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 1399 فروردین                                            جمپنست و بی سال                  ایرانیی خلق کهای فداان چریارگ  

  رمقالهرمقالهسس

 !یتیالیسم یا بربرسوس ،کرونا بحران
علیه  کرونا، عالوه بر خلق یک فاجعه هولناکویروس ... 

بشر در قرن بیست و یک، پرده از یک بیماری مرگبارتر که 
به نام نظام سرمایه داری در  همانا نفس وجود سرطانی

حل  ضرورتو    تار و پود زندگی بشری ست، برداشته
ین نیروهای اد بتض ، یعنیدر بطن این نظام  تضاد موجود

ده با روابط تولیدی ) یا همان مناسبات ارتجاعی مول
وسیعترین الیه های افکار عمومی نگران  حاکم( را مقابل

گذارده است. بهشت  به نمایش"راه حل"  و چشم براه

طول چند دهه به صورت عوامفریبانه با  خیالی ای که در
خصوصی و "" نئولیبرالیسمت "به نعما ت راجعتبلیغا

مکانیزمها و " اقتصادی به مدیریتو رها ساختن " سازی
جدید توسعه بازار"،  به مثابه "مدل   نیروهای خود

با   برای کل جامعه، تبلیغ می شد، اکنون " سرمایه داری

و تبعات آن، یکبار دیگر  (19د )کووی شیوع ویروس کرونا
 خود را نشانزشت ضد مردمی  جهنمی و چهرۀ ماهیت

جهانی امپریالیسم گندیدگی نظام  نت وعمق عفو و داده
آن در تضمین جان، کار، کرامت و هستی  و ناتوانی

 2  صفحه                    ...انسانها را ظاهر کرده است.

 
 دهقانی فاشر

 "فرار از زندان قصر  "در مورد   به داستانسرائی هاپاسخی 
از زندان   "فرارانتشار بخشی از کتاب "بذرهای ماندگار" در ارتباط با  پیش از این برای روشن شدن افکار عمومی، مبادرت به... 

ا با گان قرار گیرد. اکنون اماختیار خوانند در هر چه شفاف تری این رویداد قصر" همراه با توضیحی کوتاه نمودم تا واقعیت چگونگ
که مدافعین رژیم دیکتاتور   ی اسالمیلبان دستگاه جهنمی جمهوراصالح ط توجه به حجم وسیع تبلیغات به خصوص از جانب

رای مقابله با  ها را همراهی می کنند، روبرو هستیم، طیفی که مرگ "عفت" را به فرصتی ب آن ی مجاز گذشته نیز در فضای
دست آوردهای جنبش مسلحانه در دهه پنجاه به منظور باز داشتن جوانان از توسل  در جامعه، نفی ارزش ها وایشات انقالبی گر
در   ل کرده اند. این موج جدید تبلیغات علیه توده های انقالبی ما یم تبدمبارزه قهرآمیز علیه نظام استثمارگرانه و ظالمانه حاکبه 

ن در میان گذاشته شده، توضیح بیشتری را  گان مطرح نموده و با مواالتی که برای خوانندئسقصر" همراه با ان "فرار از زند ارتباط با

  5صفحۀ   در                                                                                     ..... د این فرار ضروری ساخته است.از جانب من در مور

 

 ديگر صفحات در 

به مناسبت   اعالمیه  های سازمان ●

ک  ی، اعدام وز جهانی کارگرر

، شیوع کرونا  در کردستان زندانی 

در  ، در زندانها و دستمزد کارگران

 19و  18و  14 ،11  ......... صفحات

 14..... .به یاد پری روشنی ....  ●

   16.... ارزه درمان دردهاستمب ●

یادی از پزشک مبارز و مردمی،   ●

   20... ............... دکتر نصرالهی

 57ران قیام بهمن خاطره ای از دو
کارگری که رفته   ،همچنین در آن روز ....

بود کوکتل مولوتوف به تانک ها بزند  

به . گلوله هدف گلوله قرار گرفت  مورد
مادرش پدر و  اصابت کرده بود. شکمش

 همه و  دبودن کوی طالب آمده منطقۀ از 
جسدش در میان   .گشتنددنبالش می جا 

د،  پیدا شانبوه اجساد در بهشت رضا 
ها خانواده ها   یکه هلیکوپترحال در مآنه

جو  .را از باال هدف قرار داده بودند
سیاسی و همکاری بین مردم طوری بود  

زخمی ها با سرعت توسط وانت و یا  که 
ارتش ند. کامیون ها فراری داده می شد

هجوم  ،معی را هدف قرار می دادر تجه
 و تیر اندازی در مقابل بیمارستان ها هم 

سازماندهی خوب و یل به دلاما  .بودزیاد 
در مقابل  مردمی که  نیروی زیاد
مزدوران  ،می دادندنگهبانی بیمارستانها 

موفق به آمدن داخل بیمارستان ارتشی 

 15فحه ص                           ...ها نشدند

تقابل قهر   ، 98قیام خونین آبان 

قهر ضد انقالبی  انقالبی با

 جمهوری اسالمی 
در  ال گسترش مبارزات رادیک ابعاد و

 که ختلف به حدی بوده م یرهاشه
ا سالحهای ب مجبور ساخت رژیم را 

 ک به میداننتر و تاسنگین، هلی کوپ
در  ه . بر اساس گزارشات منتشربیاید

چند سال پیش  شیراز، شهری که 
جوانان انقالبیش در دانشگاه برای  
اولین بار شعار ، ما زن مرد جنگیم به 

خشی را سر دادند، ب منگیجنگ تا به ج
مردم انقالبی در آمد.  کنترل از شهر به 

در کردستان  چون بوکانبرخی نقاط  در
طی درگیری شدید بین مردم وضد  
انقالب مسلح باز مدتی کنترل شهر به 

مجبور دست انقالبیون افتاد و مزدوران 

 12فحه ص  ....به فرار از شهر شدند. 

 

 کارگران جهان متحد شويد! 
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 180در حالی که ویروس کرونا در بیش از 
شخم زدن هستی و حال   کشور جهان در

یک انسانهاست، شبح   رو کردن جاند

مترصد نابود کردن  هیوالی مرگبار دیگر که
پس  یشتر حیات و هستی انسانهابهر چه 

از میان کروناست،   از اتمام دوران شیوع
آتشین  گرد و غبار سخنرانی های

سخنگویان طبقۀ حاکم در جهان ظاهر می 

"دوره  شود. در همه جا صحبت از یک
جهان " ی اقتصادسازباز"، ضرورت "جدید

" شیوه زندگی" پساکرونا، ضرورت تغییر
ت. اما، با کاربرد سانسانها و ... در میان ا

زیبا و دهان ُپرکن، در  ارات ظاهرا  این عب
واقعیت امر، سرمایه داران و 

یک  سیاستمدارانشان از هم اکنون وعدۀ

تعرض گسترده به سطح زندگی توده های 
مه های فرو دست را داده و از برنا

و نفس ُبر ریاضت اقتصادی خود  وحشتناکتر
    .دمی دهنخبر " ل های آیندهنس" برای

 

ویروس کشنده کرونا، عالوه بر خلق 
علیه بشر در قرن  یک فاجعه هولناک

بیست و یک، پرده از یک بیماری 
مرگبارتر که همانا نفس وجود 

به نام نظام سرمایه داری  سرطانی
ی ست، در تار و پود زندگی بشر

ضرورت حل تضاد موجود و    برداشته

تضاد بین  ، یعنیدر بطن این نظام 
تولیدی ) یا مولده با روابط  ینیروها

همان مناسبات ارتجاعی حاکم( را 
وسیعترین الیه های افکار  مقابل

"راه حل"  عمومی نگران و چشم براه

بهشت خیالی  گذارده است. به نمایش
ت ای که در طول چند دهه به صور

به نعمات  عوامفریبانه با تبلیغات راجع
و رها " خصوصی سازیو "" نئولیبرالیسم"

مکانیزمها و " اقتصادی به یتختن مدیراس

جدید بازار"،  به مثابه "مدل   نیروهای خود
برای کل جامعه، " توسعه سرمایه داری

با شیوع ویروس   تبلیغ می شد، اکنون
یگر ( و تبعات آن، یکبار د19)کووید کرونا

جهنمی و چهرۀ زشت ضد مردمی  ماهیت
عمق عفونت و  و داده خود را نشان

ام جهانی امپریالیسم و ظگندیدگی ن

آن در تضمین جان، کار، کرامت و  ناتوانی
هستی انسانها را ظاهر کرده است. تمام 

ارزشهای مورد استناد دولت های  باصطالح
سرمایه داری به نمایندگی از طبقه 

های اخیر و به ویژه  در دههسرمایه دار که 

 حاللپس از سقوط دیوار برلین و اضم
 فاظ پوچی نظیرلا"اردوگاه شرق" با 

فرصتهای " و "دمکراسی"حقوق بشر"، "
به خورد " و به دور از تمایزات طبقاتی برابر

داده   طبقه کارگر و توده های ستمدیده
می شد، مانند دانه برف در شعله های 

  ده اند.شیوع کرونا آب ش آتش 

 
کرونا تا کنون خطوط تولید بسیاری از 

را در  و کاال و خدمات گ صنعتبخشهای بزر
رین غولهای اقتصادی جهان نظیر خاک بزرگت

متوقف کرده و سرمایه  چین و آمریکا و ....

داران و دولتهای شان میلیونها کارگر را 
اقدامات حفاظتی موثر  بیکار و بدون کمترین 

فرستاده اند. هم اکنون  و پایدار، به خانه
 کمکهای بخور و نمیر شمار متقاضیان

 بزرگترین اقتصاد دولتی در آمریکا یعنی
میلیون نفر رسیده و صف  22به  دنیا"آزاد" 

 دریافت غذای مجانی در برخی ایاالتِ این

به چند کیلومتر می " فرصت و آزادی"مهد 
در سال جاری مطابق برآوردهای   رسد!

لی پول، نرخ بیکاری در صندوق بین المل
درصد افزایش  40حوزۀ یورو  کشورهای

قات همین نهاد قیحت خواهد یافت. و مطابق

البته  –" 19 کووید" بورژوایی، شیوع ویروس
در چارچوب مناسبات ارتجاعی نظامهای 

نفر از جمعیت  پانصد میلیون -حاکم بر جهان
 14جهان را در فقر فرو خواهد برد. )گزارش 

  یو فرانسه(آوریل راد

 
برای داشتن یک تصویر موجز و گویا از ابعاد 

اگر در  کرد که ران کنونی باید اشارهبح
و  2008جریان بحران مالی جهانی در سال 

با از بین رفتن صد ها میلیارد دالر از   2009
دارایی های موجود، اقتصاد جهان  از ارزش

دهم درصد کوچکتر از قبل شد، در  7معادل 
  3تا این لحظه، اقتصاد جهان  نابحران کرو

بی سی  درصد کوچکتر از قبل شده )بی

( که یک جنبۀ این 2020 لآپری 14فارسی 
رویداد، به معنای از بین رفتن ده ها تریلیون 

ثروتهایی ست که اساسا به  دالر از منابع و
و با خون و   دست طبقه کارگر و زحمتکشان

  رنج آنان تولید شده است.
 

دامنه بحران کنونی ر، از سوی دیگ

گریبانگیر نظام سرمایه داری و چشم 
نفجار خشم اانداز رشد اعتراضات و 

توده ها که بنا به جبر تاریخ، الجرم 
ب مسیری جز پیمودن در جاده انقال

جلوی آن نیست، وحشت سرمایه 

داران و سخنگویان سرمایه داری را 
ت. تا جایی که برانگیخته اس

بقۀ حاکم مرتجعترین سخنگویان ط
راحان نظیر کیسینجر که از زمره ط

بزرگترین سیاستهای تجاوزکارانه و 
ردمی امپریالیسم آمریکا در م ضد 

ند، با مشاهده سطح جهانی بوده ا

"افول" شدید و سریع شاخصهای 
اقتصادی در آمریکا که از زمان اَبر 

ن تا کنو 1930بحران اقتصادی سال 
"بی سابقه" توصیف شده، )صدای 

فروردین( " صراحتا از "زنگ  28کا، آمری

طر" و  بحرانی در نظام خ
کند که در  امپریالیستی صحبت می

صورت عدم "مدیریت" آن "جهان به 
ش کشیده خواهد شد". )هنری آت

کیسینجر، وال استریت ژورنال( در 

مورد مشابه دیگری، بلندگوهای طبقه 
با مشاهده شرایط حاکم در انگلیس 

و نتایج آن، از  حاصل از شیوع کرونا
دی بی سابقه در وقوع  "بحران اقتصا

اظهار  سال اخیر"  در این کشور 300
سازمان تجارت نگرانی می کنند و 

جهانی هشدار می دهد که  

گیری کرونا ممکن است به همه
ترین رکود اقتصادی تاریخ "عمیق

 بشر" منجر شود. در گوشه دیگر از
کمپ قدرتهای جهان امپریالیستِی 

 نا زده، یعنی اتحادیه اروپا نیز وضعکرو

سیاستمداران بهتر از این نیست. 
 شاهدۀ روند جاری، حتی ازم بورژوا با 

احتمال "سقوط اتحادیه اروپا" در اثر 
برخی  بحران کنونی صحبت می کنند.

از آنان در ایتالیا با شکایت از شرکای خود، 
روپا را در مقابل دوربین پرچم اتحادیه ا

ا جمع کرده و پرچم ایتالیا را به تلویزیون ه

 ی آن می آویزند.جا
 

سرمایه  در چنین شرایطی بلندگوهای
کشورها به طور دائم  داری جهانی در تمام

مشغول عوامفریبی در مورد چگونگی 

نقش  شیوع ویروس کرونا و پنهان کردن
نظام ضد مردمی خویش در ایجاد شرایطی 

باشند که منجر به افزایش و تشدید  می
مرگبار این فاجعه بر حیات و  عواقب

هستی مردم دنیا و بویژه طبقه کارگر و 

 ستم  گشته است.  تحت خلقهای

 بحران کرونا، سوسیالیسم یا بربریت!
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گاهی به چگونگی برخورد و سیاستهای ن
طبقه حاکم نسبت به  اتخاذ شده از سوی

شیوع ویروس کرونا نشان می دهد که 
خاطر سود و  بهاکثر قریب به اتفاق دولتها 

ان و ادامه فعالیت حرص و آز سرمایه دار

ابتدا با  اقتصادی به شیوه معمول خود، در
اری مرگبار و سرعت مپنهان کردن این بی

اطالع  ز افکار عمومی، با عدمشیوع آن ا
رسانی شفاف و آگاهی دهنده به مردم، و 

از  عدم انجام اقدامات پیشگیرندۀ به موقع
عفونی کردن  جمله انجام تست، ضد

و اجرای بموقع  گسترده مکان های الزم

قرنطینه، بر شدت ضربات مرگبار   برنامه
افزودند.  وده هاتحیات  شیوع این ویروس بر

همچنین برای هر ناظر آگاهی روشن است 
خانمان برانداز  که با توسعه سیاستهای

"  خصوصی سازی" امپریالیستها در مورد

داران  سیستم بهداشت عمومی، سرمایه
فته ترین شان حتی در پیشر و دولتهای

ی سرمایه داری با امر تامین کشورها
 جامعه نیز به بهداشت و سالمت افراد

و نه برای   برای کسب سود عنوان یک کاال
رشد سالمت و ایمنی جامعه برخورد کرده 

سرمایه گذاری های  اند. در نتیجه، فقدان

م در زمینه تحقیق و توسعه در سیست الزم
م تا سیستشده   بهداشت عمومی باعث

با امکانات  نتواند در چنین شرایطی موجود
ا همه بهر چه بهتر و مجهز تر، توان برخورد 

باشد؛  گیری ویروس کرونا را داشته

سیاستی که عواقب مرگبارش را هنگام 
شیوع این ویروس نشان داد و همه شاهد 

خیل مبتالیان،  مواجهه باکه در  بودند
سیستم بهداشت این  مطلقاکثریت 

از دستگاه های الزم برای کمک کشورها 

 ینظیر دستگاه ها  به مداوای بیماری
برخوردار نبودند و  فی،کاه تنفسی به انداز

این واقعیت دردناک  د.نهنوز هم نمی باش
ویروس کرونا به طور بی شده که   باعث

ستاندن جان توده های تحت  وقفه در حال
 ستم و آسیب پذیر بیشتری در سراسر

ترین آمار منتشر بنا بر تازه جهان باشد.

شده توسط "رادیو فرانسه" ، تا تاریخ 
(، 2020 آپریل 19)فروردین  31شنبه کی

هزار نفر در جهان  332میلیون و  2بیش از 
اند مبتال شده( 19-به ویروس کرونا )کووید

که نیمی از آن در اروپا بوده است. 

بر  فرن 7۶7هزار و 1۶0همچنین تا این تاریخ 
اثر بیماری کرونا جان خود را ازدست 

ن یالبته مطابق آمارهای محقق  اند.داده
آمریکا، آمار پکینز" در دانشگاه "جان ها

تا  5واقعی  مبتالیان در سطح جهان بین 
عالم شده می برابر ارقام رسمی ا 10

باشد. اما این آمار هر چه باشد یک 

در واقعیت، انکار ناپذیر است و آن این که 
غیبت وجود یک واکسن و یا داروی قابل 

اطمینان و درشرایط رسوایی سترونی 
روشن شدن کی موجود و ای پزشهظرفیت

توانی نظام بهداشت جهانی برای حفظ نا

جان انسانها، سایه وحشت و فقدان 
داز روشن راجع به چگونگی روند چشم ان

پیشروی و مقابله با این بیماری، هر روز 
ندگی صد ها میلیون تن از بیش از پیش بر ز

محرومان و گرسنگان و لشکر بیکاران و بی 

ا  ا و از اروپته تا آفریقکا گرفیچیزان، از آمر

افکنده  گرفته تا آسیا و اقیانوسیه، سایه
   است.

 

رونا تا آنجا که با همه گیر شدن ویروس ک
دولتها در جهان و برنامه های  به واکنش 

بازمی گردد  عملی آنان در مبارزه با کرونا
سرمایه داران رذل حاکم برای  نیز پیام

به ویژه   میلیاردها تن از مردم دنیا و

روشن است. آنها به  گرسنگان محرومان و
شیوه های گوناگون به افکار عمومی می 

واکسن و دارو و د دولتها فاق گویند که
امکانات حداقل پزشکی برای درمان کرونا و  

رتیب آنها ین تبه ا  نجات جان شما هستند.
هزینه های  بار مقابله با این همه گیری و

ه ها گذاشته اند. دآن را اساسا به عهده تو

توان کرد  کاری که می ی گویند که تنهام
 کنید و" قرنطینهخود را " این است که

را رعایت کنید. " اجتماعی ریفاصله گذا"
تحت عنوان   آنها سپس با بیشرمی تمام،

مدعی "  ایگله  ایمنی" ضرورت اجرای

مردم درصد"  80تا  70" باید  می شوند که
بدن انسان در  ااین بیماری را بگیرند ت

شود. آنگاه مانند شیوع "مصون"  ل آنمقاب
"حل"  طاعون و وبا و ... این مشکل نیز

البته در این " اضافه می کنندخواهد شد و 
تعدادی )بسته به -"متاسفانه"  راه

میلیون نفر( از  45تا   تخمینهای متفاوت،

پذیرترین  مردم دنیا و در واقع از آسیب
قتصادی و ااقشار جامعه به لحاظ 

" جان دهند!ممکن است که بهداشتی، 
سرمایه داران "راه حل"  این است آری،

چنین است ".  ونابرای مقابله با فاجعه کر

که با گذشت چند ماه از شروع شیوع 
ان و ویروس کرونا، در حالی که کمر کارگر

زحمتکشان در زیر بار فشار ناشی از 
شرایط کنونی خم شده، طراحان 

ر نشان داده یبرالیسم بار دیگولئنعوامفریب 

که در این اوضاع بحرانی، تنها و تنها اند 
ایشان سود و افزایش سرمایه است که بر

مهم است و نه جان و نیازهای طبیعی 
 انسانها. 

قایل فاجعه کرونا )جدا از  واضح است که
طبیعی برای آن(  ی و یاشدن منشاء انسان

چوب رمانند هر پدیده مرگبار دیگری در چا

تبلیغات  ری و به رغمنظام سرمایه دا
طبقات حاکم، بر ثروتمند و فقیر، بر سرمایه 

گذارد. این  ن تاثیر نمیدار و کارگر به یکسا
واقعیت نفرت آور، یعنی شدت عواقب 

بقات وی طبر ر یک بالی مرگبار حاصل از

  قدری برجسته است که محروم ، به
ف یدیپلماتیک نیز در توصروزنامه لوموند 

برای باالیی ها و  " ینهنطقر"  تفاوت شرایط
به توصیف یک وضعیت عینی   پایینی ها

ماني هرگز نمي ز " پرداخته و می نویسد
شد تصور کرد که میکروب يک بیماري حاد 

که موجب قرنطینه اي در زمان صلح شود 

جدارهاي فضاي اجتماعي را درهم شکند: 
دو  رآيا بانکدار وال استريت و کارگر چیني ه

سپس  ان نبودند؟ وعرض خطري يکسدرم
پول و ثروت جايگاه خود را بازيافت. از يک 

که درحالی ها، سو، محصور شدگان در ويال

که پنجه پايشان در استخر بود دورکاری 
گان از سوی ديگر، ناديده شد مي کردند،

مات درمانی، ماموران روزمره، کارکنان خد
و  داران سوپرمارکت ها خیابانی، صندوق

، يکباره از سايه خارج اتمزد بگیران تدارک
خطری هستند که شدند زيرا درمعرض 

. دورکارانی که در ثروتمندان از آن در امانند

کوچک کار می کنند  آپارتمان هايی تنگ و
جیغ می که پسر بچه ای خردسال در آن 

خیلی دوست  زند يا بی خانمان هايی که
وند م)لو" دارند بتوانند در خانه بمانند

 ( 2020 آپریل 10ی دیپلماتیک فارس

 
نفرت آور، آنهم " نابرابری" عالوه بر این

های فرصت"  در کشورهای مدعی
کمبود وحشتناک وسایل و "، برابر

حتی برای کادر  تجهیزات پزشکی

ادالنه همان درمانی و عدم توزیع ع
در  حاد جامعه،اندک منابع موجود بین آ

ر اشرایط گستردگی شیوع ویروس، ک
ته ه که در پیشرفرا به جایی رساند

مدعی حقوق بشر و  ترین کشورهای
پزشکی "دمکراسی دنیا، سیاست

 نمای پزشکان و کادرراه" جنگی

درمانی قرار گرفته و اقدام به معالجه 
بیماران را بر اساس سیستم 

دهند، به این معنا  ینشی انجام میگز
که در هنگام گزینش رسیدگی به 

 جوانتر و سالمتر مبتالیان، اشخاص

دریافت خدمات پزشکی انتخاب  ایبر
می شوند و در مقابل چشمان اشکبار 

ی رنجدیدۀ ها بستگان و خانواده
بیماران دیگر، تعداد هر چه بیشتری از 

در  سالمندان و انسانهای آسیب پذیر
ای حقوق بشر و مهد ه این

دمکراسی به خاطر کمبود دستگاه ها 

مثل  یدرمان و تجهیزات پزشکی و
ی و دستگاه ها خت بیمارستان ت

تنفسی، از مدار خدمات پزشکی 
آشکارا محکوم به مرگ  موجود خارج و

بدون این که حتی امکان  -دمی شون

حق  دفاع از حق ابتدایی خویش یعنی
داشته "دادگاه" را  زندگی، در یک

 باشند! 
 

در چنین شرایط غیر انسانی و هولناکی 

رنیای آمریکا فبینیم در کالی ست که ما می

خانمان برانداز   وسعه سیاستهایبا ت
"   سازی خصوصی "ا الیستهامپری

  سیستم بهداشت عمومی، سرمایه 
شان حتی در  داران و دولتهای

پیشرفته ترین کشورهای سرمایه  
 سالمت افراد داری با امر تامین 

جامعه نیز به عنوان یک کاال برای  
د کرده اند. در برخور  کسب سود
ای سرمایه گذاری ه نتیجه، فقدان
 ینه تحقیق و توسعه درحداقل در زم

شده   عثعمومی بابهداشت  مسیست
تا سیستم موجود نتواند در چنین 

توان برخورد با همه گیری   شرایطی
باشد؛   ویروس کرونا را داشته 

سیاستی که عواقب مرگبارش را  
در  ویروس نشان داد و هنگام شیوع 

اکثریت  خیل مبتالیان،  هه بامواج
  اشت این کشورها سیستم بهد مطلق

ه های  دستگا نه از نه از واکسن و 
دستگاه های تنفسی به نظیر زم ال

 .برخوردار نبودند اندازه کافی،
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قی دور از چشم مردم، قبرهای مناطدر  و
دفن قربانیان کرونا حفر  دست جمعی برای

کوادور، ارتش صد ها جسد می شود و در ا
فقرا را به دلیل عدم  مانده در خانه های

ها پس از مرگ جمع تمکین مالی آنان، مدت

حاکمیت دیکتاتوری  آوری می کند. یا در زیر
مبتالیان به کرونا  جمهوری اسالمی، جسد

تهران در سطل  ین در محله های فقیرنش
  زباله رها می شود.

 
ای سرمایه داران و طبقات حاکم بر

خویش با بوق و  حفظ چهره کریه نظام

 کرنا به تعریف و تبلیغ در مورد
زمان  دری شان دولتها"سخاوت" 

کرونا در حق بینوایان پرداخته اند و از 
لیارد یاعطای بسته های چند صد م 

ری برای جبران یون دالو تریل دالری

"مردم"  خسارات اقتصادی وارد بر
گویند. اما نیازی به  سخن می

ن تیزبین هم نیست تا پی به چشما
گردد  فریبکاری آنها برده شده و معلوم

تصادی اساسا که این بسته های اق
رمایه داران، صاحبان برای نجات س

 کارتلها و شرکتهای غول انحصارات و

و ... )در  بانکیهواپیمایی و   آسای
واقع برای تامین سود آنها( به بازار 

 رسرازیر می شوند و تنها درصد بسیا
ناچیزی از این مبلغ به میلیونها کارگر و 

زحمتکش جوامع اختصاص داده می 

بخشندگی نه به خاطر  اینشود. تازه، 
نجات کانونهای در هم شکسته شده 

 بضاعت یخانواده های کارگری و ب
یه داران ر نجات سرمابلکه به خاط

حاکم از شورش تهیدستان و 

نظام  گرسنگان به جان آمده علیه
با  ورت می گیرد. البتهاست که ص

رياضت اقتصادي که هم  وعده های
ه داده اکنون از سوی دولتها برای آیند

چگونگی  می شود، معلوم است که
 صورت حساب همین چندر غاز تامین

قشه باال از همین االن با ن زپرداختی نی

از کرونا از جیب  یات ها پسبردن مال
دهندگان  مالیات  حقوق بگیران و

  است. پیش بینی شدهعادی 
 

همانطور که مارکس، اندیشمند کبیر طبقه 

صادی، ذاتی بحرانهای اقت کارگر نشان داد
کامل نظام سرمایه داری هستند. او با ت

ظام نبر تکامل  مطالعه قوانین حاکم
که در هر موج  ابت کرد داری، ث سرمایه

حجم  بحران گریز ناپذیر سرمایه داری،
بزرگی از نیروهای مولده به دلیل تالش 

 سرمایه داران رذل به منظور حفظ سود

سرمایه به طور طبیعی و یا مصنوعی 
 آنها نابود شده و از بین می روند. او توسط

فالکت و بدبختی حاصل از داد که   نشان
وبحرانهای   لدهنیروهای مو ودی این بنا

نظام بیمار بر دوش طبقه  گریبانگیر این 

کارگر و خلقهای تحت ستم سرشکن می 
ران کرونا یکبار دیگر حرفهای بح  شود.

نیاز به ارائه تفاسیر تئوریک  مارکس را بدون
 کرد.و نظری در روندهای عینی ثابت 

 

اگر با فروریختن دیوار برلین و فروپاشی 
 روی پیشینسیاسی شو- اقتصادی منظا

" اردوگاه سوسیالیسم" که به دروغ خود را
کرد، وضعیت جدیدی بوجود  معرفی می

الیستهای غرب توانستند آمد که امپری

کف آن قدرت میرنده  بازارهای بزرگی را از
 برای خود تامدتی فضای تنفسی بربایند و

حتی این  جدیدی فراهم کنند، اما
از آن، دردهای بی  فروپاشی و فضای پس

نکرد. در  م سرمایه داری را مداوارمان نظاد
 این آن مقطع، بورژوازی جهانی بر بستر

تحوالت، تعرض ایدئولوژیک سیاسی بزرگی 

 را به کمونیسم در سراسر دنیا سازمان داد
و پایان بحران نظام خویش " ختاری پایانو از "

اپورتونیستها  سخن گفت و بخش بزرگی از
رچم سفید ن پتها هم با بلند کردسو رفرمی

شدند. اما  به مداحان امپریالیسم بدل

مایه طولی نکشید که حبابهای تنفس سر
دوره  داری یکی پس از دیگری ترکیدند و در

پسا شوروی و پایان جهان دو قطبی، جهان 
 الیستی با چندین موج دیگر بحرانامپری

اقتصادی روبرو شد که آخرین آن بحران 
ن بحران بود که بزرگتری 2009مالی سال 

نام گرفت و  1930ابر بحران سال  پس از

ر دیگر سراسر جهان را درنوردید. اکنون با
بحران ذاتی نظام سرمایه داری با  امواج

دامنه و گستردگی بیشتر، بر بستر بروز و 
خود را نمایانده و بی آیندگی و  کرونا شیوع

رسوایی و ناتوانی نظام سرمایه داری را 

بتدایی بشر یاجات احتی احت ای برآوردنرب
به نمایش گذارده و کوس رسوایی تمامی 

منان طبقه و دش خادمان سرمایه داری
کارگر، رفرمیستها و رویزیونیستها و 

  که کاری جز اپورتونیستها را به صدا درآورده

کمونیستها و  فریب کارگران، دشمنی با
مداحی برای بورژوازی و تزهای 

   ی آن نداشته اند.تنئولیبرالیس
 

امروز نیز از هر زاویه ای که به 
کرونا  بررسی بحران ناشی از

ینی و تحلیل بنشینیم ، صحت پیشب

کمونیستها از جامعه سرمایه داری 
ورای امواج بحران کرونا  ست که از

ن می دهد. همه می بینند خود را نشا
هولناک مرگ  ار و ابعادکه نفس کشت

توده ها در  و نابودی حیات و هستی

شرایط ویروس، نتیجه  اثر این
ست که حاکمیت نظام  دهشتناکی

سود جو و ضد مردمی سرمایه داری 
 در سطح جهان برای مردم و بویژه

طبقه کارگر و خلقهای تحت ستم 
مناسبات آفریده است. تا چنین نظام و 

پاست، جان و مال و  ارتجاعی ای بر

هستی توده ها در معرض چنین 
  ر خواهد گرفت.افجایعی قر

 
م اکنون روشن است که به فرض ه از

کرونا )که کسی  ریشه کن شدن بالی

ه درازا خواهد نمی داند چه مدتی ب
هیوالی  انجامید( در جهاِن پس از کرونا،

 بیکاری، گرانی و تورم و گرسنگی با
چنگالهای خونین  سرمایه داران،" مدیریت"

خود را هر چه بیشتر بر پیکر زحمتکشان 

کرونا تضاد  هان پس ازرو خواهد برد. در جف
بین امپریالیستهای غارتگر برای جبران 

حادتر  ون نیزکه هم اکن-خسارات خود 
تشدید خواهد شد و خطر  -شده اند

جنگهای غارتگرانه و تعرضات هولناکتر 

به جوامع وابسته از طریق  لیستهاامپریا
سرمایه داران وابسته به خود و رژیم های 

  یافت.افزایش خواهد  شان رکارگزا
 

شرایط توصیف شده در فوق، تنها یک  ماا
د. از تحوالت و تضادهای کنونی هستن جنبه

این حقیقتی ست که سرمایه داران و 

همانطور که تاریخ حیات  دولتهای شان،
پریالیسم نشان داده، بار بورژوازی و ام

را بر دوش کارگران  گبار خویشبحرانهای مر
تا ستم سرریز می کنند  و خلقهای تحت

استثمارگرانه و جبارانه   حیات بتوانند به

ن نظام سرمایه داری تداوم بخشند. آنها ای
شیوع کرونا چنین می کنند.  بار نیز بر بستر

لیکن، این سیاست بدون هزینه نخواهد 
 بحران اخیر بر زندگی دت فشار وبود. ش

های بی چیز و محروم بدون " درصدی 99"
رده ور موج نوین و گستهظ  شک شرایط

و ضد  مایه دارییک جنبش ضد سر

امپریالیستی در همه جا علیه حاکمان را 
 د نمود. در نتیجه صحنه جهانفراهم خواه

پس از کرونا بدون شک صحنه تشدید نبرد 
های تحت ستم در بین طبقه کارگر و خلق

زنجیره امپریالیستی با سلطه  سراسر

تضادها و  منفرت بار سرمایه داری با تما
اجتناب ناپذیرش خواهد بود.  بحرانهای

واقعیتی که از هم اکنون و حتی در شرایط 
ینه، ما تجلیاتش را به قرنط بسیار سخت

صورت بروز دوبارۀ تجمعات اعتراضی در 

 .شاهدیم عراق و .... ایران، لبنان و
 

غول خفته جنبش طبقه کارگر و 
آوار مرگبار  خلقهای ستمدیده در زیر

جنایات  از خاکستر کرونا و ناشی
 سرمایه داری علیه توده ها با گامهای

سهمگین در حال حرکت است. به 

دن پرچم هایی بر پنجره اهتزاز درآم 
فرانسه که بر روی  های برخی محالت

کمون!" "بعد از کرونا،  آن نوشته شده
بودن آن به لحاظ  محدودبه رغم 

گامهای   پژواک کوچکی ازشکل، اما 

ارد که نمایش می گذ را به لهمین غو
دیگر از شیشه بیرون می آید تا بار 

 خوابها و رویاهای خوش سرمایه
د بازسازی اقتصادشان داران در مور

به بهای تشدید استثمار و غارت طبقه 
ایش تحت ستم و افز کارگر و خلقهای

 ا را نقش بر آب کند.سرکوب آنه

سوسیالیزم یا بربریت، همان سوال 
نشده ای ست  نوز حلهدیرینه ولی 

سیاسی جهاِن پساکرونا که در صحنه 
هر چه بیشتر به پرچم راهنمای 

وده ها در صحنه کارگران و ت مبارزات

نبرد با امپریالیسم و وابستگانش بدل 
وظیفه کمونیستها در  .خواهد شد

 تحادر جهان آمادگی و تقویت اسراس
نقش آفرینی ای به منظور   بین خود

  حنه ای ست.صشایسته در چنین 
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در ندۀ گرامی! من با قلبی اندوهبار و انخو

 شرایطی مجبور به نگارش مطلب زیر شدم

کرونا بر بستر بی ویروس که فاجعه 
مسئولیتی، اهمال  و در یک کالم سیاست 

با  سالمیهای ضد مردمی جمهوری ا
قبل، حیات و هستی و کار شدتی بیش از 

ران و یهزاران تن از توده های ستمدیدۀ ا
ومان ن، بی صدایان و محربویژه کارگرا

را تاراج کرده و سایۀ مرگ را اعماق جامعه 

بر زندگی پر از درد و رنج و فقر و گرانی و 
ظلم و سرکوب توده ها زیر حاکمیت رژیم 

افزوده  یاسالمد و سرکوبگر جمهوری فاس
این فرصت استفاده می کنم و  است. از

ه های دهمدردی عمیق خود را با خانوا

می کنم  وش این فاجعه اعالمقربانیان خام
م که این رژیم ضد خلقی هر چه و امیدوار

زودتر به دست توانای توده های انقالبی 
های  ایران سرنگون گردد تا مرهمی بر زخم

امید آن  و به عمیق مردم ما گذارده شود؛
کارگر ایران در رأس همه  که طبقه

خود  یستمدیدگان جامعه بتواند با رهبر

و  ظام مبتنی بر آزادیسنگ بنای یک ن
دم از بار همه ستم های رهایی واقعی مر

 طبقاتی را در کشور ما بنا نهد.
***** 

موسوی )عفت(  فاطمهخانم مرگ با 

مذهبی ها در رژیم  -وابسته به ملی
، قلم به دستانی در یاسالمجمهوری 

ایران که روزی شان از وجود و تداوم حیات 
مهوری ار و شکنجه جدننگین رژیم 

تأمین می شود به تالش گسترده  اسالمی

ای دست زده اند تا بلکه بتوانند یکی از 
مردم  ارزش ها و دستاوردهای تاریخی

ز ایران را از حافظه ها پاک یا در آن خلل مبار
 وارد آورند. 

 
ه با تالش های اولیه اصالح طلبان واجهمدر 

به  اکه درگذشت خانم نامبرده ر در ایران

فات خود در مورد عه تحریفرصتی برای اشا
ندان در دوره شاه قرار دادند، فرار من از ز

پیش از این برای روشن شدن افکار 
انتشار بخشی از کتاب  عمومی، مبادرت به

از زندان  "فرار"بذرهای ماندگار" در ارتباط با 

قصر" همراه با توضیحی کوتاه نمودم تا 
هر چه شفاف  ی این رویدادواقعیت چگونگ

ا خوانندگان قرار گیرد. اکنون ام ختیاردر ا تر

با توجه به حجم وسیع تبلیغات به خصوص 

لبان دستگاه جهنمی اصالح ط از جانب

که مدافعین رژیم  ی اسالمیجمهور
ها  آن یمجاز دیکتاتور گذشته نیز در فضای

را همراهی می کنند، روبرو هستیم، 
رای بطیفی که مرگ "عفت" را به فرصتی 

عه، نفی شات انقالبی در جاممقابله با گرای
دست آوردهای جنبش  ارزش ها و

مسلحانه در دهه پنجاه به منظور باز 

مبارزه قهرآمیز داشتن جوانان از توسل به 
م علیه نظام استثمارگرانه و ظالمانه حاک

ل کرده اند. این موج جدید تبلیغات یتبد
"فرار  ادر ارتباط ب علیه توده های انقالبی ما

واالتی که برای ئراه با سر" همان قصاز زند

ن در میان گان مطرح نموده و با مخوانند
گذاشته شده، توضیح بیشتری را از جانب 

 د این فرار ضروری ساخته است.من در مور
    

ل مطلب اصن به پیش از وارد شداما، 
با افکار عمومی و  مایلم تا نکته ای را

ان گذارم. یخوانندگان این نوشته در م 

برای  لب زیر از یک زاویهنگارش مط
چرا که مجبور   نبود.ن خوشایند م 

در پاسخ به ادعاهای  بودم بار دیگر
ت از شخص به کرا عوامفریبان مرتجع،

اما کارزار  خودم صحبت به میان آورم. 

که مبلغین تبلیغات  ییو ریادروغ 
م فوق با شخصی جلوه دادن مسمو

قصر" و مهمتر  چگونگی "فرار از زندان 
ین رویداد تاثیرات و نتایج ا از آن

از ده به طور همزمان در بیش تاریخی 

و شبکه  حکومتی و نشریه سایت
، ( 1) ه اندبراه انداختهای اجتماعی 

جایی برای تن دادن به این احساس 
نه خالی کردن از شاند و ناخوشای

وظیفۀ تالش برای دفاع از حقیقت 
انی در مید نتیجه در نگذاشت.  اقیب

گرفتن شخص  بلغین با هدفکه این م 

خوراندن سموم من به منظور 
فکریشان به نسل جوان آماده کرده 

که  آن  زماند جقی نمی اند، چاره ای با
به هنگام افشای داستانسرایی های 

د فرار اشرف وردر م  عوامفریبانه آنان 

دهقانی از زندان قصر و روشن 
 ز اینها ا ساختن اهداف پلید آن

 بار از نقش وسرایی، به اجداستان

ورد شخص خودم و نقش اشخاص م 

استناد در تبلیغات جاری، در ارتباط با 

اد تاریخی سخن آفریده شدن آن روید
من این کار سخت را صرفا به  بگویم. 

ن وشرای رخاطر دینی که همیشه ب
 کردن حقیقت، به همه کارگران و خلق

بارز های ستمدیده کشورم و جوانان م 
که زیر  یان سیاسی ایزندان و

ترین شکنجه های همپالگی شدید

های همین اصالح طلبان قرار دارند، 
  داشته و دارم انجام می دهم.

   
فاطمه موسوی که با نام عفت خانم 

ام شناخته شده، در دوره شاه به هنگ

متعلق به خانواده زندانیان  انیشجو
سیاسی مبارز سازمان مجاهدین 

روز ها که در نو مان ، هدبوخلق ایران 
ری فرار من از زندان قصر یا به 1352

بر این مبنا اصالح طلبان  رساندند. 
حکومتی در روزنامه شرق اولین 

هائی بودند که در دشمنی با دست 

آوردهای مبارزاتی کمونیست های 
دین انقالبی دهه پنجاه، مجاهئی و فدا

عفت موسوی با زدن تیتر درشتِ "
عضو  نی،اهقچگونه اشرف د

زندان دایی خلق را از های فچریک

عیت تحریف واق فراری داد"، به
به داستان سرائی در مورد پرداخته و 

 آن فرار تاریخی دست زدند.
 

در آغاز تأکید کنم که اگر چه فرار از زندان 

صورت گرفت ولی ط من ه توسقصر رژیم شا
نه امروز در رژیم جمهوری  -این فرار دیگر 

کار جنایت ه رژیمدیروز در دور اسالمی و نه
نیست. "فرار  متعلق به من نبوده و - شاه

قصر" به دلیل عملکردش علیه  از زندان
دشمنان مردم و با توجه به تأثیرات انقالبی 

ای که در میان توده های تحت ظلم و ستم 

ویژه نسل جوان و روشنفکر مبارز و به یران ا
 ریخ مبارزاتبه جا گذاشته، جزئی از تا

ت و لذا به ران اسهای ای انقالبی خلق
ت انقالبی تاریخی، عنوان یک عمل و حرک

همه توده های  به کارگران و زحمتکشان و

از این روست  تحت ستم ایران تعلق دارد. 
زش راکه امروز دفاع از اهمیت انقالبی و 

  "فرار از زندان قصر" در مقابل قلم  تاریخی

 اشرف دهقانی 

 "فرار از زندان قصر "در مورد   پاسخی به داستانسرائی ها
 مامن همدستِ توده  

 اکند گسستنِ زنجیر رتا آن دَم که توطئه مي

 خنددتا آن دَم که زيرِ لب مي

 دزندلش غنج مي

 .کنده ريِش جادوگر آبِ دهن پرتاب ميو ب

 مرادری نداراما ب 

 ماتهت نداشچگاه برادری از آن دس هی

 ":آری"بگويد  که

 وناکسي که به طاعون آری بگويد 

 .اش را بپذيردنانِ آلوده
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المی سمهوری ابه دستان خدمت گزار ج
"زیر آب زدن" با تاکتیک در تالشند که 

ن فرار و ماهیت و نقش فردی، حقانیت ای
وال ببرند، وظیفه ئمبارزاتی آن را زیر س

همه نیروهای انقالبی و آزادیخواه ایران 

ن من نیز درست در ای  می باشد.
را موظف می دانم به سهم ب خود هارچوچ

ه ککنم که هائی اقدام  ابله با آنخود به مق
سوی م فاطمه مودرگذشت خانامروز 

حریف تاریخ و )عفت( را به فرصتی برای ت
 وارونه جلوه دادن حقایق تبدیل کرده اند، آن

مذهبی و  –هائی که تحت عنوان ملی 

اصالح طلب از بدو روی کار آمدن رژیم 
همه جنایت ها و  می دری اسالهورجم

خون ریزی های این رژیم پلید وابسته به 
ان حال به میدوده اند و م سهیم بسمپریالیا

ی علیه مبارزه آمده اند تا با داستانسرائ

مسلحانه انقالبی در دهه پنجاه، باز هم 
 رژیم متبوعشان ادا کنند.  دین خود را به

 
فرار از زندان قصر در شرایطی صورت 

ای دربند ایران در توده هت که گرف
و حالی که در زیر استثمار و ظلم 

، اما می زدند ت و پاستم دس

ر مقابل رژیم ضعف مطلق د احساس
امنیتی مخوفش شاه با دستگاه 

)ساواک( که آن را قدر قدرت و 
ها  د، آن شکست ناپذیر می پنداشتن

را از دست زدن به حرکت های 

در   .انقالبی وسیع باز داشته بود
ز زندان قصر" یطی، "فرار این شراچن

 با نشان دادن شکست پذیری دستگاه
ه، در منی رژیم شاو اهری یامنیت

جنبش مسلحانه چریکی جاری بستر 

جامعه در خدمت ارتقای روحیه در 
مبارزاتی ستمدیدگان و رشد مبارزات 

تأثیر این فرار در  ها قرار گرفت.  آن
و  نان ایجاد جوشش انقالبی در میان ز

جا که  ت ستم به ویژه از آندان تحمر
 توسط یک زن صورت گرفته بود حتی

به خصوص تری یافت و گسترده  ابعاد

ر ام بخش زنان تحت ستم ایران داله
روی آوری به سوی مبارزه انقالبی 

در آن زمان این تصور که گویا  گشت. 
انسانی درجه دوم و در مقام ، زن 

هنگ فر پائین تر از مرد قرار دارد،

  کامالً  گسترده در جامعه والب و غ
 رار ازفان خود زنان بود. "حتی در می

نگ به این فره صر" ضربه ایزندان ق
در به ارتجاعی زد و به سهم خود 

میدان کشیدن هر چه بیشتر زنان به 
و تالش  صحنه مبارزه علیه رژیم شاه

برای دست یابی به رهائی کامل زنان 

باید مبنا  این ر ب .بسیار اثر گذار گردید
دید که خدمت گزاران جمهوری اسالمی 

ه و چرا ار چگونراین ف امروز در رابطه با
 نند!؟فرسائی می کقلم

 

ها علیه  کنونی آندر حجم بزرگ تبلیغات 
چند نکته برجسته ، فرار از زندان قصر" "

ها برخورد  جا به آن وجود دارد که در این 
 :می شود

 

بر عفت  انیتا جائی که به دوره جو -1

در کتاب بذرهای ماندگار، ، گردد می 
از  دور شدنهمراه شدن او با من جهت 

با فرار از زندان در ارتباط ندان زنان درب ز

اده شده و من اهمیت و قصر توضیح د
ارزش کار مبارزاتی همه کسانی که به آن 

اری رساندند و از جمله او را در آن فرار ی
عفت اما  ام.کتاب با برجستگی بیان کرده 

تغییر ایدئولوژی در سازمان مجاهدین  با
 ن سازمانآ، از 1354خلق ایران در سال 

ا روی کار آمدن رژیم متأسفانه بجدا شد و 

سالمی، با شوهرش )محمد جمهوری ا
محمدی گرگانی( به صف جریان موسوم به 

هبی ها پیوست که یکی از مذ -ملی
های همدست با رژیم جمهوری  جریان

ستثمار گر حاکم نظام احافظ و  اسالمی

امروز پس از درگذشت   بوده و می باشد.
ان ی در ایرسایت هائ نشریات و وافراد  او،

که  با اهداف سیاسی خاصی بدون آن
بگویند که عفت در چهل و یک سال 

ه رژیمی بوده و یا مثال بر  گذشته حامی چ
این امر صحه بگذارند که وی طی دوره 

 ر مجلس هرش دشو چهار ساله نمایندگی

های  ارتجاع جمهوری اسالمی )طی سال
 و ببند و ره بگیرهمان دو -( 1359-13۶3

ون ریزی در کوچه و وده ها و خقتل عام ت
های اعدام  ط رژیم حاکم، سالخیابان توس

سلسله وار دختران و پسران جوان، اعدام 

مادران و پدران و حتی کودکان و مادران با 
شتار کی ها جنینی در رحم، سال

ان در سیاهچال ت ها و آزادیخواهکمونیس
 یکشی ها ها در زیر شکنجه، و عربده

ارعاب نصارش جهت اعوان و ا خمینی و

همه جنایاتشان و  توده ها با به رخ کشیدن
از جمله جنایت تجاوز به دختران نوجوان و 

ها  این توجیه که مانع از رفتن آنجوان با 
، شوند!ن ببه بهشت به دلیل باکره بودنشا

های تواب سازی و شکنجه روزمره  سال
  -. .اب ها و.ا کمک توزندانیان سیاسی ب

نند که وده، و یا مطرح کهمراه شوهرش ب

های  ه طور خالصه در سالباالخره ایشان ب
در کدام سو )جبهه( قرار داشته،  ۶0سیاه 

در طرف توده های تحت ستم یا در سوی 
ختن پردا دونو کال  ب رژیم خون خوار حاکم! 

ها چه می  ن ساله این امر که عفت در آب
ه لی دادن بابا جا خ کرده است، ناگهان و

، به طور هماهنگ و ن پرسش هاتمام ای

م او را با فرار اشرف دهقانی یک صدا با ه
در دوره رژیم شاه به دیگران می 

ین صورت تحریف هم به ا آن  د.شناسانن
رف فراری دهنده اشآمیز که گویا او "

 یا "ناجی" او بوده است! ی" و دهقان
 رو اعتبا خواهیم دید که این تمجید از عفت

هیچوجه بی  طریق، به او از این دادن به 

ه به رژیم وابست مبلغین دلیل نیست. 
حاکم ابتدا از حسن نظر توده های آگاه 

ایران نسبت به فرار اشرف دهقانی از 
زندان، سوء استفاده نموده و عفت را با 

انندگان سایت ها و به خوفرار ین ا

نشریاتشان معرفی می کنند و سپس به 
ویداد ود علیه رتبلیغات خ موذیانه طور

منظور  یخی "فرار از زندان قصر" را بهتار
کوبیدن مبارز انقالبی مسلحانه در دهه 

ی آن دهه، پیش پنجاه و ارزش های تاریخ
 می برند.

  

ا ط بعالوه بر شناساندن عفت در ارتبا -2
دهقانی، برای معرفی او، ر اشرف فرا

 کلماتی استفاده میآگاهانه از عبارات و 
دوره پرشکوه از تاریخ کنند که یادآور یک 

ان می باشند. مثال  می مبارزاتی مردم ایر

نویسند: "درگذشت یک زن مهم در تاریخ 
های نامدار عفت، از چهره مبارزه چریکی"، "

 -وزوزآرع رمنب)  ن"تاریخ مبارزه چریکی در ایرا
بازنشستگان(، یا "درگذشت عفت، اتحاد 

ن عبارت را یاشرف دهقانی" ) ا ناجی

معروف که  اریخ ایرانی" به کار بردهسایت "ت
زارت اطالعات رژیم متعلق به واست 

جمهوری اسالمی می باشد و یکی از اتاق 
های فکر این وزارت محسوب می شود(، و 

ن که ایست از این قبیل. جای تردید نی
ن نه طرفدار مبارزه چریکی در ایران مبلغی

د و نه پیرو نو یا امروز می باشبوده اند 

کمونیستی و شیوه مبارزه مسلحانه نظرات 
ا نام چریکهای فدائی خلق ایران که ای که ب

هاست، عجین  اشرف دهقانی یکی از آن
اتفاقا  یکی از دالیل آزادی اینان   شده است.

ر رژیم سایت د و زدنیه برای انتشار نشر

جمهوری اسالمی، دشمنی شان با 
 یفدائی خلق و خط مشچریکهای 

. به واقع، مگر غیر باشد ها می مبارزاتی آن
هویت سیاسی جریانات از این است که 

اصالح طلب" موسوم به "ملی مذهبی" و "
در جمهوری اسالمی با دشمنی و خصومت 

ش با کمونیست ها، مبارزه مسلحانه و "جنب

پس، این  گره خورده است؟  ریکی"چ
ت را با نام اشرف مبلغین چرا اصرار دارند عف

ارزه مسلحانه ان مبدرخش هقانی و خاطره د
 ان بشناسانند!؟در دهه پنجاه به دیگر

 

برای این که خواننده متوجه نیت ناپاک این 
مبلغین که همانا کوبیدن کمونیست های 

ر فدائی و مبارزات چریکی دهه پنجاه د
ادآوری آن ارزش هاست بشود، وشش یپ

 ناز در میان جواناباید به فضائی که از دیر ب

 

لق به شکی نیست که نیروهای متع
مار برای در بند نگاه  استثاردوی 
ان همواره استثمار شوندگ داشتن

می  یخ زده ویف تار دست به تحر

آوردهای مبارزاتی توده د دست کوشن
آفریده شده ها را انکار و ارزش های 

ها را به هر ترتیبی، بی  توسط آن
جمهوری ارزش جلوه دهند. اتفاقاً در 

اسالمی، این یک سیاست شناخته 
  از طریق اتاق هم  می باشد که شده

بان که اصالح طل یمن رژهای فکر ای
فکر   اتاق هاین این یکی از گردانندگا

و  وابسته به آنان هستند، شریات و ن 
ران و یا توسط انواع روشنفک چنینهم
 اصطالح تاریخ نویسانی که ب

 "وجدانشان را اجاره داده اند" )نقل از 
 (،بهروز دهقانی شهیدم،برادر فدائی 

قلب  تحریف و  . به پیش می رود
ز زندان  فرار تاریخی ا حقایق در مورد

مینه در این زتالشی  زینقصر شاه 
 باشد.می 
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  ن وجود داشته و دارد توجه کرد.انقالبی ایرا 
رژیم و همه ت اندرکاران امروز همه دس

متفکرین و مبلغین مدافع وضع ظالمانه 
موجود در ایران، به خوبی از رشد روز افزون 

وی چریکهای به س گرایش جوانان انقالبی

فدائی خلق و راه و روش مبارزاتی آنان آگاه 
و  ه درک حقانیتکو می دانند هستند؛ 

کم در رت مبارزه قهر آمیز علیه نظام حاضرو
توده های دربند ایران  کنونی از طرفشرایط 

به چه درجه و تا چه حد گسترده می 
از این رو برای مقابله با چنین   باشد.

ها از دست زدن به  توده فضائی و بازداشتن 

ها  نهر اقدام مسلحانه علیه رژیم حاکم، آ
از هر ت می زنند و سهر تالشی د به

با وارونه موقعیتی سوء استفاده می کنند تا 
های انقالبی  بر باورهای توده ،حقایقکردن 

ها بقبوالنند  ایران ضربه بزنند و مثال به آن

ر که واقعیت فرار اشرف دهقانی از زندان قص
ف آن چیزی است که در اسناد تاریخی خال

در ذهن خود ثبت شده و آنان تا کنون 
درگذشت عفت  هکچنین است  ه اند. تداش

بط بودن او با فرار اشرف نیز با توجه به مرت
دهقانی، به وسیله ای در دست نیروهای 

منظور فوق جهت اصالح طلب برای اجابت 

 گرایشمقابله با جوانان مبارز کنونی ایران و 
ها به سوی مبارزه مسلحانه  انقالبی آن

 تبدیل گشته است )در این مورد بیشتر
 (. دشتوضیح داده خواهد 

  

اران جمهوری در تبلیغات جاری طرفد -3
اسالمی وانمود می شود که عفت در همه 

انتها   پروسه فرار از زندان قصر از آغاز تا
شرکت داشته. مطابق این تبلیغات، اوست 

رون زندان می برد )"... با به د که چادر

های سیاه به زندان، که با چادر آوردن چادر
اشرف  تن فرق داشت، توانسازند

های یکدهقانی، از کادرهای مهم چر
 -منبع روزآروز -فدایی را از زندان فراری دهد"

رف را از اتحاد بازنشستگان( و اوست که اش
درب اصلی زندان "فراری"!! می دهد. مثال 

ای حاوی چند با بقچهد: عفت "نویسنمی 

چادر زنانه وارد زندان قصر شد و با یک 
تر هفت خدریزی توانست دست هبرنام

دهقانی اش را به دست اشرف ساله
سازی شرایط، مارکسیست بدهد و با عادی

 او را از زندان فراری دهد." 

 (rwww.hamdelidaily.i  برگرفته از :)
 

دلیل مسخره ای هم برای خروج از درب 
 از این بزرگ زندان قصر ارائه شده است،

دم درب اصلی زندان  ناگویا نگهب قبیل که
اشرف خواهر شوهر  کهبود رده کچون  تصور 

عفت می باشد، از او ورقه عبور طلب نکرده 

با یک خالصه، این عفت بود که گویا " - بود!!
نی دهقا ریزی توانست اشرفبرنامه

سایت ) "مارکسیست را از زندان فراری دهد
 باین سایت مطال - خبری شعار سال

تکثیر کرده و نوشته  اروزنامه همدلی ر

اضافات برگرفته از  کی تلخیص واست: "با اند
 اسفند 24 تاریخ انتشار: روزنامه همدلی،

1398.) 
 

قابل توجه است که خود عفت در زمان 

ن که ایحیاتش چنان ادعاهائی را 

 مبلغین امروز اشاعه می دهند، مطرح

 ننکرده بود، و امروز، این قلم به دستا
از مرگ وی به  رژیم هستند که پس

تاریخی آن فرار  منظور مخدوش کردن
هر چه الزم می بینند می نویسند و با 

 دستی باز به عفت نسبت می دهند.

 
در تبلیغات مذکور، تیتر همه نوشته ها نیز به 

ال  یکسان انتخاب ، کامکلیشهصورت یک 
فراری دهنده اشرف شده اند: عفت "

گویا  بیانگر آن است که ردهقانی". همین تیت

زندان ت که از این اشرف دهقانی نبوده اس
صورت گرفته که به   فرار کرده بلکه اگر کاری

ابهت و شکست ناپذیری گفته خودشان "
را در هم شکسته )روزنامه شرق( و ساواک" 

و غرور  واکات تحقیر ساموجب هاسال"
)سایت خبری  مبارزان" را فراهم ساخته

ها حماسه رمبارزان از آن فرا"شعار سال(، و 

اک مگین ساوساختند و به چهره خش
کوبیدند و از این رهگذر شعله این جنگ را 

مبارزان از همه "داشتند"، روشن نگاه می
ر مقابل دستگاه دهای سیاسی را گروه

یک پیروزی بزرگ  صاحب جهنمی ساواک

 " ...رده بود. یک پیروزی کامال زنانه.ک
(delidaily.irmwww.haاین ،)  ها همه به  

که اشرف دهقانی دست عفت صورت گرفته 
را فراری داده است. بنابراین، عفت به 

تنهائی هم برنامه ریز و هم مجری کار بوده و 
ای دثهتواند حامیت که "دریافاین او بود که 

را رقم بزند که دستگاه آهنین ساواک را 

یت و سا ly.irwww.hamdelidai)بلرزاند." 
 خبری شعار سال(

 
با اندکی دقت می توان دید که پیام 

اصلی چنین تحریفاتی این است که آی 

جوانان هوادار جنبش مسلحانه و 
نی چریکهای آن یعپرچمداران پاکباخته 

فدایی خلق! چه نشسته اید که هر چه 
اشرف  تاکنون در مورد فرار تاریخی

مقاومت" به شما  سهمادهقانی و "ح

روغ" بوده و ناجی و فراری ته اند "دگف
دهنده این چریک "مارکسیست"، فرد 

"مهم" دیگری است که متعلق به 
خانوادۀ سیاسی جریانی می باشد که 

جمهوری  ری بهمفتخر به خدمت گزا

اسالمی است و اشرف دهقانی و 
سازمانش در این مورد به شما دروغ 

 اند! هگفت
 

در تحریفی یکسان که  ایه تیتر کلیش -4

آن اشاره شد )عفت، "ناجی اشرف  باال به
دهقانی"، عفت "فرار دهنده اشرف 

هدف مبلغین  دهقانی"(، به تنهائی نشانگر
ان ز زندبرای تحریف واقعیات مربوط به "فرار ا

جا  این امر به خصوص آن قصر" می باشد. 
از  کبیشتر آشکار می شود که در هیچ ی

به حتی اشاره ای هم  کرلذنشریات فوق ا

ان مبارز طرفدار سازمان مجاهدین وجود زن
خلق ایران در دوره شاه نمی شود که به 

عنوان خانواده زندانیان سیاسی هر یک به 
 رساندند. یاری نحوی به "فرار از زندان قصر" 

همچنین باید این واقعیت را در نظر داشت که 

ه و ناهید جالل زاد اندیشه فرار توسط من 
ما از در آمد که قعی به مرحله عمل مو

پشتیبانی و یاری آگاهانه دختر رزمنده 
خانواده مبارز رضائی ها در دوره شاه یعنی 

صدیقه رضائی مطمئن شدیم و در 
از   ام نمودیم.ل اقدهماهنگی با او به این عم

این رو پرسیدنی است که چرا کسانی که در 

 "آزاد" در جمهوری نشریات و سایت های
نقش ی در مورد می به داستانسرائسالا

عفت در فرار مورد بحث پرداخته اند، اگر قصد 
بهره برداری های سیاسی ضد انقالبی 

نداشته و یا ریگی به کفش ندارند، نامی هم 

برند و اشاره ای هم نمی  از صدیقه رضائی
 به نقش او در این فرار نمی کنند؟

 
عنوان  نی بهاخراسدر مورد حسین  

سیاسی  خانواده های زندانیان یکی از

ازمان مجاهدین خلق ایران در همان س
 که آن سازمان علیه امپریالیسم ودوره 

 سگ زنجیری اش رژیم شاه می جنگید
 تنها او .هم حرفی به میان نمی آورند

بود که در این فرارِ )به قولی(  مردی
 نزنانه، در اختفای من بعد از فرار از زندا

تا این که  - نمود نقش اصلی را ایفاء

ان ارتباط با سازمان خودم خره امکباال
  )چریکهای فدائی خلق( فراهم گشت.

آیا این نشریات و سایت های علنی و 
"آزاد" حاضر بودند و هستند که حسین 

ارز انقالبی را هم با آن مبخراسانی، 

القابی که برای عفت به کار می برند 
نقش را به خاطر  توصیف کنند و او

ر اشرف ی که در ارتباط با فرامهم
هقانی داشته است یک مرد "مهم در د

های از چهره تاریخ مبارزه چریکی"، یا "
نامدار تاریخ مبارزه چریکی در ایران" 

ین بی شک نه، چرا که حس بنامند؟ 

اده اسانی برخالف عفت به خانوخر
بلکه پس  ها تعلق نداشت، سیاسی آن 

باقی  یک انقالبیهمچنان  هسقوط شااز 
وری اسالمی قرار هرژیم جم ماند و در مقابل

رژیم بودند که خون  همین  گرفت؛ و مأموران

در دوم پاکش را به عنوان یک مجاهد انقالبی 
ه تند. واضح است کبر زمین ریخ 1361بهمن 

کفش نداشتند در مبلغین اگر ریگی در  این 
ر نام  کرابطه با فرار اشرف دهقانی تنها به ذ

 قرار بود حقایقمی کردند و اگر عفت اکتفاء ن

را با مردم در میان می گذاشتند حتی می 

که  این ادعای نشریه اصالح طلبان 
گویا متعاقب فرار اشرف دهقانی از 

شاه  زندان، هم شکنجه در زندان های 
د ها چندو چندان گشته و هم محکومیت

واقعیت انطباق  برابر، به هیچ وجه با 
د گواهی وجوهیچ مدرک و   ندارد.
 ن دهد بالفاصله پس ازارد که نشاند

دلیل این  ویا بهن قصر" گاز زندا "فرار
فرار بر شدت شکنجه یا محکومیت ها 

در حالی   در زندان افزوده شده باشد. 
بسیاری از  که این واقعیتی است و 
م شاه نیز  زندانیان سیاسی در رژی

ه د که ساواک )نگواهی داده ان
ج ر پن"متعاقب" فرار اشرف دهقانی د

های  ( بلکه در طی سال1352فروردین 
تر از شیانه حتی وح 1354و  1353

گذشته مبارزین و به خصوص 
طرفداران دو سازمان چریکهای فدائی  
خلق و مجاهدین خلق را مورد شکنجه 

 .های بی رحمانه خود قرار می داد

about:blank
about:blank
about:blank
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بایست از زن مجاهد انقالبی، معصومه 
این زن انقالبی   شادمانی نیز نام می بردند.

به قولی در "فرار  یگر واگر چه در رویدادی د
با من در ارتباط قرار گرفت، اما نامش با دوم" 

ما نام بردن ا  مطرح گشته است. رهمین فرا

پس از  1360در سال  کهاین زن رزمنده از 
شکنجه های قرون وسطائی شکنجه  تحمل

توسط این رژیم دار  گران جمهوری اسالمی،
به قتل رسید هم برای این مبلغین و شکنجه 

ه صرفه نبود و نیست. در حالی که رون بمق
بی مقدار در  با داستان سرائی هایاینان 

هواداران قصر" و حذف نام ان رد "فرار از زندوم

واده زندانیان سیاسی مجاهد می و خان
خواهند به مردم مبارز ایران این طور القاء 

کنند که اگر اشرف برای شما به مثابه یک 
اراده خود  رج ازسمبل مبارزاتی )در واقع خا

وی به عنوان یک فرد( با راه و روش قهر آمیز 

د که ان مطرح است، بدانیتانقالبی با دشمنان
یکی از خودی های  از زندان شاه، در فرار او

جا که  تا آن - ما نقش اصلی را داشته است
او فرار نکرده بلکه عفت او را فراری و "نجات" 

 داده است! 
 

ود "فرار از در م تحریف و قلب حقایق -5

به مواردی که در باال گفته شد  زندان قصر"
ر جمهوری نان دزقلم  ختم نمی شود. 

بی می با کتمان بار سیاسی و انقالاسال
این فرار و شخصی جلوه دادن آن سعی 

کرده اند به خیال خود ضربه اصلی را به 

شخصیتی که از اشرف دهقانی به مثابه 
ن مردم ر میامبل های مبارزاتی دیکی از س

ته می شود با طرح گفته مبارز ایران شناخ
ده و از رها ش اشرفهای زیر وارد کنند : "

ریخته و عفت راهی ساواک برای بند گ

،  " عفت در زیر شکنجه..."ازجویی"، ب
"بدین ترتیب، »حماسه فرار اشرف 

اشرف  خورد. "دهقانی از زندان« رقم می
بعد "  یا ."فاصله به اروپا رفتبال پس از فرار

از گذشت چند ماه از این حادثه، اشرف 
. )برگرفته "شودمخفیانه از ایران خارج می

ای ادعاه امه شرق و نشریات دیگر(از روزن

هر خسن و خسین تحریفی فوق به َمَثل "
که به خوبی برای  "اند دختران معاویهسه 

رژیم حاکم آشنا  قلم زنان طرفدار اسالمِ 
 شباهت دارد. ، است 

 

چه سعی شده به توده ها  ف آنبر خال
القاء شود واقعیت این است که در سال 

هیچ فردی در از فرار از زندان،  پس  1352
در جریان  ر دستگیر نشد. رابطه با این فرا

این حرکت، از یک طرف یاری دهندگان به 
این فرار بخشا  به طور اتفاقی به آن وارد  

 شدند و از چند و چون این فرار آگاهی

از طرف دیگر کسانی که آگاهانه   تند.نداش
ه به جبه آن فرار یاری رسانده بودند، با تو

جالل زاده، در همان درب  دستگیری ناهید
ن زنان باقی ماندند و هیچوقت مطلع زندا

نشدند که اشرف پس از فرار چگونه و در 

  چه ارتباطی خود را از چشم پلیس مخفی
 نگاه داشت و چگونه ساواک را از

از   د خود نا امید ساخت.یری مجددستگ
طرف دیگر، باید مخفی کاری های به جا و  

سانی پس از ات زنده یاد حسین خرسدر

که تا جایی که من می  ذکر نمودفرار را 

دانم، جز خود وی و رابطی که مرا به 
مرکزیت سازمان مجاهدین خلق وصل 

و  .نمود، هیچ کس از این امر مطلع نگشت
ر خانه های که من دسانی به طور قطع ک

مدتی به صورت به دور از گرگان ها  آن

ن مز این فرار و هویت امخفی به سر بردم، 
قعیات کمک امجموعه این و  مطلع نشدند.

می کرد که حتی اگر کسی از یاری 
می دهندگان به آن حرکت دستگیر هم 

 حتی اگر مجبور به دادن اطالعاتش  شد،
انست ساواک نمی توباز  می گشت هم

فراد شرکت کننده در به کلیت موضوع و ا

 کدر واقع هم ساوا - این فرار پی ببرد
جع اطالعات کامل را ههیچوقت نتوانست ب

در هر حال واقعیت  . ر دست یابدابه این فر
این است که در مقطع مورد بحث یعنی در 

ارتباط با فرار از  ، هیچ فردی در1352سال 

شاه نیتی زندان قصر، مورد ضرب پلیس ام
 . قرار نگرفت

 
و اوایل سال  1353در اسفند سال اما 

و سال بعد از د)یعنی حدوداً  1354
 نز زندان قصر( برخی از مبارزیافرار 

مرتبط با سازمان مجاهدین خلق ایران 

به دلیل که عفت نیز جزء آنها بود 
فعالیت های سیاسی ای که با آن 

 سازمان داشتند دستگیر می شوند.
ها به خاطر  ستگیریاین د هر چند

"فرار از زندان قصر" نبوده و به آن ربط 

های  ان بازجوئیجری دراما نداشته، 
رح طستگیرشدگان، موضوع فرار نیز د

و موجب حساسیت ساواک گشته 
یک موضوع دیگر که در بازجوئی  بود. 

کشیده شده  به میان  1354های سال 

مربوط به ارتباط گرفتن من با برخی از 
ین رفدار سازمان مجاهدزین طمبار

این  بود.  1353خلق در بهار سال 
ار از زندان رموضوع هم ربطی به ف

شت بلکه به قطع شدن اقصر ند
رتباط من با سازمان اناگهانی 

چریکهای فدائی خلق در اردیبهشت 

یعنی به گذشت بیش از  1353سال 
از فرار از زندان، مربوط می یک سال 

وع ن موضبرای روشن شدن ای شود.
زندانیان سیاسی زن از که برخی از 

 وآن به عنوان "فرار دوم" نام می برند 

آگاهانه با فرار از ادر خاطرات برخی، ن
ارتباط داده شده است،  رزندان قص

الزم است خواننده به بخشی از کتاب 
بذرهای ماندگار در مورد این "فرار 

)این بخش در پایان این  رجوع کند. دوم"
ار ضمیمه در اختی صورت نوشته به

خوانندگان قرار خواهد گرفت(. لینک کل 

  :ر هم چنین استاکتاب بذرهای ماندگ
http://www.siahkal.com/publication/ba

ketab.pdf-mandegar-haye-zr 
 

ت شد روشن اسفته چه گ ا توجه به آنب 

که این ادعای مبلغین جمهوری اسالمی 
یا پس از  هکه اشرف رها شده و بالفاصل

رفته  ایران خارج شده یا به اروپا ازچند ماه 
شده و و در همین فاصله عفت دستگیر 

توانست اشرف دهقان را از زندان عفت "

اوین فراری دهد و خودش به جای آن 

تا چه حد  نا(،رک " )منبع :.زندانی شود
مغرضانه بوده و نادرست و غیر واقعی می 

از فرار از  با گرفتن بار مبارزاتی باشد. 
خصی جلوه دادن آن، طوری از ش زندان و

وج اشرف از ایران صحبت می کنند که رخ

گویا او به میل خود و با امکاناتی که در 
اختیار داشته خیلی راحت و آسان )انگار از 

مهر" سوار اه آریانش"شاهمهرآباد فرودگاه 
بر هواپیما شده...!!( به قصد رفتن به اروپا 

ر د در حالی که ه است! داز کشور خارج ش
نه به خواست  این خروج ال  واقعیت امر او

شخص من بلکه به مثابه مأموریتی محول 

شده از طرف سازمان چریکهای فدائی 
هم نه  خلق ایران صورت گرفت، آن

فروردین سال پنج در  بالفاصله پس از فرار
بلکه پس از حدود یک سال و نیم ،  1352

به  و سازمان فعالیت مخفی در درون این 

اندازه سه عمر چریک در دهه ه قولی ب
خروج از کشور برای رفتن به  ثانیا (2)جاه نپ

اروپا نبود بلکه این خروج جهت انجام 
وظایفی در منطقه خاورمیانه و در رابطه با 

توسط دو سازمان که  ستانرادیو میهن پر
چریکهای فدائی خلق ایران و مجاهدین 

ایران پخش می  هخلق ایران از عراق رو ب

وج با راتفاقا خود این خ  جام گرفت.انشد، 
خطراتی که در دو نوبت من و  توجه به

رفقای همراهم از سر گذراندیم داستان 
خود را دارد که امیدوارم فرصت بازگوئی آن 

 م.باش اشتهرا در آینده د

   
ضمن نادیده انگاشتن بار مبارزاتی "فرار  -۶

اننده ن امر به خویو القای ا از زندان قصر"
برای  این فرار گویا یک امر شخصی وه ک

بوده، مبلغین جمهوری " حفظ خودش"

اسالمی و اشاعه دهندگان تفکرات 
ارتجاعی در جامعه، بر شکنجه هائی که 

ی ها لدر زندان های رژیم شاه در سا
 بر دستگیر شدگان آن سال 1354و  1353

ها اعمال شده تأکید نموده و آشکار و 
ی به دلیل انن مسبب را اشرف دهقاپنه

ر د  فی می کنند.رفرارش از زندان مع

روزنامه شرق آشکارا نوشته شده است 
ها و متعاقب این فرار فشارکه "

های زندانیان سیاسی دو چندان شکنجه
همچنین  . ابر!"د برا چنهشده و محکومیت

به نیابت از عفت نوشته شده است که: 

رسیدند که با  یبندها به این جمعبچه"
بقیه  ارزید که این همهیک نفر نمیی آزاد

  .شکنجه شوند"
ابتدا باید گفت که اوال  این ادعای نشریه  در

اصالح طلبان حکومتی که گویا متعاقب فرار 
در نجه اشرف دهقانی از زندان، هم شک

ندان های رژیم شاه دو چندان گشته و ز

 اهم محکومیت ها چند برابر، به هیچ وجه ب
هیچ مدرک و شاهد   رد.واقعیت انطباق ندا

ارد که نشان دهد جود ندوو گواهی 
بالفاصله پس از "فرار از زندان قصر" گویا به 

دلیل این فرار بر شدت شکنجه یا 

 شد. محکومیت ها در زندان افزوده شده با
بسیاری در حالی که این واقعیتی است و 

از زندانیان سیاسی در رژیم شاه نیز 
ه "متعاقب" )ن داده اند که ساواک یگواه

( 1352ج فروردین در پن یفرار اشرف دهقان

حتی 1354و  1353بلکه در طی سالهای 

http://www.siahkal.com/publication/bazr-haye-mandegar-ketab.pdf
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 وحشیانه تر از گذشته مبارزین و به 
خصوص طرفداران دو سازمان چریکهای 

جاهدین خلق را مورد و م خلق فدائی
شکنجه های بی رحمانه خود قرار می داد. 

 این امر چه بود!  باید دید که علت

 
 ن وت این است که اساسا  میزاواقعی

شکنجه در رژیم های مدافع  چگونگی
استثمارگران، در انطباق با حد و چگونگی 

 رشد مبارزه طبقاتی در جامعه قرار دارد. 
ک جامعه در یبی هر چقدر جنبش انقال

پیشرفت و موفقیت هائی کسب کرده و 

ها به   قادر به کشاندن هر چه بیشتر توده
به همان میزان حکومت  گردد،صحنه مبارزه 

ات استثمارگر برای باز افع طبقمد های
داشتن توده ها از مبارزه جهت تغییر وضع 

ظالمانه حاکم، بر شدت سرکوب و شکنجه 

بدون د.  زایندر سیاهچال های خود می اف
شک در آن مقطع انقالبی، نه فقط "فرار از 

البی دیگر قزندان قصر" بلکه حرکت های ان
مان های انقالبی مسلح ف سازچه از طر

د یا به طرق دیگر مثال رفته بوت گصور
حرکت انقالبی و شجاعانه ای که از طرف 

، خسرو گلسرخی قهرمانفدائی مبارز دو 

ام انج علنیو کرامت دانشیان در دادگاه 
شد، نقش کامال  مؤثری در جلب توده ها 

 ده بودند. وبه مبارزه علیه رژیم شاه ایفاء نم
 اوج 1354و  1353های  سال روند،در این 

انه در ایران و فراگیرتر شدن بش مسلحجن

پشتیبانی توده ها از سازمان های مسلح 
موجود بود که عکس العمل دستگاه 

 رانشکوبگامنیتی رژیم شاه و دیگر سر
برای جلوگیری از رشد مبارزات توده ها و 

رزه را اها به صحنه مب وارد شدن وسیعتر آن

 اشت.در پی د
 

است ر تصوچنین شرایطی کامال  قابل در 
که نه فقط بر عفت که با سازمان 

مجاهدین خلق ایران مرتبط بود بلکه بر 
تمام کسانی که با دو سازمان مسلح فعال 

امعه در در جاری در جنبش انقالبی ج

ها گرفتار  ارتباط قرار داشتند و در آن سال
کنجه های شدست ساواک گشته بودند، 

وقتی ال شده باشد. اما، ی اعموحشیانه ا
ه شرق دلیل واقعی شکنجه های اموزنر

ها را مطرح نمی  رژیم شاه در آن سال

با این نقل قول از جانب عفت که "کند، با 
ن همه بقیه ه ایارزید کآزادی یک نفر نمی

"فرار از زندان  شکنجه شوند"، مقصر را
نجه ها را کقصر" جلوه می دهد و  بار آن ش

کت انقالبی می اندازد تا ین حربر دوش ا
از زندان قصر" در ذهن خواننده بار  ار"فر

این نمونه ای از   منفی پیدا نماید.

برخوردی است که به واقع سوء نیت 
نشریه ه و نشرینویسنده و گردانندگان این 

آشکار های مشابه در جمهوری اسالمی را 
یک  بیشک به خاطر "آزادی  .می سازد

ها بر زندانیان  الن سآ نفر" نبود که در

شکنجه های ری مابیشسیاسی 
ها  بدون آن که آنوحشیانه ای اعمال شد 

 با اشرف دهقانی در ارتباط بوده باشند. 
در رابطه با بحث فوق باید گفت که شدت 

جامعه و کل در و اختناق وب سرک گیری

در شکنجه در زندان های رژیم شاه 

ری به دلیل روی آو 1354و  1353سالهای 

و  بارزهم ر چه بیشتر توده ها به سویه

مقابله رژیم با توده ها به منظور حفظ وضع 
 ، بیان واقعی اوضاع آن سالظالمانه موجود

با  ۶0تجربه خون بار دهه ها می باشد. 
ر قابل تصور لمپن های ی غیه هاشکنج

که  ، در شرایطیرژیم حاکم در زندان ها
در مقیاس ا ه هدتوسرکوب ضرورت 

 هبانقالب برای رژیم وابسته  یکب سرکو

امپریالیسم جمهوری اسالمی مطرح بود 
گویا ترین نمونه جهت نشان دادن رابطه 

با رشد مبارزات بین حد شکنجه و سرکوب 
ع مدافهای از طرف رژیم  توده ها

امر در مورد  این استثمارگران می باشد.

ه های اتعیین محکومیت های باال در بیدادگ
هر چه بیشتر جنبش نیز رشد رژیم شاه با 

لذا هر گونه شخصی کردن   ست.ا صادق
موضوع، و اعمال شکنجه توسط دژخیمان 

ساواک را به گردن این یا آن فرد انداختن، 
اعی ارتجراض هم از اغهم از کوته فکری و 

 سرچشمه گرفته است.

  
اگر چه به گفته  پس از فرار از زندان،  -7

ان، دی های من در آن زمنخود همب
ل نکردند ماشکنجه های خاصی بر آنان اع

فشارها و سختگیری هائی به مراتب ولی 

زندانیان سیاسی این بیشتر از گذشته به 
حتی در همان روز فرار،   زن وارد کردند.

 واهرم روح انگیز را هم ازره خرخوافرزند شی
در حالی که کودک دیگرش او جدا کرده و 

را  او، درش بودم به راه ماشدر بیرون چ

ان قصر، زندانی ندهمراه مادرم در همان ز
نه علیرغم همه فشارها، ولی  نمودند. 

و نه همبندی های من، آن خواهر و مادرم 
زنان مبارز و پر کینه نسبت به دشمن در آن 

حالی که همه آن فشارها و   ، درمقطع
سختگیری ها را تحمل می کردند، هرگز 

 دند. نگشوفرار من از زندان  زلب به شکوه ا

تأئید و حتی به  باها همواره  برعکس آن
عنوان یک امر افتخار آمیز مربوط به خود و 

البی جاری در جامعه، از آن فرار جنبش انق
از پر  های وضع در آن سال یاد می کردند. 

امید به  -مید و جوشش انقالبی در ایرانا

 -رسرنگونی یک رژیم دیکتاتور و جنایتکا

دا  و به خصوص در  ه بعاین ک بود.  چنین 
ی اسالمی چه کسانی تغییر وررژیم جمه

موضع داده، چه گفته یا خواهند گفت امری 
نمی تواند واقعیات تاریخی آن  ت کهاس

ید ل بار حادوران را الپوشانی نماید و به ه

 با تحلیل مشخص از شرایط مشخص به آن
 ها برخورد کرد.

 
د دانست که با رشد یالبته این را هم با

قالبی انانقالبی در جامعه و اعمال نش ج
ای که خود زندانیان در زندان به آن دست 

شار هر چه بیشتری می زدند، زندانبانان ف

را بر زندانیان سیاسی چه مرد و چه زن 
این صرفا به موضوع د و کردناعمال می 

"فرار از زندان قصر" ربط نداشت. در این 
شورش زندانیان  هرابطه می توان ب

در  ازرد در زندان عادل آباد شیرسی مسیا

و کندن عکس شاه در  1352فروردین  2۶
دیوار توسط  از روی 1352روز اول فروردین 

زندانیان سیاسی مرد در زندان قصر که 
بر آن زندانیان تری بیش منجر به شدت عمل

 (3)د. گشت اشاره نمو
 

 برای این که فرار اشرف دهقانی از -8

ضد  ی برزندان بی ارزش و حت
قلمداد شود ه نیروهای مبارز در جامع

در روزنامه شرق و بعد در سایت ها و 
نشریات مجاز دیگر در رژیم جمهوری 

اسالمی، به نیابت از عفت نوشته 

بودیم، که  ندان، در زدانیدمی"شده: 
بندی رسیدند که ها به این جمعبچه

 ارزید، چون واقعاً فرار اشرف نمی
وانست ی نتخودش هم پس از آزاد

شتر حفظ بیعملیاتی انجام دهد. 

 خودش بود". به نظر نمی رسد که
اظهار نظر فوق که در گیومه آمد، 

به این  واقعاً سخن عفت بوده باشد. 
 ها لدلیل ساده که کسی در آن سا

ه در زندان بود یا در خارج از زندان چ
ست که کدام عملیات توسط نمی دان

که چرا بیون صورت گرفته، الکدام انق

ت کننده رکهرگز اسامی انقالبیون ش
در عملیات نظامی به جنبش اعالم 

نمی شد و در نتیجه نه عفت و نه 
هیچ کس دیگر نمی توانست بگوید که 

ر تا دداد اشرف عملیاتی انجام داد یا ن

مورد آن جمعبندی هم ارائه داده 
گذریم که اگر برای کسانی باشند. ب

نمی ، ردن اهمیت داشته کعملیات 
یکی از را  ان از زندتوانستند خوِد فرار 

بزرگ کامالً تأثیر گذار بر  عملیات
جامعه و به خصوص روی زنان ایران 

ف بودند، عکه متحمل ستم های مضا

چنین ری اشیگبا نروزنامه شرق   نخوانند.
تا نشریه اش نوشته را در سخنی 

ار ببتواند فرار اشرف از زندان را فاقد 
صی  و به قول ر شخمبارزاتی، یک ام

فظ خودش" جلوه "حخودشان برای 

اگر هم  این را هم باید گفت کهدهد. 
عفت واقعاً چنین سخنی را گفته 

باشد، بیانگر موضع و درک نادرستش 
 ت.از واقعیات بوده اس

توان به عبندی مطالب فوق را می مج

 صورت زیر ارائه داد: 

جه در شکن چگونگی اساساً میزان و
رژیم های مدافع استثمارگران، در 

گی رشد مبارزه  ق با حد و چگونانطبا
ر هر چقد دارد.  معه قراردر جا  طبقاتی

کرده و قادر  پیشرفت جنبش انقالبی 
به کشاندن هر چه بیشتر توده ها به  

به همان میزان  صحنه مبارزه گردد،
ات استثمارگر افع طبقهای مدحکومت

از مبارزه   برای باز داشتن توده ها
، بر شدت جهت تغییر وضع ظالمانه 

می افزایند.  بدون سرکوب و شکنجه 
ه فقط  قالبی، نمقطع ان در آن شک

های "فرار از زندان قصر" بلکه حرکت
ای  همانانقالبی دیگر چه از طرف ساز

د یا به  رفته بوانقالبی مسلح صورت گ
شجاعانه ای  طرق دیگر مثال حرکت 

، قهرمانئی فدامبارز که از طرف دو 
خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان در  

جام شد، نقش کامالً  دادگاه علنی ان
ه  مبارز  ده ها بهر جلب توؤثری دم

 علیه رژیم شاه ایفاء نموده بودند.
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ق به اردوی لشکی نیست که نیروهای متع
ن مار برای در بند نگاه داشتستثستم و ا

استثمار شوندگان همواره دست به تحریف 
تاریخ زده و می کوشند دست آوردهای 

مبارزاتی توده ها را انکار و ارزش های 

ترتیبی،  ه هررا با ه آفریده شده توسط آن
بی ارزش جلوه دهند. اتفاقا  در رژیم 

 جمهوری اسالمی، این یک سیاست
از طریق هم  که شناخته شده می باشد

که اصالح طلبان  ن رژیمایهای فکر  اتاق
یکی از گردانندگان این اتاق های فکر و 

نشریات و سایت های وابسته به آنان 

توسط انواع  چنین و همهستند، 
اصطالح تاریخ نویسانی  ا بهو ی انرروشنفک

 "وجدانشان را اجاره داده اند" )نقل از که
به  (،انیبهروز دهق شهیدم،ی ئبرادر فدا

قلب حقایق در و تحریف  . پیش می رود

مورد فرار تاریخی از زندان قصر شاه نیز 
 تالشی در این زمینه می باشد.

 
طور که دیده شد سبک کار مبلغین  همان

بود که در آغاز  صورتاین ه فوق الذکر ب
ظاهرا  خود را همنوا با روشنفکران و توده 

نشان دادند و حتی  های مبارز ایران

آن ر فرار اشرف دهقانی دند که "وشتن
ناپذیری ساواک را روزگاران ابهت و شکست

شکند". ولی به جای آن که از درهم می
این گفته نتیجه گرفته شود که پس این 

ایفاء نموده و  امعهدر جی فرار نقش انقالب

در خدمت رهائی کارگران و زحمتکشان از 
بسته به ازیر ظلم و ستم رژیم و

ه قرار داشت، به تدریج شا امپریالیسم
ردند آن فرار را در ذهن خواننده یک ک سعی

امر غیر انقالبی و حتی به ضرر نیروهای 

دلیل این امر  دیگر در جامعه جلوه دهند. 
رف ا اشصی بشخدشمنی مسلما  نه 

دهقانی و نه کوبیدن صرف و بی هدف فرار 
ها  ه آنلاو از زندان قصر بود بلکه نوک حم

ی جوانان انقالبی امروز سو به واقع به
به این جوانان است که  ن می باشد. راای

ها از  چه آن سعی دارند بقبوالنند که آن

سمبل های مبارزاتی شان، از چریکهای 

کی در چری البینقرزات او مبافدائی خلق 
دهه پنجاه در ذهن خود دارند، نادرست و 

ست؛ و اغیر واقعی و حتی دروغ پردازی 
انقالبیون چریک در دهه ار گویا نتیجه ک

بی نتیجه و سترون بوده است، لذا  اهپنج

جوانان امروز نباید راه انقالبی آنان را ادامه 
دستان در به می دانیم که این قلم   دهند.

ن داری می کنند میدانین چ طی این شرای
زبان طرفداران واقعی چریکهای فدائی که 

و راه  نیستیموک خلق ، پیروان نظرات
 دتو همه کسانی که ارا ها آن بیانقال

مبارزاتی نسبت به مبارزات انقالبی دهه 

پنجاه دارند، به زور گلوله و شکنجه و اعدام 
رژیم متبوعشان )جمهوری اسالمی( بسته 

ی از مرگ کسی ن حتایناا شده است. لذ
که در جوانیش در فرار اشرف دهقانی از 

ی مقابله با ازندان نقشی داشت نیز بر

ز البی در میان نیروهای مبارانقگرایش 
ایران که خواهان اعمال قهر انقالبی علیه 

دشمنانشان می باشند، استفاده می 
کنند؛ و همه تالششان آن است که به هر 

بی به راه انقالنان واپای نهادن جترتیب از 
ظفرنمون چریکهای فدائی خلق ایران و از 

یه قهر ضد لاِعمال قهر انقالبیشان ع

 م حاکم جلوگیری کنند.رژیانقالبی 
 

 : ها یرقپاو
پایگاه خبری و اطالع رسانی ، 24 رویداد -1

اتحاد  - روز آرزورکنا، همشهری آنالین، 

تحلیلی  -پایگاه خبریبازنشستگان، 
شعار " تحلیلی-یخبر یتانتخاب، سا

سایت ، " به نقل از روزنامه شرقسال
رسی، فا رخبکلمه، سایت تاریخ ایرانی، 

 ست، روزنامه اعتماد، ریایدار، دقطره، کدوم

 زنان و خانواده،معاونت امور  -جمهوری
انصاف نیوز ) پیام تسلیت جمعی از 

روحانیون حوزه علمیه قم و اندیشمندان 
 ...و . ی(برای در گذشت عفت موسو

 

در دهه پنجاه معروف شد که عمر چریک  -2
برای من روشن نیست شش ماه است. 

فته شده. گ کم بر چه اساسیین حاکه 

ال پنجاه بود که س شاید مربوط به خود
به دلیل انتقال از زیادی در آن سال  رفقای

 -زندگی سیاسی به زندگی سیاسی
نظامی و بی تجربگی در مورد شکنجه و 

ند. در هر حال رسیدادت شهبه غیره 

واقعیت زندگی چریکها در دهه پنجاه خالف 
 داد. شان نرا این حکم یا ادعا 

 
حوادث مهمی که زندانیان  زیکی ا-3

زندان قصر در آن زمان آن را یکی  سیسیا
قصر تلقی  از دالیل یورش رژیم به زندان

به آتش کشیدن قاب بزرگ عکس نمودند، 

ی فجاره انادبا کار گذاشتن یک مشاه )
در   3دست ساز( بر روی دیوار اتاقی در بند 

الزم است  می باشد.  52روز اول عید سال 
 در این زمان تصویر نقاشی شده بدانیم که

عضی انقالبیون شهید توسط زندانیان ب

سیاسی زینت بخش دیوارهای بند ها بود. 
در مقاله نسبتا  مفصلی از سازمان 

 نوانع تحت 53خلق در سال  مجاهدین 
ری به تأثیر جنبش مسلحانه در سه "نظ

ساله اخیر بر زندان ها" ضمن اشاره به 
شاه " در  س " و "آتش" گرفتن عکط"سقو

وضوع نیز مطرح شده م " این 3بند  9اطاق 

قاب بزرگ عکس  51است که : "اواخر سال 
گم می شود  3بند  5شاه از اطاق شماره 

بزرگ مجاهد و عکس نقاشی شده و 
 ینت دیوار می گردد".ئی زرضا دیشهید مه

 

 برابر با 1399فروردین  12
 2020مارس  31

 
***** 

ای هبخشی از کتاب "بذر :ضمیمه

ات چریکهای رزماندگار" )خاطراتی از مبا
 فدائی خلق و  نقد برخی ایده ها(.

به لینک زیر  ضمیمهعۀ برای مطال
 : رجوع کنید

http://www.siahkal.com/publication/ba

dfketab.p-mandegar-eyha-zr 

 

http://www.siahkal.com/publication/bazr-haye-mandegar-ketab.pdf
http://www.siahkal.com/publication/bazr-haye-mandegar-ketab.pdf
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 ! نابود باد نظام سرمایه داری در ایران و جهان
 

 !روز جهانی کارگر گرامی باد
امسال در شرایطی کارگران سراسر جهان به 

پیشواز روز جهانی خود، اول ماه مه، می روند که با 
رگ بزبحرانی  ،شیوع ویروس کرونا در سطح جهان

شور ها را فرا گرفته است. براساس آمار مه که

نفر در جهان  میلیون 2منتشر شده، تاکنون بیش از 
هزار نفر  137و بیش از ویروس مبتال گشته  به این 

و این در شرایطی  ؛جان خود را از دست داده اند
 ،است که بنا به گزارش سازمان بهداشت جهانی

با  تباطر ارد یآمار های درستاز کشور ها بسیاری 

 ،با این وجودارائه نمی دهند و  تلفات انسانی خود 
نباختگان اضافه داد مبتالیان و جاعتآمار هر روز هم بر 

 شود. می
کشف  ویروس کرونابا توجه به این واقعیت که تاکنون هیچ واکسنی برای مقابله با 

ابله با ه مقن راریبه عنوان مهمت"فاصله گذاری اجتماعی" خانگی و  "قرنطینه" ،نشده

 ،ین ویروسااین همه گیری جهانی تعیین شده و در نتیجه در بیشتر کشورهای درگیر 
روشن است که همین واقعیت سبب  در شرایط قرنطینه قرار گرفته اند.  ارامردم اجب

ها  یلیونعمال تعطیل و م ،گشته که بخش های بزرگی از اقتصاد کشور های درگیر
 195چیزی معادل ، جا که به گزارش سازمان جهانی کار  تا آن ؛ندشوکارگر از کار بیکار 

ت داده و یا بزودی از دست می را از دس ، کار خوددر جهان  تمیلیون کارگر تمام وق
رشته هایی که در جریان این بحران به سختی  ،دهند. بر اساس گزارش این سازمان

 رستوران ی هواپیمایی،اه کتشرهتلداری و توریسم،  عبارتند از بخش  آسیب دیده اند

گزارش که،  آن امضافاداری. های  بخش بخش خدمات تجاری و  ،ها، خرده فروشی
بین  2020مبادالت تجاری در سال حجم است که از آن حاکی  ،جارت جهانیان تسازم

نامعلوم بودن دلیل این تفاوت تخمین که البته  -درصد کاهش می یابد 32درصد تا  13
شد. سازمان تجارت جهانی همچنین تخمین زده است که ی بالی مفعآینده بحران 

 نجر شود.قتصادی تاریخ بشر مه عمیق ترین رکود ابهمه گیری کرونا ممکن است 

نیز در بحران به سر می  اپیدمی ویروس کروناکه پیش از  ام جهانی سرمایه داریظن
برخی از ارزیابی به  بنا کهوارد فاز جدیدی از بحران شده  ،برد، حال با این همه گیری

ری سرمایه دا دولت های " توصیف شده است.بی سابقههای کارشناسان اقتصادی "
اما در  ،بودجه های کالن برای مقابله با بحران ویروس کرونا سخن می گویندیص تخصاز 

ها و انحصارات امپریالیستی که به دلیل این  شرکتحلقوم ن کمک ها بیشتر به عمل ای
لیکه در حاهای سرمایه داری  برخی از دولت می شود.ریخته ، اند شده ضرر متاپیدمی 

تاثیر ن می گویند اما عمال حاضر نیستند که خس ری اجتماعی"ه گذال"فاصضرورت از 

نیاز های این نسخه را در زندگی کارگران محروم و بخش بزرگی از جامعه درک کنند و 
تامین را در شرایط قرنطینه مزد دست وق وحقنظیر دریافت کارگران و تهیدستان واقعی 

ه برای ردم می خواهد ککه مرتبا از م حالی در برای نمونه در ایران دولت روحانینمایند. 
ها تن از  مقابله با شیوع گسترده تر ویروس در "خانه بمانند"، در مقابل اعتراض میلیون

ایمان را ده هانواخ کارگران و زحمتکشان و محرومین که پس چگونه نان شب خود و

درصد  12ین سنگ هبهرهم با  با وقاحت از پرداخت یک میلیون تومان وام آن ،تامین کنیم
را از  مد خودآود در مواجهه با تامین نان مردمی که شغل و ممر درعنوان راهکار خبه 

توده های هر چه بیشتر خشم و نفرت که موجب  ؛ امریصحبت می کند دست داده اند
 است.  گشتهحکومت جبار و ظالم  ین ا ازا تحت ستم م

در  رمایه دارانرساند که س ه اثباتبها را  کمونیستبار دیگر این نظر  واقعیات فوق،
برای بقای خویش همواره بار اصلی این بحران  ،های ذاتی نظام حاکمه با بحران همواج

و فالکت  فقر در  انغوطه ور کردن کارگرو می کوشند با  ش کارگران سرریز کردهورا بدها 

خود را  ،"هلدوم نیروهای از وسیعی هایتوده اجباری نابودی" یعنی عمال با ،و گرسنگی
کارگران بیکار  ،کشور ها خیلی ازکه در  استبه همین دلیل  مایند.بحران خالص ن از شر

 تا رها گشته اندبه حال خود   ،تامین اجتماعیامکانات کمترین برخورداری از اکثرا بدون  
خود جنبه دیگر  ازواقعیتی که  ،ب فقر و گرسنگی و مرگ تدریجی از بین بروندمردادر 

فزونی بخشیده و را در پیکار مرگ و زندگی  ران و زحمتکشاننفجار خشم کارگال اماحت

های  ش"شورخطر نسبت به  ،اتاق های فکر نظام سرمایه داری باعث شده تا برخی
 .ندهشدار دهبه طبقه حاکم اجتماعی" 

ناپذیر طبقه کارگر در روز جهانی کارگر روز نمایش رزم خستگی   !رگران مبارزاک
با برگزاری میتینگ ها و  در چنین روزی،کارگران  ،لهر سا .هان می باشدجسراسر 

، را به نمایش می گذاشتند شانتجمعات کارگری، اتحاد مبارزاتی خود و اراده رزمجویانه 

تا طبقه  خواهد شدباعث  ،وسیع اتتجمع وعیتممن و ذاری اجتماعی"اما "فاصله گ
 برگزار  ،را پاس می داشت طور که همواره آن نامسال نتواند روز جهانی خود را آ ،کارگر

در ایام که است در شرایطی  این امر کند.
به  ،منتهی به همه گیر شدن ویروس کرونا

ن بحرا دلیل عمیق تر شدن هر چه بیشتر
و  ارتش بیکارانایش فز، اهای ذاتی این نظام

مبارزه  تضادهای طبقاتی،رشد به طور کلی 

با  انو ستمدیدگکارگران  طبقاتی فی مابین 
در یک سری از کشورها اوج  حاکم  طبقه

 گرفته بود.
در شرایط دیکتاتوری حاکم بر در کشور ما و 

ممنوعیت برگزاری آزادانه روزجهانی  ،ایران
ا کرونس نیازی به شیوع ویروالبته  ،کارگر

سالمی چرا که کرونای جمهوری ا ؛نداشت

یهی بیش از چهار دهه است که این حق بد
در  ایران سلب نموده است.را از کارگران 

کارگران ایران نه تنها آماج  شرایط کنونی 
که  -اصلی شیوع ویروس کرونا هستند

های ضد  جمهوری اسالمی با سیاست

مردمیش باعث شیوع هر چه بیشتر و 
بلکه  - ماری شده استن بیایوسیعتر 

ها  های ضدکارگری این رژیم نیز آن سیاست
قرار  تریهر چه شدید گرسنگی را در فقر و

که خود  داده است. برای نمونه در حالی
 ،این رژیم ضد کارگری دست سازنهادهای 

میلیون تومان اعالم کرده  9خط فقر را حدود 

با بیشرمی کاربدستان حکومت اما  ،اند
 99برای سال  دستمزد کارگراناقل حد ،تمام

هزار تومان تعیین  835و میلیون  یکرا تنها 
زی حدود چهار برابر کمتر چی این مبلغ. ندمودن

که معنایی اعالم شده می باشد از خط فقر 

جز این ندارد که این رژیم آگاهانه در شرایط 
با ویروس کارگران دست و پنجه نرم کردن 

گرداب یتی در حما یچبدون ه ها را ، آنکرونا
 ،و فالکت و گرسنگی رها نموده است فقر

جمهوری اسالمی امری که نشان می دهد 

ین تصمیم جان میلیون ها کارگر را به بازی با ا
ا را در خطر مرگ قرار داده ه گرفته و آن

 است. 
، یک بار دیگر واقعیت در روز جهانی کارگر

 دنهای موجود به کارگران ما یادآوری می کن
ای خالصی از ظلم و ستم بی حد ه برک

شان، سرمایه داران و حکومت حامی 

ژیم جمهوری د در جبهه جنگ با ربای کارگران
اسالمی برای سرنگونی این رژیم بجنگند. 

، باشد می بر سر قدرت چرا که تا این رژیم 
  وضع کار و معیشت کارگران هرگز به نفع آن 

 ها تغییر نخواهد کرد. 

 
 ، مه ماه ل گرامی باد او

 !روز جهانی کارگر
می، دشمن زحمتکشان، الجمهوری اس

 !بود باید گرددغارتگران، نانوکر 
وز باد رزم دالورانه کارگران علیه نظم پیر

 !ظالمانه سرمایه داری

 !زنده باد انقالب، زنده باد کمونیسم
 

 چریکهای فدایی خلق ایران
 2020آپریل  17 - 1399فروردین  29
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وده های مبارز ایران در تچه قیام یک پار

وحشیانه و سرکوب بسیار  1398آبانماه 
امپریالیسم ه به سط رژیم وابستاین قیام تو

جمهوری اسالمی نقطه عطفی در تاریخ 
پرداختن مبارزاتی مردم ایران به وجود آورد. 

به این قیام از دو جنبه دارای اهمیت است. 

یکی برای مقابله با نیروهای ارتجاعی که 
ه تاریخ را تحریف می کنند و دیگر این رمواه

اتی که با نشان دادن دو سوی مبارزه طبق
توان آموزش مارکس و  ام میدر این قی

انگلس را بهتر درک کرد که گفته اند تاریخ 

 را مبارزه طبقاتی به پیش می راند. 
      

 هبر اساس واقعیت های موجود در چهارده
ی رمهوگذشته از حیات ددمنشانه رژیم ج

جهت حفظ مناسبات رژیم این اسالمی، 
ی در ، یعنی نظام سرمایهظالمانه موجود

لیسم در ایران، از امپریاوابسته به 

هیچگونه جنایت و وحشیگری در حق 
متکشان و توده های ستمدیده حکارگران، ز

از طرف دیگر توده های . است  دریغ نکرده
رژیم مبارزه همواره علیه این تحت ستم ما 

د و در مقاطعی با اعتراضات نه اکرد

هراس و ومبارزات انقالبی و قهر آمیز خود 
ان بوجود آورده دل آن را در زیادی وحشت

می دانند که مبارزات قهرآمیز آنها اند، چون 
توده ها امکان به آتش کشیدن وبر چیدن 

بنیان حاکمیت ظالمانه آنها را  بساط و
 در این. میتواند در پی خود داشته باشد

هم نگاهی با ته کوتاه سعی میشود شنو

به قهر ضد انقالبی رژیم وابسته به 
به  و هم ی جمهوری اسالمالیسم امپری

که در آبان ماه به  قهر انقالبی توده هایی
گوشه ای از جریان مبارزه  خیابانها آمدند

و همچنین نشان داده شود طبقاتی 

که توده های انقالبی با یادآوری شود 
خود در مقابل حافظین  هنانخیزش قهرما

ظالمانه موجود، برای تحقق  مزدور سیسم
الل به آزادی واستق -مسکن  -نان  -کار 

  چه فداکاری هائی دست زدند.

 
افزایش  اعتراض بهدر  1398قیام آبان سال 

در چارچوب که درصدی بنزین  300
سیاستهای صندوق بین الملی پول وبانک 

صورت  ولتو جهت پر کردن خزانه دجهانی 
مبارزه توده ها اگر چه  . غاز شدآبود،  گرفته

 با د ولی خیلی زوددر آغاز مسالمت آمیز بو

به توده  هجوم وحشیانه سرکوبگران رژیم
های معترض شکل کامال قهر آمیز به خود 

مبارزات توده ها در مدتی کوتاه گرفت. 
شهر و شهرک را  165استان و  29بیش از 

که رأس دیکتاتوری  این درنورید و با توجه به 

ی خامنه ای جالد دستور تیر به حاکم یعن
از بسیاری  رژیم داد، نیروهای سرکوبگر

به صحنه نبردهای خونین بین  شهرها
نیروهای ضد انقالبی رژیم با نیروهای 

انقالبی مردم تبدیل شد. مقاومت 

قهرمانانه مردم که حتی با دست خالی 
 وریقادر شده بودند نیروهای وحشی جمه

ا به عقب اسالمی را در برخی از شهره
برانند و حتی شهر را به تصرف خود در 

ی سابقه از طرف رژیم آورند، با خشونتی ب
سرکوبگران در برخی مناطق روبرو شد. 

هلی کوپتر و  -با استفاده از تانک تنها 

سالحهای نیمه سنگین  و با بر پا نمودن 
و حمام خون توانستند بر توده های مبارز 

طی یک هفته  رمان فائق بیایند. آنها درهق
ان نفر را قتل عام، هزار 1500بیش از 

هزار نفر را  بیش از دهو معترض را مجروح 

 دستگیر و به بند کشاندند. 

 

سرکوب و کشتار قیام کنندگان در 

آبانماه به قدری خونین وگسترده بود 
که بسیاری آن را با مبارزات خونین 

وجی از مبارزات ابه که به مثا  60دهه 
ضد انقالب  صف انقالب و طبقاتی بین

ست مقایسه در ایران شناخته شده ا

این قیام توسط توده های  می کنند.
یکاران، زنان، جوانان، بستمدیده ما، 

گرسنگان، حاشیه نشینان، کولبران و 
در مقابل برپا شد و این توده ها  ....

قهر ضد انقالبی رژیم سرکوبگر حاکم 
رکت های انقالبی گسترده حبه دست 

ای زدند. در طول کمتر از یک هفته بنا 

ون بر گزاری های گوناگبه گزارش خ
)   پایگاه سرکوب و پایگاه نظامی 50

 34تم رژیم(، مراکز سرکوب وس
آمبوالنس ) که فقط برای حمل ونجات 

 731نیروهای سرکوب بوده است (، 

پمپ بنزین  70مرکز مذهبی ،  9بانک ، 
 1000ودرو نظامی و بیش از خ 183، 

موتور سیکلت نیروهای انتظامی از 

طرف توده های 
مبارز و پر خشم و 

ین به آتش کشیده ک
شده و به آنها 

 خسارت وارد شد.

 
ابتدای اعتراضات در 

آبان ماه ، دستور زدن 
تیر مستقیم مزدوران 

رژیم  به توده های بی 
سالح، بسیاری از 

مردم را در بهت و 

رو برد، بطور فری ناباو
مثال در یکی از ویدئو 

از این دیده شده  های
یگوید کسی ممبارزات 

انتظامی  : ببین نیروی

شلیک کرد! گلوله 
 !مشقی نبود! کشتند

ز همان آغاز اعتراضات توده ها در در واقع ا
آبان ماه، معلوم گردید که نیروهای مسلح 

رژیم به قصد کشتن وایجاد رعب و وحشت 
بودند. ا به میدان گذاشته پدم در میان مر

جمهوری اسالمی با توجه به خیزشها و 

بی به این گذشته توده ها بخو اعتراضات
امر واقف بود که شدت خشم و نفرت توده 

رژیم حاکم و وضع شدیدا  ظالمانه ها از 
موجود به حدی است که اعتراضات 

صرف ومبارزات مردم را دیگر نمی تواند با 

یا افتادن به جان  ور، پرتاب گاز اشک آو
مردم با باتوم خاتمه دهد. به همین دلیل از 

خونین  رانش را برای سرکوبقبل مزدو
با توجه به  وقتل عام مردم آماده کرده بود.

قطع اینترنت از طرف رژیم و همکاری 

رسانه های امپریالیستی با جمهوری 
اسالمی و عدم پخش اخبار درگیری های 

م هنوز ابعاد یرژ خونین و کشتارهای این 
م جنایتی که نیروهای مسلح علیه مرد

هر چند خونی  مرتکب شدند آشکار نیست
خیابانها جاری شد برای مردم امر که در

گاه  ه ای نیست. به همین خاطر پوشید

وابستگان به رژیم به آن اعتراف می کنند، 
تهران  رژیم از غالم رضا حیدری نمایندهمثال  

عاون مخت خظاب به محمد باقر نوب
جمهوری اسالمی در یک جلسه غیر علنی 

ی نوبخت حاال آقا"مجلس چنین میگوید : 

شما خوابتون میبره، اینو  حضرت عباسی
به آقای بانیان منتقل کنید،  خواهش میکنم

  "این خونهای ریخته شده گردن کیه ؟
 

حقیقت چهل سال حاکمیت سیاه 
جمهوری اسالمی امروز بر کسی پوشیده 

دانند که عامل اصلی  یه منیست. هم

بقای این رژیم در اعمال قهر مطلق 
ک مردم و نیروهای وسرکوب سیستماتی

این همین دلیل ه ب نقالبی بوده است.ا
رژیم که هیچگونه پایگاهی درمیان مردم 

ندارد از مبارزات توده ها دچار خوف و 

هراس و هراس می گردد. همانطور که 
 شخیزوحشت مزدوران رژیم حاکم را در 

می توان  آنها در مبارزات قهرمانانه  وآبان 
 رنامه ای دردر پخش ببرای نمونه  .دید

 شبکه های اجتماعی که یکی از

شاهد آن بوده ایم، مزدوری بنام فضل 

 قهر ضد انقالبی جمهوری اسالمی تقابل قهر انقالبی با ، 98قیام خونین آبان 
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 هللا بهرام پور که قرآن را تفسیر می
کرد با رجوع به آیات قرآن خواستار 

و در  گردید؛زجر کش کردن زندانیان 
کردن ودار زدن آنان  نجهادامه به شک

شنیدن   .نموددر مالء عام اشاره 

جهت توجیه ان رژیم اراجیف این مزدور
کشتار وشکنجه مردم،  ضرورت

دنبال گسترش فضای رعب ه ب
و وحشت بیشتری در جامعه 

دقیقا از وحشت آنان از مبارزات 
قهر آمیز توده ها سرچشمه 

  می گیرد.

 
در خیزش آبان ماه توده ها 

ر با دشمن تا بن گدی یکبار
رژیم یعنی  دندان مسلح 

نبرد  جمهوری اسالمی وارد

زندگی شدند و با  مرگ و
نقالبی خود، با سارت اج

فداکاری و از خود گذشتگی 
شان بار دیگر پاسخ قهر ضد 

انقالبی رژیم را در سراسر 
کشور با قهر انقالبی خود 

گسترش  دادند.  ابعاد و

مبارزات رادیکال آنان در 
مختلف به حدی بوده است که  یرهاشه

مجبور همانطور که اشاره شد، رژیم را 
تر و لی کوپا سالحهای سنگین، هبساخت 

. بر اساس گزارشات بیاید ک به میداننتا

چند منتشر شده در شیراز، شهری که 
جوانان انقالبیش در دانشگاه سال پیش 

برای اولین بار شعار ، ما زن مرد جنگیم به 
را سر دادند، بخشی از  منگیجنگ تا به ج

شهر به کنترل توده های مردم انقالبی در 

در  بوکان برخی نقاط نیز چون آمد. در
کردستان طی درگیری شدید بین مردم 

وضد انقالب مسلح باز مدتی کنترل شهر 
به دست انقالبیون افتاد و مزدوران رژیم 

مجبور به فرار از شهر شدند. در کرمانشاه 
نیروهای مسلح را تا  بیتوده های انقال

دروازه های شهر عقب راندند و تنها 

خلقی آن توده های مداخله ارتش ضد 
را در خون خود غرق ساخت. در  نقالبیا

بهبهان وقتی پلیس به مردم یورش برد، 
اوضاع تغییر کرد و فضا متشنج شد و مردم 

بهبهان به نبرد با نیروهای مسلح رژیم 

ری گشی پرداختند. نمونه ای از وح
نیروهای سرکوبگر رژیم در کشتار ماهشهر 

با یورش  دیده شد. آنها معترضین را که
نیزار حاشیه شهرک  نها بهوحشیانه آ

سالح های چمران پناه برده بودند با رگبار 
سنگین نیروهای امنیتی قتل عام کردند. 

به نقل از شاهدان عینی در بندر ماهشهر 

فر از ن 100تا  40، نیروهای انتظامی رژیم 
معترضین را که شامل زنان ومردان غیر 

آنها را به  مسلح بوده اند، حلقه کرده و
 بستند.رگبار 

 

با وجود واقعیاتی که در اینجا فقط به 
پر گوشه کوچکی از آنها اشاره گردید، 

 وظایف نیروهای پیشرو وسیدنی است که 
انقالبی در شرایط کنونی چه میتواند 

در مقاله  انیرفیق اشرف دهق؟ باشد

خشم توده ها جز با آتش به جان خصم  "

کنونی را  شرایط ، "خاموشی نمی گیرد
یح کرده وچنین می نویسد : ربخوبی تش

دشمن به توده ها می گوید یا به "
سیاست هائی که من بر اساس توصیه 

های بنگاه های امپریالیستی و به نفع آنان 

در پیش میگیرم، گردن نهاده و در مرداب  

الکت فرو روید، یا با کلیه فروشی و فر وفق

قرینه چشم فروشی و..... تن فروشی 

ف های زباله، مرگ رغیره و ارتزاق از ظو
تدریجی خود را متحمل شوید و به صف 

کارتون خوابها وگورخوابها بپیوندید، وخالصه 
به بیداد تن بدهید و پذیرای ذلت باشید یا 

همانطور که می بینید با شما بطور 
ه با بی رحمی تمام خواهیم نلحامس

جنگید! آیا در مقابل این منطق ارتجاع، جز 

مصاف دشمن  هقاطعانه ب لح شدن ومس
رفتن، با آن جنگیدن، راه دیگری هم پیش 

  ".پای توده های تحت ستم ما وجود دارد؟
نیروهای سیاسی که خود را  اکثراما، 

با ، می نامندلنینیست  -مارکسیست 

نبش خود ج کهطرح این موضوع 
فقدان رهبری وجود  بخودی است و

فه وظی، در قبال شرایط کنونی، دارد
. اغلب آنها نمی بیند ای در مقابل خود

به همان رهنمودهائی که در پیش از 
خیزش های اخیر می دادند چسبیده و 

همچنان شیوه مبارزه مسالمت آمیز و 

اکونومیستی را تجویز می کنند. این 
در بخشی از  نینلدر حالی است که 

کتاب »دوتاکتیک سوسیال 
در انقالب دموکراتیک «  دموکراسی

میکوید ن مینویسد : مارکس چنی

انقالب لکوموتیف تاریخ است، انقالب 
جشن ستمکشان و استثمار 

شوندگان است. توده مردم نمی 
توانند مانند زمان انقالب آفریننده فعال 

نظامات اجتماعی نوین باشد در این 
انچه بخواهیم با معیار ن؛ چمواقع 

واها در مورد که خرده بورژ محدودی

کار می ه تدریجی بترقیات بطی و 
اعجازند. ه رند بسنجیم، مردم قادر بب

ولی رهبران احزاب انقالبی نیز در 
چنین مواقعی باید وظایف خود را در 

مقیاس وسیعتر و با تهوری بیشتر 

طرح کنند باید شعارهای آنها همیشه 
بتکار انقالبی توده ها ایش پیشاپ

راهنمای وی  وحرکت کند. دیده بان 
 ی نیست که در شرایطهیچ شک ."دباش

کنونی رهبری انقالبی در جامعه وجود 
ندارد. اما مسله اصلی بر سر این است که 

در شرایط دیکتاتوری حاکم در ایران چگونه 

باید رهبری انقالبی بوجود آید و چگونه به 
داد و  بجوااین ضرورت باید 

باید چگونه  توازن قدرت را
قالب وضد انقالب بین صف ان

اگر فقط به سه  . بر هم زد
گاهی در دهه اخیر ش جنب

 88سال  بیافکنیم. جنبش 

مبارزه بین نیروهای انقالب 
 بعد خیزش وضد انقالب، و

 160در بیش از  96 دی ماه
بعد قیام  شهر و روستا و

 165در بیشتر از  98آبان 

می بینیم که ا، تروسشهر و 
 و آن اینهمه یک پیام دارند 

 خود توده ها به این است که
رژیم د که واقعیت پی برده ان

امکان هر گونه حرکت 
مسالمت آمیز را از توده ها 

تنها راه مقابله  گرفته است و

با قهر ضد انقالبی رژیم، قهر 
همانطور که می باشد.  انقالبی توده ها

نقالبی اخیر اای شاهد بودیم در خیزش ه
 ز سرکوب وجوانان با حمله به مراک مردم و

در  و ؛ه متوسل گردیدندستم رژیم به اسلح

 ادامه همان مبارزات ما شاهد خرید و
فروش اسلحه در سراسر کشور بوده ایم. 

تجارب قیام خونین  اگر فقط به مبارزات و
مبارزه  می توانیم ببینم کهآبان اشاره کنیم 

دست علیه دیکتاتوری یوته  مردم انقالبی

عنان گسیخته  در کف خیابانها ضرورت 
هزاران زبان را یکبار دیگر با  مبارزه مسلحانه

نشان داد. بنابراین قهر انقالبی توده های 
مبارز در قیام خونین آبان حرف آخر آنان با 

 .رژیم سرکوبگر حاکم بود
 

که در راه  ستمدیدگانی امروز مردم مبارز و

دارند همه یک هدف  می بر انقالب قدم
مشترک دارند و آن سرنگونی رژیم وابسته 

آزادی  -مسکن  - کار -نان  و رسیدن به
این توده ها به خصوص   .واستقالل میباشد

در قیام آبان ماه به  کارگران و زحمتکشان

دشمنان خلق نشان دادند که از دست 
خود راه  بهشکی هیچ بردن به اسلحه 

تنها یک خلق  زیع نو در واقنمی دهند 
 مسلح است که امکان آزاد زیستن را دارد

پای وظایفی که در پیش  بنابراین یکی از.
 و کارگران جوان و آگاه روشنفکران انقالبی

سازماندهی مسلح خود و  قرار می گیرد

سازماندهی توده های مبارز در کشور  بعد 
 -تسلیح  - حول پرچم تشکل باید .میباشد

توده به تا  مدروزی گرد آیوپ مبارزه -اتحاد 
یاری رساند که تحت ستم  های مبارز و

بسته به ژیم سرمایه داری وابتوانند ر

امپریالیسم را در ایران برای همیشه به 
 . دنگورستان تاریخ بسپار

 
  اکبر نوروزی

  1399فروردین 
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 ،فی سلیمیاعدام مصط

 از  جنایت دیگری

 !جمهوری اسالمی
نجه جمهوری شکر و ژیم دار

 ،در اقدامی جنایتکارانه ،اسالمی

( 1399) فروردین  23صبح روز 
مصطفی  ،زندانی سیاسی

می را در زندان سقز اعدام سلی

، زندانی مصطفی سلیمی  نمود.
سال پیش در رابطه با حزب دمکرات  17 سیاسی ای بود که

مورد و در این مدت طوالنی گشته ایران دستگیر ردستان کُ 
  .قرار داشتدژخیمان جمهوری اسالمی ت و آزار ذیو ا شکنجه

جریان فرار فروردین ماه در  8ود که در از جمله زندانیانی بوی 

. شد موفق به فرار از زندان ،دسته جمعی زندانیان زندان سقز
م که با برای گریز از چنگال سرکوبگران حاکمصطفی سلیمی 

خود  ،ری بودندوان متدستگیری زندانیابرای امکانات در تالش همه 
نیروهای ا ردستان عراق رساند. امشهر "پنجوین" در اقلیم کُ را به 

"آسایش" فعالیت  ناماداره ای به دستان که تحت راقلیم کُ  امنیتی
ردستان عراق سلب نموده کُ  آسایش را از مردمد و عمال نمی کن

با بیشرمی تمام تحت نظارت  دستگیر و اداره مزبورند، او را ا

به جمهوری اسالمی وی را  ،ردستان عراقمیهنی کُ ه حادیات
زندانیان زندان  که فراربر ایران نیز حاکم  جنایتکاران تحویل داد.

شان را خدشه دار  ها زده و ابهت سقز تو دهنی محکمی به آن
را ی سلیمی مصطفسریعا  ،برای جبران این خفت، است ساخته

 اعدام نمودند.

 
زندانی سیاسی که صرفا  کن یعنوامصطفی سلیمی به اعدام  

 در مقابلقدرت نمایی به دلیل زهر چشم گرفتن از بقیه زندانیان و 
که افشاگر چهره جنایتکار  در حالی ،به سرعت عملی شد ،ها آن

چهره  ،ی اسالمی و قوه قضائیه سفاکش می باشدجمهور

را نیز در مقابل تمامی افکار ردستان قلیم کُ مسئولین حکومت ا
که با زیر پا های بیدار به نمایش می گذارد  ه وجدانویژو ب عمومی

این  ،ره پناهجویانو مقررات بین المللی در با گذاشتن همه حقوق
زندانی سیاسی را دستگیر و تحویل جالدان جمهوری اسالمی 

 اسیونالیستدادند. این اقدام همچنین تو دهنی محکمی به ن
به ماهیت جه ن توبدو ،هاست در هر فرصتی سالهایی زد که 

 برای ،ها رد بودن آنردستان و  به صرف کُ طبقاتی حاکمان اقلیم کُ 

 می بندند. انجنایاتش شم برشان هورا می کشند و چ
 

جمهوری اسالمی و تحویل رژیم دار و شکنجه دستی با هم
کشیدن موفق به  سال زندان 17زندانی سیاسی ای که پس از 

جنایت  ،مرگ نگالبه چفرستادن یک اسیر  بود وفرار شده 

دست اعدام این زندانی بجنایت از  یکمتربار آشکاری است که 
 .نداردمهوری اسالمی سردمداران دزد و فاسد ج

 
مصطفی سلیمی و وحشیانه اعدام  ،ایرانچریکهای فدایی خلق 

به دیکتاتوری حاکم  ردستان عراقتحویل نامبرده از سوی اقلیم کُ 
همچون بقیه جنایات  زود یر یاد، ترا محکوم می کنند. این جنای

دیده ما جهت مبارزات مردم ستم جمهوری اسالمی با گسترش

و شکنجه جمهوری اسالمی پاسخ داده  ارسرنگونی رژیم د
و کوس رسوایی همه همکاران ریز و درشت این رژیم  خواهد شد

 .صدا در خواهد آوردسرکوبگر را بیش از پیش به 
 

 المی!ی اسمرگ بر رژیم سرکوبگر جمهور

جمهوری ننگ و نفرت بر مزدوران و همپالگی های 
 !عراق ردستاندر ک   اسالمی

جمهوری اسالمی نابود  اید گردد! آزاد بزندانی سیاسی 
 باید گردد!

 چریکهای فدایی خلق ایران

 2020آپریل  13 -1399فروردین  25

 ستاره ای نورانی ،نیپری روش 

 ن!سمان غمزده ایرا در آ    
 در عظمت مقاومت "پری روشنی" 

 جنگل  مقابل مزدوران شغال صفت

 جمهوری اسالمی و در  زور  زر و

 بازتابی از   بیشک آنان، چنگال
از رنج ستمدیدگانی  و حس و درک عمیق او  آگاهی

ه روحیر عین حال آنان زیسته بود. د است که وی در میان
زه وی، که در لحظه لحظۀ خلل ناپذیر و سرشار از مبار

دشمن، قدرت ابلیس را  حضورش در حصار دوزخ زمینی

انگر تأثیرگیری او از عظمت به سخره می گیرد، بی
نبردهای سلحشورانه جنگجویان چریک فدائی خلق 

یعنی همان نسلی بوده است که با همه صداقت و پاکی 
کشیده شدۀ ایران را با بند اه میهن درشان شبهای سی

اره وارشان روشنی بخشیدند. با داشتن چنین نور ست
یه ای ست که کلمات در توصیف عظمت جوهر ما

 و عجز خود را فریاد می زنند.مقاومت ا

 
او آتشفشانی از خشم و کینه های سترگ طبقاتی بود؛ 

قله فتح نشدنی ای در چشمان بی شرم خصم زبون؛ 
که از قطره قطرۀ خون و ذره دی ربانی و امیدریای مه

ۀ درد تن مجروح خویش می ساخت و با سخاوت به ذر

که  ن می داد، و سینه ای انباشته از اسرار خلقدیگرا
هیچگاه حتی با عبور از دروازه اعدام در بیدادگاه نیز 

 !گشوده نشد
 

از طرف دیگر، از یادآوری آنهمه شقاوت و بی رحمی 
نی چون او که پیام گراروشنی و دی دشمن در حق پری

شادابی برای خلق خویش بودند، قلب  آور شادی و

ی آید و زبانه های خشم و کین نسبت به انسان به درد م 
ستثمارگر و مدافع وضع موجود، این قلب ناآرام را در هر ا

 .خود می فشارد
برخوردهای رزمجویانه پری در عین حال بیانگر آن است 

پری در نوجوانیش در که  ده ای بزرگکه یک انقالب تو

قرار گرفت، چه شکوفه هائی می تواند در طوفان آن 
پرورش دهد، شکوفه هائی با چنان عطر و درون خود 

ئی ای که شگفتی و اعجابشان از مرز افسانه ها نیز زیبا
،  57می گذرد. پری به عنوان گلی تازه شکفته در انقالب 

اوم بی برای تدشایستگی و آمادگی یک نسل انقال
ط امپریالیسم آمریکا و انقالبی را آشکار ساخت که توس

گردید. علیرغم وجود چنین  شرکایش در نیمه راه متوقف

ل توده های رنج دیده ای که در اقصی نسل انقالبی و ک
نقاط ایران هنوز با روحیه رزمجویانه شان بر تحقق 

خواستهای خود پای می فشردند، آن انقالب شکوهمند 
 دشمن در به شکست کشاندن آن و قدرته به دلیل چ

چه در شرایط غلبه اپورتونیسم بر جنبش کمونیستی 

خصوص در  هر چند که آتش آن به -نتوانست تداوم یابد 
 .کردستان مدتی گداخته و شعله ور ماند

سرگذشت پری روشنی ها با جان شیفته و خون گرم 
حقیقت خود، تعهد و عزم هر انسان دردمند و جویای 

به پیروزی، پا برجا برای تداوم انقالب تا رسیدن  ی رازندگ

ی بهار دل انگیز، در عنفوان و راسختر می سازد. او زیبای
 .سوز زمستان بود برودت استخوان

یاد این گل سرخ و یاد همه آن گلهای تازه شکفته، آن 
نسل انقالبی پرشور و سرشار از امید به رهائی که در 

سالمی به وری ارژیم جمه دهه شصت به دست
یستهای ذینفع در ایران، پرپر شدند، نمایندگی از امپریال

 .یشه گرامی خواهد بودجاوید و هم

 
 اشرف دهقانی

 2020آپریل  14 -1399ردین فرو 26

 

   طرهگرامی باد خا 

 ریک فدایی خلق،  چ

 رفیق پری روشنی 

 

 

(1340-1360 ) 
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 رتگران، نابود باید گردد! تکشان، نوکر غاجمهوری اسالمی، دشمن زحم
 

از مبارزه و حضور مملو دورانی   57و  56سالهای  بدوران انقال
شان  برحقبرای دستیابی به اهداف  مردم در خیابانها تردهگس

شکل داده بود  شرایطی که رژیم شاه در کشوربود.  مردمی که از 
در خیلی از شهرها علیه دیکتاتوری  ،جانشان به لب رسیده بود

در اثر فشار بار ها بپاخاسته بودند و رژیم شاه هم برغم اینکه 

و قول های مردم  هشدها  دولت مجبور به تغییرجنبش مردمی 
  داشت. از کشت و کشتار دست بر نمی در عمل فریب می داد اما

مشهد یکی از  ،بهمن 22و  21قبل از قیام  و 57در زمستان سال 
شهرهای پر جوش و خروش بود. تقریبا به هر بهانه ای مردم به 

گسیخته اش خیابانها می آمدند و علیه شاه و دیکتاتوری لجام 
خونین و د. در جریان این تظاهرات ها درگیری های دادنشعار می 

ه بود پیش سرکوب انقالب به خیابان آمدسختی با ارتش که برای 

در یکی از این روز ها که متاسفانه تاریخ دقیقش یادم  آمد.می 
این جمع کثیری از مردم مشهد در سر چهار راه لشکر  ،نیست

 سربازانهجوم با  علیه رژیم شاه تظاهرات می کردند که ،شهر
 که با سرعت زیاد به سمت مردم یورش آورده تانکهایش و  ارتش

آسمان برای سرکوب  درپترها هم هلی کو مواجه شدند. ،بودند

هر کسی به سوئی فرار میکرد  تظاهر کنندگان در پرواز بودند.
بیشتر افرادی که پشت درهای چوبی پناه گرفته بودند مورد 

آنها که توانستند خود را به  ،رار گرفتندها قاصابت گلوله هلیکوپتر 
از اینکه قبل ر البته اگ ،تری داشتندشانس بیش ،جوی آبها بیاندازند

موفق به فرار د شلیک کننبسویشان سربازها بیایند و مستقیم 
پشتیبانی میشد. مردم هلیکوپتر نیروی سرکوب با  .می شدند

کوپتر هلی یکی از مسئول  ،یک سرهنگ یک دست کهمی گفتند 

  هدف قرار میداد. می باشد که هر تظاهرکننده ای را ها 
 

ی بود به اسم مهری که بین جوانان دخترتظاهرات در این در  
پدرش لحاف دوز بود و از محله های فقیر با هزار زحمت خودش را 

در آن روز خونبار موهایش زیر زنجیر تانک  .به تظاهرات می رساند

دادند یک طرف جمجمه سرش آسیب  جاتش مردم ن .گیر کرده بود
  تی در بیمارستانمد .و مغزش دجار عفونت شده بود دیده بود

چون نمیتوانست حرف بزند انگشتانش را به  .بودی بسترمصدق 

کادر پزشکی از  ،در بیمارستان. عالمت پیروزی نشان می داد
شست و شوی زخم ها کمک می نگهداری بیماران و مردم برای 

در روی زمین در را لت زیاد بودن زخمی ها بیشتر آنها به ع .گرفتند
بهمن ماه  22روز  عزیزمهری متاسفانه   .ودندبخوابانده سالنها 

آخوندها مثل کرم اش در مراسم خاکسپاری  .جان سپرد

شد و با شیادی و دغل بازی می گفتند که باید دست  پیدایشان
لی از دنیا می ت خاساز تابوت بیرون باشد که نشان دهیم با د وی

م روبرو با مقاومت خانواده ها و مرد کهد. پیشنهاد احمقانه ای رو
 شد. 

 
کارگری که رفته بود کوکتل مولوتوف به تانک  ،آن روزهمچنین در 

اصابت  به شکمش. گلوله هدف گلوله قرار گرفت  ها بزند مورد

 آمده )کوی کارگران( "کوی طالب"منطقۀ مادرش از پدر و  کرده بود.
جسدش در میان انبوه  .گشتنددنبالش میجا  همهو  دبودن

ها    ه هلیکوپترحالیک در مپیدا شد، آنهاجساد در بهشت رضا 
 .خانواده ها را از باال هدف قرار داده بودند

 

زخمی ها با جو سیاسی و همکاری بین مردم طوری بود که 
ند. از آنجا سرعت توسط وانت و یا کامیون ها فراری داده می شد

هجوم و تیر اندازی در  ،معی را هدف قرار می دادر تجارتش ه که
سازماندهی خوب و به دلیل اما  .زیاد بود مقابل بیمارستان ها هم

 ،می دادندنگهبانی در مقابل بیمارستانها  مردمی که نیروی زیاد
نکته  .موفق به آمدن داخل بیمارستان ها نشدندارتشی مزدوران 

 ،ک آخوند ها با ساواکنزدیهمکاری جالب این است که به دلیل 

 ،ی زدکه دشمن بی مهابا دست به کشتار مروزهای سخت در 
. غیب می شدندناگهان از صفوف تجمعات و درگیری ها  د هاآخون

الزم به تاکید است که در صفوف ارتش بودند سربازانی که حاضر  
به همین دلیل  ،کشتار مردم نبودند شلیک به تظاهر کنندگان و به

که از پادگان ها فرار کرده و یا حاضر به  زان جوانیسربا جسد  هم

 ا کم نبود . سرد خانه هدر  ،کشتار نبودند
 

یکی از شعار های رایج در تظاهرات های آن سال " زندانی 
سیاسی آزاد باید گردد" بود. در همین چهارچوب هم تصمیم گرفته 

ظور این منبرگزار شود. به  شد که جهت آزادی زندانیان تحصنی

و  هجمع شددر آنجا مردم  محلی در نظر گرفته شود تاالزم بود که 
به همین دلیل هم قسمتی از ساختمان  . دبزنن تحصن  دست به

در نظر این منظور دادگستری مشهد که در مرکز شهر بود به 
نفر که بیشتر  2000تعدادی بیش از .  و اشغال گشت شد گرفته

اقدام به گرفتن دند از دانشجویان و معلمین و همچنین بازاری ها بو
شورت م در حین  کردند.ساختمان دادگستری که در مرکز شهر بود 

نفر از طلبه  25تا  20خامنه ای جالد با حدود  ،و اقدام به این عمل

ها آمده بود آنجا و می گفت بهتر است به طرف حرم امام رضا 
رفیقی که آنجا بود سنگی به طرفش   .تحصن کنیم  و آنجابرویم 

گرفتن  .همه شان فرار کردند !گفت برو گم شوبه او د و پرت کر
جمع به سرد مشهد محل خوبی بود که ی بعلت هوا دادگستری

در ضمن شب ها برای کسانی شدن تعداد زیادی کمک می کرد. 

جریان این  در د.خوبی بواُتراق آمدند جای که از راه های دور می 
د. می شهم سخنرانی می شد و هم اعالمیه پخش   ن تحص

مبارزاتی محیط به  ، ساختمان دادگستریخالصه در آن جو انقالبی
  بود.تبدیل شده خروشی  و وشپر ج

 
شاه فرار را بر قرار  باالخره در ایران بود که مبارزاتر بستر همین د

ترجیح داد و شرایط برای سقوط رژیم سلطنت آماده شد. اما 

 متاسفانه حاصل آن جانفشانی ها با روی کار آمدن دارو دسته
رزه نی به باد رفت. و به تحقق مطالبات مردم نینجامید و مباخمی

 به آن خواستها ادامه یافت . برای رسیدن
 

 به امید پیروزی راهمان

 مهری
 1399فروردین 

 57خاطره ای از دوران قیام بهمن 
 

 ( به یاد کارگران مبارز "کوی کارگران" مشهد)
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یک زن  در روزهای اخیر همه جا صحبت از

 اعتصاب غذا روز 288مبارز است که بعد از 

های ضد خلقی رژیم حاکم  علیه سیاست
در منطقه ر "خانه مقاومت"د بر ترکیه،

Kucukarmutlu باخت. جان  ،استانبول  
  

یکی ازاعضای  ، (Helin Bolek) بولک هلین 
که از  بود "یوروم هگرو" ،گروه هنری انقالبی

به همراه ( 2019ماه ژوین سال گذشته )

 ،ابراهیم گوکچکهمکار دیگر خود 
) از ماه مه  گیتاریست این گروه هنری

 تصاب غذا زدند.دست به اع( 2019
   

سال بعد از دو  2019نوامبر  ه درک هلین

 جریاندر  ،ن آزاد شده بودزندان کشید
حکم  دادن به خاتمه خواستاراعتصاب غذا، 

رفع ، رفقای خود بازداشت و دادگاه
یوروم  هممنوعیت اجرای کنسرت های گرو

های پیاپی همچنین پایان دادن به یورش  و
 ،گروه هنری زمرک "ادیل"به فرهنگسرای 

دولت فاشیستی ترکیه سخ پا د.بوشده 

د که اعتصاب غذا بواین شرط شدن قایل 
در باید ابتدا متوقف شود و سپس می توان 

! صحبت کردمورد خواست های شما 
ها را به زور به   آن مامورین حکومت سپس 

را  ها آناعتصاب غذای تا ند بیمارستان برد

پس  قاو این رف نداما موفق نشد ،دنبشکن
، در امتناع از درمان از یک هفته به دلیل

اره به "خانه دوب اعتصاب غذاشرایط 
 بازگشتند.مرکز این گروه هنری مقاومت" 

 

اعتصاب غذا برای الزم به ذکر است که 
 مبارزاتی رد یک سنترک و کُ چپ های تُ 

تعدادی از هم  سال پیش 20 . است
در اعتراض به دیکتاتوری حاکم  فعاالن چپ

دست ن سیاسی، ترکیه و دفاع از زندانیا بر
توسط  سرانجامزدند و به اعتصاب غذا 

ها به  با هجوم آنرکیه پلیس فاشیست تُ 

 به قتل رسیدند.  ،محل اعتصاب
آزادی بیان و  ،برای آزادی هنربولک  هلین

این  آزادی رفقای زندانی خود مبارزه کرد.
ردی ساله در اصل از شهر کُ  28خواننده 

و  بوده آمدرکیه در جنوب شرقی تُ  دیاربکر

نده استانبول گذرا بیشتر عمر خود را در

بود تا وی به گروه یوروم پیوسته   بود.

سرودهای  نهمراه با آنان با خواند

صدای  ،رکیتُ ردی و سیاسی به زبان کُ 
دولت   حق طلبانه مظلومان باشد.

فاشیستی حزب حاکم عدالت و توسعه ، 
ترکیه را سانسور فعالیت های فرهنگی در 

به ، به ویژه فعالیت های مربوط کرده است
 را. ردی زبان کُ 

 

و  بر خالف ارادهواقعیت این است که 
شان،  های استثمارگران و حکومتتصمیم 

 ه. گروکردهنر انقالبی را نمی توان ممنوع 
یوروم ده ها سال است که صدای همه 

ها   مظلوم است و آهنگ های آن انمردم

ه مبارزه با هم ق و امید بهشوهنوز هم 
در وجود  را ظلم و ستم و بی عدالتی 

، بویژه در میان های مبارز و آگاه انسان
شعله ور می  رک این کشور،رد و تُ جوانان کُ 

 سازد.
 

می خواهد  ،رکیهدر تُ حزب ارتجاعی حاکم 

وجود سیاسی و فرهنگی این گروه 
هایش الهام بخش  موسیقی را که آهنگ

و  ان در سراسر جهان استمیلیون ها انس
 اد و ارتجاعردم را به مبارزه علیه استبدم

از بین نابود کند و همراه با  ،وت می کنددع

منبع مهمی از امید را مقاومت مردم، بردن 
از بین  حاکم استبداد در این روزهای تاریک

 .ببرد
 

یوروم که کار هنری خود را  از سال  هگرو

 ،کردبا موسیقی اعتراضی شروع  1985
اد مظلومان بود و فری همیشه صدای مردم

طی چند دهه اعضای گروه در که  با این 
بسیار که سیاسی آن تغییر کردند، اما خط 

بود همچنان  اعتراضیو رادیکال و چپ 
از مسیر انقالبی و ماند و  باقی

سوسیالیستی خود منحرف نشد و با 

با سرودن ، خفقان حاکم در ترکیه  وجود
و  زبان گویای کارگران ،البیهای انق آهنگ

 بههمواره م را و مردباقی ماند زحمتکشان 
رکیه و تُ سرمایه داری حکومت مبارزه علیه 

حزب عدالت و توسعه سلطه ضد مردمی 

 فراخوانده است.

 

 201۶از سال  رکیهدولت فاشیستی تُ 

کنسرت های گروه یوروم را ممنوع کرد و ،
جمله  ازرا به بهانه های مختلف  آناعضای 

بخش جبهه آزادی" وابسته بودن آنها به
یک حزب ان به عنوکه  ،"لقانقالبی خ

رکیه در تُ  رادیکال مارکسیست لنینیست
و در لیست شناخته می شود 

 ،های تروریستی امپریالیسم آمریکاسازمان

، گرفته است انگلستان قرار اتحادیه اروپا و
 متهم کرد.

 
و اعمال شیوه های فاشیستی 

انقالبی در مورد مخالفین چپ رانه سرکوبگ

ما از ا ؛سته جدید نیبه هیچ وجیه در تُرک
به بعد،  201۶کودتای نا فرجام ماه ژوین 

علنی شد و سیاست بیش از پیش این 
پیدا کرد. وزارت اطالعات و  "قانونی"جنبه 

 201۶نوامبر  11امنیت تُرکیه از روز جمعه 
 انجمن غیردولتی از جمله 370از فعالیت 

ع از حقوق نهاد های حقوق بشر و دفا

 رکوبد. این اقدام سلوگیری کرکودکان ج
گرانه به بهانه داشتن ارتباط و همدستی و 

همکاری با گروه های تروریستی و تهدید 
 علیه امنیت ملی توجیه شد.

 

در پی آن بسیاری از این انجمن ها که 
شامل انجمن وکال نیز می شود، توسط 

د.  همزمان با این پلیس مهر وموم شدن
یتی رژیم ببندها؛  پلیس فاش بگیر و

ایدیل" یورش کز فرهنگی "وغان به مررداِ 

و تمامی آالت موسیقي این گروه را برده 
شکسته و  دو تن از اعضای آن را با خود 

، وزارت کشور  2018فوریه  14در   .بردند
این گروه را به لیست  عضو ۶ ، رکیهتُ 

ب" اضافه و "تروریست های تحت تعقی
 ای این گروه را دستگیر کرد. تعدادی از اعض

 ،اعضای این گروه، این اقدامدر اعتراض به 

علیه این بی عدالتی دست به اعتصاب 
یکی از افرادی که به این اقدام  غذا زدند. 

( Soloistیست" )لُ سو"پیوست، خواننده 
 بولک بود. هلین  ،گروهاین 

 

 ! درمان دردهاست ،مبارزه              
 بولک هلینبه یاد رفیق جانباخته                 
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حکومت ی این اقدامات پلیساعتراض به در 
تا کنون تجمعات و  ،رکیهتُ سرکوبگر 

رکیه و سراسر تُ  ای گوناگونی درتظاهرات ه
 ـ جهان در پشتیبانی از این گروه هنری

 انقالبی انجام شده است.

نیروهای چپ و کارهای جالبی که کی از ی
انجام یوروم  هاز گرودر حمایت کمونیست 

تشکیل گروه های موزیک و  ،دادند
کار  با این  های آنان است.  آهنگبازخوانی 

به رژیم  طرفداران این گروه هنری، 
ردوغان این پیام را دادند که حتی عی اِ ارتجا

 هگرو"فعالیت های هنری اگر شما مانع از 

ها را زندانی و  در ترکیه شوید و آن "یوروم
 ،ما با خواندن آوازهای آنان ،شکنجه کنید

ی پیام شان که مبارزه با ستمگران و رهای
اد است را به گوش از یوغ ارتجاع و استبد

این هدف کار  ن رسانیم و با ایجهانیان می 

 گروه انقالبی را زنده نگاه می داریم. 
 

تا کنون گروه های هنری تشکیل شده در 
سراسر جهان با خواندن و پخش 

یوروم" همچنان به  هسرودهای "گرو
 ها ادامه می دهند.  پشتیبانی خود از آن

 4د ین گروه های هنری در حدویکی از ا

رک؛ ای تُ سال است که در وین از رفق
ی و ایرانی تشکیل شده که در اتریش

از جمله روز  ،تجمعات و مراسم مختلف
با خواندن سرودهای آنان به  ،جهانی کارگر

ی، ردرکی، کُ ُُ زبان های مختلف ) ت

به مبارزه علیه فاشیسم و  (..فارسی.
 ارتجاع جهانی می پردازند.

 
وین؛ خواندن ی هنریکی از کارهای گروه  

یاد"  وه کن ای همارهخون جل سرود "ز

سالگرد حماسه برای چهل و هفتمین 
بود که در جریان  2017سیاهکل درسال 

پخش شد و جلوه مراسم در استکهلم این 
ای از همبستگی بین المللی مبارزین با 

 یکدیگر را به نمایش گذارد. 
 

ضعیت اضطراری به دلیل ودر حال حاضر 

کرونا که باعث قطع وع ناشی از شی
ی نیروهای و گردهم آیی هاتجمعات 

 ،انقالبی در سراسر جهان شده است
امکان برگزاری آکسیون های جمعی وجود 

بسیار مبارزاتی حرکت های اما  ؛ندارد

یوروم  هزیبایی در پشتیبانی از رفقای گرو
از جمله خواندن سرود  ؛انجام گرفته است

خود آپارتمان  این گروه در مقابل پنجرههای 
ها و   آنم پشتیبانی از و یا نوشتن پیا

گرفتن عکس و پخشش در فیس بوک و 
طور افشاگری  یوروم و همین  هت گرویتوی

ر پارک ها و محل زندگی با های تک نفره د

گذاشتن عکس های اعضای این گروه که 
 ماننددر اعتصاب غذا هستند همچنان 

ا ک" که اعتصاب غذای خود رابراهیم گوکچ"
ادامه می ن تاکنو 2019از تاریخ ماه مه 

جان این . در صورت عدم اقدام فوری، دهد

در بولک  هلین مانند هنرمند مبارز نیز 
 بود. خواهدمعرض خطر مرگ 

 
های سرکوبگرانه  به رغم تمام تالش

مبارزه علیه این رژيم ردوغان، حکومت اِ 

دامه فاشیستی و دیکتاتور همچنان ا

خواهد داشت و 
ای انقالبی به نیروه

بل هیچ وجه در مقا
رگر نظام استثما

حاکم بر تُرکیه 

 سکوت نخواهند کرد.
 

در مراسم به خاک 
در  هلین سپاری 

پلیس  ،آپریل 4اریخ ت
چندین تن از اعضای 

این مرکز فرهنگی را 

در مراسم تشییع 
دستگیر کرد او جنازه 

کردن  متفرقو برای 
فاده سایرین با است

 آب و گاز پاشیدناز 

مانع از اشک آور 
اری مراسم خاکسپ

مردم توسط  هلین
شد و متاسفانه 

به بولک  هلین جسد 
خاطر هراس مقامات 

از عواقب یک 

خاکسپاری مردمی، 
به دست پلیس 

فاشیست ترکیه به 
 خاک سپرده شد. 

 

اما به رغم مرگ 
علیه مبارزه ، هلین

 یاین رژيم فاشیست
ن و دیکتاتور همچنا

ادامه خواهد داشت 

 یروهای انقالبو نی
به هیچ وجه در 

مقابل نظام 
ثمارگر حاکم بر است

تُرکیه سکوت 
وظیفه  .نخواهند کرد

های  تمام وجدان

بیدار است که 
درمقابل سیاست 

و  های سرکوب گرانه
 ضد خلقی دولت

ردوغان ساکت اِ 

و به حمایت ننشینند 
 برخیزند.از معترضین 

 
بولک برای  هلین 

شه زنده خواهد همی
که ه او ماند و را

مبارزه با 

استبداد ، امپریالیسم
تجاع بود همچنان و ار

 ادامه خواهد داشت.
 

با ایمان به پیروزی 

 راهمان
 

 – وین، هماره
 اتریش
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 20ازصفحه ...  پزشک مبارز و مردمی یادی از

 خلقی پزشکی توان یک مرکزنصرالهی در آن زمان را می دکتر 

ه متخصص ماهر، بلک توپدیک جراح و ار نامید. دکتر نه تنها
 .بیهوشی نیز بود

 
یشه پر از عشایری بود که از محوطه درمانگاه، همدر 

های حیاط هایشان را به درختها آمده، اسب و قاطردوردست
هایشان به بهداری بسته بودند. و به امید مداوای دردها و زخم

 .آمدنددکتر نصرالهی می

 
هت دکتر نصرالهی جهای صمیمانه و از جان و دل فعالیت

مردم تبدیل  ی را به چهره محبوبمداوای مردم محتاج، عمال و
های پر عظمت کرده بود و آوازه شهره او را تا پشت کوه

لرستان و در قلب زحمتکشان این خطه برده بود، امری که به 

دلیل ماهیت ضدمردمی و سرکوبگرانه جمهوری اسالمی، 
 .چون خاری در چشم رژیم بود

 
روزی که  به درمانگاه رفتم.جراحت پایم،ره برای درمان باالخ

دیدم. برای مداوا به نزد دکتر رفتم، اولین باری بود که او را می
های پرپشتش جلب توجه با ابهت داشت. سبیل ایچهره

 .طبعکرد. تنومند بود و بسیار شوخمی

 
های پاهایم، گفت "پسر چه به سر با دیدن وضعیت انگشت

باید عمل بشوند". از او  هایتدی؟ انگشتخودت آور
است کردم که "هر کاری میتوانی زودتر بکن چون به این درخو

پاها خیلی احتیاج دارم". با اینکه چیزی در مورد خودم به او 

نگفته بودم، اما کامال مشخص بود که متوجه شده که من یک 
گفت  فعال سیاسی هستم. به عنوان مثال، به شوخی

بدون بیهوشی، جراحی کنم؟  بیهوشت کنم یا خواهی"می
ینی هم میشه برای تحمل شکنجه، که اگر یک زمانی گیر تمر

 ".مقاومت کنی افتادی بتوانی

 
من هم پاسخ دادم که "بیهوشی الزم نیست دکتر، تمرین 

چیزهایی به او  همسرش را صدا زد، به زبان آلمانی ".خوبیه
  .گفت

 
ور گوشت اطرف دیدم که چطمی روی تخت جراحی خوابیدم، و

ها را از گوشت درآورد و سپس پاهایم د، ناخن کرناخنها را پاره 

را پانسمان کرد. ضمن تشکر از وی درمانگاه را با پاهای 
 .پانسمان شده ترک کردم

 
برخورد دکتر نصرالهی با من و مطمئنا با تعداد زیادی از 

شان در آن مخالفین رژیم که برای درمان بیماری و زخمهای

مطب او مراجعه ه ای هولناک در زیر تیغ جالد، بساله
کردند، سیمای یک پزشک با وجدان و مبارز و الهام گرفته می

  .گذاشتها را به نمایش میاز مکتب دکتر اعضمی
توانست وجود دکتر همانطور که گفتم جمهوری اسالمی نمی

ته بعد دو هف نصرالهی را تحمل کند. به همین دلیل هم یکی
کردند. دکتر را دستگیر ه مزدوران رژیم به درمانگاه حملاز آن، 

کرده و در درمانگاه را تخته کردند. به این ترتیب خلق زحمتکش 

دوست محروم شد. لرستان از وجود یک دکتر مردمی و انسان
در آن زمان جنایتکاران حاکم درصدد صدور حکم اعدام برای 

م عشایر نیدن نفرت و خشدکتر نصرالهی بودند ولی با ش
در صورت "کم شدن یک مو" از سر  کهلرستان و تهدید آنها 

های مسیر دورود به جنوب" را دکتر نصرالهی عشایر "پل

 ."منفجر" خواهند کرد، به زندانی کردن وی اکتفاء کردند
 

 درمانگاه، همسر آلمانی پس از زندانی کردن دکتر و تعطیلی
فروشی در تنیاش در یک بسگیاو برای تامین مخارج زند

کاری پیدا کرد و مشغول به کار شد. اما به ر شه خیابان اصلی

ای که مردم به دکتر و همسرش داشتند، همیشه خاطر عالقه
 زحمات و فداکاریها تعداد زیادی از مردم برای قدردانی از

 19در صفحۀ ادامه  
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 زندانی سیاسی آزاد باید گردد! 
 

 کرونا و ویروس  شیوع 

 جنایات کرونای      

 در جمهوری اسالمی  

 زندانها        

 از شرایطاخبار و گزارشاتی که 

 های  در زندان زندگی زندانیان

 شرمی تاکنون منتجمهوری اسال
 شده است و همچنین اخبار 

 درگیری های زندانیان با نیرو های
خبر از جنایتی بزرگ می دهد که جان هزاران  ،رژیم سرکوب

 .به خطر انداخته است زندانی را

 
 ،طی هفته های اخیر و با شیوع ویروس کرونا در سراسر کشور 

 موران حفاظتی وات زندانیان و درگیری ماشاهد باال گرفتن اعتراض
ها بوده  با زندانیان و سرکوب وحشیانه آن "نیروهای یگان ویژه"

هراس به حق زندانیان از خطر مرگ به خاطر شیوع ویروس  ایم. 
های رژیم و عدم انجام کمترین اقدامات  در سیاهچال کرونا

عث با، ن و امنیت زندانیان از جاجهت حفاظت حفاظتی دولت 

تاکنون از شورش  ست. دان کشور شده اها در چند زن شورش آن
 آباد،پارسیلون خرمهای  و درگیری زندانیان با زندانبانان در زندان

همدان و اهواز خبر رسیده  یگودرز، سقز، مهاباد، تبریز، شیراز،ال
عدم  این شورشها به دنبال اعتراضات برحق زندانیان به است. 

آن هم در  ،انامکانات بهداشتی در زند وجود حداقل ضوابط و

 در همه این زندان  ا اتفاق افتاده اند.رایط شیوع ویروس کرونش
اصغر جهانگیر، رییس سازمان رغم ادعای کذب علیبه  ،ها

ها بایستی روزانه و که "زندان مبنی بر این  ،کشور  های کلزندان
یان بهداشتی در دسترس زندان مستمر ضدعفونی شوند و وسایل

د" در عمل  زش الزم برخوردار شونها هم از آمونقرار گیرد و زندانبا
ندانیان گذاشته نشده هیچ گونه وسائل بهداشتی در اختیار ز

ر شیوع وسیع کرونا در  سرانجام چندی پس از انتشار اخبا است. 

دند و کشور، زندانیان زمانی که شاهد شیوع کرونا در میان خود بو
هت جلوگیری از بانان هیچ گونه اقدامی جمی دیدند که زندان

ابتالی زندانیان به این ویروس مرگبار از خود نشان نمی دهند، 
ه در زندان تبریز وقتی برای نمون اعتراض گشودند.  زبان به

ان با بی مسئولیتی تمام زندانیان جدید را بدون طی دوره زندانبان

ه اعتراض و شورش این امر منجر ب، کردند  قرنطینه به بندها منتقل
یا در زندان تهران بزرگ )فشافویه( یک   ن تبریز گشت.در زندا

ه به بند هداری برده و بعد هم دو بارزندانی مبتال به کرونا را به ب
ه این زندانی باید حتما به بیمارستان منتقل ک برگرداندند، در حالی

 نان می گویند که بیمارستارابطه، مسئولین زنداین در   می شد.
از پذیرش بیماران ، ها  آنها به  ن زندانها به دلیل بدهی سازما

 !داری می کنندزندانی خود

 
جمهوری ای از برخوردهای ضد مردمی  ها گوشه این مثال

در کشور و بویژه زندانیان سیاسی در  اسالمی با هزاران زندانی
یعی است که طب های اخیر را نشان می دهند.  مقطع شورش

ها بازی می  آن ن دارند با جانن می بینند که زندانباناوقتی زندانیا

اما   خشمگین شده و دست به اعتراض می زنند.، کنند 
یم دار و شکنجه ژی از رولین زندان هم به عنوان بخشمسئ

حق زندانیان،  سالمی به جای رسیدگی به خواست برجمهوری ا
ها در چنته نداشته و  نپاسخی جز سرکوب وحشیانه برای آ

ر شده شورش زندانیان ساس اخبار منتشبا این حال بر ا دارند. ن

نیان منجر شد به در زندان خرم آباد و سقز به فرار تعدادی از زندا
و گریز از به فرار  زندانی قادر 80زندان سقز حدود  طوری که از

های  چنگال دژخیمان جمهوری اسالمی و شرایط مرگبار سیاهچال
 .شدنداین حکومت 

نیرو های امنیتی  ،ها از زندان برخی در، زارشات منتشره مطابق گ
ر هرجائی که د بستند. اساسا  گلوله وحشیانه زندانیان را به رگبار 

نگهبانان ، اند زندانیان به طور دسته جمعی دست به اعتراض زده 
به جان به سوی زندانیان به طور مثال دست به اسلحه برده و 

از طرف  ای هبا چنین برخورد سبعان  .در الیگودرز شلیک کردند آمده

 تبر اساس گزارشا ،جمهوری اسالمیهای  سیاهچالهبانان نگ
زندانی در نتیجه  15حداقل ، ان شیبان اهواز نددر ز منتشر شده

های امنیتی جان باختند و تعدادی هم در آتش  تیراندازی نیرو
مجروح شدند.  کشته و ، سوزی ای که در این زندان رخ داد

ش، خاتمه شورمی حتی بعد از وهای امنیتی جمهوری اسالنیر
شیبان  به طوری که در زندان ؛را بیرحمانه شکنجه نمودند زندانیان

رب و شتم قرار اهواز زندانیان را در حیاط زندان لخت کرده و مورد ض

 .دادند
 

سط شتار زندانیان توشورش بر حق زندانیان و ضرب و شتم و کُ 
بدون چماق یطی که ویروس کرونا حتی جمهوری اسالمی در شرا

اندازه کافی از میان محرومان  ب جمهوری اسالمی هم بهسرکو

خشم و نفرت خانواده های زندانیان و کل  ،یردجامعه قربانی می گ
مقامات جمهوری اسالمی در  برانگیخته است.  افکار عمومی را

به  از زبان کار ،ش زندانیانمقابل خشم توده ها و اعتراض و شور
روط داده به زندانیان آزادی مش کهاند عا کرده دستان قوه قضائیه اد

مبنی بر آزادی مشروط  اما ادعاهای قوه قضاییه این رژیم . ندا
ساسا شامل زندانیان زندانیان به دلیل شیوع ویروس کرونا ا

 سال محکومیت دارند نمی شود و به 5سیاسی ای که باالتر از 

هوری اسالمی رونا به موقعیتی برای جماین ترتیب شیوع ویروس ک
 .ی مخالف رژیم تبدیل گشته استمنظور حذف اسرای سیاس به

 
جمهوری اسالمی با اعتراضات بر حق زندانیان  برخورد سرکوبگرانه

 ها هیچ گونه اقدام حفاظتی از آن ازمان زنداندر شرایطی که س

فشاگر خود ا، نکرده و نمی کند ها در مقابل شیوع ویروس کرونا 
ها هیچ ارزشی قائل  نبرای جان انسا چهره رژیمی است که

در خطر  این حوادث همچنین نشان داد که جان زندانیان  ست.نی
ری اسالمی ها در جمهو در رابطه با شرایط حاکم بر زندان است. 

باید توجه داشت که بر اساس گزارشات منتشر شده در جریان 

در   ر دستگیر و زندانی شدند.حداقل ده هزار نف، ماه  قیام آبان
ندانبانان جان این اسرا یعنی ع کرونا و عدم رسیدگی زنتیجه شیو

بیشک از   بطور جدی به خطر انداخته است.زندانیان سیاسی را 
بعید نیست که آگاهانه چنین برخوردی با این رژیم جنایتکار 

ثال  در زندان فشافویه م  زندانیان سیاسی در پیش گرفته است.
دی را به بند قرنطینه ز دارویش گناباندانبانان تعداد زیادی از

نه مسئولین رونایی ها منتقل نمودند که معنایی جز تالش آگاهاک

 .ها ندارد زندان جهت تسریع مرگ آن
 

 –شرایط زندان انعکاسی از اوضاع سیاسی ، ای در هر جامعه 
ای ه چه در زندان ابراین آنبن . اجتماعی آن جامعه می باشد

که جهنمی ی است از جلوه آشکار، د جمهوری اسالمی می گذر

ور که ط همان  .این رژیم جنایتکار در کل جامعه شکل داده است
ه جمهوری اسالمی در سطح جامعه نتوانستمردم ما شاهدند، 

اقدامات موثری جهت جلوگیری از اشاعه ویروس کشنده کرونا 
یک سریع گسترش هایش باعث ت کس با سیاستاتخاذ کند و بر ع

دهشتناک، این واقعیت است.   شدهها  ر جان تودهار ببالی مرگب
در  ها هم مصداق دارد. در زنداندر برخوردهای دژخیمان حاکم 

خانه خاموش زندانیان ها به سالخ  شرایط شیوع کرونا، زندان

واقعیتی که بار دیگر نشان می دهد که   تبدیل شده است.
ابودی کرونای به ن، موجود مصیبت های  ونه بهبود و خالصی ازهرگ

 .گره خورده است مهوری اسالمیج
 

 !ی اسالمینابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهور

 چریکهای فدایی خلق ایران
 2020یل آپر 7 -1399فروردین  19
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 ، زدتعیین حداقل دستم

 یا صدور فرمان 

نسل کشی خاموش 

 ای کارگریخانواده ه
ر جمهوری ی عالی کاشورا

 ویک ماه تاخیر اسالمی پس از 
در شرایط شیوع کرونا و عواقب 

در بیستم مرگبار آن، سرانجام 
 را یک 99حداقل دستمزد کارگران برای سال امسال فروردین ماه 

ساس اطالعیه این نهاد هزار تومان تعیین نمود. بر ا 835میلیون  و 

نسبت ظاهرا  ،کارگران ب حداقل دستمزدبه این ترتی ،ضدکارگری
ایش یافته است و این در شرایطی درصد افز 21ته به سال گذش

 41  از  نرخ تورم را بیش  ،است که خود نهاد های جمهوری اسالمی
 درصد اعالم کرده اند. 

 
ه کارگران اگر فرض کنیم که در عمل حتی چنین حقوقی هم بحال 

 گشتی نشان دهندهیک حساب سرانپرداخت شود، باز هم 

جعه بار قبل نسبت به سال فاعی ارزش حقوق کارگران کاهش واق
تعیین شده به عنوان حداقل از سوی دیگر مبلغ می باشد.  

ری دارد سبد معیشت خانوار کارگهزینه فاصله بزرگی با دستمزد، 
 940میلیون و  4را  آن،  که کمیته دستمزد همین نهاد ضدکارگری

اکید که این رقم مورد با این ت هم ؛ آنکرده بوداعالم  هزار تومان

 ن رسمی دولت و کارفرمایان نیز قرار گرفته است.تائید نمایندگا
 

هزار تومان به حداقل دستمزد  318بدین ترتیب با افزایش تنها 
ن در شرایطی که با سه برابر شد ،سال گذشته نسبت بهکارگران 

ور کود در اقتصاد کشقیمت بنزین و افزایش قیمت نان و گسترش ر
بعاد هر چه گسترده ویروس کرونا ا با تحریم ها و شیوعه تازکه 

 اثبات این حقیقت دردناک نیست که نیازی به، دیگر یافتهنیز تری 

 .خواهد بودخالی تر از گذشته در سال جاری سفره کارگران 
 

یک سال گذشته "شورای عالی  واقعیت این است که در چهل و
دست ساز نون کار قا 41اده ا زیر پا گذاشتن مبهمواره کار" 

باید بر  ه بر اساس آن تعیین حداقل دستمزدکالگی های خود همپ

 ،کارگری تعیین شوداساس نرح تورم و هزینه سبد معیشت خانوار 
در  می کرد و با این کارچندرغازی به حقوق کارگران اضافه صرفا  

 نیزامسال   داد.ها را کاهش می  قدرت خرید آنهر سال قیقت ح
میلیون  9 طی که خط فقر ، یعنی در شرایطی شدمین روند ه

ازی دندان گرد ایران و دولت حامیش که بورژو ،تومان تعیین شده 
حداقل دستمزد  ،می باشدخود یکی از بزرگترین کارفرمایان کشور 

واضح نموده است.  ومان تعیین هزار ت 835میلیون  و  یکرا تنها  

در آن به سر می شور کای که ی مر در شرایط بحرانااست که این 
هر چه وسیع تری از کارگران را به قعر مرداب فقر و توده های  برد،

در سال جاری شاهد خواهیم بود  و ؛گرسنگی پرتاب خواهد کرد

تر و گسترده تری  که فقر و گرسنگی در ابعاد هر چه وسیع
پرتو چنین در  .می دهدستان را آماج حمالت خود قرار تهید

حداقل   ی به عنوانمبلغی بینیم تعیین چنین است که م واقعیتی
حیات کارگران ، بلکه فرمان حداقل برای تضمین نه ، دستمزد 

و خانواده هایشان  تعداد بیشتری از کارگران محروم کشتار خاموش

 در سال جاری ست.
 

دستمزد طوری تعیین می به طور کلی ری در نظم سرمایه دااگر 
م نظادر  ،ا بدهدکار خود ر یید نیرون باز تولکه  به کارگر امکا شود

باز تولید نیروی کار به طور ، حاکم بر ایرانبحران زده سرمایه داری 
کامال  عیان و آشکار با مایه گذاشتن از جان کارگران تا سر حد 

وجود سیلی از کارگران  در شرایطچرا که  مرگ صورت می گیرد. 

تصاد نی که اقداری جها ان در سیستم سرمایهدر اثر بحر بیکار
در چنین شرایطی، که  جاییو در  است،به آن وابسته  ایران

تأمین  امکان استثمار وحشیانه کارگران را جهتجمهوری اسالمی 
فراهم  و تضمین مافوق سود امپریالیستها منافع سرمایه داران

در  ، آریدآن حفاظت می کنموجودیت از  دار وو کنجه شبا و  نموده

اش باید خود و خانواده معاش ر برای تامین کارگ اعی،چنین اوض
و زیر خط فقر  ساعات طوالنی تری کار کند و به زندگی بخور و نمیر

مرگ زودرس وی می عمال که تنها نتیجه اش  وضعیتی ،تن دهد
 باشد. 

که سرمایه داران  ی آن استبه معنتوصیف شده در فوق واقعیت 
ن می کنند و گران سرشککارخود را بر دوش  ران هایحبار ب

ها را قادر  خورداری از حداقل دستمزدی که آنن را حتی از برکارگرا

به تدوام زندگی شان در حد معمول بنماید، محروم می سازند. 
بار باید در هم شکسته  مرگوضع دردناک و  شکی نیست که این

به حافظ تا زمانی که رژیم جمهوری اسالمی به مثا شود. ولی
 کار است، در همابسته ایران بر سر یه داری ورماسیستم س

به همین دلیل هم  شکستن وضع موجود توهمی بیش نیست.

 چریکهای فدایی خلق ایران همواره تاکید داشته اند که:هست که 
یک حق برخورداری از یک دستمزد شایسته و الزم برای داشتن "

ن بیش یشاان و خانواده هازندگی حداقل انسانی برای کارگران ایر
ستیز و نظام سرمایه داری  یم کارگرژاین رهر چیز به سرنگونی از 

گونه که  همان حفاظت می کند، گره خورده است".  ای که از آن

سال حاکمیت کارگر ستیز جمهوری اسالمی نشان  41تجربه 
ضد خلقی هیچ  رژیمارچوب این در چ ، واقعیت این است کهداده

ی یک زندگی انسانی ها حداقل برای دست یافتن به روزنه امیدی
تامین کننده حداقل های مورد مله یک دستمزد ج و شایسته، از

 ها تن از کارگران ایران وجود ندارد.  برای میلیون نیاز کارگران
 

 قحقایق فوبا درک آگاه و مبارز  پیشروان طبقه کارگر و کارگران

 یدر راستاباید سانی حداقل ان رسیدن به یک زندگیبرای حتی 
گام  برایها را  و ما آن گام بردارندکم ین رژیم و نظام حانابودی ا

 برداشتن در این مسیر دعوت می کنیم.
 

 !مرگ بر رژیم ضد کارگری جمهوری اسالمی

 زنده باد انقالب!
 !و استقالل از امپریالیستها ، آزادیکار نان،

 ای فدایی خلق ایرانچریکه
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سیدند و پرنها به مردم منطقه، به بهانه خرید بستنی، به دیدن همسر دکتر رفته و از او دلجویی کرده، حال دکتر را میو خدمات آ
 .کردند عالقه و قدردانی خود نسبت به این پزشک مبارز و نیکوکار لرستان و همسرش را به آنها بیان می

داد. او هرگز از خدمت به مردمش سر باز نزد و درواقع راه او را ادامه میستین دکتر هوشنگ اعظمی بود و ی از پیروان رادکتر نصراله

 .ان جاودانه شددر قلب کارگران و ستمدیدگان لرست
کتر نصرالهی، دانم، دکه میدکتر پس از آزادی از زندان، از دورود به بروجرد رفت و در شهر بروجرد به کار طبابت ادامه داد. تا آنجا 

دوستدارانش را برای همیشه ترک نمود. پس از مرگ وی تا مدت یک هفته عشایر  63اکم را تاب نیاورد و در سال ظلم جنایتکارن ح
 .کردندمحروم و زحمتکش به شهر آمده و در مجالس عزاداری برای وی شرکت می

زحمتکشان لرستان شرکت کردند  بود، هزاران نفر از کارگران وغن" اعالم شده در مراسم تشیع جنازه او نیز که از طرف حکومت "قد

 اه را چقدر دوست دارند و چگونه وی در قلب خلق زندهو نشان دادند که چقدر از این رژیم دار و شکنجه متنفرند و آن دکتر آزادیخو
 .است

 !باد یادش گرامی
 ابک آزادب  - 1399فروردین 
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انقالبی و فداکار و یک چهره  یدکتر سعید نصرالهی، پزشک
است. پدر و مادر دکتر از مالکان و  محبوب مردمی در میان خلق ُلر

ین محروم اما عشق دکتر به مردم و بویژه خوانین لرستان بودند،
بعدها به که  یک پزشک مردمی تبدیل کرد در طول روزگار، او را به 

وری لیتهایش علیه رژیم ضدخلقی جمهها و فعاخالفتدلیل م

اش به مردم و بویژه محرومان اسالمی و خدمات فراموش ناشدنی
لرستان جایگاه رفیعی در قلب مردم و تمامی آزادیخواهان و  

ای از این با بازگویی خاطره مبارزین پیدا نمود. به همین دلیل
 .ارمدو را گرامی میپزشک مبارز و فداکار، یاد ا

شدت هر چه بیشتری بود، سرکوبها با  ۶0ستان سال اواخر تاب

  ادامه داشت.
کردم. در آن من در آن زمان با سازمان فدایی بخش اقلیت کار می

های نظامی سازمان مجاهدین خلق زمان اقلیت زیر فشار عملیات
های و همچنین فشار خیل هواداران مبارز سازمان، تز "جوخه

به همین دلیل هم در تالش  کرد.تبلیغ می زمی" را مطرح ور

سازماندهی چنین "جوخه"هایی به شهر دورود رفته بودم.  جهت
های سیستماتیک و سراسری رژیم باید در برابر سرکوب

ارتجاع ایستادیم. مطرح شدن ضرورت مقابله مسلحانه با می
ایجاد کرده وحشی حاکم، شور زیادی را در میان هواداران سازمان 

نگرش رهبری  ها به دلیل سیاست واین جوخه ، اما متاسفانهبود
 سازمان هیچگاه به یک سیاست عملی و سراسری تبدیل نشد و

  بیشتری باعث شد تا امر سرکوب سازمان اقلیت با تسهیالت

ن مقطع یعنی یورش پذیر شود. در آای دشمن امکانبر

ارز در سراسر کشور، های مبهار به سازمانها و توده ضدانقالب
های فعالیت تبلیغی، انتشار نشریه و اعالمیه از جمله فعالیت

محوری رفقای تشکیالت ما بود. شهر دورود از جمله 
 ای وسیعی در آنشهرهایی بود که سازمان از پایگاه توده

چکی بود. اکثر ساکنین شهر، یا . دورود شهر کوبرخوردار بود

د، یا کارگران راه آهن و بقیه هم کارگران کارخانه سیمان بودن
آهن داشت که ریل راه کسبه بودند. دورود یک خیابان اصلی

گذشت. ایستگاه راه آهن هم در وسط شهر ازوسط آن می
 .بود

افراد  یت سیاسی برایکوچک بود، فعال شهر خیلی از آنجا که
بسیار دشوار بود. من برای توجیه اقامتم در شهر،  غیربومی

پول  فروشی باز کرده بودم. با مقدار کمیه پالستیکیک مغاز

تعداد زیادی آفتابه و لگن و زنبیل و ... خریده بودم و مغازه 
تقریبا پر شده بود از این اجناس پالستیکی. این مغازه توجیه 

روجرد. چون به آمدهای من به بد برای رفت و هم بو خوبی
د برای کارهای بهانه خرید جنس برای مغازه هر وقت الزم بو

رفتم بروجرد. از آنجا که به دلیل اوضاع ملتهب تشکیالتی می

جامعه و بگیر و ببند جمهوری اسالمی اجبارا فعالیتهای 
بایست تشدید شود و هم چنین به خاطر توجیه سیاسی می

ماند سرم به ی باز میباید بطور طبیعودم مغازه هم وضع خ
متمادی کفشهایم را از شدت مشغول بود، تا آنجا که روزهای 

پا در نمیاوردم و مانند بسیاری دیگر از مبارزین در آن سال 
خونین همیشه آماده مواجهه و برخورد با نیروهای سرکوبگر 

ه شوم، بودم. به همین خاطر هم به تدریج بدون آنکه متوج

در گوشت انگشتانم فرو رفته بودند، و  های پاهایماخن تمام ن
کم قادر به راه رفتن نبودم. با ود که کمشدت جراحت به حدی ب

یم مشورت کردم. آنها پیشنهاد کردند که برای مداوا به رفقا
زمان یک درمانگاه در دورود  دکتر نصرالهی مراجعه کنم. او در آن

اکثرا  یتان خدمات پزشکردم محروم لرسداشت و در آنجا به م

نگاه او در واقع رایگان و یا با اجرت خیلی کم ارائه میداد. درما
کرده و آنرا به یک درمانگاه  یک خانه بزرگ بود که دکتر اجاره

های این خانه تجهیزات تبدیل نموده بود. در تعدادی از اتاق
ها مریضپزشکی نصب کرده بود و همه کارهایش، از معاینه 

توپدی را در آنجا انجام میداد. همسر او یک تا جراحی و ار گرفته

به نام "شالوته" بود و به همراه  ه آلمانیزن شریف و آگا
چندین پرستار و افراد دیگر در کلینیک به دکتر کمک میکردند. 

 کلیه خدمات درمانی در کلینیک دکتر نصرالهی عمال مجانی
صب یاط درمانگاه نهای حاز درخت بود. صندوقی به تنه یکی

شده بود که روی آن نوشته شده بود "صندوق کمک به 
  ی".بهدار

انداختند. تمام درون صندوق می بیماران داوطلبانه پولی

درمانگاه  شد.های بهداری توسط خود دکتر تامین میهزینه

   17 ادامه در صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

  دکتر  پزشک مبارز و مردمی، یادی از

 سعید نصرالهی 

http://www.siahkal.com/
http://www.ashrafdehghani.com/

