زمان آن جنبش سطح در خط دو و دیدگاه
 ای آموزشی کالس نقش  خود من  برای بود

 از من  قبلی های آموخته که داشت را
 می تر پخته را مسلحانه مبارزه تئوری

 بحث این  جریان در که هست یادم نمود.

 و حمید به خصوصی طور به ربا یک ها
 مبارزه گویند می که ها این  گفتم عیدس

 سازمان و تعیین  باید حزب را مسلحانه
 حزب اینکه بدون خودشان چرا پس  دهد

 عمل به دست باشند، داده تشکیل
 چنین به رفقا که - اند زده مسلحانه

 .خندیدند کلی تناقضی

 
 و دادند تغییر را ما های سلول هم باز بعداً 

 که این  تا د.ادنفرست سلولی به را کدام هر
 ایجاد شرایطی دوباره و رسید دادگاه زمان

 در را حمید جمله از و رفقا همه که شد

 دوم و اول جلسه دیدم. دادگاه جلسه
 ما جلسات، این در بود. جمعی ما دادگاه

 شان پرونده خاطر  به که رفیق چند جز )به
 وقیحق دفاع صرفاً  بود قرار ساواک نزد در

 رژیم با خود یتضد ادند نشان برای بکنند(
 مقابل در بود رسم چه آن برخالف شاه،

 و شدیم؛ نمی بلند دادگاه رؤسای

 شد می خواسته ما از که هنگامی
 اعالم را خود تابعیت و معرفی را خود

 سنت طبق که این جای به کنیم
 شاهنشاهی رژیم تابع مبگوئی معمول

 ما مگفتی می یک هر هستم، ایران 

 تابع نه و تیمهس ایران خلق تابع
 ساواک و دادگاه مسئولین شاه. دولت

 اندازه بی برخوردهائی چنین از
 علت همین به و بودند شده خشمگین

  دادگاه، همان در آنان، دستور به

 که معروف گر شکنجه حسینی،
 استوار) بود هم اوین زندان مسئول

 مسعود رفیق شعبانی(، علی محمد
 و نشسته آن  روی که ای یصندل با را

 رؤسای پای به بود نشده اضرح

 کرده بلند زمین از را شود بلند دادگاه
 او بعد، نمود؛ خارج دادگاه جلسه از و

 پیکر، غول کامال گر شکنجه یک و
 درب کنار همان  در را مسعود رفیق

 قرار خود شتم و ضرب مورد دادگاه
 دادند.

 

 در و وحشیانه، اقدام این  به اعتراض در
  در  واقعاً  که کبیر ودمسع رفیق از پشتیبانی

 که بود داده نشان اش زندگی لحظات همه
 یک دیگر عبارت به و خلق فدائی چریک یک

 از رفقا همه باشد، می بزرگی کمونیست

 خلق فدایی چریکهای سرود و برخاسته جا
 ایفد من  جان قم،خل فدائی چریک من  )...

 تمرین  ۵ شماره اتاق در بارها که خلقم...(
 حمید که بگویم باید .یمندخوا را بودیم کرده

 توضیح که رویدادهائی همه در پیما ارض
 از بعد بود. قدم ثابت رفقای از یکی ، دادم

 اوین به را ما مأموران، خوانی، سرود این 

 که نمناکی های سلول به و گرداندند باز
 و داشت قرار اوین  های انفرادی از رباالت

  .کردند منتقل بودند، کرده درست تازه
 

 نفر 1۵ آن طی که دوم دادگاه از دبع

 نفر( ۲۳) ما همه شدند، اعدام به محکوم
 سلول از قسمتی در روزی سه دو برای را

 شد، می سلول پنچ شامل که اوین  های
 که بودیم ها سلول این  در ما دادند. جای

 بدقیافه گر کنجهش همان حسینی، بار یک

 مدت برای اوین، زندان مسئول و معروف
 درب ساعت( نیم حداکثر اید)ش اهیکوت

 یافتیم امکان ما و کرد باز را ها سلول همه
 آغوش در را همدیگر و دیده را یکدیگر تا

 و من  دیدار آخرین  واقع به دیدار این  بگیریم.
 انم انقالبی رفقای با رفقا از دیگر برخی

 رفتند. می مرگ سوی به هانهآگا که بود

 قدم نانخوا سرود لب، بر لبخندی با ها آن
 که این  به علم با گذاشتند، چیتگر میدان در

 عنوان به خلق فدائی چریکهای ایجاد با
  آغاز  و کارگر، طبقه به متعلق تشکیالت

 مقاومت با و ایران در مسلحانه مبارزه

 را نوینی زندگی زندان، در شان دالورانه
 آن از پیش اند. داده شکل خود خلق برای

 رضاعلیچریک فدائی خلق، رفیق 
نابدل که خود یکی از همین زندانیان 

سروده  اعدامی بود در ترانه ای چنین
من همان دم كه سپیده سرزند، "بود: 

بايستي از طوفان ها بگذرم/ دست 

شسته از جان برای اين خلق ها و 
م، گر تو انسان ها/ اگر من نسوز

نسوزی و ما نسوزيم/ كدامین شعله 
 "خت.ها اين راه را روشن خواهد سا

اد همه این کمونیست های جان برکف ی

 گرامی باد!
 

  با  که مالقاتی آخرین  از پس  کمی مدت
 ما از تعدادی داشتیم، مان گرامی رفقای

  نشده محکوم اعدام به دادگاه این  در که

 آن از سپس و عمومی اتاق یک به را بودیم
 و فرستادند؛ شهربانی موقت زندان به جا

  به بعد روز چند نیشهربا کار روال طبق بعد
 مرا مدتی از بعد  شدیم. منتقل قصر زندان

 زندان از آمد پیش  که ای واقعه لدنبا به

 به نتیجه، در و کردند تبعید شیراز به قصر
 شد. قطع رفقا اکثر با ام رابطه طبیعی طور

  
 کریم ارگ زندان به مستقیماً  لاو شیراز، در

 زندان که این  از بعد و شدم فرستاده خان
 تعدادی و من  شد، افتتاح شیراز آباد دلعا

 به شیراز، خان کریم ارگ زندانیان از دیگر

 به سیاسی زندانیان از دسته اولین  عنوان
  که  بود جا این  در شدیم. منتقل زندان این 

 انزند زندانیان همه وقتی مدتی از بعد
 دیگر بار آوردند، آباد عادل به نیز را برازجان

 بود شده عیدتب جانبراز به که را حمید

 اهل و شور پر همچنان که دیدم را او دیدم.
 با بود. سیاسی مسایل ررسیب و نقد

 رفقا آباد، عادل به برازجان زندانیان انتقال
 هم صبوری عزالدین  یاد زنده و قبادی بهرام

 شدند. اضافه شیراز های فدایی  جمع به
 و کرده مطرح را هائی بحث رفیق دو این 

 ما که تشکیالتی به تیسخ انتقادات

 در فدائی تشکیالت عنوان به مخفیانه
 می وارد بودیم، آورده وجود به زشیرا زندان

  باال  از هائی تشکل چنین  گفتند می کردند.
 تواند نمی دموکراسی و شوند می ساخته

 در که گفتند می و باشد؛ حاکم ها آن در

 با حرکت هگل، گفته به که جا آن از نتیجه،
 در موجود تشکیالت ،شود می شروع نفی

 شکل امکان تا برود بین  از باید هم شیراز
 این ادامه آید. وجود به نوینی تشکل یریگ

 بین در خاصی شرایط انتقادات،  و ها بحث

 شد باعث و آورد وجود به شیراز زندانیان
 بین دیگری حاد های بحث ورهد این  در که

 از آباد عادل زندانیان دیگر و فدایی زندانیان
 این در حمید شود. شروع دیدگاهی هر

 گفت من  هب که طور آن و بود فعال بحثها
 پیش طوری ها بحث این  که کرد می تالش

 ای توده بیشتر چه هر افشای به که دنبرو

 د.نبیانجام ها
 و افتاده راه که گفتگویی و بحث گستردگی

 زندانیان بین در زندان فضای تغییر باعث
 چون رد،ک سحسا را ساواک بود، گشته

 چند های گروه در زندانیان که دید می

 می و هستند گفتگو مشغول مرتب نفره،
 این از بیاورد. در سر امر واقعیت از خواست

 گرفتند بندها بازرسی به تصمیم ها آن رو،
 به 1۳۵۲ دین فرور ۲6 در منظور همین  به  و

 این  اما، ریختند. آباد عادل زندان چهار بند
 ، شان سرکوبگرانه های وهشی با بازرسی

 زندان ۵۲ سال فروردین  ۲6 شورش به

 زندانیان اکثر غذای اعتصاب به عدب و شیراز
 را ما همه شورش، این  دنبال به شد. منجر

 با را غذایمان اعتصاب و بردند انفرادی به
 بعد مدتی وقایع، این  از بعد شکستند. زور

 به ام پرونده در مسائل برخی دلیل به مرا

 این نمودند. منتقل قلعه قزل ندانز و انتهر
 جمله از و قارف از باز که شد باعث انتقال

 به با که شنیدم ها بعد بیافتم. جدا حمید
   مسلحانه مبارزه نفی گرایش  آمدن وجود

 17 صفحۀ در  ادامه
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 در  1398دی ماه  5 گزارشی از آکسیون

 کانادا  -تورنتو  

در  ، ۲019دسامبر  ۲6 با ابر، بر1۳98دی ماه  ۵وز پنج شنبه ر

جنایات جمهوری اسالمی در جریان سرکوب خیزش بزرگ افشای 

این جنبش مردمی آبان ماه و در دفاع از جان بازداشت شدگان 
شهر تورنتو در کانادا  "مل لستمن"  میدانتظاهراتی در توده ای، 

برگزار شد. تظاهرکنندگان با حمل عکس هایی از جانباختگان 
با "فریاد  در محل تظاهراتنصب بنر های مختلف  ه وما خیزش آبان

زندانی سیاسی آزاد باید گردد" افکار عمومی را نسبت به خطری 
جلب ، که جان بازداشت شدگان قیام آبان ماه را تهدید می کند 

ا شعار "مرگ بر جمهوری اسالمی" بر ضرورت نابودی کرده و ب

امل زندانیان ی کزادجهت آ ،جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته
 سیاسی و رسیدن مردم به مطالبات خود تاکید نمودند. 

در جریان این تظاهرات که با استقبال ایرانیان آزادیخواه مواجه شد 
تن و دستگیری  1۵00تظاهرکنندگان در رابطه با کشتار بیش از ، 

در میان عابرین نفر در جریان سرکوب قیام آبان ماه  1۵000بیش از 

ددمنشی جمهوری اسالمی با توضیحات خود، ده و کر گریافشا، 
 را در مقابل چشم همگان به نمایش گذاشتند.

در جریان این تظاهرات که فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در 
 مردم و عابرین با دیدن عکس، بودند  آن تورنتو از فراخوان دهندگان

م اعالان های جانباختگان خیزش آبان با مبارزات مردم در ایر
همبستگی می کردند و می گفتند ما در کنار شما هستیم و 

سرنگونی جمهوری اسالمی و رسیدن به هدف تحقق  دربرایتان 

 می کنیم.آرزوی موفقیت آزادی و برابری 
 

 !وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمینابود باد رژِیم 
 کانادا –فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در تورنتو 

 2۰19 مبردسا 27

 

 همبستگی با خیزش مردمی  "پالتفرم آکسیون 

 اتریش  - وین "1398 آبان ماه

"همبستگی با خیزش  پالتفرم،  ۲019دسامیر  ۲1روز شنبه  

محل  " در1۳98 مردمی آبان ماه

Mariahilferstraße/Amerlingstraße در یکی از شلوغ ترین خیابان 
این   نمود. یتررامبای یک آکسیون برگزارمبادرت به های وین 

سازمان های چپ و  تعدادی از نیروها و ناآکسیون که با فراخو
با هدف  ،بودسازماندهی شده  کمونیست ایرانی و اتریشی

جمهوری اسالمی و ضد خلقی جنایات رژیم  ی گسترده ترافشا
در مورد  افکار عمومی و مردم محلچه بیشتر  آگاه کردن هر

اه و حمایت از مبارزات م بانن آچرایی شکل گرفتن قیام خونی

ضرورت  تبلیغهمچنین ایران و توده های تحت ستم  زحمتکشان و
ی سیاسی )با حفظ صف مستقل اتحاد عمل های مبارزاتی نیروها

 در شرایط کنونی  انجام گرفت.  خود(
جانباختگان قیام  راجع بهبا بنرها و پالکاردهایی که محل اکسیون 

 گذران را به خود جلب می کرد.هرجه تو آبان ماه تزیین شده بود

بعد از خطابه کوتاهی در مورد دلیل برپایی این  در آغاز این مراسم،
اعالم و پالتفرم و محکوم کردن جنایات رژیم جمهوری اسالمی 

سخنانی  از سوی رفقای اتریشی، حمایت از مبارزات مردم ایران
در  هکشد اد توسط یکی از فعالین چریکهای فدایی خلق ایران ایر

مع شده ایم که جا ج این  در ما امروزآن از جمله آمده است: "
رژیم  ایران باشیم و چهره کریه و جنایتکار صدای مردم مبارز

جمهوری اسالمی وابسته به امپریالیسم را درمقابل دیدگان 

جمهوری اسالمی  . ه نمایش بگذاریمتر ب جهانیان هر چه واضح
گونه که در  همان، دالور ایران  وته خاسباید بداند که مردم به پا

اخیر در اعمال خود نشان داده اند، راه مبارزه  های های سال قیام
با مزدوران تا به دندان مسلح رژیم را به خوبی می دانند و قهر ضد 

انقالبی را با قهر انقالبی پاسخ خواهند داد و تا سرنگونی نظام 
از مبارزه بر  تدس ،ن ارتجاعی حاکم و رژیم وابستۀ پاسدار آ

نیروهای مبارز و دمکرات و  این راه از تمام در نخواهند داشت. 

افکار عمومی آزادیخواه یاری می طلبیم تا صدای توده های 
 "زحمتکش ایران را به گوش جهانیان برسانند.

کنار  احزاب و سازمان های ایرانی در سپس در حالی که فعالین 
با شان به گفتگو ی انیه هایب و ها دست داشتن اعالمیه هم با در

رهگذران و مردم  واالتئطور پاسخگویی به س و همین مراجعین 

، سرود های انقالبی پخش می شدند که عالقمند مشغول بودند
، شور هر چه بیشتری بخشید، تا  حال و هوای این آکسیونبه 

را با حال و   جایی که برخی از شرکت کنندگان، فضای مبارزاتی آن
قیام مدت بعد از مبارزاتی کوتاه و فضای  کراتیکمدبه شی هوا

احزاب و سازمان مقایسه می کردند که در چارچوب آن،  1۳۵۷
 این امکان را می یافتند تا در یک محل به تبلیغ و پخش مبارزهای 

 در میان مردم بپردازند. شان ی اعالمیه ها وبیانیه ها

اتریش"  –وین  رد چپ لین "فعا یکی از، تریبون مراسم به آن بعد از
، های اخیر  های سال قیام در باره در صحبت هایش داده شد و او 

مطالبی را طرح کرد و در باره دالیل آن ها ، از جمله متذکر شد که: 
حقوق ، بیش از چهل سال است که رژیم دیکتاتوری حاکم "

کند. کارگران و های مردم را لگدمال میدمکراتیک و اجتماعی توده

ا اعدام به زیر شکنجه برده شده و ی، تماعی زندانی جاین عالف
حال رشد مایحتاج عمومی  درو شوند. بیکاری، گرانی هر روزه می

ها، بی خانمانی، فقر عمومی و درماندگی، رشوه خواری و توده
های  دزدی بیسابقه اموال عمومی به وسیله بوروکرات و تکنوکرات

یک سیستم  توسط نزنایه آپارتاید جنسی عل اعمالرژیم، 

از  ی و دگراندیشان در ایران و...های ملّ  پدرساالر، سرکوب اقلیت
ها هستند. وی درپایان سخنانش گفت ما دالیل واقعی این شورش

های مردم ایران برخیزیم و جنایات هبایستی به دفاع از مبارزات تود
ه الزم به ذکر است ک ."رژیم جمهوری اسالمی را محکوم کنیم

به دو زبان آلمانی و فارسی برای جمعیت  ی های فوقناخنرس
 انجام شدند.حاضر 

 ردر این آکسیون، هم چنین یکی دیگر از رفقای چپ اتریشی د

محکومیت تمامی نظام های فاشیستی و دیکتاتوری در سراسر 
جهان و اتحاد و همبستگی با مبارزات توده های زحمتکش ایران 

استقبال ازاین  ،انیهوای بار دووج با سخنان کوتاهی بیان کرد.
از طرف فعالین سیاسی و نیروهای چپ و سوسیالیست آکسیون 

رک چشمگیر بود و شرکت کنندگان در این تجمع با در اتریشی تُ 

دست گرفتن عکس های کشته شدگان در قیام آبان ماه با 
ستگی و حمایت بمه شعارهای زنده باد همبستگی بین المللی! 

 دند.ت نشان داکرن حای خود را از
 شعارهایی که در این آکسیون سر داده شدند عبارتند از:

زنده باد سوسیالیسم!  زنده باد آزادی!  سرنگون باد امپریالیسم! 
باد  پیروز جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد! 

زنده باد همبستگی بین  خیزش توده های مبارز و زحمتکش! 

 !المللی
ی خلق ایران در اتریش از سازماندهندگان کهای فداییرن چالیفع

سه و که  از ساعت این آکسیون آگاهی دهنده و مبارزاتی بودند 
با موفقیت  پنج بعد از ظهر ظهر شروع شد و در ساعتز ا بعدنیم 

 به پایان رسید.

 پیروز باد مبارزات مردم ایران برای 
 "نان، کار، مسکن و آزادی"!

های  نیروهای انقالبی و تمام خلقمه ه حادات برقرار باد
 تحت ستم سراسر دنیا!

 اتریش -در وین  فعالین چریکهای فدایی خلق ایران

 2۰19دسامبر  23

 



64 صفحه        642شماره                                     پیام فدايي  
 

  

 

 

 برقرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگر!
 

 آدرس پست الکترونیک 
E-mail:ipfg@hotmail.com 
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در دفاع از اعتراضات دانشجویان و ،  ۲0۲0ژانویه  1۲وز یکشنبه ر

برغم همه وحشیگری ها و سرکوب  لب رسیده کهمردم جان به 
م وابسته به امپریالیسم های جنایتکاران حاکم باز هم علیه رژی

جمهوری اسالمی به اعتراض برخاستند و شعارهای "مرگ بر 

ر مقابل سفارت جمهوری د ، تظاهراتی ندددا جمهوری اسالمی" سر
و تا چهار اسالمی در لندن برگزار شد. این تظاهرات که از ساعت د

با استقبال تعدادی از ایرانیان مقیم لندن و عد از ظهر ادامه داشت ب
در طی تظاهرات شعار های بسیاری علیه جنایتکاران  .واجه شدم

ز ا که برخی ندانگلیسی و فارسی سر داده شدهای حاکم به زبان 

 "جمهوری اسالمی، نابود باید گردد"، "تا آن ها به شرح زیر بودند:
نبش ادامه دارد، حتی اگر شب و روز بر ما گلوله ج، تاتورها مرگ دیک

ه ای"، "مرگ بر روحانی"، "جمهوری اسالمی با بارد"، "مرگ بر خامن
"پیروز باد  هر جناح و دسته نابود باید گردد"، "زنده باد انقالب"،

"مرگ بر رژیم زن  ،آزادی، اداره شورایی" کار، لیسم"، "نان،ایسوس
می"، و... در جریان تظاهرات تالش جمهوری اسالستیز"، "مرگ بر 

ی که دانشجویان و مردم در شد تا برخی از شعار های انقالبی ا

د از جمله شعار نهای داخل کشور سر داده اند نیز تکرار شو حرکت
چه شاه باشه چه رهبر". محل ،  ر"مرگ بر ستمگ داده شد که:

ر رژیم سرکوبگتظاهرات با بنر های بزرگ حاوی تصاویر جنایات 
جمهوری اسالمی علیه کارگران و توده های تحت ستم تزیین شده 

تجمع و شعار های تظاهرکنندگان توجه عابران را به خود جلب بود.  

ای خود از ه کرده و برخی از رانندگان با به صدا درآوردن بوق اتومبیل
فعالین چریکهای فدایی خلق ایران   تظاهرکنندگان حمایت می کردند.

 چم سازمان در این تظاهرات شرکت داشتند.با آرم و پر
گران، نابود نوکر غارت شان،کجمهوری اسالمی، دشمن زحمت

  !باید گردد
فعالین !زنده باد انقالب گرسنگان برای نان، کار، آزادی

 انگلستان –لندن  در یران ا های فدایی خلقچریک

 2۰2۰ژانویه  13

 

 ازداشت شدگان تظاهرات در حمایت از بستکهلم: ا

 1398ه قیام آبان ما 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

خلق ایران و برخی  با فراخوان فعالین چریکهای فدایی
 5) ۲019دسامبر  ۲6نیروهای سیاسی دیگر، روز پنج شنبه 

ایت از حم( یک تظاهرات و راهپیمایی در 1۳98دی ماه 
اهداف حق طلبانه خیزش توده ای آبان ماه و دفاع از جان و 

در نیان سیاسی و بازداشت شدگان این خیزش، امنیت زندا
زار شد. در این استکهلم برگ Medborgar platsenۀ منطق

تن از فعالین سیاسی، نیروهای چپ و  1۲0تظاهرات حدود 

ند که در شتمبارز و ایرانیان آزاده مقیم استکهلم شرکت دا
فارسی و های طول تظاهرات با سردادن شعارهایی به زبان 

ۀ جنایتکار جمهوری اسالمی را در افکار سوئدی ، چهر
به اوضاع جاری  فشاء کرده و توجه عابرین را نسبتعمومی ا

عالوه بر شعار مرگ بر جمهوری در ایران جلب کردند. 

و ی اسالمی، اکثر شعارها در حمایت از زندانیان سیاس
بازداشت شدگان خیزش گرسنگان و همچنین علیه سرکوب 

ه امپریالیسم جمهوری اسالمی بود. و جنایات رژیم وابسته ب
ره مراسم ، سخنرانی هایی در افشای چهول این در ط

سرکوبگر رژیم به زبان های فارسی و سوئدی ایراد شدند. 
بعد از ظهر شروع شد و در  ۳این گردهمایی از ساعت 

د از ظهر به یک راهپیمایی تبدیل گشت. در بع 5ساعت 

میه ها و نشریات جریان تظاهرات شمار زیادی از اعال
ن توزیع شده و همچنین رفقا کنندگا سازمان در میان تظاهر

 پرچم سازمان، فعاالنه در راهپیمایی شرکت کردند. با حمل
جمهوری اسالمی، دشمن زحمتکشان، نوکر 

 غارتگران، نابود باید گردد!

 ندانی سیاسی به همت توده ها آزاد باید گردد!ز
نان، کار، آزادی و پیروز باد خیزش گرسنگان برای 

 استقالل!
چریکهای فدایی خلق ایران در اداران سازمان هو

 2۰19دسامبر  27 سوئد- لم استکه
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