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 1399  تیر                                                     جم پن ست و  بی سال                  ایران  قیی خلداکهای فچری انگار  

  رمقاله رمقاله سس

خیزش گرسنگان، ضرورت مبارزه مسلحانه  

 ت! به جلوی صحنه رانده اس را
مستقالنه  ...   عملکرد  های  بررسی  در    بهتوده  آمده  جان 

آبان مسلی  حت   ، نیز  98ال  س  قیام  به  و  گرایش  ح شدن  
تالش برای جنگ با رژیم جمهوری اسالمی بویژه در میان  

پا له شده توس زیر  ط سرمایه داران دزد حاکم در  طبقات 
جامعه تحت سلطه را با شدت بیشتری به نمایش گذارد؛  

نه  مجلس، عاجزادر    تا جایی که یکی از نمایندگان حکومت

رژ  شدن  گیر  "زمین  مبارزا  خیابانها"  در  یم به  اثر  ت  در 
توده ها اعتراف نمود. مطابق گزارشات رسمی و  قهرآمیز  

  ای این قیام، تنها در عینی از رویدادههمچنین مشاهدات  
  731پایگاه و پاسگاه نظامی،    50بیش از  "طول یک هفته  

درو نظامی  خو  183پمپ بنزین،     70مرکز مذهبی،    9بانک،  
و   1076   و فیلمهای  که  (النس"  مبوآ   34موتورسیکلت  در 

شره نیروهای سرکوب را به محل های درگیری منتقل  منت

کردند کنندگا   (می  قیام  حمله  قرار مورد  یا    ن  و  گرفته 

 2  صفحه                        ..منهدم شده و یا خسارت دیدند.

 

 "ساله با چین   25  همکاری   سند"  پیرامون  ی کانال بذرهای ماندگار با فریبرز سنجریگفتگو
  و   امضاء   فطر دو  سوی  از   هنوز  که ای  امهتوافقن به استناد  با   آنهم  نامیدن  چین  مستعمره  را   اسالمی  جمهوری   سلطه  تحت  ایران...  
  رسانه   های  سازی  جو  اسیر  هایی  پدیده  چنین   با  ههمواج   در  که  ه مهم  .هندار  خود  در  سیاسی  پختگی  از  نشانی  هیچ  نشده  ویبتص
  سندی از را خودشون تصورات و مصالح که  ها طلب  سلطنت جمله  از اسالمی جمهوری مخالفین  این از برخی و غرب طرفدار یها
 مخالفین   از  برخی   که  داشت   توجه  باید  .نشد  -جوی  چنین  اسیر  که  بود  مواظب  باید-ددهن  می  اعهاش  عاوسی  نشده  امضاء  هنوز  که
  نفس   با  اینچنینی  های  نیرو  چون  .نشده  منعقد  غربی  امپریالیستهای  با  توافقاتی  چنین  چرا  که  هاین  مخالفتشان  زاویه   سند  این

 در    .اینه  حرفشون  ،میشه  بسته  داره  دادها  قرار  نای  کی  با  که    ندارد  مشکل   این  با  بلکه  درنندا  مخالفتی  بار  اسارت  قراردادهای
 خارجی   رتهایقد  به  وابستگی  گونه  هیچ  که   ایران  خلق  فدایی  چریکهای  هجمل  از   و   کمونیستها  برای  و   ملی  نیروی   یک  برای  حالیکه
  جهت  در  ملی  کمیتحا  و  کشور  لتقالاس  از   دفاع  ضمن  باید  دادیقرار  هر  دکنن  می  دفاع  ستمدیدگان  و  کارگران  منافع  از  و  دندارن

   5صفحۀ   در                                                                              ….د.کر مخالفت  آن با قاطعانه دبای   گرنه و هباش ما مردم  منافع

 

 ديگر ت صفحادر 

  حمایتاعالمیه های سازمان در  ●

  محکومیت و تپه هفت  انکارگر از

  ........ تدر صفحا  اخیر اعدامهای

 15و  14، 13، 12 ..................

خاطره ایی از دوران پناهجویی   ●

   19 .................. ......   در ترکیه

ن  الیفعسیون های  آک  ارشگز ●

انگلستان، سوئد و هلند   در  سازمان

 20 و 14، 12 ...............  صفحات

   مغایرت به اشاراتی

   جزنی رفیق های دیدگاه

 مسلحانه   زهمبار تئوری با 

وا  .... ناپذی  یتیقعاین  استانکار  که    ر 
گروه   رشد  جریان  از  نه  جزنی  رفیق 

امر  این  از  اطالعی داشت و نه    احمدزاده
گروه  که در چه پروسه ای  اطالع داشت  

ادغام شده جنگل   رفیق مسعود  با گروه 
این این نظر که ادغام دو گروه  رببنا  .است

و    جنگل و احمدزاده را وحدت گروه جزنی
آنهم   احمدزاده  تئوری اس   ربگروه  اس 

دهد    جزنی  های می  حریف  تبه  جلوه 
خلق   فدایی  چریکهای  سازمان  تاریخ 

آن   و  سازد.پرداخته  می  مخدوش  در    را 
نه در آغاز و نه چند سال بعد از حالی که  

فعالیت های چریکهای فدائی نوشته ای 
 . .. جزنی در سازمان موجود نبود.از رفیق 

 16فحه ص       

  1360خراد  30

 ( 2خاطره )یک ت وایر و

ناباوری    . .. و  به خلسه  در حالتی شبیه 
هجوم   قرارزیر  دشمن  گرفته   مرگبار 

این وقایع بی سابقه در آن  بودیم.   تمام 
ب سیاه تنها حرکت کوچکی از نقشه  ش

ای   شده  آماده  قبل  از  و  بزرگ  بسیار 
خلقی   ضد  اسالمی  جمهوری  که  بودند 

ان  جنبش  سرکوب  در  برای  قالبی 
به کشور  آورحلم  سراسر  در  اجرا  رده  ه 

برای   بود  یورشی  این  گرفتن بود.   پس 
م و برای نابود  دهای انقالبی مرددستاور
و   اپوزیسیونمبارز    سازمانهایکردن  

جنبش  کردن  مختنق  و  سرکوب  برای 
از   پس  که  ها  توده  به مقاومت    مبادرت 

نیم قبل   سال و   2یک قیام پرشکوه در  
تاریخ این  ماهیاز  به  بیشتر  روز  هر  ت ، 

جمهوری  ضد   می خلقی  پی  اسالمی 
         .. ..دند.بردند و علیه آن به میدان می آم

 9 هفحص                                         

 ه و مبارز  ان ستمدیدکارگرروز اعتصاب  اُمینسی 

 ار می لرزد! ه دایمی رزمد سرم تپه: کارگر فت ه
 14صفحه 
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ماه   دی  شورانگیز  سراسری    96قیامهای 

آبان     140)در   و  شهر   164)در    98شهر( 
کشور( که با شعارهای "مرگ بر جمهوری  

باید اسالمی"،   نابود  اسالمی  "جمهوری 
"مرگ    رگ"مگردد"،   فقیه"،  والیت  اصل  بر 

بجنگ   و مرد جنگیم،  زن  ای"،"ما  بر خامنه 

طلب   "اصالح  نظام"،  بر  "مرگ  بجنگیم"،  تا 
آن  اصو بر  "وای  ماجرا"،  تمومه  دیگه  لگرا، 

ستمگر،   بر  "مرگ  شویم"،  مسلح  که  روز 
)شعار   رهبر!"  چه  باشه  شاه  چه 

آذر در  دان  98ماه    دانشجویان  شگاه  در 

ت "توپ،   ، اثر تهران(  دیگر  مسلسل  انک، 
، "می ُکشم، می ُکشم، آنکه برادرم  "دارد ن

ُکشت"، "آتش، جواب آتش" و ده ها شعار  
رنگونی کلیت رژیم و در تایید  دیگر در باب س

ها،   توده  دشمنان  علیه  مسلحانه  مبارزه 
اسالمی   جمهوری  پای  زیر  در  را  زمین 

اینهالرزاند همه  جهش    .  یک  بر  گواهی 

ضر تأئید  در  مسلحانه  وآشکار  مبارزه  رت 
در حاکم  رژیم  بودند.    علیه  ای  توده  ابعاد 

ها و بویژه کارگران و زحمتکشان    البته توده
مبارزه   شعار  دادن  به  تنها  جوانان  و 

برای   انقالبی  جنگ  ضرورت  و  مسلحانه 

بلکه   نکردند  اکتفا  دشمنانشان  سرنگونی 
در عمل همانگونه که همه شاهد بودند در  

حیرت   چشمان  حاکمان، زمقابل  دۀ 
و  مستقیم  پراتیک  در  فوق  شعارهای 

و به پاخاسته    بالواسطه مردم به جان آمده
برای تغییر شرایط ذلت بار حاکم بر زندگی  

با  بودگان"  "هیچ  شد.  منعکس  شان،  

دست خالی، در هر کجا که فرصت یافتند و 
و   96زورشان اجازه داد در جریان قیام های  

ب  98 جمعی  طور  به  و  مراکز   همستقیما 
حمله   حکومت  ایدئولوژیک  مالی،  سرکوب، 

سالح نیروهای    کردند و کوشیدند تا با خلع

را   خود  و  آورده  کف  به  سالح  انتظامی، 
تصویری از اعمال قهر انقالبی   مسلح کنند.

کسب   به  آنان  گرایش  و  ها  توده  توسط 
سالح و جنگیدن با دشمنان طبقاتیشان را  

حمله به      :می توان دیددر نمونه های زیر  

در   مردم  تعرض  ایذه،  در  بسیجیان 
حم سرکوب،  نیروهای  به  به کرمانشاه  له 

اراک،    ، اهواز  در  بسیج  پایگاه  چند 

همچنین   و  و به  قهدریجان  مبارکه  بسیج 

بمب    فاطمه با  اصفهان  در  آباد  جوی  و 
دستی و آتش زدن برخی از آنان، حمله با  

آتش   به  و  پلیس  ایستگاه  یک  به  سالح 
د آن  به    رکشیدن  حمله  سپس  و  دورود 

ماشین   آتش کشیدن  به  دورود،  فرمانداری 

شا در  شلیک  بسیج  اصفهان،  شهر  هین 
آباد،   نجف  در  رژیم  مامورین  به  مستقیم 

در   انتظامی  نیروهای  کیوسک  به  حمله 
از   پس  آن  زدن  آتش  و  اراک  شهر  مرکز 

واژگون   همچنین  و  ماموران  دادن  فراری 

اراک و    کردن خودروی نیروهای انتظامی در
و   همدان  فرمانداری  به  هجوم  و  مشهد، 

در آن  های  و شیشه  درب  قیام    شکستن 
"پیام    96سال   نشریه  به  کنید  )نگاه 

 . (1396، بهمن 224فدایی 
 

های   توده  مستقالنه  عملکرد  به بررسی 

آبان سال   قیام  در  آمده  حتی    ،نیز   98جان 
برای   تالش  و  شدن   مسلح  به  گرایش 

اسال  جمهوری  رژیم  با  در  جنگ  بویژه  می 
میان طبقات زیر پا له شده توسط سرمایه  

جامعه تحت سلطه را با  دزد حاکم در    داران

جایی   تا  گذارد؛  نمایش  به  بیشتری  شدت 
حکومت  نمایندگان  از  یکی  مجلس،    که  در 

در   رژیم  شدن  گیر  "زمین  به  عاجزانه 
ها  توده  قهرآمیز  مبارزات  اثر  در  خیابانها" 

گزار مطابق  نمود.  و  شاعتراف  رسمی  ات 
از   عینی  شاهدین  مشاهدات  همچنین 

طول یک هفته   رویدادهای این قیام، تنها در 

از  "   731پایگاه و پاسگاه نظامی،    50بیش 
مذهبی،    9بانک،   بنزین،     70مرکز  پمپ 

موتورسیکلت   1076خودرو نظامی و     183
منتشره  (آمبوالنس"    34و   فیلمهای  در  که 

در های  به محل  را  یری  گنیروهای سرکوب 

کردند  می  از    -منتقل  پرانتز  داخل  جمله 
کنندگاماست قیام  حمله  مورد  قرار  (  ن 

یا   و  شده  منهدم  کلی  طور  به  یا  و  گرفته 
دیدند. رحمانی  )   خسارت  عبدالرضا 

کشور   امنیت  شورای  رییس  فضلی، 

"نگاه   تلویزیونی  برنامه  با  مصاحبه  در 
 ( خبرگزاری میزان  -98آذر   6یک" مورخ 

 

"جنگ  جریان  که   98آبان  اموش"  خ  در 
اشاره ای به عدم خبر رسانی در مورد  

از  خب   آن  برخی  خارجی قول    رنگاران 
رسانه   همه  که  جنگی   ( باشد  می 

از   آگاهانه  داری  سرمایه  دنیای  های 

تا   ورزیدند  امتناع  آن  اخبار  پخش 
که   خونهائی  و  ها  توده  جنگ  عظمت 

زمین   بر  اسالمی  جمهوری  ارتجاع 
خاموشی   و  خفا  در    اند(، مبریخت 

نظیر   شهرهایی  محالت  از  برخی 
بوکان و سوسنگرد   و  بهبهان  و  شیراز 

برای  حت کنترل    طوالنی  ساعات ی  در 

به قول    .مردم به پاخاسته قرار گرفت
در   تنها  اسالمی  جمهوری  پاسداران 

یکشنبه   در    26روز  نقطه    147آبان 
گزارش   درگیری  وقوع  تهران،  شهر 

های   درگیری  این  خصوصیات  شد. 

از    زی قهرآم  یکی  که  بود  حدی  به 
سپاه   به  وابسته  های  روزنامه 

، در توصیف  " جوان روزنامه  " پاسداران،  
 آن نوشت:   

     
جمله  " از  حساس  مراکز  به  حمله 

ویژگیهای   از  انتظامی  نظامی،  مراکز 

خاص این دوره است" و با بر شمردن  
دهها    " به  کنندگان  تظاهر  حمالت 

و    م کالنتری، سپاه و بسیج با سالح گر
و   کشتن  "سرد"  و  کردن  محاصره 

چندین بسیجی" و تاکید بر "نحوه قلع  

مراکز   به  حمالت  تمرکز  بانکها،  قمع  و 
می و انتظامی با هدف دسترسی  نظا

با   ها  جاده  برخی  بستن  سالح،  به 
بندی معترف   این جمع  به  سالح گرم" 

از   یافته  سازمان  "خشونت  که  شد 

اغتشاشات   فرد  به  منحصر  ویژگیهای 
 ."ودب  اخیر

 
مشاهده چنین واقعیاتی، "زنگ خطر"  

نیروهای   و  حاکم  طبقه  برای  را 
وابسته به نظام به صدا درآورد. برخی  

فائزۀ  م  نظیر  حاکم  طبقه  های  هره 

با دیدن واکنش توده ها و   رفسنجانی 
محتوایی   "فروپاشی  از  آنها  قیام 

و   گفتند  سخن  اسالمی"  جمهوری 
کارشناسان نظام نظیر ابراهیم فیاض  

جنبش    ا ب عینی  گرایش  تحلیل 

آبان   در  خیابان  در کف  ،    98گرسنگان 
نیروهای   مسلحانه  مبارزه  یاد  به 

دهه   در  چنان    50انقالبی  خطر  و 
و   افتاده  حاکمیتشان  برای  ای  مبارزه 

کرد   تشکیل  " :عنوان  نگران  امروز 
کشور   در  ترور  کوچک  گروههای 

سال   .هستم به  که  میکنم  احساس 

ک  51 زمانی  گروههایی    ه برگشتیم. 
تشک و...  پیکار  و  فدائیان  یل  نظیر 

البته گوینده این سخن، اسم    -  "شدند
مج سازمان  جای  به  را  اهدین  "پیکار" 

در دوره شاه که با رژیم شاه به  خلق  

کرد   می  مبارزه  مسلحانه  کار  طور  به 
سازمان   دانندکه  می  همه  واالّ  برده 

سال   در  و    1351پیکار  نداشت  وجود 
سال   در  هم  بقایای    1357وقتی  از 

شکل   مذهبی  غیر  مجاهدین  سازمان 

رژیم   استقرار  شرایط  در  گرفت، 

 خیزش گرسنگان، ضرورت مبارزه مسلحانه را 

 ت! به جلوی صحنه رانده اس
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م تا  اسالمی  توانستجمهوری    ی 
تبلیغ  لیه  ع مبارزه مسلحانه مورد نظر 

 می کرد.   
 

ابراز   از  نظر  صرف  فوق،  اعترافات 

به   راجع  استثمارگران  نگرانی 
اعتراف  از جنبه دیگر،  سرنوشت نظام، 

جم تالشهای  شکست  ری  و هبه 
سرکو های  دستگاه  و  و  اسالمی  ب 

از   یکی  پیشبرد  در  آن  اطالعاتی 
مبارزه   حوزه  در  رژیم  های  سیاست 

ه ایده  با  و  نظری  انقالبی  نظرات  و  ا 

که   چرا  باشد.  می  جامعه  در  مترقی 
های   ایدئولوگ  دانند  می  همه 

طول   در  اسالمی  سال    41جمهوری 
و   خونین  سرکوب  با  همزمان  گذشته 

گون  هر  رژیم    هبیرحمانۀ  این  تالش 

نیروهای   تسلیج  و  تشکل  برای 
"فرهنگی"   ُبعد  در  در جامعه،  انقالبی 

جز و  کتاب  جلد  ها  ده  انتشار  و  با  وه 
  .... و  دانشگاهی  نامه  پایان  و  نشریه 

محتوای   با  کشور  داخل  و  خارج  در 
مذموم شمردن قهر و انقالب، به تبلیغ  

نظام ضد   اصالح  پذیری  امکان  افسانه 

شغول بودند و در این  م   خلقی از درون 
و   مسلحانه  مبارزه  تئوری  بویژه  راه، 

و   ایران  خلق  فدایی  چریکهای  نظرات 
را آماج اصلی حمالت  راه مبارزاتی آنها  

 . خود قرار داده اند

 
سرکوب فیزیکی و فکری    شکی نیست که

طبقه   سوی  از  روشنفکرانش  و  ها  توده 
آنان   فکری  کارکنان  و  ها  ایدئولوگ  و  حاکم 

همی رژیگشکار  این  استی  بوده  .  م 

همزمان  همچنین   تالش  و  انقالب  سرکوب 
ریشه  و  ها  توده  معنوی  سالح  خلع  برای 

کردن   انقالبی  کن  قهر  اعمال  مبلغ  افکار 
علیه رژیم جمهوری اسالمی وظیفۀ اصلی  

لنین می گوید   و  همانطور که  آنان است؛ 
همانا   که  خود  اصلی  وظیفه  به  اینها 

ستم طبقات  ساختن  از    ش ک "محروم 

برانداختن   برای  مبارزه  طُرق  و  وسایل 
)لنین  است،    -ستمگران"  انقالب(  و  دولت 

ناکام اما،  کنند.  می  استثمارگران  عمل  ی 
و   سرکوب  های  دستگاه  که  آنجاست 

روندهای    اطالعاتی مشاهده  با  نظام،  

در کف خیابانها می بینند که با وجود  جاری  
ها گذاری  سرمایه  این  به    تمام  موفق 

مبارز  م  شستشوی جوانان  اند  غزی  نشده 
بنیانگذاران   انقالبی  های  تئوری  پژواک  و 

سیاه   ماهی  راه  و  خلق  فدایی  چریکهای 
آنجا  از  بهرنگی،  صمد  مسلح  کوچولوهای 

صحن   از  دارند  واقعیت  در  ریشه  که 

های   میدان  در  تا  گرفته  ها  دانشگاه 
 درگیری در شهرها به گوش می رسند.  

 

 بر نیروهای سیاسی  اتاثیر رادیکالیسم توده ه
اما حرکت انقالبی توده گرسنه که با اعمال  

مسلح   برای  خود  خیز  با  و  انقالبی  قهر 
به   مناسبات  شدن  تغییر  منظور 

لرزه بر اندام رژیم ضد    استثمارگرانه موجود 
افکند اسالمی  جمهوری  یک    خلقی  تنها 

و  حاکم  استثمارگران  برای  خطر  زنگ 

نب اسالمی  جمهوری  یعنی  .  د ورژیمشان 

که   ستمدیدگانی  و  کارگران  مشاهده 
تدارک جنگ   و  برای مصادره سالح  دالورانه 

آیند، ُچرت برخی  با دشمن به خیابانها می  
"پرو  نوع  از  اپوزیسیون  نیروهای 

اپورتونیست   و  یا سازشکار  و  امپریالیست" 

  و   را نیز که همواره در این راه مانع تراشیده
شک عنوان  به  مسلحانه  مبارزه  نفی    ل با 

مال قهر عمده مبارزه در ایران، توده را از اع 
برخی  انقالبی باز داشته اند را نیز پاره کرد. 

مهمیاین  از   بخش  که  فلسفه    نیروها  از 
مبارزه   تئوری  با  معاضدت  وجودیشان 

بوده   کارگر  به طبقه  به  مسلحانه متعلق  و 

دلیل شان    همین  سیاسی  کارنامه 
با  اپورتونیستی  مبارزه  یک  از  مشحون 

حتی ابائی    و  افعان این تئوری می باشددم
نامق وظیفه  این  که  اند  از  نداشته  را  دس 

در شرایط انقالبی    د،"افتخارات" خود بخوانن

ایجاد شده توسط توده ها رنگ عوض کرده  
از اعمال قهر انقالبی    و ردای ظاهری دفاع

کردند.   تن  چند  به  دسته هر  این  میان  در 
که کسانی  تف  هستند  از  تاسی  ات  رکبا 

خائ توده  و حزب  مردم  و  کارگر  نام  زیر  ن 
و   مدنی  "مبارزه  راه  کوره  مبلغ  انقالب، 

می    " آمیز  و  مسالمت  هم  هنباشند  وز 

آشکارا اعالم می کنند که استثمار شدگان  
و ستمدیدگان نباید به قهر انقالبی متوسل  

)راه  ایران  انقالبی  کارگران  سازمان  شوند. 
بار-کارگر جلوه  اجرایی(  چنین    زهیات 

قهر   نبرد  کشاکش  در  که  ست  جریاناتی 

نیروهای  با  گذشته  جان  از  های  توده  آمیز 
جم خونخوار  و  اسالمی،  سرکوب  هوری 

مردم به جان آمده را به "پرهیز از خشونت  
و به کارگیری اشکال مسالمت آمیز مبارزه"   

با "جانیان خون آشام حاکم" تشویق کردند  

اجر هیات  اعالمیه  به  کنید  ی یا)نگاه 
ایران انقالبی  کارگران  کارگر    -سازمان  راه 

خیزش    98آبان    29مورخ   مورد  در 
 گرسنگان(.  

  
در  در عین حال  اما    دیگری  نیروهای  بودند 

با ترس    میان همین رنگ عوض کنندگان که

حتی در یک مورد هر چند به شکلی  و لرز  
از   چریکی  ناقص  مسلحانه  مبارزه  ضرورت 

راهی آ  البته بدون  -هم سخن گفتند ن که 
ها   توده  پای  پیش  شدن  مسلح  برای 

راتژی مربوط به این تاکتیک را  بگذارند و است

ن  مثال  ترسیم  به عنوان  این مورد  در  مایند. 
بارز می توان از سازمان فداییان اقلیت نام  

برد که با مشاهده قیام آبان معتقد به وجود  
شماره   )کار  انقالبی"  آبان    848"موقعیت 

98" به  و  شد  که  ب ا(  مردمی  میلیونی  عاد 
دارند   "خودشان  و  هستند"  اسلحه  منتظر 

م بتوانند  تا  کنند  می  حمله  روند  راکز  می 

بیاورند"   و اسلحه بدست  بگیرند  را  نظامی 
به   اعتراف  با  سپس  و  کند  می  اشاره 

با   البته   ( خود  سازمان  ماندگی"  "عقب 
قابل   نفس  عزت  یک  حاوی  عبارت  کاربرد 

یعنی  !! م    -ستایش  ما  ناعقب   " دگی 

"تدارک   ضرورت  از  چپها"(  و  کمونیستها 
نظامی" صحبت می کند. اقلیت اضافه می  

ز هم اکنون باید در فکر این بود؛  ا  کند که "
معنا   این  به  داره  وجود  شرایط  این  اینکه 

از   باید  کرد  رو  کارها  این  باید  که  هستش 

دید."   تدارک  نظامی  به  نظر  کنید  )رجوع 

مراسم در  توکل  ین  ا   سخنرانی 
مناسبت   به  وسازمان  مین  هُ نُ   چهل 

سی هانوفر  سالگرد  شهر  در  اهکل 
 آلمان(. 

 

نیز    این مورد  به  در  زیادی  نیاز  و صبر  دقت 
روی   پایداری  و  صداقت  عیار  یافتن  برای 

"تدارک   ضرورت  یعنی  موضعی   چنین 
از   انقالبی"  "موقعیت  شرایط  در  نظامی" 

در   لنین  اگر  نیست.  ها  اقلیتی  سوی 
مو  انشرایط  "ارتش  ققعیت  یک  ایجاد  البی 

ویژه می دانست و  را یک وظیفه    انقالبی" 

تشکل   و  تربیت  سیاست  عمده  ثقل  مرکز 
را   کارگر  کار  طبقه  در  و  "قیام مسلحانه  در 

ایجاد یک ارتش انقالبی و حکومت انقالبی"  
می دید و نه در اتحادیه ها و جمعیت های  

سوسیال  )علنی"   دوتاکتیک  لنین: 

در     مکراتیک( د انقالب  دمکراسی 
انقالبی"   "موقعیت  دوره  در  اقلیت  نشریات 

از تاکیدات مکرر   بر همان شیوه های  مملو 
یعنی   قبلی  "برپایی  عقیم  ضرورت 

   اعتصابات عمومی و سیاسی" ست.
 

که   لنین  خالف  "موقعیت  بر  شرایط  در 

با شور و شوق از ضرورت شرکت  انقالبی"  
مسلحانه   مبارزه  در  کارگر   درحتی  طبقه 

پاش انقالبی    تیزانیرکل  ارتش  یک  ایجاد  و 
اند، اقلیتی ها اما مواظبند که  می ر سخن  

،  نکند   انقالبی"  "موقعیت  در در  کارگران 

کنند   شرکت  رژیم  علیه  مسلحانه  مبارزه 
بر خالف    ،به زعم نویسندگان مقاله  چرا که

نگرش   شکل  "مبارزه مسلحانه"    ،لنین روح 
  ه کارگرمبارزه طبق"مختص و تعیین کننده"  

نتیجه   در  مبارزه  نیست،  اشکال  این  اگر 

گردند متداول  غیاب  در  ،  )مبارزه مسلحانه( 
و   عمومی"  عمل " "اعتصاب  طبقه   "ابتکار 

بی هیچ  "  )که هنوز متشکل نشده(کارگر  
و  برد  خواهد  خود  با  را  همه  ترديدی 

کوبید  خواهد  سنگ  به  را  )کار "  سرهمه   .
و،  851شماره    –اقلیت   ماه  آبان   قیام 

انقالبیمدایش  پی به    (،  وقعیت  نتیجه  در 

دلیل عدم تشکل طبقه کارگر، کارگران نباید  
کشتار  و  سالح  کشیدن  با  که  جنگی  در 

تحمیل   آنان  به  دشمن  سوی  از  ها  توده 
کنند شرکت  سیاست  شده،  جوهر  این   !

شرایط   در  اقلیت  توسط  شده  تبلیغ 

انقالبی" ست و روح که مض  "موقعیت  مون 
اندیشه   خالف  لنینآن  کمی   های  با  و 

ر نیروهای  فاصله همان چیزی ست که سای
 راست در حال تبلیغ دائمی آن هستند.  

 
با این مواضع، اقلیت نشان می دهد که اگر  

رادیکالیسم   مشاهده  اثر  در  جایی  هم 

دچار   و  احساساتی  ها  توده  "چپ  جنبش 
تنها    "لغزشی" رادر کالم شد، چنین  روی"  

به   دادن  لعاب  و  رنگ  تئوبرای  ی  ر همان 
های "کار آرام سیاسی" اش مرتکب شده  

. بیهوده نیست که در شرایط پذیرش  است

وجود موقعیت انقالبی، اقلیتِ عقب مانده،  
که مردم یک   امیدواری می کند  اظهار  تازه 

حکومت   به  رسمی"  و  "علنی  طور  به  روز 
در   را  این  داد.  خواهند  جنگ"  "اعالن 

گذشتهش به  اگر  که  گوید  می   رایطی  

ن توده ردورتر  دو قیام  ویم، حداقل در جریان 

که نیست  و   شکی  فیزیکی  سرکوب 
رو و  ها  توده  از  فکری  شنفکرانش 

ح طبقه  واکسوی  ها  م  و   ایدئولوگ 
آنان  کارکنا این  کار همیشگن فکری  ی 
استرژی بوده  سرکوب همچنین  .  م 

خلع  برای  همزمان  تالش  و  انقالب 
کن   ریشه  و  ها  توده  معنوی  سالح 

انقالبی کردن   قهر  اعمال  مبلغ  افکار 
وظیفۀ  اسالمی  جمهوری  رژیم  علیه 

است؛   آنان  ناکاماصلی  ی  اما، 
دستاست که  آنجاست  ه  گاثمارگران 
سرکوب  ه مشنظاای  با  اهده  م،  

جاری   وجود روندهای  با  که  بینند  می 
گذاری ها این سرمایه  به    تمام  موفق 

نشده  غزی جوانان مبارز  شستشوی م
انقالبی  های  تئوری  پژواک  و  اند 
بنیانگذاران چریکهای فدایی خلق و راه 

،  کوچولوهای مسلح صمدماهی سیاه  
دانش صحن  در  گاهاز  تا  گرفته  ها 

به گودرگیری در شهای  هنمیدا ش رها 
   می رسند.
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مردم در ابعاد توده  ،    98و آبان    96ای دی  
مشغول   حکومت،  به  جنگ"  "اعالن  با  ای 

رژیم  با  کور  بودند.    "جنگ"  اگر  راستی  به 
اینان به حدی است که چنین   در  چشمی 

می   انتظاری  چه  ندیدند  هم  را  واقعیتی 

جام  توان شرایط  در  یابند  در  که  عه  داشت 
 اعالن جنگ خود جنگ است.  ،ایران

 
باعث   اخیر  ای  توده  و  آمیز  قهر  قیامهای 

حزب  به  موسوم  جریان  که  اند  شده 
تقوایی(   جناح  )حکک  کارگری  کمونیست 

این شرایط  نیز   و مقابله  در  "اسلحه  یاد  به 

با   گویا  که  کند  ادعا  و  افتاده  نظامی" 
ا "خیزش   ماه  و  آبان"  "اسلحه  که  ست 

و نظامی  فرهن مقابله  و    گ ارد  اعتراضی 
جن گفتمان  و  تفکر  و  بش  خودآگاهی 

و   این تحریف  سرنگونی شد"   بر  به  عالوه 

قیام مسلحانه"    و تجربهستایش از "تمرین  
بپردازد این  توسط جامعه  بررسی  از  پیش   .

و   ماهیت  باره  در  مهم  نکته  یک  ذکر  ادعا، 
حزب در میان نیروهای  به اصطالح  رفتار این  

 ست.  اپوزیسیون ضروری  
 

حزب کمونیست  این است که    عیتقوا

که  کارگری یک جریان سیاسی است  
کمونیسم   با  تولد جز ضدیت  ابتدای  از 

مبارزه   تئوری  مدافعان  و  واقعی 
جنبش   درون  در  تخریب  و  مسلحانه 

و   نداشته  دیگری  برنامه  کمونیستی 

علیه   ها  توده  مبارزات  عطف  نقاط  در 
جمهوری اسالمی نیز  وظیفه مشاطه  

این    سیاستهای گری   امپریالیستها 
مردم  دشمنان قسم خورده کارگران و  

این نیروی    ما را بر عهده داشته است.

که   سابقه  بد  و  امپریالیست  پرو 
و   مبارزین  با  اش  سنتی  دشمنی 

مسلحانه   مبارزه  مدافع  کمونیستهای 
خاص   و  عام  شهره  انقالبی،  جنگ  و 

شرا در  تقدیس  است  یاد  به  یطی 
مرد  مسلحانه  افتادهمبارزه  که    م 

نابودی   برای  رسوا  تالش  یک  سابقۀ 

در   ای  توده  مسلحانه  جنبش  یک 
کشد.  می  یدک  را  انقالبی    کردستان 

سخنان این  دهندگان  همان    ،سر 

ایران"    وقت  نِ گردانندگا کمونیست  "حزب 
هستند که در راه تحقق هدف فوق، عالوه  

بیاری در یک   در  بر آتش  برادر کشی  جنگ 
نابو از  حتی  و  هسالح    دیکردستان،  ا 

له  امک کومه  پیشمرگان  های  اردوگاه  انات 

قبل از ترک کردستان در دوره "گسست از  
آنها    .مارکسیسم انقالبی" نیز دریغ ننمودند

تا کوشیدند  توسط    عمال  ها  سالح  آن 
جمهوری   رژیم  علیه  له  کومه  پیشمرگان 

ن  قرار  استفاده  مورد  همین  اسالمی  گیرد. 
ط به  با  اکنون  که  است  نسیان جریان    اق 

مذموم اعمال  آن  همه  روحیه    ،سپردن  با 

که شود  مدعی  تمام(  رویی  ُپر    )بخوان 
خیزش آبان هم در شعارها و مضمون و هم 

سرنگونی مبارزه  را    ،درشیوه  حزب  تعبیر 
کرد. خیزش  )     نمایندگی  باره  در  تزهایی 

 (  حمید تقوایی-آبان 

 
قهرآمیز   و  دالورانه  مبارزات  آیا  براستی  اما 

ه کف  توده  در  برای  خا  آنها  تالش  و  یابانها 
به منظور سرنگونی  و تعرض    مسلح شدن 

با   کوچکترین مشابهتی  جمهوری اسالمی 
در   امپریالیستی  پرو  جریان  این  تالشهای 

و   انقالبی  غیر  جنگ  یک  در  بیاری  آتش 

ا  توده  ی  زمین گیر کردن مبارزات مسلحانه 
امکانات  و  سالح  نابودی  و  کردستان  در 

پی  به  کمتعلق  برای  و شمرگان  که  له  مه 
از   اسالمی  جمهوری  با  نظامی"  "مقابله 

 فاده می شد داشته و دارد؟   آنها است

 
نامبرددر  آنچه   جریانهای  به  مورد  فوق  ۀ 

، پیش از    عنوان برخی مثالها شرحش رفت
چیز و   هر  ما  جامعه  اوضاع  کننده  منعکس 

مبارزاتی  تاثیر   ابتکارات  و  انقالبی  اقدامات 

ب های  پاخاستتوده  می    هه  حکومت  علیه 
نیروهای   تمام  که  سیاسی  باشد 

و   داده   قرار  تاثیر  تحت  نیز  را  اپوزیسیون 
برای   تا  داشته  آن  بر  را  آنان  از  برخی 

انقالبی   اوضاع  با  خود  دادن  نشان  همرنگ 
موجود به فریبکاری جدیدی دست بزنند. در  

دی   پا قیام  به  های  توده  ماه،  آبان  و  ماه 

آگاهی خود،   ی سطح واالخاسته با نمایش  
نیروهای   از  دسته  این  به  را  پیام  این 

مدعی پیشاهنگی نیز رسانده  سیاسی و  

را  خود  رهایی  برای  مبارزه  "راه"  که  اند 
بخوبی و بهتر از آنان می دانند و فرسنگها  

مماشات   های  پردازی  تئوری  و  آنان  از 
شا آرام  جویانه  "کار  ضرورت  مورد  در  ن 

ام به  نشستن  و  فرارس سیاسی"  دن  یید 

قیام   برای  مناسب  مورد  لحظه  آلود  وهم 
آنها   هستند.  نظر  دیگر  جلوتر  یکبار  اکنون 

عمل   عرصه  در  که  ها  توده  رادیکالیسم 
اجتماعی متبادر شده، ورشکستگی قافیه  

یا   و  سازشکار  نیروهای  کهنه  های  بافی 
منحرف علیه تئوری انقالبی و قهر انقالبی  

 را به نمایش گذارده است.   

 
وار کننده ای که خیزش  ور و امیدشفضای پر  

سالهای   در  گرسنگان  آمیز    98  و  96قهر 
که   نظیری  بی  آمادگی  و  آورده  بوجود 

کارگران و ستمدیدگان جان به لب رسیده از  

مظالم رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی در  
خویش   رادیکال  مبارزاتی  اعمال  و  شعارها 

اند، داده  نشان  حکومت  این  این    علیه  بر 
کارگران و توده    ر تأئید می زند کههواقعیت م

نگ توده  های تحت ستم ما در جریان یک ج
بر  ای   آمدن  فایق  توانایی  و  امکان  ست که 

به واقع این    را خواهند داشت.  دشمنانشان

آموزش   و  ها  تجربه  که  حالی  در  ها  قیام 
می   جای  به  خود  از  گرانقدری  مبارزاتی 

دهند   نشان می  نیز  را  این  قیام گذارند  که 
به  ت تواند  می  موقعی  تنها  ما  های  وده 

رهبری  یک  که  یابد  دست    پیروزی 

این   خود  که  باشد  آن  سر   بر  کمونیستی 
مسیر   در  ایران  جامعه  شرایط  در  رهبری 

شکل   حاکم  ارتجاع  علیه  مسلحانه  مبارزه 
انقالبی   اقدامات  اساس  این  بر  گیرد.  می 

قیام   دو  جریان  در  ها  توده  تحسین  قابل 

وظیفه اساسی و فوری  ک  ی   خیر خودبزرگ ا
ر  را در مقابل جوانان آگاه و نیروهای روشنفک

ضمن باال آنها باید    .  جامعه ما قرار می دهد 
عملی  در جهت بردن آگاهی سیاسی خود، 

شعار   مبارزه  کردن  اتحاد  تسلیح،  "تشکل، 
تمام کنندحرکت  پیروزی"   با  که  بکوشیم   .

ام  متتوان به گسترش و تحقق این شعار از  

   راه های ممکن یاری رسانیم.

 8از صفحه    ...  با فریبرز سنجریی کانال بذرهای ماندگار گفتگو
فت.  در دوران ترامپ تا جنگ تجاری آمریکا با چین هم پیش ر  این امر.  مریکا گسترده تر شدهآطرف  و تبلیغات علیه چین از  شدید تر  

لشان برای مردم ایران  آنها د  .ربانتر از مادر در آمده اند را خوردس دایه مهحاال در لبا  که  بیب تبلیغات رسانه های غربنابراین نباید فری

 .  و بستن دست آنهاست ن محدود کردن رقیبشاتنها مساله شان   نسوخته
پیدا  ی  شکله  م نیست در زمان امضاء چامضاء نشده و اصال معلوهنوز  مورد بحث  تفاهم نامه    که  هاینکه باید متوجه بود    هموضوع دیگ

در  به تقابل با آمریکا    هآمریکا باید دید که دولت چین تا چه حد حاضر  که با توجه به تحریم های  هاین  هی هم که مطرحنکته مهم  .هکنب
  و   فت ایران را منجمد کردهخرید ن  پوللیونها دالر  نباید فراموش کرد که دولت چین در تبعیت از تحریم های آمریکا می   برخیزه.این رابطه  

ری اسالمی  نست که جمهووباید د  هبگیرکه  یداد ها هر شکلی  اما در زمینه این تفاهم نامه  روند رو  کرده. خودداری    پرداخت آنها  از

ستی را به  نباید توافقات امپریالیو   هریلی که برایش تعیین کرده اند نمی باشاین فاقد هر گونه هویت مستقل بوده و قادر به خروج از 
 م گذاشت. تکار این رژیاب و حساب استقالل

در    شع بحرانی خودو سر و سامان دادن به وض  شرژیم برای حفظ خود   در کشور فروشی جمهوری اسالمی شکی نیست و این 
د توجه  بای  پس  . همتوسل می شهم    ای  " قهرمانانه"نرمش  به هر  به قول خامنه ای  مقابل امپریالیستها به هر رذالتی تن داده و  

 .   دران می باش م  و پایان دادن به سلطه امپریالیستها در ای  این رژیرهائی از شر   ما  دمنجات مرداشت که 
و قرار دادهای   این رژیم وابسته به امپریالیسمکه کشور ما از شر  هجمهوری اسالمی و برقراری یک حکومت مردمیتنها با سرنگونی 

. بنابراین کسانی که  دکنمی  پیدا  رهایی    ندا  وعیت مردمی مشر    هرگونه  فاقد   ی است که  یدیکتاتورهاکه حاصل  اهی  ناصر الدین ش

که در   دکننیشان را صرف نابودی جمهوری اسالمی  هاباید همه نیرو    معترضندری  ر به چین و یا هر امپریالیست دیگبه فروش کشو
 . روزآنبه امید  .همی باش کشور ی و دمکراسی و استقالل شرایط کنونی مانع اصلی در راه رسیدن به آزاد

بذرهای کان  پرسشگر سنج  :ماندگار  ال  فریبرز  رفیق  شما  از  و  سپاسگزارم  بند   در  های  خلق  رهایی  امید  به  و  گرامی  ری 
 ر چه زودتر جمهوری اسالمی. ممنونم. سرنگونی ه
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 : بذرهای ماندگارکانال  پرسشگر 

شنوندگان   به  درود    های   بذر  عزیزبا 

  چریکهای  تلگرامی   کانال   ماندگار
خرسند  ایران   خلق  فدایی  بسیار   .

دو   تا  شد  فراهم  فرصتی  که  هستیم 
با شما همراه   با توجه به    باشیم. باره 

های    همکاری  نامه  تفاهم  اینکه سند 
ب  25 اسالمی   جمهوری  چین  ساله  ا 

زوایای  رس  در از  مختلف  های  انه 

و   گرفته  قرار  بررسی  مورد  گوناگون 
بر   را سبب شده،  آن شدیم  سواالتی 

در   ایران  تا نظر چریکهای فدایی خلق 
این زمینه را جویا بشویم و با شما در  

به همین دلیل گفتگویی    میان بگذاریم.

رفیق با  دادیم  س  ، ترتیب  نجری  فریبرز 
م  چریکهای  از  خلق سئولین    فدایی 

 ران. ای
  به  ها  درود ترین  صمیمانه  با   :گرپرسش

  بسیار   گرامی  سنجری  رفیق  شما
 هستید.  همراه ما   با که  سپاسگزارم 

 

 کانال  از   سپاس  با  سنجری:  رفیق 
  تدارک   را  فرصت  این   که  ماندگار  بذرهای 

  بار   یک  اینکه  از  خوشحالی  ابراز  با  و  دیدند
  با   قطری  این   از   گیرم  می  قرار  ارتباط  در  دیگر

 . ماندگار های  بذر کانال عزیز ندگاشنون 

 
  شدن  ای  رسانه   دنبال  به  پرسش:

همکاری  " و    25سند  ایران  ساله 
  رابطه   ابعاد  و   ماهیت  مساله  ،چین"

  با   چین   دولت  با  اسالمی  جمهوری 

  های   نیرو   مقابل  در   برجستگی
  رژیم   مطبوعات   .هگرفت   قرار   سیاسی 

  پیش   ییآنجا  تا  افقنامهتو  این  تبلیغ  در
  " "جوان   اصولگرای  امهوزن ر  که   تند رف

  "پیمان "شیر و اژدها  را   توافقنامه  این 
  مخالفین   از   برخی   که  حالی   در  . هنامید

  این   اساس   بر   که   کردند   اعالم   ژیم ر

  شود.   می   چین   مستعمره  ایران   سند
  رفیق   ها  صحبت  این  به  توجه  با  حاال

  را   ساله"  25  همکاری  "سند  این   شما
 بینید؟   می ونه چگ

 

  رژیم   هی  اسالمی  وریجمه  !نیدببی   پاسخ: 
  امروز  و  امپریالیسمه   به  وابسته

  سفره   این   از   مختلف  های  امپریالیست

  مردم   های  ثروت  از  رژیم  این   که  پرنعمتی

  به   .برند  می  سود  گسترده  آنها  برای  ایران
  یم ا  هبود  شاهد  سالها  این   در  ما  مثال  طور

  شبرد پی  جهت  در  چطوری  رژیم  این   که
  به   و  ش پریالیست ام   اربابان  تهایسیاس 

  و   عراق  و  یمن   و  سوریه  در  آمریکا،   خصوص
  بر   را  هایی  هزینه  چه  دیگر  های  جا  و  لبنان

  که   دهکر  تحمیل  مملکت  این   درآمد  و  بودجه

  برون   سیاستهای  های  هزینه  .هنکردنی  باور
  اجرای  در  اسالمی   جمهوری  مرزی

  بزرگی   بخش   امپریالیستها،  های  سیاست
 کتفال  و  فقر  در  زندگی  به  ار  ایران  مردم  از

 مردم  که  یفالکت  و  فقر  .اده د  سوق

   بگیربانند.   دست  اون  با  روز  هر  دیدهستم
  رنج   مردم  ،مردم   که  نیست  هم  بیهوده

  د ننز  می  فریاد  یابانهاخ  در  علنا  ،ایران   دیده
 کن".  ما  حال  به  فکری  کن،  رها  را  "سوریه

  در   هم  هنام  توافق   این   با  رابطه  در  بنابراین
  ده   می  تن  یالت رذ  هر  به  رژیم  این   که   این 

 . نیست شکی

 
  سلطه   تحت   ایران  که  کنم  تاکید  باید   اما

  چین  مستعمره  را  اسالمی  جمهوری
  که  ای  توافقنامه  به  استناد  با  آنهم  نامیدن

  تصویب   و  امضاء  طرف   دو  سوی   از   هنوز

  در   سیاسی  پختگی   از  نشانی  هیچ  نشده
  چنین  با  ههمواج  در   که  ه مهم  .هندار   خود

 رسانه  های  زی سا  جو  یراس  هایی  پدیده
  مخالفین     این   از  برخی  و  غرب  طرفدار  یها

  طلب   سلطنت  جمله  از  اسالمی  جمهوری

  از   را  خودشون  تصورات   و  مصالح  که  ها
  وسیعا   نشده  امضاء  هنوز  که  سندی

  اسیر   که  بود  مواظب  باید-ددهن   می  اشاعه
   .نشد  -جوی چنین 

 
  این  مخالفین   از  برخی  که  داشت  توجه  باید

  چنین  چرا  که  هاین  انفتشمخال  زاویه  سند 

  منعقد   غربی  امپریالیستهای   با  توافقاتی
  نفس  با  اینچنینی  های  نیرو  چون  .نشده

  د ندارن   مخالفتی  بار  اسارت  قراردادهای
  این  کی  با  که    دارند  مشکل  این   با  بلکه

 حرفشون  ،میشه  بسته  داره  دادها  قرار

 و  ملی  نیروی  یک  برای  حالیکه  در    .اینه
 چریکهای  هجمل  از  و  هاکمونیست  برای

  وابستگی   گونه  هیچ  که  ایران  خلق  فدایی

  منافع   از  و  د ندارن   خارجی  رتهایقد  به

  هر   دکنن  می  دفاع  ستمدیدگان  و  کارگران
  کشور   استقالل  از  دفاع  ضمن   باید  قراردادی

 ما  مردم  منافع  جهت  در  ملی  حاکمیت  و
  مخالفت  آن  با   قاطعانه   د بای  گرنه   و  هباش

  بررسی    به  گرا  تواقعی  ین ا  به  توجه  با  د.کر
  کرده  منتشر  رژیم   خارجه  وزارت  که  سندی

  کلی   حرفهای  سری  یک   با  صرفا  بپردازیم 

  د ده  می  نشان  تنها  که    م.ی وش  می  مواجه
  جمهوری   و  چین  جمهوری  رژیم   دو  که

  د دارن   قصد  سند  این   اساس  بر  اسالمی
 ها  زمینه   همه  در  را   شون  خود   روابط

  و   گاز   و  نفت  زمینه  در  .د بدهن  شگستر

 و  سازی   بندر  و  سازی   جاده  تا  یمیروشتپ
  ای   پوشیده  امر   البته  غیره.  و  گردشگری

  روی   که  سالهاست  چین  که  نیست   هم
و    بنام  طرح  یک سرمایه    ،راه""کمربند 

خودش قول  به  تا  کرده  کالن  جاده   گذاری 
آماده   را  ویک  بیست  قرن  بکند.     ابریشم 

ایران هم بخشی از این    هدر این پروژ  خوب  

نج در  دلیل  ظر  اده  همین  به  شده.  گرفته 
بود که   به   در سفر رئیس جمهورهم  چین 

بحث چنین تفاهم نامه   2016ایران در سال  
 . ای بین دو دولت مطرح شد

 

 اصوال   که  کنم  اضافه  هم  را  این   بگذارید  اما 
  رژیم   یک  عنوان  به  اسالمی  جمهوری

 ایاالت  لتدو  که  امپریالیسم  به  وابسته
  وی   ش خود  الحمص  به  بنا  مه   آمریکا  متحده

 قول  به  )حداکثری  های  فشار  تحت  را

  که   نیست  وضعیتی  در  دهدا  قرار  (خودشون
  بشه   را  چین   دولت  با   آن  های  توافقنامه

اژدها"   پیمان و  در     .بنامیم  "شیر  رژیم  این 
تنگناها های یچنان  توافق  که  دارد  قرار  ی 

خرس و  موش  توافق  باید  را  یا    وی  چینی 
ه نتیجه اش  د کتعریف کر  چینیهمان پاندا  

 . هاز قبل روشن

 
  دانید   می  که  همانطور  رفیق  پرسش:

  گرفتند.   موضع  سند  این  علیه  ها خیلی
  ننگین   داد   قرار   با   آنرا   برخی   حتی 

  نظر   به  کردند.  مقایسه  هم  ترکمنچای

 ؟ زمینه  این  در  هچی  واقعیت  شما
 

 پیرامون  ی کانال بذرهای ماندگار با فریبرز سنجریگفتگو

 "له با چین سا   25  همکاری  سند"
ف  کانال  پیام  گفتگوی  متن  آید  می  زیر  در  آنچه  دایی: 

یق فریبرز سنجری در  تلگرامی "بذرهای ماندگار" با رف

ب با ارت  همکاری  ط  "سند  چین"    25ا  با  دیدگاه  ساله  و 

باشد  می  زمینه  این  در  موجود  تاریخ    های  در   16که 

پیام فدایی این گفتگو   .گرفته است  انجام  2020جوالی  

با برخی اصالحات  را از حالت گفتار به نوشتار تبدیل و  

اختیار   در  ترتیب  این  به  نشریهجزیی  قرار    خوانندگان 

صوتی لینک  دهد.  زیر ین  ا  می  آدرس  در  برای   فایل 

 : عالقه مندان قابل دسترسی ست
 

https://www.youtube.com/watch?v=aDKr79iK

Ul8 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aDKr79iKUl8
https://www.youtube.com/watch?v=aDKr79iKUl8
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  قبال   هک  همانطور  کنم  تاکید  بگذارید  پاسخ:
  رژیم   المیاس   جمهوری  گفتم  هم

  به  اناستخو  مغز   تا  بلکه  نیست  تقلیمس
  دلیل   همین   به   ست.  وابسته  امپریالیستها

  سلطه   سال  41  طول  در  رژیم   این   هم

  قرار   انعقاد  از  که  داده  نشان  شخود   ننگین 
  الدین  ناصر"  معروف  قول  به  دادهای

  کشور   هر  انتظار  باید   و  هندار   ابایی  "شاهی
  واقع   به  .داشت  او  از   را   ای  فروشی

  به   ایران   تاریخ  در  که  نچایرکمت  عهدنامه
  دوران   ننگین   قراردادهای  از  یکی  عنوان

  قرار   مقابل  در   برند  می  نام  آن  از  قاجار

  در   و  حاال  تا  اسالمی  جمهوری  که  دادهائی
  های   امپریالیست  سال)با  41  این   طول

  رنگ   زیادی   مقدار  یک   اصال  بسته،  مختلف( 
  پیمان  در  اگر  .شه  می  گرنکم  و  بازه  می

  دوران  در  که   رکمنچایت   نننگی  نامه

  حدود   یعنی  شاه  فتحعلی   لطنتس
  شکست   از  بعد  و  پیش  سال   193

  ؛ شد  منعقد  روسیه  با  جنگ   در  ایران 
  به   را  کشور  از  ایالت   چند   شاه  فتحعلی 

  41  این  در  ، کرد  واگذار  تزاری  روسیه
  پروژه  اسالمی  جمهوری  گذشته  سال

  خیلی   دودش  که   برده   پیش  را   هایی

  در   مگر   فته.ر   ا م   مردم  شم چ  به  بیشتر 
  سردمداران  ، ای  هسته   پروژه  همین

  منافع   جهت   در   اسالمی   جمهوری 
  باد   به  را  دالر  میلیارد  شون اربابا

  نیروگاه   این  که   بودند   مدعی   ؟دندادن

  در   حاال  د،کن  می  تولید   برق  برایشان 
  درج   گزارشاتی  خودشون  مطبوعات 

  توان  تیح  نیروگاه   این  که   ه ش  می
  از     !هندار   هم   ار  خودش  برق  تولید

  تمام   سال   8  رژیم  این  مگر  هدیگ  سوی

  اربابان  ش،اربابان   مصالح  جهت   در 
  جنگ  درگیر   رو   ایران  ش، امپریالیست

  هزاران  و   نکرد  عراق   با  امپریالیستی 
  از   پس   ؟ نداد  کشتن  به   را  ایرانی   جوان 

  خصوصیت   گونه   هر   فاقد   که   رژیمی
  به  وجود   همه   با  و  ستا   ملی

  انتظار   ت س  ابستهو   امپریالیستها 

   توافقنامه   این   داشت.  شه   نمی   ریدیگ
 اما  .هندار   رسمیت  هنوز  گفتم  که  همانطور 

  باقی   مثل  هکن  پیدا  رسمیت  روزی  اگر
  اسالمی  جمهوری  حاال  تا  که  هایی  قرارداد

  عهدنامه   از  چیزی   بسته  امپریالیستها  با

  همین  مگر  .داشت   نخواهد  کم  ترکمنچای
  در   یماهیگیر  که  نبود  المیاس  جمهوری

  آنها   و  داد  اجاره  ها  چینی  به  ار  سفار  خلیج
  های   قابق  سوی   به  مواردی  در  حتی

  محدوده   به  که  محلی   صیادان   ماهیگیری 
صدای    ؟کردند  بودندشلیک  شده  نزدیک  آنها

نیامد   در  اسالمی  جمهوری  در  هم  کسی 

قرار چینی ها   از  قراردادشان  داشتند  چون 
اجرا   کردندرا  صیادان      !می  ایران  در  امروز 

بنج در  با درعنوب  غیره  و  بوشهر  و  باس 
نفرت فریاد می زنند که چینی ها    خشم و

صید   روش  کف"با  اساسا    "ترال 

را   فارس  خلیج  در  دریایی  اکوسیستم 
و زندگی صیادان محلی را    ده اندتخریب کر

اند  نشانده  سیاه  خاک  دولت   .به  اما 
ه  روحانی هیچ عکس العملی نشان نمی د

  ه گ  یم لبخند  ا  و مزدوری مثل ظریف هم ب

فقط   ما  ماهیگیری"که  داده  را    "حق  اجاره 

 ایم!

 
  مورد   نامه  تفاهم  به  برگردیم  بگذارید  اما

  منتشر  سند  خود  گفتم  که  همانطور  بحث.
  تمام   چون  .هکن   نمی  روشن   را  چیزی  شده

  چهارچوبی   یک  بیشتر  و  است  کلی  حرفها
  در   اما  .دده  می   نشان  را  همکاری   برای

  ی یها  ضمیمه  هایی   سند  چنین   اقعیتو

  مردم   اختیار  در   را  آنها  اتفاقا  دولتها  که  رند دا
  واقعی  اهداف  واقع  در   .ددهن  نمی  قرار

  بروشنی   که  ست ها  ضمیمه  این   در  طرفین 
  تاکنون   هم سند این مورد  در .ه ش می طرح

  نشده.  منتشر  رسمی  بصورت  چیزی

  کلیت  به  اشاره  بدون   چین   دولت   سخنگوی
  همکاری   خواهان  که  کرده  اعالم  نهات  سند 

  طرف  از  .هباش  می  اسالمی  مهوریج  اب
 دارو  ست  مدتی  که  نیمود  می  هم  دیگر

بیش    اسالمی   جمهوری  درونی  های  دسته
قبل     دست   و  گیرند  می  گاز  را   همدیگراز 

 علیه  افشاگری  به  و  کنند  می  رو  را  هم

  رابطه   همین   در   .زنند  می  دست  همدیگر
سابقرئیس  اجمهو  جمهور  ،  سالمیری 

داحمدی س نژاد،  جریان  در  خنر ر  اش  انی 
مطلبی  گیالن  در    استان  قرار  از  که  گفت 

سند   همین  با  او  رابطه  گفت:  هستش 

طرف با  توافق  بدون "هرگونه  خارجی  های 
گرفتن خواست و اراده ملت ایران، و    در نظر

کشور   منافع  با  تقابل  ملتدر  درجه و  از   ،
  می   اننش  این   خوب    ".اعتبار ساقط است 

  که   ده ش  طرح  ئلیمسا  پرده  پشت   که  ده

 آنها  علنی  طرح  به  حاضر  روحانی  دولت
 نیست. 

 
اکونومیست"   نشریه   البته    "پترولیوم 

  را   مطالبی  توافقنامه   این   با   رابطه  در
  داشته  صحت   اگر  که   ساخته   مطرح

  تا   را  توافقنامه  این  ماهیت  هباش 

  می   قرار  همگان   چشم   مقابل  حدودی
  نشریه،   این   گزارش   اساس   بر   .دده

  اول   ال س  جپن   در  هار قر    چینی  طرف 
  400  حدود   سند  این   شدن  رایی اج 

  گذاری   سرمایه  ایران   در  دالر  میلیارد

  بخش   در  دالر  میلیارد  280  یعنی  .هکن

  دالر   میلیارد  120  و   زگا   و  نفت  و   انرژی
  . دیگر  کاالی  تولید  و   نقل  و  حمل   در   هم

در فروش نفت    که  شده  گفته  همچنین
درصد    30سالمی  وری ا م جمهو گاز ه

.  هقائل می ش   ا ی هچینبرای    تخفیف

تخفیف این  از  جدا  باره   البته  دو    هم 
که   پذیرفته  اسالمی  جمهوری 

تمامی  شرکت در  چینی  های 
تقدم  پروژه ایران حق  در  مربوطه  های 

که   باشن  هم    ،خوب داشته  این 
بزرگی  یک  خودش   برای  است  امتیاز 

گزارش    .چین  طرف   اساس  این  بر 

"نشریه   اکونومیست  پترولیوم   " ،  
م  ها  تچینی  محصوالت    دواننی  بهای 

ایران از  شده    سال   دو   با   را   خریداری 
پول    پرداخت   این   و   ؛د بپردازن  تاخیر  با 

 Renminbi"رن مین بی" ) چین یعنی  

(RMB))    به بیشتر    ه معروف  "یوان "که 
ش  می  هم  هانجام  همین  به  تاره   .

و   نشده  می  اکتفا  اسالمی  جمهوری 
خرید تن   که   ه پذیر مبلغ  سوم  دو    ها 

فرعنی پول    بپردازند نقدرا    ،نفت وش  ی 
  خدماتبه شکل کاال و  هم  و یک سوم  

  قرار   اسالمی  جمهوری  اختیار  در

این نشریه    باز   نکته دیگری که   . هبگیر
هم  از اهمیت بزرگی  که  -کرده  مطرح  

چین    هاین   -هبرخوردار  دولت  که 
ی  هانیرواز  نفر   5000تا    دتوانمی

را با هدف محافظت از    شامنیتی خود 

گذاری  سرم  ایران    ش خود   هایایه  به 
واگذاری جزیره  باز هم مهمتر  و    هبیاور

ضمانت   عنوان  به  ها  چینی  به  کیش 
 این سرمایه گذاری ها مطرح شده. 

 

که    خوب، کرد  توجه  باید  جزیره حال  وقتی 
نامه  ین توافق ادر  به عنوان ضمانت  را  کیش  

ن  ی آمعنبه طرف چینی پیشنهاد می کنند  
سر   ههمان مورد  در  شاهکه  دش  یالنکا 

سریالنکا  بودیم.   وام  نتواوقتی  نست 
کن بازپرداخت  را  چین  از  اجبارا  هدریافتی   ،

چین   دولت  به  را  کشور  بندر  بزرگترین 

اگر    واگذارکرد. نامه مورد بحث  خوب  توافق 
باش مواردی  چنین  توافق      هحاوی  این  و 

چین  بین   دولت  با  روحانی  رسمیت  دولت 
می    بکنه،  پیدا آشکاری  که    فتگ  شهبه 

وزای  موشه در  کرده  خارجه  النه  ارت 

فقیه  ولی  از  تبعیت  به  اسالمی    جمهوری 
فقیه ولی  گفت  باید  واقعا  که   شون 

و در واقع   قهرمانانه"نرمش  "شان چه  وقیح
این   به  دستیابی  برای  رذالتی  و  خفت 

خودشون  توافقنامه   دل  از  تا  اند  داده  بروز 
. جالبه که  بیاورند  تخرس چینی را به دس

توجیه    ظریف مجلس    این در  در  توافقنامه 

ی از حودش نشون  به اصطالح واقع بینرژیم 
که   میگه  و  درک  ما    داده  را  واقعیت  باید 

  ما باید   و  هکنیم. قدرت در دنیا در حال تغییر
واقعیت جدید دنیا را بپذیریم. به همین    این 

را  توافقنامه  این  هم  سیاست    یک  دلیل 

ب در  واقع  جدیینانه  گذار  از راستای  جهان  د 
معرفی  مرک به شرق  غرب  قدرت  می  زیت 

معنای  دکن این  .  و  حرفها  این  این  سخنان 
که   این  مزدورواقعا  -ظریف  با  را  خودش  ی 

در ضمن اینقدر هم    -حرفها نشان می دهد 

گفته مجلس    دروغ  نمایندگان  را   اوکه 

توجه کیش که  رد  ک  باید  جزیره    وقتی 
توافقا در  ضمانت  به عنوان  را   نامه  ین 

پیشنهاد چینی  طرف  کنند   به  می 
که در مورد سریالنکا    همعنی آن همان

بودیم.   سریالنکا  شاهدش  وقتی 
را نتوا چین  از  دریافتی  وام  نست 

کن بندر هبازپرداخت  بزرگترین  اجبارا   ،
را   وکشور  چین  دولت   اگذارکرد. به 
حاوی  ه مورد بحث  نامق  توافخوب اگر  

و این توافق بین     هشنین مواردی باچ
چی دولت  با  روحانی  رسمیت  ن  دولت 

بکنه، می    پیدا  آشکاری  گفت   شهبه 
وزارت   در  کرده  النه  موشهای  که 

جمهوری اسالمی به تبعیت از خارجه  
فقیه گفت   ولی  باید  واقعا  که  شون 
فقیه چه  وقیح  ولی  نرمش "شان 
خ  قهرمانانه" واقع  در  رذالتی  و    فتو 
دستیا توابرای  این  به  از  فقنامه  بی 
خرس خودشون   دل  تا  اند  داده  بروز 

 .بیاورند ینی را به دستچ
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. او با این  هکامال روشن  ددروغگو خطاب کردن
اسالکه  ادعا   جمهوری  رژیم  می  گویا 

قدرت هر طرف    حاال  همستقل آنها رفت  که 
و   روند  می  سمت  همان  به  دیگر هم 

که در مقابل قدرت ها کرنش می    ویدمیگن

   .د نهدو امتیازهای باور نکردنی می  دکنن
 

البته  که  توافقنامه  این  از  ظریف  دفاع  خود 
نشده   اجرایی  نشده  چون  هنوز  تصویب 

که ده  می  بر  ب ال  صا  نشون  حاکم  ینش 
یالنه است. حاال در رذ  حاکم چقدر  مزدوران

روزنامه معلوم الحال کیهان  چنین شرایطی  

خواند  کرکری  هم   که  و  می  گوید  این  می 
چپن    -محور ایرانمیشه که  توافقنامه باعث  

روسیه   بشو  نظم    ود درست  عرضه  در  که 
گفت.   خواهند  سحن  متحدا  جهانی  نوین 

شنونده ای  هر  ده  ادعایی که تنها باعث خن

ج وا  که  ه می ش اسالمی  مهو بستگی  ری 
امپ برش  ریالیستهابه  می    را  و  ست  آگاه 

نوکر    داند این  وابستگی  شرایط  در  که 
بلکه این    هنیست که ارباب را تعیین می کن

م  هارباب که  ریلی  در  را  نوکر  را که  صالحش 
 . دقرار می ده  هتامین می کن

 

  اساس   بر   سنجری   رفیق   پرسش:
  به   پرسش   این  شما  های   صحبت

  عث با  یطیشرا   چه  که   د یآ  می   جودو
  سمت   به  اسالمی  جمهوری   که  شده

  و   کند؟ب  پیدا  گرایش  روسیه   و  چین 

  نظامی  و  تجاری  مراودات   چرا  اساسا 
   کشور   دو  این   با  اسالمی  جمهوری 

 ؟ شده  گسترده  چنین  این 
 

  کنفرانس  در  رژیم  این   ببینید  پاسخ:

  کت شر  امپریالیستهای  توافق  با  لوپدگوا
  یدولتها  عنیی  کنفرانس   آن  در  کننده

  جهت   انگلستان  و  فرانسه  ،  آلمان  مریکا،آ
  طه سل   حفظ  و  ما  مردم  انقالب  سرکوب

 وابسته  داری  سرمایه  نظام  و  امپریالیستها
 سبز  کمربند  یک   ایجاد  همچنین   و  ایران  در

  آن   هدف  .آمد  کار  روی  سابق  شوروی  دور

  مثل   را  امپریالیستها  منافع  رژیم  ن ای  که  بود
 لبتها  هک  هکن  ضمینت  ایران   در  شاه  دوران

  های   توده  سرکوب   مستلزم  امر  این 
  که  همانطور  را   اون  رژیم  این   که  بود  انقالبی

  جنایت   ترین  شنیع   به  توسل   با  نیم ود  می

 جریان  در  خوب  داد.  انجام  60  دهه  در  ها
  که   اسالمی  جمهوری  ، وظایف  این  اجرای

  ند خوا  می   هم  انقالب   از  آمده   بر  ور  شخود
  ور مجب  آنها  کردن  خام  و  مردم  فریب  برای

  مبارز   و  آگاه  مردم  مثل  که  هکن  ادعا  بود
  آمریکاست.   ضد   و  امپریالیست   ضد   ایران

  ضد   و  امپریالیستی   ضد   قیافه  رژیم   این   پس

  به   حتی  و  گرفت   شخود  به  آمریکایی
  این  کرد.  حمله  هم  تهران  در  آمریکا  سفارت

 جمهوری  سالها  همان  از  که  دش  باعث
 ظاهرش  هک  ه بگیر  قرار  ریلی  در  میاسال

  کامالا   سناریوئی  چنین     .هغرب  با  منیدش

  نیاز  دولت  این   چون  بود.  آمریکا  نفع  به
  اسالمی   گرایی  بنیاد  بر  تکیه  با  که  داشت

  منطقه   در  را  کمونیستها  و  مردم  مبارزات
  و   هنوبکش  انحراف   به  و  کنه  سرکوب

  راستا  همین   در   هم  اسالمی  جمهوری

   بود. وسائل ن بهتری از یکی

  رژیم  هک  یمهد اش  سالها  ین ا  تمام  در
  خطوط   حالیکه  در   اسالمی  جمهوری

  اونها  علیه  ه رب    می  پیش   را  امپریالیسم

  رژیم  اینکه  برای  شک  بدون  .ده د  می  شعار
  هم   الزم  دباش  شخود  نقش   ایفای  به  قادر

  با   مخالفت   ماسک    هم  آمریکا  که  بود
  و   هبزن  شخود  چهره  بر  اسالمی  جمهوری

  . هنک  تحریم  را  او  حتی  و  دهب  شعار  او  یهعل

  به   هش  نمی  که  هم   تحریم  یط اشر  در  خوب
  همین  به  ،فروخت  سالح  وی  به  علنی  طور

  شاهد   عراق،   و  ایران  جنگ  جریان  در  دلیل
  معلوم  و  گرفت  شکل  گیت  ایران  که  بودیم

  و  ها  مخالفت   ظاهراا   همه  رعم   هب  که  شد 
 و  آمریکا  ،ها  دادن  شعار    و  ها  ضدیت

  طه راب   اسالمی  جمهوری  اب  ئیلاسرا

  البته   فروختن.  می  سالح  او  هب  و  ن داشت 
  عراق   و  ایران  جنگ  ابعاد  در  جنگی   های  نیاز

  شد   نمی  آمریکا  های  تحریم  به  توجه  با  را
  روابط   طریق  از  تنها  یا  و  سیاه  بازار  از  صرفا

  با   غرب،  توافق  با  پس   .کرد  هتهی  مخفیانه

 طهراب   هم  فعلی  روسیه  و  زمان  آن  شوروی
  های یستامپریال  تیوق  اساساا   شد.  قرار  بر

  جمهوری   آمریکا،  آنها  رأس  در   و  غرب
  تژیک ااستر  مصالح  دلیل  به  را  اسالمی

  غرب   به  فحاشی  و  تحریم  ریل  در  ونشخود
 پشت  در  بایست  می  ،  دنده  می  قرار

  در   غنایم   تقسیم  جهت  مذاکره  میزهای

  امپریالیستهای   سلطه،  تحت   کشورهای
  یک   در  چپاول  رصتف  و  امکان  هم  دیگر

  این  بر  . کنند  ا پید  را  ها  زهوح  از  سری 
  در   چین  و  روسیه  نفوذ   که  است   اساس 

 شد.   تر گسترده و بیشتر ایران

 
 منافع  که  است  ریلی   این  ذاتی  گرایش  این 

  اسالمی   جمهوری  ،غرب  و  آمریکا  راهبردی
  اسالمی   گرانی  بنیاد  مرکز  عنوان  به   چه  را

  آن   در  جهان  تروریست   دولت   بزرگترین   چه  و

  غربی   تهایلیسامپریا  که  منافعی  داده.  قرار
  در   امر  این   از   آمریکا  دولت  خصوص  به  و

  بار   دهها  دنبر  می   جهان  و  منطقه  سطح
 و  اهش  دوران  در  که  است  منافعی  از  بیشتر

  . ندزد  می  جیب  به  رابطه   علنی  شکل  آن
 تا  ایران  بازار  که  هطبیعی  خیلی  بنابراین 

   چینی.   و  روسی  های  کاال  از  بشه  پر  حدی

  این  نباید  و  شد،  اهاشتب  دچار  نباید  نتیجه  در
  بازار  در  چین   و  روسیه  داشتن   نقش 

  باال  دست  معنای  به  را   اسالمی  جمهوری
  سیاست   تعیین   در  کشورها  این   کردن  پیدا

 . نستاد رژیم

 
  سوال  یک  بدید   اجازه  حاال  پرسش:

  مطرح   ها   خیلی   برای   که  را   دیگری 
  چین   در  آیا  .بپرسم  شما  از  را  است

  و   ه قدرت  در  کمونیست   حزب   عا واق
  اون  در  سوسیالیسی  یاقتصاد  ظام ن

  لحاظ   این   از   سوال  این  ؟برقراره  جا

  تکیه   با   نیروها  برخی   که  داره   اهمیت 
  و   کوبند  می  را  کمونیستها   ،ادعا  این  بر

  حساب   به  را  چین  دولت  اعمال
 گذارند.  می   کمونیسم

 

  چین  کشور  در  اینکه  در  ببینید.  پاسخ:
  کمونیست ور  ش خود   هقدرت  در   که  حزبی

  که  هاین واقعیت اما یست.ن ی شک  هنام می
  یدک   را  نامی  تنها  کمونیسم  از  حزب   این 

  هیچ   چین  در  حاکم   حزب  گرنه  و  ه کش  می
  کمونیستی   اهداف   و  آرمانها  به  ربطی 

  شرایط   علم  واقع  در  کمونیسم  هاگ  .ه ندار

  برای  طبقه  این   آرمان  و  کارگر  طبقه  رهایی
  می   طبقات  از   عاری  ای  جامعه  ساختمان

  ه ابزاری  عمال  ین چ  ر د  حاکم  حزب  . دباش
  بر   ستم   و  استثمار  شرایط   حفظ  جهت

  کارگر   که  داری  سرمایه  جامعه  در  کارگران.

  می   تشکیل  را   اصلی   طبقات   دار  سرمایه  و
 و  آزادی  به  رسیدن   برای  کارگران  دهن 

  حزب   یک  در  باید  الزاما  شونخود  رهایی
  سب ک  برای  و  بشوند  متشکل  کمونیست

  به   سوسیالیسم  برقراری  و  سیاسی  قدرت

  عبارت   به   .دبجنگن   کمونیسم   اول   فاز  مثابه
  گیری   قدرت  سر  بر  مساله  همه  ،هدیگ

  انسانی   شرایطی  ایجاد  جهت  کارگر  طبقه
  در   اما  . است  جامعه   کل   و  کارگران   برای

  سیاسی   قدرت  در  نه  کارگران  امروز  ،چین 
  امکان   از  حتی  نه  و  دارند   سهمی

  شون خود  سیاسی  و  قتصادیا   انیابیسازم

 دارند. خوربر
 

  با   کشور  این   در  چرا  نکهای   فهم  برای  هبتال
  که   حزبی  که  هستیم  روبرو  وضعیتی  چنین 

  و   کن"  ثروتمند   را  خود   "  که  اینه  شعارش

  کنه   می  حرکت  داره  اساس  این   بر  اساسا
  و   داران  سرمایه  تجمع  مرکز  به  و

 را  شخودحاال  شده  تبدیل  استثمارگران
  چین   تاریخ   به  باید  ؛د امن  می  تونیسکم

  کارگران   دانید  می  که  طورمان ه  .کنیم   رجوع
  آغاز   در  کشور  این   ستمدیدگان  و  دهقانان  و

  و  فئودالها  علیه   سالها   بیستم  قرن

  نوکران   و  امپریالیسم  علیه  و  کمپرادورها
  استقالل   تا  جنگیدند  قهرمانانه  اش   داخلی

  آن   در  .بیاورند  دست  به  را  شونخود  آزادی  و
  کمونیست   حزب  با  مبارزه   این  یرهبر   زمان

  پیروزی  بسوی   را  چین  خلق  که  حزبی   ،ودب

  کسب   از  بعد  حزب  این   اما  د.کر  هدایت
  ساختمان   برای   تالش  و  قدرت

 آنرا  هم  خودشان  البته  که  سوسیالیسم
  و   افتاده  عقب  سوسیالیستی  "جامعه

  همانطور   کردن  می  معرفی  نیافته"  تکامل

  سال   در  ونیستکم  حزب  رهبر  مائو  که

 خطوط  حالیکه  در  اسالمی  جمهوری
  اونها  علیه  هرب    می  پیش  را  امپریالیسم

  قادر  رژیم  اینکه  برای  .دهد  می  شعار
  بود  الزم  دشبا  شخود  نقش  ایفای  به

  با   فتمخال  ماسک   هم  آمریکا  هک
  ش خود  چهره  بر  اسالمی  جمهوری

 را  او  حتی  و  دهب  شعار  او  علیه  و  هنبز
  هم   تحریم  یطاشر  در   خوب  .هکن  تحریم
  وی   به  علنی   طور  به  هش  نمی  که

  در  دلیل  همین  به  ،فروخت  سالح
 شاهد  عراق،   و  ایران  جنگ  جریان
  و   گرفت  شکل  گیت  ایران  که  بودیم
 ظاهرا    همه  عمر  هب  که  شد  وممعل

  و   یکاآمر  ،ها  دادن  شعار    و  اه  مخالفت
  رابطه   اسالمی  جمهوری  اب  اسرائیل
 نیاز  فروختن. می  سالح  او  به  و  نداشت
 و   ایران  جنگ   ابعاد  در  جنگی  های
  و سیاه بازار از صرفا شد نمی را عراق

 هتهی  مخفیانه  روابط  طریق  از  تنها   یا
  آن  ورویش   با   غرب،   توافق  با  پس  .کرد
 شد.  قرار بر رابطه  هم زمان
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  شد   لهتحااس  دچار  یجبتدر   کرد  اعالم  1956
شیائوپینگ  که  1978  از  و    رهبری  به   دنگ 

  اساسا   او  رهبری  تحت  ،رسید   حزب  این 
آن    کرد.  تغییر  کامال   حزب  حرکت  جهت از 

داری   سرمایه  چین  زمان  بدر  رشد  ه  رو 

های   محدودیت  همه  تدریج  به  و  گذاشت 
سرمایه با  رابطه  در  انقالب  از  داران    بعد 

انقالبرداشتب با  شد.  ت  مالکی  چین، در    ه 
اقتصاد بسیار  نقش    یک  ولتید در  بزرگی 

چین پیدا کرده بود که به تدریج با توسل به  
دنگ   "رفرم"  و  "گشایش"  سیاستهای 

خصوصی    شیائوپینگ  سیاست  بر   تکیه  و 

دولتی شرکتهای  و  کارخانجات    ، سازی 
با  خصوصی   مالکیت  و  خصوصی  بخش 

با عادی شد کرد.  روع به رسرعتی زیاد ش
راب غرب  کردن  با  قطه  درتهای  و 

ایحاد مناطق   با  و به خصوص  امپریالیستی 

تجاریآ چین    ،زاد  هجوم  هم  مردم  شاهد 
کشور   این  به  امپریالیستی  های  سرمایه 

هنوز دشدن  که  حزبی  کوتاهی  فاصله  در   .
کمونیست  حزب   یعنی بود    نامش  ظاهراا 

کارگر سر   طبقه  تجمع  مرکز  به  مایه بود 
بدار امر ان چین  البته  ای   دل شد.    پوشیده 

نیست که یکی از دالئل هجوم سرمایه   هم

و   ارزان  کارگر  وجود  امپریالیستی   های 
کارگر طبقه  منافع  علیه  منعطف  کار   قانون 

جمعیت     است با  چین  وسیع  بازار  و 
حز و  دولتی  قدرت  که  اش  ب  میلیاردی 

بود   داده  ماهیت  تغییر  که  چین  کمونیست 

سر  آنرا داربرای  داخلیمایه  و  خارجی   ان 
که   .د نکردفراهم   بود  شرایطی  چنین    در 

به   نزدیک  شاهد  چین  زود    700خیلی 
میلیون کارگری شد که در آمد روزانه شان  

از   مزد    2کمتر  همین  برای  آنها  بود.  دالر 

ساعت می    70تا    60نازل اجبارا هفته ای  
کننب کار  و    دایست  ها  کارخانه  در  آنهم 

منیت و بهداشت  ای با ا  ی کارگریمحیط ها 
نازل.  بس بهره    ه یعیطب  یار  چنین  با  که 

این باشیم که   کشی وحشیانه ای شاهد 
انباشت   ای  باورنکردنی  با سرعت  سرمایه 

  مدت   در  که  انگیزی   حیرت  انباشت  .بشه

  بزرگترین  از  یکی  به  را  چین   کوتاهی  نسبتاا 
  برای   تنها  ،کرد  بدل  سرمایه  صادرکنندگان

  اوراق   کل  درصد  20  از   بیش  بگم   نمونه 
  کرده   تشرمن   امریکا  که  ای قرضه

 صدور  از  جدا  است.  چین  به  متعلق

  چین  ،امپریالیستی  کشورهای  به  سرمایه
  به   سرمایه  صادرکنندگان  بزرگترین   از  یکی

  ارشات گز  اساس  بر  حتی  شده.  افریقا
چین در آمریکای التین    ،تاکنون  شده  منتشر

الم بین  مالی  "مؤسسات  للی"   جایگزین 
  بانک جهانی صندوق بین المللی پول،  ل  مث

عنوان  شد و  اصلیه  دهندۀ  این  به    وام 

منطقه را پیدا کزده. روشنه که این وام ها 
پرداخت   خدا  رضای  محض  ها  سرمایه  و 

بلکه  هدفش کسب     از  ارزش  مازادنشده 
 . هجهان دیگر مناطق در کارگران

 

باعث   چین  در  دولتی  قدرت  ماهیت  تغییر 
روزا مال رشد  خصوصفزون  شکل    یکیت  و 

انح بزگیری  های  کشور  رگ  صار  این  در 
ه گزارش تلویزیون چین  برای نمونه ب  .شده 

انحصار بزرگ جهانی در سال    500در میان  

انحصار چینی قرار داشته   43بیش از    2010

زندگی    2020که ما در  که بدون شک امروز  
  بیشتر شده. می کنیم این ارقام خیلی هم  

کسا بابنابراین  که  به  نی  همه    توجه 
وزمند  ز انقالب پیرد ادر چین بع   تغییراتی که

کشور   آن  من  در  و  گوشه  شده  به  تنها 

اشاره   آن  از  هم    کردم،کوچکی  باز  امروز 
دولت چین را کمونیستی معرفی می کنند  

تخطئه   به  دولت  این  اعمال  بر  تکیه  با  و 
  ند کمونیسم می پردازند تنها نشان می ده

ن شان  مساله  واکه  فهم  بلکه  ه  قعیت 
 . ست مارکسیستهاتحریف و تخطئه  

 

گفت   باید  کنندگانی  تحریف  چنین  به 
که کارگران    ای استسوسیالیسم جامعه  

و با تالش در جهت  ن  در آن به قدرت رسید
در   را  کشور  اقتصاد  خصوصی  مالکیت  لغو 

جهت منافع اکثریت ستمدیدگان جهت می  

حالیک  .ددهن در  کارگر  طبقه  چین  در  ه اما 
استثماوحشیان شه  می  امکا  ه ر  ن  حتی 

ا نداردی  تصاق تشکل   بی  .  ههم  بنابراین 
بر اساس گزارشات منتشر    دلیل نیست که

هزار    200بیش از    2011شده تنها در سال  
در   مردمی  و  کارگری  اعتراضی  جنبش 

در   و  ساحلی  های  شهر  های  کارخانه 

چنین   در  داده.   رخ  چین  روستایی  مناطق 
  ه اقعیتر چهره وف کردن بشرایطی تنها با ت

ش می  کشو  هکه  را  ری  چین 
کمونیستی  یالیستی  سوس  یا  معرفی  و 

 کرد.

 
حاال    پرسش: پس  رفیق  با  درسته 

آنچه   به  توانیم آیا    گفتیدکه  توجه    می 
کشوری  چین   نه    بلکه   کمونیستیرا 

و   داری  سرمایه  حتی  کشوری 

 ؟ بنامیمامپریالیستی  
 

در   :پاسخ حاکم  بدون شک. حزب  و    البته 
 رنمد سوسیالیسم که    همی کنا  ادعچین  

 كه هباش سوسیالیسمي آن هانت هتوان مي
کرده   تلفیق داري  سرمايه باو  ر   شخود

. اما در زندگی واقعی تلفیق سرمایه  باشه

جز   معنایی  چه  سوسیالیسم  با  داری 
بر  ها  اسثتمار  ترین  وحشیانه  اعمال 

توان می  باش  هکارگران  همانطور    ،هداشته 
ش چین  در  ه که  آن  مگاهد  ر  ستیم. 

هما دامپریالیسم  سرمایه  انحصاری    یارن 

سرمایه   سیادت  امپریالیسم  مگر   . نیست 
چین   در  خوب  نیست.  قدرت  جمالی  از  دا 

خود که  یک  دولتی  بزرگیش    ،   هانحصار 
 هصدها انحصار بزرگ بر اقتصاد کشور حاکم

هم   مالی  سرمایه  سیادت  نظر  از  جلوه  و 
نیست.  هاش پوشیده  کسی  به  که    بر 

در صحبت  ا من اشاره کردم  از اون هبرخی  

افریقا    لی.بقی  ها در  چین  عملکرد  به  اگر 
وام های   بینیم که چطوری  کنیم می  نگاه 

 چین که با بهره های کمتری نسبت به رقبا
با چه شرایط اسارتباری پس    ه داده می ش

شو می  شدن    که  دگرفته  صاحب  با  گاه 

ادر  بنادر و مزارع و کارخانجات کشوری که ق
ب پرداخبه  وام نشده از  اینکههه، همرات    . 

از نام کمونیسم دست بر   لت چین هنوزدو
دار و    هنمی  کارگران  فریب  دلیل   به  صرفا 

جازدن سرمایه داری به جای سوسیالیسم  

باش پر  د می  گذشته  از  دارند  قصد  آنها   .

کمونیستها در چین در جهت    افتخار مبارزات 
خود جابرانه  سلطه  چپ  شونحفظ  اول و 

سوستمد نتیببرندد  یدگان  خوب  جه  . 
طبیعی  ین  امنطقی   بطور  هم  سیاست 

و   زدائی  بر کمونیسم  کردن  وارد  خدشه 

 د. چهره کمونیستها می باش 
 

وقت  :  پرسش  اینکه  از  گرامی  رفیق 
گذاشتید و در این گفتگو شرکت کردید  

برخی پاسخگوی  های    و  پرسش  از 
  ازشمابودید  طرح شده در این روز ها  

نکات دیگری برای    ر اگکنم.    تشکر می 

ر می کنید  که فک  ریددا  این بحثتکمیل  
 بفرمائید؟   الزمه که بش اشاره کنید.  

 
گفتگو    پاسخ:  این  جریان  در  چون  ببینید 

شد   پرداخته  چین  دولت  ماهیت  به  اجبارا 

مایلم قبل از هر چیز تاکید کنم که به چنین  
در چهارچوب یک گفتگو  و   شهامری نمی  

های گف   محدودیت  با تگوهایی  چنین 
و    برخورد  جامعیت ولیداخ پر  کرد  باید    ت. 

که    آنستتأکید کنم که همه واقعیات گواه  
تدریج  پس از سیاست "گشایش"  چین به  

ژاپن   1978در   گذاشتن  سر  پشت  به    ،با 

شده.   بدل  جهان  در  بزرگ  اقتصاد  دومین 
آلمان پیشی   از  این کشور  سالهاست که 

صاد بزرگترین  به  و  کننده  گرفته  در ر  کاال 
بعد از ایاالت که  بته با اینجهان بدل شده. ال 

بزرگ   اقتصاد  دومین  آمریکا  جهان  متحده 

اما ها  هنوز    شده  زمینه  برخی  فاصله در 
دار آمریکا  با  هم    . هبزرگی  دلیل  همین  به 

قدرتهای   راس  در  آمریکا  امپریالیسم  هنوز 
  در این هم شکی نیست .  دجهانی قرار دار

نیا باید  مه جای دتها در هکمونیس که همه  

و  قدیمی و چه جدید چه لیستها ریاامپهمه 
دشمنان    را به عنوان  جه بزرگ و چه کوچک

جهان   ستمدیدگان  و  ها  کارگران  توده  به 
  معرفی کنند و علیه شون مبارزه کنند و این 

نباید از اعالم اش کوتاهی  هرگز    که    هامری
 د. کر

بگذارید   مورداما  نامهاین    در    25  تفاهم 

این    ساله همی که  در  نیز  رابطه  گفتگو  ن 
اسیر جو    ،رفت ل گشک نباید  که  کنم  تاکید 

ا رسانه  های  شد سازی  تنها   ی  گاه  که 
را منعکس   امپریالیستها  بین  تضاد  و  رقابت 

ها االن  .  کنندمی امریکایی  که  است  مدتی 

آماج حمال ت  ، این دولت را  چیندر تضاد با  
وی  یروز شورتا د ه. اگقرار داده اند شونخود

  ندشمی شیطانی"  به عنوان" امپراطور  ور
کردن  اصلی   می  فرو  بعد  و    دمعرفی  با 

آن گرایی    قدرت"،  "ابر  پاشی  بنیاد  بر 
نمودن تکیه  تروریسم  و  حاال   ،د اسالمی 

معرفی  اصلی  کم کم چین را دشمن    ددارن

در در طول سالها  . آنها با جوی که  د می کنن
اند داده  با کمونیسم شکل  روز   مبارزه    این 

دن  بو  بر کمونیست  دمد تا می توانن ها به ع
تاکی هم  کننچین  می  حالیکه   . دد  در 

هم  خود دانن  شون  از    هدیگکه    دمی 

باقی   اثری  چین  حاکم  حزب  در  کمونیسم 
سیاست  البته  نمانده.   چین  این  هم   علیه 

از زمان    بلکه  و دسته ترامپ نیست   ویژه دار
" سیاست  که  را    اقیانوسیه"  -آسیااوباما 

 آمریکا  روز رقابت چین و کرد هر  اعالم

 4فحۀ  در ص  هاماد
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و   شیفته  های  "جان  نسل  به  تقدیم 
غنچه های سرخ و زیبای نشکفته" که  

نثار جان شیرین    60در دهه خونین   با 
و   آزادی  خونین  پرچم  خود، 

دیدگان   مقابل  در  را  سوسیالیسم 

نگاه   اهتزاز  در  همچنان  دشمن  هرزۀ 
به   تقدیم  جدیداشتند!  ب نسل  که  ا  دی 

حفظ  یفه  کان خود وظگیری از نیادرس  
مبارزه  در  را  پرچم  رژیم    این  علیه 

عهده   بر  اسالمی  جمهوری  سرکوبگر 
 گرفته است. 

 

سیاه   آن شب  در  که  سنگینی  در سکوت 
دامن  (  1360خرداد    30) شهر  بر  تیره  و 

ماشین   زوزه  صدای  تنها  بود،  گسترانده 
در  که  شنیدیم  می  را  پاسداران    های 

مشغسراسر   جوشهر  دول  و  دادن  ر  الن 

مبارزین  ل  ادنببه  واقع   و  انقالبیون  شکار 
تاریخ  این  از  قبل  تا  دوبار    ،بودند.  یکی  من 

دستگیر شده بودم ولی چنین صحنه هایی  
می   فکر  خودم  پیش  بودم.  ندیده  قبال  را 

کردم مگر چه شده است؟ آیا کودتا شده؟  
و دارد  ای  نقشه  چه  نیروهای   رژیم  چرا 

بهح وس  کومت  و  این  ساعت  عت  این  در 

و ببند و نمایش وحشی  گیر  شب مشغول ب
ها اند؟  گری  شده  عام  مالء  در  خود  ی 

پاسخ این سواالت را تنها چند روز بعد و با 
ضد انقالب  یافتم.  در عمل    آغاز موج اعدامها

جانشین شاه اکنون به اندازه کافی خود را  

  سازماندهی کرده و قدرتمند ساخته بود تا
فین اش،   نابودی مخال  برای  هایی راهجوم ن

 را در آورد. ه اجب
 

و   مبارز  های  توده  به  بی شک، حمله 

های   سازمان  در  متشکل  انقالبیون 
از   ناشی  و  طبیعی  امر  سیاسی 

اما نکته دردناک   ماهیت این رژیم بود، 
رهبران   که  بود  آن  میان  این  در 

سازمان   نظیر  اقلیت  سازمانهایی 
از داهم هنو  حتی در این شرایط دن  ز 

ر  بر  "مرگ  جمهوری شعار    ژیم 

می" طفره میرفتند و ما به عنوان  اسال
هس و  تشکیالتی  هواداران  های  ته 

، به رغم تمام تجارب مان  این سازمان 
از   واقعی  ارزیابی  بودیم  نتوانسته 

ضد   ماهیت  و  اسالمی  جمهوری 

خلقی آن داشته باشیم تا قادر گردیم  
آ  اساس  تحلیل، بر  و  شناخت    ن 

شیتاکتیک و  را  ها  مبارزاتمان  تعیین  وه 
واقع ما به طور خودبخودی و    . درکنیم

منظم   نقشه  یک  دنبال  فاقد  به 
اما    . رفتیم  می  پیش  جاری  جریانان 

با   و  تر   هوشمندانه  بسیار  دشمن 

 برنامه تر از ما عمل کرده  و می کرد. 
 

زیر    ناباوری  و  خلسه  به  شبیه  حالتی  در 
قرارهجوم   دشمن  .  بودیم  گرفته  مرگبار 

ب سیاه  آن ش ی سابقه در تمام این وقایع ب
بسیار بزرگ و  تنها حرکت کوچکی از نقشه  

جمهوری   که  بودند  ای  شده  آماده  قبل  از 

جنبش   سرکوب  برای  خلقی  ضد  اسالمی 
انقالبی در سراسر کشور به مرحله اجرا در  

  پس گرفتنآورده بود. این یورشی بود برای  
مرددستاور انقالبی  بردهای  و  نابم  ود  ای 

برای    نیسیواپوز مبارز    سازمانهایکردن   و 

مقاومت   جنبش  کردن  مختنق  و  سرکوب 
از   پس  که  ها  بهتوده  قیام    مبادرت  یک 

نیم قبل از این تاریخ،    سال و   2پرشکوه در  
خلقی   ضد  ماهیت  به  بیشتر  روز  هر 

جمهوری اسالمی پی می بردند و علیه آن  
 دند. به میدان می آم

 

ب انجام  مقصدسر  برسیدی  ه  را  ما  و  ه  م 
ب"سپا  بزرگ  زندانداخل   بردند.  محض  ه  ه" 

ورود ، یکی از دستگیر کنندگان ما با حالتی 
یک   گویا  بزرگکه  فریاد    نبرد  کرده  فتح  را 

راهم   فالنی  و  فالنی  برادر....!  کشید" 

با  از مزدوران  آوردیم! " در جواب یکی دیگر 
بلن  و  آمیز  تهدید  به!  صدای  گفت"  دی 

فالبه!آ خقای  بار  نی!  این  آمدید!  دیگر  وش 
اهمیتی  ن خوامیهما کردم  بود! سعی  هید 

خونسرد باشم. ولی    به این متلکها ندهم و

همین برخورد ها بخوبی نشان می داد که  
شناسایی   مزدوران  توسط   قبل  از  هدفها 

با در دست  شده و مزدوران پاسدار هر بار  
از مبارزین   آنها  داشتن لیستی  برای شکار 

 د. ی رفتنیرون مب
 

ق العاده  حو فوآن شب به ن زندان سپاه در  

ب معلوم  بود.  شلوغ  که  ای  مسئولین  ود 
از    سپاه زیادی  برای    پاسدارانتعداد  را 

به   اطراف  شهرهای  از  نیروهایشان  تقویت 
منتقل کرده اند. من قبل از این حادثه    اراک

سالهای   بین  دو  58  -60در  دیگر    یکی  بار 

ش د زندانی  و  بودستگیر  باراما  م.  ده  ،  این 
می کرد. با توجه فرق    عات قبلدف  با  شرایط

برای    به زندان،  شلوغی  و  مزدوران  رفتار 
احتیاج   زیادی  هوش  به  تفاوت  این  فهم 

این   از  برخی  منحوس  قیافه  ما  نبود. 
مزدوران جیره خوار و رفتار آنها در خیابانهای 

کتاب شهر و در هنگام حمله به دکه های  

دم معترض را قبال  با مر  برخوردفروشی و یا  
  بیشتر از آن شب رفتار آنان  اما    یده بودیم. د

تعرضی و به نحو  تهاجمی و شدیدا  سابق  
و   گری  وحشی  از  مملو  ای  سابقه  بی 

که   بود  معلوم  واقع  در  بود.  رجزخوانی 
پُ  را حسابی  آنها  اند اربابانشان  کرده  به  ر   .

پُ  معروف  برای  قول  هر  شتشان  به  ارتکاب 

و بود.    "گرم"  جنایتی آن فضای وحشت  در 
ران سعی داشتند درست  پاسداارعابی که  

خونسردی    کنند، سعی می کردیم با حفظ
دلگرمی   یکدیگر  به  لبخند  با  بعضا  حتی  و 

طه  بدهیم.  ما را در بدو ورود در همان محو

داشتند نگاه  زندان  ورودی  که    سالن  چرا 
اردین و مهمتر  ازدحام جمعیت و سیل تازه و

آن ثبت تشریف  از  شدگان    ات  دستگیر  نام 
نمی   کاجازه  تازه  داد  وضع  به  سریعا  ه 

نها ثبت شود.  واردین رسیدگی شده و نام آ
بودیم  خود  نوبت  منتظر  که  ای  فاصله  در 

یکی   مزدوران  خودروهای  که  دیدیم  می 

و طعمه های   راه رسیده  از  دیگری  از  پس 
تخلیه    شکار شده یعنی فعالین سیاسی را

با   دوباره  دستلیستی  و  ادامه    در  برای 
 می شدند.   راهی ت کثیف خودماموری

 

  م نوبت به ما رسید با خشونت به گردن 
گرفتند.   عکس  و  انداختند  ای  شماره 

که   بود  بار  اولین  برای  هم  را  کار  این 
دادند. می  های    انجام  دستگیری  در 

بودند.  نگرفته  از من  ام عکسی    قبلی 

نفر  هر  مختلف    ازچهره  جهت  چند  از 
می  ع زندانیان    گرفتندکس  سر  بر  و 

که اخم نکن! چهره    شیدندفریاد می ک
شده!   فالن  فالن  بازکن  را  می  ات 

خیالتان    ؟خواهی عکست واضح نیفتد
است.   آخرتان  عکس  که  باشد  تخت 

خود قبلی  تجربه  در   کار  من    این 

نداشت زندانیان    -سابقه  بقیه  با  البته 
همی کردم  صحبت  که  می  هم  را  ن 

زدحام و تعداد  همه ا  رغم آن ه  .  بگفتند
دستبسیا  زیاد  چیز  گیر شر  همه  دگان 

  روی یک روال از قبل تعیین شده پیش 

بعد رفت.   زندانیان    ا  می  بقیه  از 
شهر مزدور  جمعه  امام  که    ، شنیدم 

 (2ت یک خاطره )و روای  1360خراد  30
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نظارت    شخصا پروسه  این  تمامی  بر 
بعد کند.   به    می  نوبت  عکس  از 

هم قبال  انگشت نگاری رسید. این کار  
نگاری    مهایفر   ت.سابقه نداش  انگشت 

همرا دستورالعبه  مره  چگونگی  مل  به  بوط 

شده   تایپ  صورت  به  که  نگاری  انگشت 
توجه را  ضمیمه شده بود  جلب کرد. در    ام 

از این فرمها را می    ، مورد هر زندانی یکی 
تمامی   آثار  آوردند، 

را   دست  دو  انگشتان 
جدا  صورت  به    نخست 

سپ  و  میگرفتند  س  جدا 

  ت پنجه اثر هرچهار انگش
ر دیگر  دست  بار  یک  ا 

درروی   و  محل    فرمها 
می   وارد  مخصوص 

و   پوست  رنگ  کردند. 

ه نشانی  و  ای  چشم 
در محل    دیگر نیز  زندانی 

وارد   مخصوصی در فرمها 
در طول مدتی    می شد.

مشغول   مزدوران  که 
ثبت   و  نگاری  انگشت 

ما   مشخصات  جزئیات 

، گروه مردم   بودند، گروه 
و  دستگیر   پیر  از  شده 

به  جوان می    زندان  را 
ه بعضی  با  آوردند.  ا 

سر  خونین هیکل   و    و 

تمامی   شدند.  می  وارد  کرده  ورم  صورت 
این جنایات و وحشی گری ها تنها در زمان  

تا   دستگیری  محل  فاصله  در  و  دستگیری 
زندان اتفاق افتاده بود و به نوبه خود نشان  

و  از   از  قاطعیت  رژیم  مزدوران  شدید  کینه 

همچ  و  خلق  مقفرزندان  د نین  ستگیر  اومت 
 شدگان داشت. 

 
برای بخوان  شاید  این سطور  به ا  نده  توجه 

برخی   توسط  که  انگیزی  خوف  داستانهای 
جمهوری   توسط  شده  دستگیر  قربانیان 

گذشت دهه  چند  طول  در  به  اسالمی  ه 

درآمده  این  انتشار  نویسنده  بر  که  آنچه   ،
رفته موضوع مهمی   نکند.سطور  اما   جلوه 

دو نکته مهم   شدداده    که شرح  در مطالبی
دارد شرای وجود  یکی  مشخ.  روز  ط  ص 

آ  60خرداد  30 از  رژیم  که  باشد  روز  می  ن 

به   خود  سیستماتیک  و  سراسری  تهاجم 
را   مبارز  سازمانهای  و  انقالبی  های  توده 

شروع نمود. دیگر این که دستگیری ما که 
نوجوان   چند  زمان  آن  ساله    18تا    16در 

جوانان  بودیم و  نوجوانان  بر   دیگری  و    که 
قبل   از  لیست  شده  اساس  صورت  تعیین 

که   داد  نشان می  بود،  از گرفته  چیز  همه 

و  ریزی  برنامه  قبل  از  حکومت  سوی 
بود شده  داده  دستگیر شدگان    سازمان  و 

 پیشاپیش شناسائی شده بودند. 
 

  60سال    خرداد  31اوضاع در  مشاهده این  

تفاوت بارز بین    ومرا به یاد دستگیری قبلی  
آن   9ریبا  تق  که  یطیشرا در  قبل  ماه 

شده موقعیت    بودم  دستگیر    فعلی با 
 انداخت...... 

ا در  این شرایط  تفاوت  بهتر  درک  ینجا  برای 

مطلب ادامه  از  قبل  است  لحاظ  الزم  به   ،

دستگیری   و  برگردم  عقب  به  کمی  زمانی 
 اولم را توضیح دهم. 

 

 ************ 
 

سال   پاییز  اوایل  از    59در  پس  مدتی  و 
یم مرا  کثریت، مزدوران رژیت از اعاب اقلانش

سازمان   هرابطدر   های  اعالمیه  پخش  با 

درب جلوی  در  دستگیر   اقلیت  دبیرستان 

کردند.  در حقیقت امر با دستگیری یکی از  
اعضای هسته ما که در جلوی درب اصلی  

ز  دانش آموزان ااعالمیه ها را هنگام خروج  
و    دبیرستان بود،  کرده  پرتاب  هوا  به 

آمدند.  مورین به سراغ من  ز او مازجویی ابا
ما چنین بود که چند صد اعالمیه    ره کاشیو

م و به نوبت یکی از ما هنگام را تا می کردی

خروج از درب اصلی دبیرستان، در حالی که 
و  گرفته  قرار  او  اطراف  در  دیگر  رفیق  دو 

ر آنها  کردند،  می  میان محافظتش  در  ا 
پرتاب   هوا  به  آموز  دانش  کرد.صدها     می 

را    نآه و  را برداشت  آموزان اعالمیه هادانش  

که   ها  اطالعیه  این  پخش  خواندند.   می 
ا نیز حاوی افشاگری در مورد جنایات و اکثر

به   نقش   ، بود  رژیم  ضدخلقی  اقدامات 
آموزان  سزایی   دانش  آگاهی  رشد  در 

را  داشت.   کار  این  بار  چند  موفقیت  ما  با 
مسال همین  و  بودیم  داده  باعث  انجام  ه 

بود بسیج    شده  مزدوران  داخل که  در 

 ند. برای ما کمین بگذار  نایرستدب
 

حامل   رفیق  که  حالی  در  ما  حادثه  روز  در 
می   همراهی  طرف  دو  از  را  ها  اعالمیه 

محض   به  اصلی شدیم  درب  نزدیک  کردیم 

حضور  متوجه  من  مدرسه  از  خروج 
شد بسیجی  دقت  جاسوسان  به  که  م 

بو زیر نظر گرفته  را  ه محض  دند.  بجمعیت 
به     شیدمنها شدم کوینکه متوجه حضور آا

رفیقی که قرار بود اعالمیه ها را پخش کند  

از   و  نیست  مناسب  شرایط  که  دهم  خبر 
کند داری  اعالمیه ها خود  به طرف  پخش   .

چند   اما  نکن!  نه  گفتم  او  به  و  برگشتم  او 
و اعالمیه ها را به هوا ثانیه دیر شده بود.  ا

به و  کرد  بی   پرتاب  خیلی    تجربگی  علت 

داد. در نتیجه    ماانج  این کار راهم ناشیانه  
امان ندادند .  مزدوران بسیجی او را دیدند و  

را   او  و مچ دست  آمدند  ما  به طرف  سریع 
م  یسعی کرد  و رفیق دیگرم  چسبیدند.  من 

شلوغی ایجاد  با  بدهاو    که  فراری  م  ی را 

به   نیز  دیگر  نفر  چند  زمان  همین  در  ولی 
آنه آمدندکمک  بقیه   ا  و    و  آموزان  دانش 

بمن مرا  عقجمله  پخش  رفیق  راندند.     به 
را ها  اعالمیه  را   کننده 

منتقل   کمیته  به  سریعا 
نفهمیدیم    کردند و ما دیگر 

براو   ماجراهایی  چه 

بعد روز  دو  یکی  ،  گذشت. 
طور   به  ما  و  شد  آزاد  او 

ا و  ارتباطی  غیرمستقیم  ز 
برقرار  خواهرش  با  که 

تعقی را  او  کرده  کردیم  و  ب 

یک    ویره  باالخ در  را 
مالقنا کنوایی  او  یم.   درات 

ضمانت   قید  به  که  گفت 
به   مامورین  و  شده  آزاد 

هستند بقیه  به    و  دنبال 
پاسداران من   که    ، گفت 

و   هسته  اعضای  بقیه 

تو   نیز را   منجمله  )مرا( 
سند و همه قضایا  می شنا

دانند.را هم م آغاز    ی  این 
اولین   به  که  بود  ماجرایی 

 ختم شد. یری من دستگ 

  
برای جا  این  اهم  در  ذ اینکه  این    رکیت 

ر  خواننده  برای  گردد  جزئیات  وشن 
سعی می کنم شرایط عمومی ای که  

می   اتفاق  آن  بطن  در  مسائل  این 

آن   در  من  کنم.  بازگو  مختصرا  را  افتاد 
نداشتم.     17-16زمان   بیشتر  سال 

مبارزاتی ما یکی از صدها و یا  هسته  
از  که پس    ای بود  شاید هزاران هسته 

بهمن   چارچوب  و  57قیام    ی فضا  در 
رژیم   دو  تعویض  از  که  مرجی  و  هرج 

بس بر  دالورانه  ضدخلقی  مبارزات  تر 

توسط   بود،  شده  حاصل  ها  توده 
عمده   طور  به  و  چپ  سازمانهای 

"سازمان چریکهای فدایی خلق ایران"  
بزکه   ترین سازمان به عنوان    چپ  رگ 

جاد  ای   شناخته شد،   در سراسر کشور

چ   شده آن ساز بود.  راس  در  و  مان  پ 
ب فدایی   و  ک ربه  درخشان  مبارزه  ت 

دستا  با  آن  مشعل  که  ن  خونینی 
توانای رزمندگان چریک فدایی در سال  

در    1349 ستمدیدگان  رهایی  هدف  با 
برافروخته گشت، خون    سیاهکل  با  و 

کمونیست در  صدهاتن از زنان و مردان 

آتش   بر  مبارزه  صحنه  در  سالها  طول 
بوددمیده    آن  قلب  شده  در  اکنون   ،

جایگ تو ها  اده  برای  زر اه  را  شمندی 
بود.   بازکرده  یا  خود  و  روشنفکر  هر 

حتی غیر روشنفکری خود را "فدایی"  

و   آنها  به  نسبت  یا  و  دانست  می 
مبارزات دالورانه شان علیه رژیم شاه  

برخورد  عمیق  احترام  کرد.    با  می 
  احمد زاده ها و پویانها و دهقانی ها و 

  و مهرنوش ابراهیمی شرف ها  حمید ا

  ی اسکویی ها و ... دمه احها و مرضی
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جوانان   و  نوجوانان  بودند.    سمبلهای 
تاب   و  تب  پر  سالهای  آن  در  نتیجه  در 

و   شهر  در  کمونیسم  و  فدایی  نام 
طنین   مزرعه  و  کارخانه  روستا، 

از هزاران  انداخته بود و نسلی مرک  ب 

از   آگاهی  تن  با  جوانان  و  از  نوجوانان 
چریکهایه  را آرمانهای سرخ  فدایی    و 

م   خلق سیاه  ط با  "ماهی  العه 
مقاومت"  "حماسه  رفیق    کوچولو"،  

دهقانی "مبارزه اشرف   ،
استراتژی هم   ، مسلحانه 

تاکتیک" یک هم  "خاطرات   ،

زندان" در  آثار   و   چریک 
پیشروان  و  رهبران  سایر  

فدا به صفوف سازمان  یی  
بودند.  پیوسته   مبارزه 

بخش  ایاعظ  متاسفانه  ن م 

پر نفس،  تازه  و نیروی  شور 
ازسرشا انقالبی   انرژی  ر 

که  شرایطی  در  فدائی  هوادار 
اهرمهای  نگهدار  فرخ  باند 

به  سازمان  این  در  را  رهبری 
تسخیر درآورده بود و با تکیه بر 

رزمندگان  ناپذیر  وصف  اعتبار 

راس فدائیان  و  توده  سیاهکل  قلب  در  تین 
می   جا  آنان  "وارث"  را  خود  در زد،  ها، 

مزبور  فوفص ب هرز  به    سازمان  خش  رفت. 
کتری از این نیرو نیز که پس از انشعاب  چوک

سال   درخرداد  اکثریت  از  با   1359اقلیت 

جمهوری   انقالبی"  "ضد  ماهیت  به  اعتقاد 
اقلیت  جناح  که  تصور  این  با  اسالمی 

و آرمان رفقای    پرچمدار واقعی راه و سنتها
ابنیانگذار سازمان و حافظ گذشته   ر  فتخاپر 

فدا   ، باشد ئی خلق می  سازمان چریکهای 

پیوست.   جناح  این  میان  به  این  در  چه  اگر 
که  داشت  وجود  هم  ای  سیاسی  نیروی 

اشرف   رفیق  با  مصاحبه   " انتشار  بدنبال 
از  دهقانی"   بعد  اولیه  های  ماه  همان  در 

بهمن   از   57قیام  را  خود  سازمان    صف  آن 
غصب شده توسط سازشکاران جدا کرده و 

اعالم  ران  چریکهای فدایی خلق اینام  تحت  

بودند.یدموجو کرده  از    ت  یکی  ه ووجولی 
مشترک رهبری هر دو این جریانات تبلیغات  

که به واقع    بودبخش  این  مغرضانه بر علیه  
طلب   حقیقت  فرهنگ  و  نظرات  راه،  تداوم 

 . فدائی راستین بودند

  
جدائی رفیق اشرف و یارانش  از سازمان و  

موجو خلق "چریدیت  اعالم  فدائی    کهای 
می داد که در  دفاع   یتحرک  " ، خبر ازایران

از  آرمانهای سازمان و نظرات انقالبی و راه  
بود  شده  شروع  سازمان  کبیر  .  بنیانگذاران 

به   نسبت  اندک  کامال  تعدادی  در  رفقا  این 

اقلیت   و  هزااکثریت  تحمل  و با  رنج  ران 
از   ناشی  سنگین  فضای  آن  در  مشقت، 

اپ حد    نیسم ورتوسلطه  در  چپ،  جنبش  بر 
ی مدافع منافع کارگران و  بانقالوان از خط  ت

کردند.   می  دفاع  ما  ستم  تحت  خلقهای 

روزهای   نخستین  از  که  بودند  ها  همین 
بر   اسالمی  جمهوری  رژیم  آمدن  کار  روی 

سازشکاران   و  ها  اپورتونیست  انواع  خالف 
انقالبی  ر باصطالح  فریب شعارهای  نگارنگ 

امپریال  ضد  و  حاک  یستی و  نخوردند  را  میت 

جزدر   تبلیغات    وات،کتابها،  در  و  نشریات 

فریب  مردم!  که  زدند  فریاد  خویش 
را   حاکم  دولتمردان  عوامفریبانه  شعارهای 

رژیم شاه    اینها  ! چرا کهنخورید نیز همانند 
دشمن قسم خورده کارگران و زحمتکشان  

و   حاکم هستند نماینده طبقه استثمارگر  و  

خونین به جنبش    عرضیبا تدیر نیست که  
  به وجود آمده و مرج  جط هرها به شرای توده 

جمهوری اسالمی    از انقالب خاتمه دهند.  
شاه   مزدور  رژیم  با  مشابه  ماهیتی  از 

و در نتیجه برای رسیدن به  است    برخوردار
آن   با  باید  اجتماعی،  عدالت  و  آزادی 

 همچون رژیم شاه مبارزه کرد.  

 
در ما  آموزی  دانش  پر فضا  هسته    ی 

در   سالها  آن  ضالتهاب  بین  د  مصاف 
تشنه  قالان  و  رسیده  بقدرت  تازه  به  ب 

با توده های قیام کننده و    ، خون مردم

صحنهحاضر   در  مبارزه    در  فعالیت  به 
اقلیت  راستا جناح  برنامه  و  خط  ی 

ب بود.  کار  مشغول  فدایی  ه  سازمان 
ماهیت   شدن  قائل  اعالم  رغم 

مث به  )البته  حکومت  ابه  ضدانقالبی 
متوسط و  ن سازش بین بورژوازی  ارگا 

بخر (  ده  ضدامپریالیست  ورژوازی 

ما  هیچ  تحلیل  این  اقلیت،  به    توسط 
و   ها  در شیوه  ازای عملی مشخصی 

در   مبارزه  های  این  تاکتیک  حیات 
مشخص   طور  به  نداشت.   سازمان 

مسئول   و  ما  بین  بحث  این  همواره 

و   تجربه  با  رفیقی  )که  ما  هسته 
جر  در  که  اقلی یان  رادیکال   بود  ت 

کم   ضای  اعا  ب  ( نبودهم  شمارشان 
باالخره   ما  که  داشت  جریان  سازمان 

رژیم   اگر  کنیم؟  کار  چه  خواهیم  می 
رژیم ضدخلقی   یک  جمهوری اسالمی 

آیا   رژیم  است  این  با  خواهیم  می  ما 

تبلیغاتی   کارهای  بجنگیم؟  مسلحانه 
ما قرار است به چه نیازی پاسخ دهد؟  

حقیقت  و...   اس فقدا در  ژی  تراتن 
بر منطبق  د  مبارزاتی  و  ه  نبالشرایط 

ویژگی   بخودی  خود  جریانات  از  روی 

هزاران   که  بود  سازمانی  حرکت  بارز 
شور   پر  جوان  و  نوجوان  نیروی  هزار 

  به رهنمودهای آن داشتند   چشم امید 
رفقای   نسل  همچون  بودند  حاضر  و 

دهه   جان    50کبیر  آن  اهداف  برای 

 دهند.  
ل سیاسی  احوا  ضاع وهسته ما در چنین او

چنی  با  و  بای  مسائلی  فن  خود  ع ه  الیتهای 

رژیم جمهوری اسالمی که   داد.  ادامه می 
بازسازی نظام   به  استثمارگرانه  به سرعت 

نیروی   به  و  دوران  سرکوبگر  از  رسیده  ارث 
شاه پرداخته بود، به تدریج موقعیت خود را  

آماده هجوم   را  خود  و  نمود  مستحکم می 

و سیستما بسراسری  اپوتیک  و ه  زیسیون 
نی ویژه  مبه  چپ  ک روهای  حد  ری  تا  که  د 

سازمان   ای  توده  اعتبار  دلیل  به  زیادی 
چریکها در سطح جامعه ما برای خود جا باز 

حق در  بودند.   در کرده  یقت 
نخست   دستگیری  مقطع 

و    ،من سرکوب  ارگانهای 

به  در سطح شهر  اطالعاتی 
بازسازی   حال  در  سرعت 

ساوا شوم  سایه  ک بودند. 
بخش  بار    این هیات  در 

اه  سپ وها در کمیته  اطالعات

پاسداران خود را می نمایاند.  
زمان  همان  در  حتی 

مشخص  امنیتی    بخشهای 
ارگانهای   این  سرکوب  در 

پیگرد   نیرو های مخالف  برای 
خصوص   به  سازمانهای و 

در   بود.   شده  درست  چپ 

ورای آن همه آشوب و بی نظمی ظاهری  
اکثرا هم   ا )کهالیتهو هرج و مرج، تمامی فع

ک  فعالیتهای  در  نظیر    وچه علنی  خیابان  و 
برقراری بساط کتاب، فروش نشریه، پخش  

این   نظر  زیر  دقت  به  بودند(   ... و  اعالمیه 

داشتارگ قرار  دولت حاکم  امنیتی  .   ندانهای 
دریافت   اطالعات  جا  همه  برای کرده  از  و 

می    و طبقه بندی  لحظه موعود جمع آوری
نتیجه در  فعالین  اعظم  بخش    شد. 

چپ در    سازمانهای  شهر    سطحاکثرا 

جمهوری   رژیم  بودند.   شده  شناخته 
حوصله   و  دقت  با  انقالبی  اسالمی  ضد 

  لی و   .ش می برداین پروسه را به پی   ، تمام
اکثر سازمانها و منجمله سازمان اقلیت به  

به  که  ای  محلی  فعالین  رغم هشدارهای 
از  طور روزمره با مسائل و مشکالت ناشی  

علنکا پلیس  ر  با  برخورد  و  سیاسی    ی 

و   توجه الزم را به روند موجود  ،ودند بیر  درگ
با  مناسب  برخورد  برای  آمادگی  کسب 

آ بینی  پیش  قابل  نرویدادهای  شان  ینده 
  سازمان اقلیت   مثال رهبری .  ندنمی داد 

به   نسبت  خود  توهمات  در  چنان 

بورژوائی   خرده  اصطالح  به  ماهیت 
اسالمی   ب جمهوری  برای  که    ودغرق 

"ضد  مت  حکو مجلس  نمایندگان  
از  "  یانقالب و  نوشت  می    آنها نامه 

ماده    10"الیحه  درخواست می کرد که
سرکوب را    ای"  انقالبی   نیروهای 

و   نکنند  ضد  "تصویب"  اعمال  از 

خودش بردار  ان انقالبی  از  دست  و  ند 
ضد حکومت  تلویزیون"  انقالب    "رادیو 

بحث"   و  "مناظره  برگزاری  درخواست 
این  ی  م  به  مربوط  نامه  کرد. 

در    استرخو د که  شماره  ک ها    110ار 

چاپ    1360اردیبهشت    30اقلیت مورخ  
همه  شد،   انقالبی  هواداران  فریاد 

   سازمان را در آورد.
   )ادامه دارد( 

 1398 آبان  -شفقع. 
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   تپه!  هفت ان کارگر  از حمایت در
  مبارز   کارگران  که   است  روز  سی   از   بیش

  به   رسیدن  جهت  ،تپه  هفت  نیشکر  مجتمع
  پرداخت   جمله  از  خود  حق  بر  مطالبات

  به   دست  شان  نشده  داخت پر  دهایدستمز

  ماه   تیر  24  شنبه  سه  روز  در   اند.  زده  اعتصاب
  مقابل   کارگران  تجمع  پایان  در  (1399)

  جمهوری   امنیتی  ماموران  ، شوش  فرمانداری
 از   تن   چهار  و  برده  یورش  کارگران  به  اسالمی

    ، شتم   و  ضرب  ضمن   را  کارگری   فعالین

   . نمودند  منتقل  لومی نامع  کانم  هب  و   بازداشت
 در  ،  تپه  هفت  کارگران   بازداشت  و  زدن  کتک

 و   وحشیانه  سرکوب  که  دهد  می  نشان  دیگر  بار  فرمانداری  مقابل
  رژیم   اصلی  پاسخ  العنان،  مطلق   و  سیاه  یدیکتاتور   یک  اعمال

  مده آ  جان  به  و  گرسنه  کارگران  به  اسالمی  جمهوری  ستیز  کارگر

 ،   تپه  هفت  آمده  جان  به  نکارگرا  مشت  و  ضرب  و  دستگیری  است.
  فاسد   و  دزد  مقامات  فریبکاری  رغم  به   که  است  آن  موید  همچنین 

  کارفرمای   دست  در   دست  دولتی  های   نهاد  اسالمی،  جمهوری 
 حق  بر   مطالبات  شنیدن  به  حاضر  حتی   ،  تپه  هفت  شرکت  دزد

 . باشند  نمی کارگران
  وری ف  تداخپر  از  عبارتند  حاضر  حال  رد  کارگران  مطالبات  اهم

  اجرای   شده،  اخراج   کارگران  کار  هب  ازگشت ب  معوقه،  ستمزدهاید

  عنوان   به  بیگیاسد   امید  مجازات  مشاغل،  بندی  بقهط  طرح
  بخش  دست  کردن  کوتاه  و  تپه  هفت  گر  اختالس  کارفرمای

 تپه.  هفت نیشکر  مجتمع از خصوصی
  نیشکر   مجتمع  نکارگرا  اعتصاب  از  روز   سی  از  بیش   گذشت  با

  صطالح ا   به  گیرسید  عدم  علت  به  هک  شرایطی  در  و  تپه  هفت

  به   را  خود   مبارزه  کارگران،  آنان،  برحق  های  خواست  به  مسئولین 
  اند،   زده  شهر  این  در  راهپیمائی  به  دست   و  کشانده  شوش  شهر

  به   رسیدگی  و  کارگران  صدای  شنیدن  برای   شنوایی   گوش  هنوز
  یم رژ  در  امری   چنین   البته     . است  شدهن  پیدا   آنان  های  درخواست

 فرا  را آن  ارکان  تمام فساد و ساختال و دزدی که اسالمی یجمهور
  از   اسدبیگی  دادگاه  در   که  جائی    نیست.  عجیبی  امر  گرفته

  برداشته   پرده  حکومتی  مقامات  به  او  های  دهی  رشوه  از  بخشی

  هفت  گر   اختالس   کارفرمای  این   که  گردید   معلوم   جمله   از   و  شد 
  ن خوزستا  استاندار  هب  دالر  رهزا  020  مبلغ  مورد  یک  در  نهات  تپه،

 کارگر  ضد   اندرکاران   دست   که   است  واضح   ،   نموده   پرداخت  رشوه 
 کارگران  دستمزدهای  پرداخت  به  مجبور  حتی   را  وی   تنها  نه   رژیم

   برای نیز را خود مسلح نیروهای و داران چماق بلکه  ،ننمایند

 

 ها  آن  سراغ  به  کارگران  طلبانه  حق  مبارزات  رکوبس
 بفرستند. 

  کاری   تنها  اند،  هانداخت  اهر  به  حاکمین   که  ریبازا  دزد  در
  این  د نده  می   انجام  اسالمی  جمهوری   مسئولین   که

  وحشیانه   شتم  و  ضرب  با  کوشند  می  که  است

  این  صفوف  در  ،ها  آن  زندان   و  دستگیری  و  کارگران
  و  نبرده  نصیبی  دنآفری  می  که  ثروتی  از  که  مولد  نیروی

  حشت و  و  عب رُ   ، دشن با  می   محتاج  انش  شب  نان  به
  ادامه   برای  کارگران  اراده  در  بتوانند  تا  کنند  ایجاد

  شان   های  خواست  به  رسیدن   برای  مبارزه  و  اعتصاب
 ها  روز  همین   که  نیست  دلیل  بی    .نمایند  ایجاد  خلل

  از  یکی  اسالمی  جمهوری  دادگاه  که  شد  اعالم

شالق    222  به   را  تپه  هفت  کارگران تعزیری  ضربه 
  کارگر   این   که   ایطیشر  در  هم  آن    ،محکوم کرده است 

 ست.  کرونا به  مبتال  ستمدیده
  این  از  تپه  هفت   کارگران  مبارزات  تداوم  ،  ایران  ملتهب   شرایط  در

 بزرگ  موج   پیدایش   و  رشد  موجب  که  است  برخوردار  پتانسیل

  توده  و  دیده   رنج  کارگران  تمامی  مبارزاتی  های   حرکت  در  دیگری
  که   شود  اعث ب  را   گانیدیدنج ر   خیزش  و  گردد  کشور  یدهستمد  های

  اسارت   زنجیرهای  گسستن   برای   و  اند   گشته  رها  فالکت   و  رفق  در
   . ندارند  حاکم  استثمارگران  با  رویی  در  رو   و  مبارزه  جز  ای   چاره  شان

 و   کارگران  بزرگ  خیزش  وحشت  از  اسالمی  جمهوری  مسئولین 
  واقعیت   و  لرزند   می  خود  بر  رسیده   استخوان   به  کارد  دستان  تهی

  تپه   هفت  یدهرنجد  و  نهگرس  انکارگر  از   کیی  که  ونهگ  نماه  به

  اسالمی   جمهوری  تبهکار  و  فاسد  حاکمین  که  است  این   گفت
  زود   یا  دیر   که  دانند   می  خود  و  کشند   می   را   "آخرشان   های   نفس "

 دان  زباله  به   را  ها  آن   آگاه  کارگران  رهبری   تحت  گرسنگان  خیزش
 . انداخت   خواهد تاریخ

  مایت ح  تپه  هفت  کارگران   مطالبات  مهه   از  خلق  فدایی   چریکهای

  به   نیز  را   مبارز  نیروهای  و  انقالبیون  و  ایران  سراسر  کارگران  و  کرده
  می   فرا  تپه  هفت  کارگران   شور  پر  و  برحق  اعتصاب   از   حمایت

  باید   آزاد  ،   زندانی   "کارگر  شعار  امروز  اعتصابی   کارگران     . خوانند
  نیز   خواست  ن ای   از   واق  ممات   با    .اند  افزوده  خود  مطالبات   به  را  گردد"

 کنیم.  عدفا و انیپشتیب

 ! تپه هفت  دالور کارگران   مبارزات باد  پیروز
 ! گردد  باید  آزاد  زندانی  کارگر

می، دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران الجمهوری اس
 !نابود باید گردد 

 !زنده باد کمونیسم   ب!  الپیروز باد انق
 ایران خلق   فدایی  چریکهای
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 اخیر!  های  اعدام علیه تظاهرات از کوتاهی گزارش 

 سوئد  – استکهلم 

 

 

 

 

 

 
 احکام  به  اعتراض  در  تظاهراتی  ،2020  جوالی  13  دوشنبه  روز

  مردم  تمبارزا  از  یتحما  و  اسالمی   جمهوری  توسط   اماعد  اخیر
  ساعت  از  که  مبارزاتی  حرکت  این   در    شد.  رگزارب  ایران  ستمدیده

  نفر   50  از  بیش  ، داشت  ادامه   6  ساعت  تا   و  شروع   ظهربعداز   5

 ،کرونا ویروس شیوع  ل دلی به  ،تظاهرات طول  در  داشتند. شرکت
 نزدیک   یکدیگر به که خواست  می کنندگان  تکشر  از بارها پلیس 

 

 

 های  انزب  به  سخنرانی   چندین   آکسیون   این  طول  در   .نشوند

 کردن   محکوم  ضمن   سخنرانان    شد.  انجام  فارسی  و  سوئدی
 رجبی  محمد  ،  تمجیدی سعید  ،  مرادی  حسین  میر  اعدام احکام

 آبان  اعتراضات  ر د  شرکت  اتهام  به   که  معترضی  جوان  سه  ،
  قتصادی ا  نابسامان  وضعیت  وردم  در  ؛اند  شده   دستگیر  9813

 و  کارگران  ندگیز  به  گرانی  و  تورم  دردناک  فشار  و  دهجدی رن   مردم

  اقتصادی   کالن  های   دادقرار  انعقاد  علیه  همچنین  و  ستمدیدگان
  از  دولت  این  حمایت  و  اسالمی   جمهوری   با  سوئد  دولت

 ،  حرکت  این   طول  در    کردند.  صحبت  اسالمی  جمهوری
 تروریستی  یمرژ  باد  سرنگون"  ادند:د  می  شعار  دگانتظاهرکنن

 باد  زنده"  ،  گردد"  یدبا  آزاد  ،  زندانی  کارگر"  ،  "ایران  یالم اس
  جمهوری   باد  سرنگون "   ،   " سوسیالیسم  باد   زنده"   ،   " آزادی

 ...  و "اسالمی

 جنایات  از  هایی  عکس   و   ها  پرچم  و  ها  بنر  با  تظاهرات  محل
 در  گان ندتظاهرکن  مانهبیرح  کشتار  در  اسالمی  جمهوری  رژیم

  در  ایران   خلق  فدایی   چریکهای  فعالین     بود.   شده   تزئین   98  آبان
 علیه   اسالمی  جمهوری  جنایات  حاوی   ییها  بنر  با  ماستکهل 

 سازمان   آرم  و  98  بانآ  قیام  در  مردم  مبارزات  تصاویر  ایران،  مردم

  افشاگرانه،   ای ه  ربن  این   که  داشتند  شرکت  تظاهرات  این  در  ،
 کرد. می  بجل خود به را  ن عابری توجه

 ایران خلق   ییفدا چریکهای  داران هوا سازمان

 2020 جوالی  14 ،سوئد – استکهلم در  
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زپیرامون   و حکم  شالق  و    ندان 

 "آذرآب"کارگران  ایبر  بیگاری
اعتراض   از  یکسال  به  نزدیک  گذشت  از  پس 

آذر شرکت  آن  طکه  اراک  آب    کارگران  ی 
آمیز  تجمع    ،انتظامینیروهای   مسالمت 

صنعتی  این  کارگران   یورش  واحد  مورد  را 
داده قرار  خود  شتم و    وحشیانه  و  ضرب  با 

بازداشت    ادی از کارگران راتعد،  ان  آن  نهددمنشا

دادگاه    106شعبه  اعالم شد که  اخیراا    ، ندنمود
نفر از کارگران آذر آب را    42  ،کیفری شهر اراک 

و همچنین  ضربه شالق    74  یکسال زندان،"به  
مدت   به  رایگان  عمومی  خدمت  ماه  سه  یک 

راه" ساعت در  محکوم  ،  اراک  جمهوری      .نمودآهن  بیدادگاه 
رکا  میاسال شالقرگرانی  و  زندان  به  ک  ا  کرده  هیچ ه   محکوم 

اینجرمی ندارند جز این که   از  که     نزدیک به یکسال پیش و پس 

شدن    مدت روشن  و  خود  معوقه  های  حقوق  دریافت  جهت  ها 
آن شغلی  امنیت  با  که  شرکت  است    سرنوشت  تنیده  به ها 

اعتصاب و  ر  اعتراض  و  آمیز  بودندمسالمت  زده   و  اهپیمایی دست 
دن صدای خود به جهت رسان   نجام، سرااصل نشده بود یجه ای حنت

عمومی  "مسئوالن" افکار  آهن  اجبارا    ، و  راه  خطوط  در  تجمع  با 

البته در همان زمان   که  ندکردمسدود کردن ریل راه آهن مبادرت به  
نیرو وحشیانه  یورش  سرکوبهابا  اسالمی    گری   مواجهجمهوری 

 . ندشد
تش کارگران  شتم  و  ضرب  نوس دت  سط  جمهوری  یروهای  رکوبگر 

آناسال و  وحقدر    می  افکار  شیانه  خشم  که  بود  انگیز  نفرت 
طح گسترده ای  عمومی علیه مقامات جمهوری اسالمی را در س 

رسوا به  و  هر  برانگیخت  ستیز یی  کارگر  حکومت  این  بیشتر  چه 

شد. ریاکارا  منجر  اسالمی  جمهوری  مسئولین  زمان  آن  نه در 
  ه پرونده آن ک  ندرده و مدعی شدآزاد کا  وقتم  کارگران بازداشتی را

امروز کارگران معنای    " بررسی خواهد شد.  رأفت اسالمیا با "ه
زندان  یک سال  یعنی حکم  را به عینه می بینند.    "رأفت اسالمی "

آهن   74و   راه  در  مجانی  کار  ماه  یک  و  شالق  خاطر   ضربه  به 

ترین خواس  به بدیهی  کم  ن حای انعکاس  ته های کارگری.  اعتراض 
قضائیه   چنان مسئولین قوه  آنفکار عمومی  در انیر امروز  نه  وحشیا

که داد  قرار  تنگنا  در  استان    را  دادگستری  کل  رییس 
و  مرکزی   شده  میدان  وارد  و  فورا  زندان  حکم  صدور 

کرد و گفت که   "تکذیب" شالق برای کارگران آذرآب را  
اما این    .  در شده استصا   "حکم جایگزین "برای آنان  

بیش    ریاکاری  ،یبکذت ای  که تنیسمفتضحانه  چرا   ،

شده  صادر  بدوی  دادگاه  در  حکمی  چنین  واقع    به 
تج دادگاه  برای  کارگران  درخواست  و    ،نظر دید است 

" این  نمی  ننگ  را  بدوی  دادگاه  اسالمی"  رأفت 
 پوشاند. 

حکم دادگاه بدوی در مورد کارگران مبارز آذرآب یک بار  
رژیمدیگر   بیشرمی  ک  نهایت  مدافع   گریارضد    و 

داران   ساخت.  را  سرمایه  پستی    برمال  و  بیشرمی 

ایجاد شرایط  سال است ضمن    41که حدود  را  می  یرژ
صفت   زالو  واقعا  داران  برای سرمایه  جهت ،  مناسب 

ها از هیچ جنایتی    کارگران و کشیدن شیره جان آندسترنج  چپاول  
  ای   ضیقا    .دریغ نکرده است  انکارگران شریف و مبارز ایردر حق  

حکم وحشیانه ای برای    چنین ان حاکم،  یابت از استثمارگربه نکه  

برای سیر کردن دستمزدهای معوقه    کارگرانی که خواهان دریافت
  ، صادر کرده  را  می باشندشکم خانواده های گرسنه و محروم خود  

داد در  باید  که  است  مجرمی  سزای  گخود  به  مردمی  های  اه 
 د. رسید و آن روز فرا خواه برسد ش اعمال 

 ! ان مبارز کارگر 
ای  چریکهای ددمنشانه  فدایی خلق  احکام  کردن  ران ضمن محکوم 

آذر آب باورند    ،سردمداران جمهوری اسالمی علیه کارگران  این  بر 

از برای خالصی  حاکم   که  کارگر ستیزان  و ستم  جز   ،ظلم  راهی 
  انده است. متشکل شدن و  جنگیدن با جمهوری اسالمی باقی نم

تسلیح پیمبا،  تشکل،  و  ای   روزی.  رزه  در  که تنها  است  مسیر   ن 
را به زیر کشیده  حاکم  کارگران امکان می یابند رژیم دار و شکنجه  

نظامو   که  بربریتی  بر  استقرار سوسیالیسم،  و    با  داری  سرمایه 

های  قاضی  و  ها  میلیونداروغه  برای  توده    ش  و  کارگران  از  تن  ها 
گر و  محروم  آوهای  بوجود  رنجدیده  و  اردسنه  نقطهه  پایان   ند، 

 بگذارند. 
 رگر ستیز جمهوری اسالمی! رگ بر رژیم کا م 

 کارگر!  مرگ بر ستمگر، درود بر 

 کارگر زندانی آزاد باید گردد! 
 چریکهای فدایی خلق ایران

 2020جون  25برابر با   1399تیر  5
 

 

 19از صفحه    خاطره ای از دوران پناهجویی... 

    !باالتر از این در شریعت ما نیست ثوابی . دارد ثواباست و هم  آزادهم 
 

یران در ا  زن بسیجی در  یکروزی  نوشته ای افتادم که    صحبت های حاجی را گوش میدادم بیاد دستم و نفرت  با خشهمینطور که  

در حالیکه این   .صیغه شیرین ترین لذتی است که نصیب زن مسلمان میشود :بود  شدهن این عبارت نوشته  آ وی و ر گرفته بود  دست
ه ایران باید با این  بوردم که گفت قبل از رفتن  آکرمانشاهی را بیاد مین جوان هموطن  آ تصویر در ذهن ام جان میگرفت صحبت های  

ز او خواستم که دیگر به حرف زدن بیشتر ادامه  در صف نانوایی هم بشنوند ابطوریکه اطرافیان    من نیز  .مصفیه حساب کنحاجی ت
ه این علت من از او خواسته بودم از من دور  همه فهمیدند که رفتار حاجی با من توهین آمیز بوده و ب  .ندهد و از کنارم دور شود

ت و میگفت مردم  عقب عقب میرف  خود دفاع کند  از بی حیثیتی  تا اوشنوند  ب  بلند که همه  این حاجی وقیح خفت طلب بلند  شود.

کرده اند به  لوده  آگریخته و سرزمین پاک ما را    ترکیه شمایی که صدای منو میشنوید باید به حضور ایرانیانی که از اسالم شریف
 !اینجا بیرون بریزید زمحکمه ها شکایت ببرید و اینها را ا

متاسف هستم که زنان گرفتار فقر و   :چنین گفت  به او معترض شد و رو به من صف نانوایی بودند یک جوان  ر  ان کسانیکه ددر می
تو به تنهایی نمیتوانی    .ل این شرائط میدهندمحرومیت در دام حیله و فریب این …. گرفتار میشوند و بخاطر یک لقمه نان تن به قبو

او از حامیان گردن کلفتی  دت را با این … درگیر نکن  د ما دارد مبارزه کنی و خواسیتکارانه و ففسادی که ریشه در سیستم جنا  با
و تو دهن امثال این    زدهمیشه یک نفر باید بپا خیبا اینکه در سخنانش حقایقی وجود داشت پاسخ دادم اما باالخره   برخوردار است.

یست و  ه رفت دیگر جای ما اینجا نی ام گفتم باید از این محلزلشتم به هم منخریده و به خانه برگیازم ران مورد  . نان  حاجی ها بزند

را    توانایی درافتادن با این باند فسادفعال  پیام دادم که من و تو  شناختم  که می  توسط پناهجویی  هم  هموطن کرمانشاهی ام  آن  به  
له کثیف خارج  یی مالی داشتم که از آن مح ناس بودم و توا . من آنقدر خوش شان له برویمح بدون درگیری از این م  ن کهآنداریم و بهتر 

داستانهای درد آور زنان پناهجوی ایرانی که قربانی سرکوب جمهوری اسالمی و فقر و محرومیت ناشی از مهاجرت   شوم، اما ننگ
   انی این رژیم پاک نخواهد شد.بودند هیچ گاه از پیش

 1399تیر  -فیروزه

 

 نمي تواند وجود داشته باشد! توده ای اقعي و چ جنبشان، هیبدون زن
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رزمد،  می  کارگر 

 !سرمایه دار می لرزد 
  1399تیر   و چهارم  امروز بیست

یک ماه   ت تپهدلیر هف  رانرگکا،  
احقاق  که  است   حقوق  برای 

جمله  از  و  خویش  حقه 
در اعتصاب دستمزدهای معوقه،  

برند.  می  سر  روز     به  اولین  از 

ترین    ، اعتصاب مطرح  از  یکی 
اتحاد  شعار  کارگران،  شعارهای 

وجود  بیانگر  خود  این  که  بود 
ده  ر شتش ر و ویدئوهای مناخبا  .  اختالفاتی در میان آنان می باشد

سخ بنرهای    نان از  کارو    تجمع و  امر    ،گرانتظاهرات  این  گویای 
دست    کهکار  شورای اسالمی    صمیماتتاست که اکثر کارگران با  

شرکت دو   مخالفند.  ،    می باشدو جمهوری اسالمی  ساز کارفرما  

مه  ران در جریان دادگاه امید اسدبیگی نیز مورد تأئید هگتن از کار
این دلیل  بیگی به  ست که اسد یت این ا اقعو  کارگران نبوده است.  

دا رژیم  به  از  دیگر  جناحی  در  او  مخالفین  تا  شده  کشانده  دگاه 
باد   ثروت  از  بخشی  حداقل  غارت شده    -  آوردهبتوانند  واقع  در  یا 

  . به نفع خود بیرون بیاورندرا از دست وی    -  توسط او از مردم ایران

مخالفی نتیجه  اسددر  رژیم  ن  این  در  سوء  خواستار  ها  تنبیگی 
وج از  "ن استفاده  اسد   مایندگان" ود  دادگاه  در  بودند. کارگران     بیگی 

گاه با توسل به  ها پس از حضور دو تن از کارگران نامبرده در داد  آن
از قبل هماهنگی نشده بود،    این دروغ که حضور آن دادگاه  ها در 

کارگران این  های  صحبت  انعکاس  از  امتناع    حتی  ها  رسانه  در 
طرف   .ندودنم آشک  از  علیرغم  کال دیگر،  پول  شدن  که ار  نی 

اسدبیگی از استثمار کارگران و اختالس و فروش ارزهای دولتی در  

جهت پرداخت   این کارفرمای دزد را  ،قامات دولتی اختیار دارد، اما م
گذارند نمی  فشار  تحت  کارگران  جلوه    .  دستمزد  خود  که  امری 

امید    اشد.  می می باسال ی  ماهیت ضد کارگری جمهور  آشکاری از
رچشمی معاون رئیس جمهور )جهانگیری(،  گی به عنوان نو اسد بی

تحت پروژه خصوصی سازی    ،در جریان بند و بست های حکومتی 

شده   صاحب  را  تپه  هفت  سازی"  "خودمانی  کارگران  قول  به  یا 
کارگران طفر  به موقع  دستمزد  پرداخت  از  و همواره  رفته  است  ه 

 .است
ه عالوه  تپ  فتکارگران  دسه  پرداخت  ناچیز برخواست  های  تمزد 

های صنفی دیگر، جهت حفظ امنیت    خود به طور مرتب و خواست

شد خویش  خصوصی شغلی  بخش  به  تپه  هفت  واگذاری  با  یداا 
صاحبان که  ایده  این  هنوز  و  اند  خود  مخالف  تپه  هفت  اصلی 

باید به خودکارگران این شرکت می باشند و در نتی   جه هفت تپه 
کی نیست که ها قوی است.  ش  ار شود در میان آنران واگذارگک

بنا این خواست کارگران فشار زیادی به رژیم جمهوری اسالمی که  
دربه   خود  امپریالیست  اربابان  بین    فرمان  و صندوق  جهانی  بانک 

پول  را    پروژه   ،المللی  سازی  سیستماتیک  خصوصی  طور  در  به 

اندام سرمایه   لرزه بر  د وکنن پیش می برد، وارد می  سراسر ایرا
  باید دانست که تحقق چنین شعاری هر چند که      ان می اندازد.دار

در   اسالمی  انقالبی  گرو سرنگونی  تنها  جمهوری  دست  رژیم  به 
کارگر   طبقه  ایران می  پرتوان  در  داری  نابودی سیستم سرمایه  و 

 .باشد

و خواست بر حق  از حقوق  ت  ادالنۀ هزاران کارگر تحهای ع  دفاع 
تپه  ستم نی،    هفت  تمامی  انقالبی سوظیفه  تمام    ت.  روهای  با 

ه گوش افکار  توان و از هر راه ممکن، صدای کارگران هفت تپه را ب
جمهوری   ستیز  کارگر  رژیم  سیاه  چهره  و  برسانیم  عمومی 

 اسالمی را افشاء سازیم.  
 ! پیروز باد رزم دالورانه کارگران هفت تپه 

 ! وسیالیسمد سباپیروز    باد انقالب!    زنده 

 لق ایرانچریکهای فدایی خ
 2020جوالی   14 – 1399 تیر 24

 شنبه  روز اعتراضی آکسیون از گزارشی 

 د هلن  - آمستردام ، 2020 والیج 18 

  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 ایران  زحمتکشان  و  کارگران  مبارزات  از   حمایت  کمیته  راخوانف  به

  از  یکی   هلند  در  ایران   خلق  فدایی  چریکهای   فعالین  که  هلند   در
 جوالی  18ه  روز شنب ،باشند  می  آن  دهنده  تشکیل  های  نیرو

از  2020) از  5تا    3ساعت  (  به  د  ظهر آکسیونی   بعد  اعتراض  ر 
ج اعدام  زندانیااحکام  علیه  اسالمی  به مهوری  و  سیاسی  ن 

شدگان بازداشت   دام  میدان  در 9813  آبان  قیام خصوص 
 شد.  برگزار  آمستردام

  مقیم  ایرانیان  استقبال  با  که  اعتراضی  حرکت  این   جریان  در

 و  هلندی   زبان  به  کمیته  بیانیه  ،  شد  مواجه  هلند
شد.خواند انگلیسی حرکت ن  همچنی     ه  این  برگزارکنندگان 

فضای مبارزاتی ای   ، ی مترقیتراضی با پخش ترانه سرودهااع
 با توجه به حضور چشمگیر توریست     در محل شکل داده بودند.

ها و عابرین هلندی در این محل، آکسیون امروز مورد توجه غیر 

شرایط  فقا آنان را در جریان  فت و رایرانی های حاضر نیز قرار گر
و های  م   حیات  توده  و  کارگران  ایران بارزه  داخل  در  تحت ستم 

 ر داده و به سواالت آنها پاسخ می دادند.  قرا
و تصاویر شهدای خیزش های  ها  بنرها و شعار  با  محل تجمع 

بود تزئین شده  آرم سازمان  و همچنین   توجه   مورد  که مردمی 
 . گرفت قرار مراجعین 

ن را ، نوکر غارتگاسالمی، دشمن زحمتکشانمهوری ج

 !نابود باید گردد 
 !ونیسمزنده باد کم   باد انقالب!پیروز 

 هلند - آمستردام ای فدایی خلق ایران در هفعالین چریک
 2020جوالی  18

 

 

 ، نابود بايد گردد! ، دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگرانجمهوری اسالمي
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از    جمهوری اسالمی لحظه ای

 د!جنایت باز نمی مانَ
بیشمار در   های  جنایت  اسالمی   تداوم    جمهوری 

ی از  ز هنوز چند رو،  در حق مردم تحت ستم ایران 
عبدللا  هدایت  وحشیانه  اعدام  شدن  پور  روشن   

کُ  سیاسی  بود  نگذ د  رزندانی  تائید  شته  خبر  که 
جحکم   از  تن  سه  به  اعدام  که  اتهام وانانی 

آبان   قیام  در  بودند   1398شرکت  شده    ، دستگیر 

سه زندانی    توسط دیوان عالی کشور اعالم شد.
تائید شده  امیر حسین     ،ای که حکم اعدامشان 

 . مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی نام دارند
 

ن  ای برای  حکم اعدام  یه صدور  توجر  د،    یمان جمهوری اسالمیدژخ
نفر   اعترافات تحت شکنجه  بر اسا  را  ای  پرونده،  سه  ساخته س 

فاقد در چهارچوب قوانین خود این رژیم جنایت پیشه  حتی  که    اند

 . وجاهت قانونی می باشد
 

کُ  سیاسی  زندانی  پور  عبدللا  هدایت  اتهام خانواده  به  که  رد 
اخیرا    ،ده بودازداشت ش ن براردستان ایحزب دمکرات کُ همکاری با  

انداعال کرده  پس    م  بی  44از  که  سرنوشت    روز  از  عزیز خبری 

را،  نشا وی  اعدام  گواهی  زندان  چهارشنبه    مسئوالن  تیر    4روز 
یده  ها تازه فهم  ها داده اند و آن  به آن  (2020جون  24)  1399ماه  

  44یعنی  ماه مه(    11)  اردیبهشت   22که هدایت روز دوشنبه  اند  
اشن،  بل  ق  روز شده  در  تیرباران  عبدللا    .بودویه  از هدایت  پور   

بُ   1395تابستان سال   می  بسر  زندان  حال  در  و  جنایتکار رد  رژیم 
اسالمی   وی  جمهوری  اعدام  از  اینپس  جنازه  تحویل  از    حتی 

به خانواده اش خود را درزندانی سیاسی  او  و  محلی    داری کرده 

به   انامعلوم  سپرده  امریخاک  خارد  د  که  ست،  رنج  این  و  نواده 
چنین    ،اما از جنبه دیگر    .می سازدسیاسی را دو چندان  زندانی  

کنندهعملی  منعکس  ابعاد  شدت    ،  پیشو  جمهوری    گیه  جنایت 
و  اسالمی آنان ترس    بوده  کینه  و  خشم  و  مردم  از  را  رژیم  این 

 نسبت به خود برمال می سازد.

 
اسد و  دزد و ف  رانداسبعیت و وحشیگری سردم  لاِعما مورد دیگر از

جمهوری   بهاسالمی  رذل  حکم تأئ   مربوط  جوان  سه  اعدام    ید 
آبانماه   در  که  است  از    ،  98مبارزی  موجی  با  خیزش  همراه 

به قیام علیه این رژیم  به حق  ایران  دیدگان  ثمارشده ها و ستمتاس

المی  رژیم سرکوبگر جمهوری اس دست اندرکاران    برخاسته بودند.  
آبان    یامقد هزار معترض در  زداشت چن با  و  پس از کشت و کشتار 

خبرگزاری  و یا اگر از قول    -چند هزار نفر  شرایطی که  و در    1398
شودتر  یرو از    گفته  بیش  خیابان  -  معترض  1500خون  در  ها   را 

تا    200  بین   رقم جان باختگان را تنهابا فریبکاری،  ،  جاری ساختند 
کنند  225 می  ذکر  بنفر  عالوه  حکومت  مقامات  بی   این ر  .    دروغ 

ها نفر از   در خیابان، ده  عالوه بر کشتاری که  در شرایط  شرمانه،

بازداشتی های این قیام سراسری را در همان روز های اول پس از  
ها را در    دستگیری در زیر شکنجه کشته و جنازه های برخی از آن

تا از توده های    ای پشت سد ها رها نمودند رودخانه ها و دریاچه ه
به رل  جان  ایرب  بگیرند سیده  چشم  زهر  م  اعدا اعالم  با  حال  ،  ان 

هر    فضای رعب و وحشت  قصد دارند  بازداشت شدگان،از  سه تن  

و   زده  دامن  جامعه  در  را  بیشتری  و  چه  دردمند  و  گرسنه  توده 
موجود بار  نکبت  وضع  از  باره    خشمگین  دو  خیزش  فکر  از  باز را 

 دارند. 
 

اعدام از میان سه   به  از محکومین  آندو  ،  تن  سعید  یعنی    ها  تن 
آن  از پناهجویان ایرانی در  ه رفته و  به ترکیو محمد رجبی    تمجیدی 

تحویل  دستگیر و  ها را    آن   ،رژیم ضدمردمی ترکیه اما      . بودندکشور  

دا اسالمی  کثیف    د.جمهوری  اقدام  ضد  و  این 
دیگر    مردمی، رژیم    روشنیه  بیکبار  همکاری  حد 

ا ولوبگر جمهوری اسالمی و دهای سرک ردوغان  ت 
های  د توده  سرکوب  دو ر  انقالبی  و  ستم    تحت 

   .در جلوی چشم همگان قرار می دهدرا  کشور

 
ایران و    انهدر رابطه با همکاری رژیم های سرکوبگر

ضد   های  همکاری  از  باید  برجسته  طور  به  ترکیه، 
این دو     رد یاد نمود.انقالبی آنان علیه خلق دالور کُ 

امپریالیر به  وابسته  دا  که  سم ژیم  اند نشان  ده 
کوتاهی نکرده    چ جنایتی علیه این خلقاز هیهرگر  

جنایت های  مرتکب  همواره دست در دست هم  و  

های  فجیعی   توده  کُ علیه  اند،  رد  رنجدیده  شده 
همکاری    نیز  ااخیر آمیز    آشکار با  رضایت  سکوت  شرایط  در  و 

ه های تحت سلطه در این  ردستان در عراق، تودمسئولین اقلیم کُ 
ز را    طقهمن بمباراناز  هوا  و  زیادی    مین  و خسارات  مردم  کرده  به 

وارد ساختند. بهانه جمهوری اسالمی جهت این    هستمدیده منطق

سازمانحضو  ،جنایت کُ   ر  احزاب  و  ادعای  ها  و  منطقه  این  در  رد 
ترکیه  کُ   نابودی ش جهت  ماموریت   ،ارتش  کارگران  پ  " ستان  ردحزب 

 . می باشد یم"قل"ا ۀسلط  تحتِ  ردستانِ کُ در  "پ ک
 

نابودی خانه   ،رخ داده جنگی  یات  عمل این  چه در    و آناما در واقعیت  
توده های دالور مبارزات  سرکوب  و  مردم  محیط زندگی  و  و کاشانه  

منطقهدر  رد  کُ  است.    این  دیگر  بوده  کنار  در  جنایت  همکاری  این 

ترکیه و از   م ستیزمردجمهوری اسالمی با رژیم    ضد انقالبیهای  
آنمکاه  جمله تحو  ها  ری  و  دستگیری  و  یل  در  تمجیدی  سعید 

رجبی، دو جوان مبارز جان به لب رسیده از مظالم جمهوری  محمد  
رژیم،ب  ،اسالمی این  کُ   ه  خلق  که  است  آن  منطقه  بیانگر  در  رد 

دارای دشمن خاورمیانه  باش  انبزرگ  این دشمن  و    دمشترک می 

ستند  ه ه  طقهای زنجیریش در این من  امپریالیسم و سگ  مشترک
ت خو  کُ وده های ستمدیده  دس   ردلق  در  مبارزه  باید دست  ت هم 

 .  دنربپیش ببه  ها  را علیه آن واحدی
 

که    این حقیقت را نیز آشکارمی سازندذکر شده در فوق    واقعیات 

برای حفظ نظام استثمارگرانه ماشین سرکوب جمهوری اسالمی  
ماند.    نمی ز  لحظه ای هم از جنایت باحتی  و سرکوبگرانه موجود  

نی دیکتاتوری حاکم  ضرورت اتحاد جهت سرنگود  به نوبه خوامر  ین  ا
مقابل   در  برجستگی  با  ایران ستمدیدگرا  دهدقرار    ان  .  می 

اسالمی   جمهوری  امپریالیسم  به  وابسته  رژیم  اولین  سرنگونی 
رسیدن   راه  در  دمکراسیقدم  و  آزادی  خلق  به  تحت    برای  های 

  است که می توان   این مسیرطی  ا  ایران می باشد. تنها ب   سلطه

سج و  ظلم  از  عاری  ای  اعدام  امعه  و  شکنجه  و  زندان  و  را  تم 
اده و جنایات ننگین امروز حکومت های خدمتگزار سرمایه  سازمان د

 . در صفحات تاریخ جای دادتنها داران را 
 

جمهوری اسالمی، دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران 

 د گردد! نابود بای
 

 مپریالیسم  سته به ا وابی مرگ بر رژیمها
 اسالمی و ترکیه!  جمهوری 

 
 اسی آزاد باید گردد! زندانی سی 

 پیروز باد انقالب! زنده باد کمونیسم! 

 
 چریکهای فدایی خلق ایران

 2020جون  28برابر با   1399تیر  8

 

 

 گردد! د ان نابود باي، زندايد گردد! ترور، شکنجه  زنداني سیاسي آزاد ب
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  و   تاریخ  باره  در   که  مطالبی  به  نگاهی  با

  خلق   فدایی  چریکهای  سازمان  عملکرد
  مجازی   ایفضاه  در  و  ه شد  نوشته  ایران

  توان   می  راحتی  هب  است،  گردیده   منتشر
  فدایی   چریکهای  راهگشایی  که  فهمید 

  واقعیتی   آنها  شکنی  بست   بن  و  خلق

 آن  کتمان  به  قادر  کسی  کمتر  که  است
  باعث   آنان   عملکردهای  که  چرا  باشد.   می

  و  شده  دگرگون  جامعه  سیاسی  جو  شد
  دم مر  بین   در  وسیعی   ستقبالا  با  جریان  این 

  حجم   میان  در   حال  این   با  شود.   اجهمو

  فدائی   چریکهای  مورد  در  که  طالبیم  بزرگ
  می   مواجه  آثاری  با  کمتر  شده  نوشته  خلق

  درخشش  این   واقعی  دالئل  که  شویم
  اهمیت   به  و  مطرح  درستی  هب  را  تاریخی 

  حتی  .نمایند   تأکید  آنها  راهنمای  تئوری
  های   نوشته  ، خی بر  که  شاهدیم  متاسفانه

  به   1353  سال  اواخر  در  که  یجزن  رفیق

 ایران  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  درون
  حرکت   راهنمای  نادرست   به  را  یافت  راه

  زنند.   می  جا  آغاز  در  خلق  فدائی  چریکهای
  زیر   مطلب  در  بینم  می  الزم  رابطه  این   در

 واقعیت  در  آنچه  به  کوتاه  چند  هر  ای  اشاره

   بکنم. بود
 

 از  لقخ  ییفدا  چریکهای  نسازما  تاریخ  در
  پویان،   پرویز  امیر   رفقا   یبر هر  به  گروهی

  در  که  زاده  احمد  مسعود  و  مفتاحی  عباس
  شکل   حاکم،  اختناق  شرایط  در  و  46  سال

  زاده  احمد  گروه  نام  به  ها  بعد  و  گرفت

  اینها   شود.  می  یاد  شد  معروف
  مطالعه   با  که  بودند  آگاهی  کمونیستهای

  اصل   واقعی  عنایم   لنینیسم   –  مارکسیسم
 نیز  انقالبی  نبشج  انقالبی  ریئوت   بدون"

  باید   باشد".)چه  داشتهوجود  تواند  نمی

  ه ب  گاهیآ  این   .بودند   کرده  درک   رالنین(-کرد
  دستیابی   برای  تالش  به  را  آنها  طبیعی  طور

  این  ساخت.  رهنمون  انقالبی   تئوری  به
  "   بدون  که  دانستند  می  همچنین   انقالبیون

   " مشخص  یطشرا  از  مشخص  تحلیل

  میان   رد  انقالبی  ریئوت  از   هم   سخنی
  همان   از  هم  دلیل  همین   به  بود.  نخواهد

  که   گروهی  چهارچوب  در  1346  سال
  مطالعه   ضمن  کرد  می  کار  مخفیانه

 اوضاع  از  تحقیق  به  لنینیسم–  مارکسیسم

  رسی بر  با  آنهم   ایران  جامعه  مشخص
  علمی   طریق  به  ها  واقعیت  خود  از   عینی

  سال   چهار  به  نزدیک  یانجر  در  و  ندزد  دست
 نظر   تبادل  و  بحث   با  و    یرناپذ  ستگیخ  رکا

  دهنده   تشکیل   رفقای  بین   پیگیرانه   و  خالق

  در   انقالب   تئوری  ارائه  به  موفق  گروه،  این 
 بحثها  و  مطالعات  این   نجریا  در  شدند.  ایران

  چه "  به  گروه  این   یرفقا   سرانجام  وقتی
  شکل   تعیین   امر  و  رسیدند  "کرد؟   باید

 اکثر  فتگر  قرار  مقابلشان  رد  ارزهمب  اصلی

  شرایط  از  را  خود   شناخت  و  درک  فقار  آن
  را   ستمدیدگان  رهایی  راه  و  جامعه  رب  حاکم

 در  که  دادند  قرار   جمع  اختیار  در  و  نوشته
  حاصل   و  شد   بندی  جمع  بحثها  این  ،نهایت

  مسعود   رفیق  کتاب  در  گروهی  کار  این 
  هم   مسلحانه   "مبارزه   نام  به  احمدزاده

 که  افتی  انعکاس  "  تاکتیک  هم  ،ژیاسترات

  شده   تئوریزه  بندی  جمع  حاصل  قعوا  در
  پروسه،   این   در   بود.   گروه  این  رفقای   نظرات 

  تئوری  رد  و  مسلحانه  مبارزه  ضرورت"  جزوه
  اولین  از  پویان  پرویز  امیر  کبیر  رفیق  اثر  "بقا

  مقابل   در  را  مبارزه  جدید  راه  که  بود  مقاالتی

  هم   مسلحانه  ارزهمب"  کتاب    و  داد  قرار  گروه
 کبیر  رفیق  اثر   " تاکتیک  مه   ،ژیاسترات

  های   نوشته  آخرین   از  احمدزاده  مسعود
  در   که  بود  گروهی  درون  بحثهای  به  مربوط

 را  مباحثات  همه   بندی  جمع  نقش   واقع
  تئوری   به  رفقا  این   ترتیب  این   به  داد.  انجام

  تئوری   تدوین   با  یافتند.   دست  ایران  انقالب

 وارد  که  شد  آماده  هگرو  ،مسلحانه   مبارزه
  جهت   را  الزم  های  مگا  و   شده  عمل   هصحن

   دارد.رب تئوری  این  تحقق
 

  هم   استراتژی  هم  لحانهمس  مبارزه  تئوری 

  روند   در  آگاهانه  شرکت  ای رب  که  تاکتیک
  پیروزی،   سوی  به  آن  هدایت  و  انقالب

  فدائی   های  چریک   فعالیت  عملی  راهنمای 
  بین  انگیز  غم  جدایی  عمل   در  گردید،  خلق

 یچریکها  د.رب   ین ب  از  را  توده  و  روشنفکر

  تئوری   این   کردن   عملی  با  خلق  فدائی
  کسب   جامعه  در   زیادی  بسیار  محبوبیت 

 و  کارگران  حمایت  از  تدریج  هب و  دهنمو

  روشنفکران   و   روستا  و  شهر  زحمتکشان
 ند. شد  خورداررب ایران سراسر  در قالبیان

 
  تئوری   شد   گفته  که   همانطور  پس

  تئوری   خلق  فدایی  چریکهای  راهنمای

  آثار   در  شده  حتشری  حانهمسل   همبارز 
  سالها   لیو  . بود  احمدزاده  و  پویان  رفقا

  سعی  جزنی  بیژن رفیق   طرفداران   بعد
  پوشی   پرده  را  واقعیت  این  کردند

  آن  در   جزنی  که  حالی   در  . نمایند
  که  نداشت   ای   شده  تدوین   نظر  سالها

  راهنمای   تئوری   مثابه   به   بتواند

  استفاده   مورد  لقخ  فدایی  چریکهای
  رفقا   که   است   نای   واقعیت   د. یر گ  قرار

  19  در   سورکی  عباس  و   جزنی   بیژن 
  در   و  شدند.  دستگیر  1346  ماه  دی

  در   آنها  از   اثری  هیچ   هم  زمان   همان 

  که   بود   نشده  توزیع  جنبش   سطح
  آنها   راهنمای  تئوری  دهنده  توضیح

  و   پویان   رفقا  آثار  حالیکه  در   باشد. 
  شد   وزیعت  جنبش   سطح  در   احمدزاده

  بی انقال  ران نفکوشر  استقبال  با   و
  گروه   رفقای  البته   . گردید  مواجه 

  گروه  با  ارتباط  در  49  سال  در  احمدزاده

  ویداد ر   از  پس  که  گرفتند  قرار  جنگل
  دو   49  سال  بهمن  19  در  سیاهکل

  کتاب   در   شده  ارائه   تئوری  حول   گروه 
  در   رسیدند.  وحدت  به   مسعود  رفیق 

  وجود   نظرات  از  بحثی  هم  وحدت   این

   متاسفانه   ود.ب  نشده  جزنی  ۀنداشت
  چریکهای   ایرب  نویسی  تاریخ  در  بعدها

  از   رفیق  چند  اینکه  دلیل  به  خلق  فدایی
  ارتباط   در  جزنی  گروه  با  قبال  جنگل  گروه

  شود   داده  جلوه  طور  این   شد  سعی  بودند

 جزنی  گروه  همان  لجنگ  گروه  گویا  که
  از  پس   جنگل  گروه   حالیکه  در  .است

  های یتفعال  با  و   جزنی  بیژن  وهگر  دستگیری
  پور  حسن   غفور   رفیق  پذیرنا  خستگی 

 جریان  در  هم  هگرو  این   بود.  گرفته  شکل
  که   مدونی  آثار   احمدزاده   گروه   با  وحدت

 و  نداشتند   باشد  آنها  راهنمای  تئوری  بیانگر

  فدایی   چریکهای  تشکیل   و   گروه  دو  ادغام
  تئوریک   نظر  از   50  سال  فروردین   در  خلق

 و  پویان  رفقا  های  تهنوش   رب  مبتنی
  دیگری   تئوری  و  نظر  هیچ  هن  و  بود  هزاد مداح

چریک    این رببنا  د. نبو  هم  موجود   البته   که

خلق فدائی  در    های  آگاهانه  برای شرکت 
آن   هدایت  و  انقالب  به    جهتروند  رسیدن 

بر    ، پیروزی را  خود  انقالبی  های  فعالیت 
مبارزه مسلحانه   تئوری  طور  اساس  به  که 

رکامل   کتاب  احمدزاده  در  مسعود  فیق 
 مودند. آغاز ن ه، شد ین تدو

 

واقعیتی   استاین  ناپذیر  رفیق   انکار  که 
گروه   رشد  جریان  از  نه    احمدزاده جزنی 

نه   و  داشت  اطالع  این  از  اطالعی  امر 
با  گروه جنگل  که در چه پروسه ای  داشت  

است شده  ادغام  مسعود  رفیق    . گروه 

و این این نظر که ادغام دو گروه جنگل  رببنا
گرو وحدت  را  گروه جزنه  احمدزاده  و  ی 

  اساس تئوری های جزنی   رباحمدزاده آنهم  
دهد   می  سازمان  حریف  تبه  جلوه  تاریخ 

خلق   فدایی  آن  چریکهای  و  را  پرداخته 

همانطور  در حالی که  مخدوش می سازد.  

 جزنی  رفیق هایدیدگاه مغایرت به اشاراتی

 مسلحانه مبارزه تئوری با 
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که گفته شد نه در آغاز و نه چند سال بعد  
از فعالیت های چریکهای فدائی نوشته ای  

د. اما  نبود  جزنی در سازمان موجویق  از رف
تئوری   ربکه حرکت    لها بعد سا این    اساس 

و   روشنفکر  بین  انگیز  غم  جدایی  عمل  در 

و محبوبیت بسیار باالیی   بردتوده را از بین  
و  رب نمود  ایجاد  خلق  فدایی  چریکهای  ای 

طرف را    چریکها از  میلیونی  حمایت  از 
در  روستا  و  شهر  زحمتکشان  و  کارگران 

ایران  سراس قط رفیق  ه فن   نمود، خوردار  ربر 
ی با تفکرات توده ای  حتی افراد زنی بلکه  ج

نفوذ   در  سعی  خود  نیز  این  نظرات  در 

   سازمان نمودند.
 

جزوات  این  پس  شود  سوال  است  ممکن 
جزنی است  رفیق  موجود  امروز  و    که 

سازمان    1356سال  آذر    16اعالمیه  

زمان   آن  خلق  فدائی  اعالم  چریکهای  که 
دا  نمود قبول  را  جزنی  می    چه  ردنظرات 

شخصیت  شود.   گرچه  که  کنم  تاکید  باید 
به عنوان زندانی سیاسی ای    رفیق جزنی

گروهی  تشکیل  در  و  شده  شکنجه  که 
نقش  رب مبارزه مسلحانه  تدارک  داشت  ای 

بود مطرح  احترام  با  باشد  همواره  می  ،  و 

پس از آغاز جنبش مسلحانه  او درست  اما  
وشتن مقاالتی کرد که دان شروع به ندر زن

هرب  نهاآ  در مبارزه  داشت  از  را  خود  ای 
چریکهای فدایی خلق مطرح می    مسلحانه

داشتهایی که کامال با نظرات رفیق  رب  نمود، 

نوشتجات   این  داشت.  مغایرت  احمدزاده 
به  اوالا   معتقدین  جدایی  به  زندان  داخل  در 

مبارزه   تئوری  طرفداران  با  نظرات  این 
احمد مسلح رفیق  منجر شدانه  به    و    زاده 

چریک های فدائی  اران  طرفد  صفوف در  ع  واق

دستآویزی   دوماا  نمود.  ایجاد  اختالف  خلق 
اپورتونیست های   رنگارنگ و  شد در دست 

خصوص   ای  به  عوض توده  چهره  که  ها 
کرده و تحت طرفداری از نظرات جزنی خود 

سازمان   هوادار  های  .  خواندندرا  نوشته 
سال   اواخر  در  درون   1353جزنی  به 

چریکهای راهدائف   سازمان  خلق  و   ی  یافت 

سال   این    1356در  بر  مسلط  نظرات  به 
برای   تبدیل شد. این نظرات راه را  سازمان 

به  خ نگهدار  همانند فر  ورود اپورتونیستهائی
انقالب   آستانه  در  سازمان  باز    1357درون 

که این  تا  بدون  توانستند    آنها  نمود. 

و ارزشها  با  پیوندی  سنتهای    هیچگونه 
فدایی   بخلچریکهای  با  اق  زیر  باند  و  زی 

نمایند  سازمان را غصب  پوشش نام جزنی  
اولیه   نظرات  به  معتقدین  فعالیت  از  مانع  و 

این   در  خلق  فدائی  سازمان  چریکهای 
جمهوری    گردند. از  حمایت  در  هم  بعدا 

  می بی شرمی را به نهایت رساندند، اسال

که   دیگری  داستانی  نوشتۀ  می  را  خود 
ا ط الزم  اکنون  ام ا  نظرات    خیرب   ستلبد. 

محتوای   با  را  جزنی  مبارزه  کتاب  رفیق 
در   تاکتیک  هم  استراتژی  هم  مسلحانه 

آشکار   را  حقیقتی  و  داده  قرار  مقایسه 

 . سازیم
 

در  رب را  مورد  چند  تنها  ما  مقایسه  این  ای 
نظر می گیریم وگرنه نظرات رفیق جزنی در  

ات رفیق  بیشتر حوزه ها کامال در تقابل نظر

–کسیسم  خالق مار  باقنطاحمد زاده که ا

قرار   باشد  می  ایران  شرایط  در  لنینیسم 
 دارد.

 
توده   حزب  از  درک  با  رابطه  رفیق  در 

است نوشته  که  "مسعود  توده  حزب 

هم  در   ای  لحظه  حتی  خود  حیات 
حزب   یک  از  ای  نمونه  بود  نتوانسته 

باشد جزنی  ".  کمونیست  رفیق  اّما 
از همان اول    حزب توده" : نوشته است

خود جری انشج  تأسیس  یک  ان  ین 
شد جزنی  رب بنا  " کارگری  رفیق  این 

حزب توده را در زمان شکل گیری اش  

در   کند  می  قلمداد  کارگر  طبقه  حزب 
احمدز رفیق  آنرا  حالیکه  اده 

کمونیست   حزب  یک  از  کاریکاتوری 
است   ممکن  البته  کند.  می  معرفی 

که   کنند  سوال  و  کنند  فکر  کسانی 

ت  این  کار  خوب  به  ضرری  چه  فاوت 
زند؟زات ارمب می  که    ی  اینجاست  در 

آنگاه   کرد  رجوع  زنده  واقعیت  به  باید 
تحت   که  کسانی  همان  که  بینیم  می 

سازمان   هدایت  جزنی  نظرات  نام 
انقالب  چریکها زمان  در  فدایی  ی 

را به دست گرفتند با    57و    56سالهای  

گام   که  بود  توده  از حزب  درکی  چنین 
ان را بسوی وحدت با  به گام این سازم 

د و در تالش بودند  دنر بپیش    وده ت   حزب 
منجالب   به  نیز  را  فدایی  سازمان  که 

بیندارند. خائن  همیشه  حزب  فکر    این 

دادن  نشان  به  نیازی  که  کنم    نمی 
دستگاه   با  توده  حزب  های  همکاری 

اما تاریخ    .سرکوب جمهوری اسالمی باشد
حزب توده در دوران جمهوری اسالمی خود  

این حزبدر   خیانتهای  زد  تداوم  مان شاه  ر 

که  م دهد  می  نشان  عینه  به  و  باشد  ی 
نادرست و حق   نظرات جزنی در این رابطه 

 با رفیق مسعود بوده است. 
های مغایرت  از  دیگر  دیدگاه    یکی  دو  این 

می    رباختالف   انقالب  عینی  شرایط  سر 
که  باشد است  معتقد  مسعود  رفیق   .

وضعیت   با  انقالب  عینی  انقالبی  شرایط 

او جود بوده و  ایران مو  در  لیفرق داشته و 
. اما است دومی در آن سالها وجود نداشته 

رفیق جزنی به اشتباه مدعی است شرایط  
است    عینی انقالب همان وضعیت انقالبی

وجود  هم  ایران  زمان  آن  شرایط  در  که 

  در همین راستا رفیق جزنی   نداشته است. 
ی ضد  مبارزه ا مسلحانه را  محتوای جنبش  

شا فردی  کنقلم   هدیکتاتوری  می  نه  داد  د 
ای نابودی بورژوازی  وابسته به  ربمبارزه ای 

 مثابه طبقه حاکم. 
 

درک عدم  با  جزنی  بحث  واقعیت    رفیق 

عینی   شرایط  مورد  در  احمدزاده  رفیق 
او   نظرات  تحریف  به  با  .  زددست  مثال 

گ گویدکه  می  او  نظر  رفیق  تحریف  ویا 
که   بوده  معتقد  آماده "  احمدزاده  ها  توده 

که  نب  اند  پیشاهه  خود  دای  مسلح  نگ 

پاسخ دهند. کافی است که ما با جانبازی  
و فداکاری به رژیم حمله کنیم تا پشت سر 

قرا بناما  بگیرند.  اولین  ربر  شروع  با  این 
عملیات باید به سرعت آن را گسترش داد.  

به   دست  توان  می  کوتاهی  مدت  در 

زد. روستا  و  در شهر  با سربازگیری  )نبرد   "

ده ترین دشمن  مثابه عم  به   اهدیکتاتوری ش
منطقه ژاندارم  و  جیبی صفحه    -خلق  قطع 

مقدمه    (  48 در  مسعود  رفیق  حالیکه  در 
" که  دارد  تاکید  به کتابش  هیچوجه  به  ما 

ها منتظر حمايت بالواسطه خلق  اين زودی

انتظار نداريم که خلق نیستیم. به هیچوجه 
ب مقایسه همین  ". خواکنون به پا خیزدهم

با ا نشان می دهد   رفیق جزنیای  دعنظر 
با   مسعود  رفیق  نظرات  از  او  درک  که 

دارد.    واقعیت فرق  نظرات  راستی  آن  به 
رفیق   نظرات  که  آن  بدون  جزنی  رفیق 

آن   نقد  به  کند  درک  و  بفهمد  را  احمدزاده 

 پرداخت.
 

ای اینکه جای هیچ شبه ای در مورد نظر  رب
اوت شرایط عینی  رفیق مسعود در مورد  تف

انقال وض  باانقالب   به  عیت  نماند  باقی  بی 

این قسمت نظر رفیق هم اشاره می کنم  
نویسد:"   می  انقالبی  وضعیت  مورد  در  که 

به   دست  توان  می  موقعی  روسیه  در  اگر 
قیام مسلحانه زد که توده ها وسیعاا امکان  

و ز کرده  نفی  را  موجود  شرایط  در  ندگی 
گردن  آن  تغییر  طالب  حکومت  عمالا  نیز  و  د 

نتوان  های  به  د  هم  حکومت  شیوه  سابق 

امکان   عدم  این  و  تغییر  طلب  این  و  کند 
در   درست  سابق،  های  شیوه  به  حکومت 

اقتصادی مبارزۀ  جریان  یک  سیاسی    -طی 
حکم   این  ترتیب  بدین  و  شده  حاصل 

ک کند  می  پیدا  قیام  مصداق  به  توسل  ه 

های   توده  قبل  از  آنکه  بی  مسلحانه، 
ج در  بوسیع،  خود  سیاسی  تجربه  ه  ریان 

عمل    صحت باشند،  این  کرده  پیدا  اعتقاد 
حکم   این  وقت،  از  پیش  است  عملی 

و   قیام  به  دعوت  که  کند  می  پیدا  مصداق 

به   "حکومت  مثالا  خاص،  شعار  یک  طرح 
زود   یا  دیر  کمی  شوراها"هرگاه  دست 

شود  خواهد  مطرح  قیام  شکست  موجب   ،
تاریخ انرژی  روسیه  شرایط  در  اگر  ی  بود. 

م رشته  یک  در  ها  اساساا  رزاباتوده  ت 
اقتصادی و سیاسی به تدریج شکل گرفته 

و در قیام های مسلحانه منفجر می شوند.  

در   درست  ها  توده  انقالبی  انرژی  چین  در 
توده  ربجریان   میان  به  انقالبی  آگاهی  دن 

عمل مسلحانه طوالنی   ها  درست در حین 
آن   نتیجه،  در  و  شود  می  گرفته  کار  به 

 ".  د.ت انفجاری سابق را ندارخصل

 
بینیم    همانطور می  مسعود  که  رفیق 

در   انقالبی  وضعیت  که  نیست  معتقد 
بوده  موجود  ایران  زمان  آن    شرایط 

گوید  ی )یعن می  که خودش    همانطور 
در  " زندگی  امکان  وسیعا   ها  توده 

را   موجود  عمال   شرایط  و  کرده  نفی 

طالب تغییر آن گردند و نیز حکومت هم  
حکوم  نتواند سابق  های  شیوه  ت  به 

  روسیه   در   اگر   گوید   ی م   بلکه "(  کند
اقتصادی" مبارزۀ  جریان  یک  طی    -در 

"سیاسی این    "،  و  تغییر  طلب  این 

های   شیوه  به  حکومت  امکان  عدم 
شده  "سابق منجر    حاصل  قیام  به  و 

دارا نیز  قیام  و  شود  رهبری  می  ی 
  ایران  جامعه  شرایط  درانقالبی است،  

   به   پیروزی شهری   مسلحانه  قیام  با

 18 حۀصف در  ادامه
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 په!نیشکر هفت ت درود بر کارگران اعتصابی
مبارز   کارگران  اعتصاب  که  است  روز  ده  از  شرکت  بیش 

به بدیهی    کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برای رسیدن 
دارد  ادامه  خود  مطالبات  نه    ؛ترین  و  کارفرما  نه  هنوز  اما 

مطالب تحقق  جهت  در  گامی  دولتی  کارگران  مقامات  ات 

به  معترض   آجاو  گذشته  برندا مده  ن  روز  ده  در  اند.  شته 
  ،در مقابل دفتر مدیریت شرکت کارگران اعتصابی با تجمع  

ای پرداخت نشده خود و  خواهان پرداخت فوری دستمزده
دفتر پرداتمدید  مستلزم  که  بیمه  های  به  چه  کارفرما  خت 

  سازمان تامین اجتماعی می باشد و همچنین بازگشت به

همزمان    ند.ه اشد  ج شده خودخراا  تعدادی از همکاران  کار
شرکت  مدیریت  دفتر  مقابل  در  کارگران  تجمع  تعداد    ،با 

از   فرمانداری شوش    کارگراندیگری  در مقابل  این شرکت 
خود  برحق  مطالبات  به  رسیدگی  خواهان  و  زده  تجمع  به  دست 

ه الم کردکارگران بارها اع  ،در جریان این اعتصاب بزرگ   می باشند.

و به صورت شورایی سازماندهی    صمیم جمعیا تب  ند که اعتصابا
است.   حرکت   شده  این  جریان  در  تپه  هفت  کارگران  همچنین 

  ، مالکیت شرکتدر امر    م کردند که خلع ید از بخش خصوصیاعال
به عنوان یکی از خواست های مشترک کارگران هفت تپه در کنار 

 خواهد شد. بطور جدی پیگیری   ،سایر مطالبات
کارگر تپه  هف  اناعتصاب  در  برات  نشده  پرداخت  دستمزدهای  ی 

ست صنعتی،که    شرایطی  مجتمع  این  اصلی  اسد    مالک  امید 

در شعبه    خالل در اقتصاد کشور و فساد اقتصادیا  جرم بیگی، به  
مفسدان   سوم و  اخاللگران  جرایم  به  رسیدگی  ویژه  دادگاه 

در  استشدن  در حال محاکمه    ،  اقتصادی دادگاه  .  که این  این  با 
شرکت کشت و صنعت    برده با تکیه بر مالکیت ده که نامن شوشر

تپه هفت  قیمت    ، نیشکر  به  ارز  دالر  میلیون  پانصد  و  میلیارد  یک 

آن از  بزرگی  و بخش  کرده  دریافت  باز  را  دولتی  با قیمت  در  آزاد  ار 
اسد بیگی از    کهآشکار شده است  ، و با این که  باال فروخته است

و دزدی   ی واگذار شده بوده که به وتپ   فتکار و رنج کارگران ه  لِ ب  قِ 
دیگر، دارد   های  سرمایه  تومان  ها  دولتی  اما    ،میلیارد  مسئولین 

این   کارگران  معوقه  های  حقوق  پرداخت  جهت  در  اقدامی  هیچ 
چرا که در واقع خانه از پای بست ویران است      شرکت نمی کنند.

  در د و فاسد می باشند و  دزو همه مسئولین همچون اسد بیگی  

دار و دسته ای از مقامات   ،محاکمه ای از این قبیل ح  اصطاله  ب  هر

د.  نپشت فرد مورد محاکمه قرار دار   حاکم
در   بیگی  امید اسد  بی جهت نیست که 

  ،که استاندار خوزستان   دادگاه اعالم کرد
"مردی شریف و پیگیری است.    شریعتی 

بوده من  حامی  من    بله  از  هم  خوب  و 

ت  این حمای  ،ر رااز ق   .حمایت کرده است"
دادگاه  در  چون  دارد  ادامه  هم  همچنان 

اسد که  روشن شد  حداقل    مزبور  بیگی 
همسر    200 حساب  به  دالر  هزار 

است نموده  واریز  خوزستان  .  استاندار 
می شد  ،  مبلغی که به جای رشوه دادن 

و   کارگران  معوقۀ  از حقوق  بخشی  آن  با 

آن گرسنه  های  پرداخت    خانواده  را  ها 
 نمود. 

اعت  ده  ومتدا این روزه  از  پس  تپه  هفت  کارگران  مبارزات   صاب  که 
آن انعکاس   پیگیرانه  ایران  سراسر  در  گذشته  سال  چند  در  ها 

خبر از ابعاد فشاری می دهد که در شرایط فقر و گرانی و   ،یافت

ن کارخانه وارد بیکاری کم سابقه بر شانه های کارگران رنجدیده ای 
معضال  می شود  که  این  دلیل  به  "درد   آن  تو  مشترک" همه  ها 

همبستگی  تا  بار دیگر می رود  ها   کارگران ایران است، اعتصاب آن
 کارگران آگاه و مبارز را در سراسر کشور کسب نماید.  

کارگران  با  همبستگی  اعالم  ضمن  ایران  خلق  فدایی  چریکهای 
تپه   هفت  دیگر   ،اعتصابی  تاکید    بار  واقعیت  این  که  می  بر  کنند 

م  پرداخت شده ستمزدهای  د ع  وقبه  های  پذیرفته  بیمه  تامین   ،

بر و  بدیهی  مطالبات  سایر  و  کارگران    کارگری    همچون   ،حق 
اسد نظیر  دزدانی  واقعی  دستگاه    محاکمه  در  حامیانش  و  بیگی 

پرور جمهوری    ،دولتی دزد  و  رژیم سرکوبگر  به سرنگونی  وابسته 
بستتنها    کهامری    .ست  اسالمی ا در  بنر  طبقه  قالبی  ه  رهبری 

 . پذیر می باشدامکان  گرکار

 زنده باد رزم کارگران ستمدیده و دالور هفت تپه! 
 هر چه پر خروشتر باد مبارزات بر حق کارگران علیه  

 اسالمی! رژیم کارگر ستیز جمهوری  
جمهوری اسالمی، دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران 

 نابود باید گردد! 

 رانچریکهای فدایی خلق ای
 2020جون  25ا برابر ب   1399تیر  5

 

 

 ... جزنی رفیق هایدیدگاه مغایرت به اشاراتی
 17 ۀصفح از 
 

حانه سل مبارزه م   انیه انقالب در جر بلک  دیآ   ی ت نمدس 
ا  یطوالن  خص   یتوده  انفجارکه  ق  یلت    ام یهمچون 

 رسد.   ی م   یروزیرا ندارد به پ ی شهر

  
طوالن  یریجلوگ   یبرا ا  ی از  مورد   نی شدن  دهها  به  مطلب 

رف   گرید نظرات  تئور   یجزن  قیدر  با  مسلحانه   یکه  مبارزه 
 نکه ی ا  دی مپردازم. به ا  یدارد نم  رتیخلق مغا  یفدائ  یکهایچر

ف ددر  خاتم  ن یا  یگریرصت  در  گردد.  فراهم  صرفا امکان  ه 
 نه کنم که اگر    دی دانم تاک  یبحث الزم م  ن ی ا  یجهت جمعبند

آمده توجه   قیدو رف  یبلکه به آنچه در نوشته ها  غاتیبه تبل

رف  مین یب  ی م  میکن با   ینی ع  طی شرا  یجزن   قی که  را  انقالب 
 ی ر دهد و تئو ی آن مانور م یو روگرفته  یکی  یانقالب تیوضع

 ی رو برو م  یهامات واهانه و طرفداران آنرا با اتلحمبارزه مس
رف رف  یجزن  قیکند.  زاده    قی نظرات  مبارزه   دراحمد  کتاب 

دهد   یرا وارونه جلوه م   کیهم تاکت  یمسلحانه هم استراتژ 

بد سالخ  قتیحق  له یوس  نی و  صورت  به  را  در   یآن  شده 
قرخوانند  اریاخت مگانش  هم  یار  به  در هم    لیدل   ن ی دهد. 

رف اسم    ینجز  ق یعمل  به  را  خودش  رف تصورات   ق ینظرات 
نف تئور  یاحمدزاده  نه  است  حرکت   یاساس  ی کرده  رکن 

 ی در آن سالها که تئور  رانیخلق ا  یفدائ  ی ها  کی چر  سازمان
 مبارزه مسلحانه بود. 

 ی زیتبر   مراد

 1399 ریت
 

 معرفي يک ويدئو کلیپ جديد 
 ۀ چریک فدایی خلق، مادر انقالبی، در بار

 رفیق روح انگیز دهقانی  
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بسیاریبر چنگال   ای  از  خود  جان  نجات  برای  که  پناهجویانی  از 

دست امید  به  و  گریخته  اسالمی  زندگی  جمهوری  یک  به  یابی 
ایران  از مرز  حداقل انسانی کشور را ترک کرده اند صرف گذشتن 

 به معنی پایان درد و رنجهای آنها نبوده است.  
  

پناهجپنا دوران  که  در  ی خوی هندگانی  را  آنکاود  در  شهر     هترکیرا 

نام سپری   اند  پاشا  محله  کرده    شان برای  ismat pasa عصمت 
استآ نامی   محل  . شنا  ژنرال  این  که  اینونو  عصمت  از  را  نامش  ه 

و خارجه  امور  وزیر  و  ترکیه  وزیر   ارتش  نخست  دومین  همچنین 
ترکیه   زمانه  .گیرد   می بوده  جمهوری  عصمت    محله  گذشته ای  در 

اما امروز یکی از    است.  دهنکارا بوآهای خوب    ی از محلهیک  ،اپاش

و   ایی  حاشیه  های  جنایت  از  پر  محلی  محله  و  باشد.  جرم  می 
شب  حتی  طوریکه  ب در  هم  واهمه  مردان  محله  این  به  رفتن  در 

بار تیراندازیدارند. چرا که اکثر     و درگیری   شب هایش بدون چند 
 . به صبح نمیرسد روربین افراد ش

 
زاده کرد آهم میهنان نجیب و  به همراه یکی از  ی  ن پناهجویراود  در

بودم کرده  اجاره  محله  این  در  محله  .منزلی  از پناهجوی  این  انی 

. ما هم به  همه جای خاورمیانه و افریقا را در خود جای داده است
اکثر  که  همین  خاطر  به  محله  این  شرایط  از  اطالع  عدم  دلیل 

انتخاب    را برای اجاره خانهاین محل    ند ردااهجویان در آنجا اقامت  پن
نکارا بودم پناهجویان هفته ایی دو آدورانی که من در    کرده بودیم. 

امضاء و اعالم حضور خود به مرکز امنیت که فاصله چندان  بار برای  

  .ندعصمت پاشا نداشت میرفت محله  دوری هم با 
 

از   محلبعد  این  در  اقامت  شرایمدتی  از  که  شناختی  با  به  ط  ه 
آوردی  هم  م ضمن  دست  با  از  مشورت  رفتن  به  تصمیم  ام  منزلی 

که  ای   ن انسان شریف در موقعیت مالیآاما چون  یم.گرفتمحله را 
خانه ایی اجاره که برای زندگی مناسب بود  بتواند در محله دیگری  

ر  کنیم را نداشت برای همکاری و همراهی با او تصمیم به ماندن د

زمانیکه   تا  را  تحم  ایم براینجا  گرفتم قابل  بود  زیاد تصمیم  .ل  که  ی 
 . ماه از این محله نقل مکان کردم  هم دوام نیاورد و بعد از چهار

 
ن را در کشور ثروتمند ایران دیده  آقر و جلوه های گوناگون  چهره ف 

حکومت    ؛بودم که  ای  بیرحمانه  شرائط  قربانیان  شاهد  نزدیک  از 

تحت   و زنانزحمتکشان  و    انبرای کارگر  هوری اسالمیمجنایتکار ج
در    ی کههمین وضعیت تازه ای  خاطربه  ؛  بودمته است  ساخ ستم

محله آنکارا    این  دآ در  شهر  قرار  تازگی ن  هیچ  برایم  اشتم 
بود البته     .نداشت پناهجویی  جامعه  با  فقط  من  ارتباطات  چون 

بچ بیشتر  را  شان  نداری  و  معیشت  رنج  و  درد  میدیدم اینجا    شم 

حله و تعدادی از  ی بودم که ساکنان مین دردهایرتروآشاهد رنج    و
ها خو گرفته بودند و برای گذران این دوران تن  نهاآپناهجویان دیگر به  

واره و دربدر،  آنه تنها پناهجویان    .بودتن فروشی  نان  آ راه پیش پای  
یک    که ساکنان محله را هم امکان گریزی از این منجالب نبود، اخر

می  و تار    ای این روزگار تیرهبه کجایش  ت هیدپناهجو با همه محدو
د؟  بیاب  برای خودسرپناه سالمی    چگونه می تواندرد و  بپناه ب  تواند

روز  زنان    هر  سقوط  شاهد  میگذشت  که 
بی پناه بیشتری در دام پلیدی های جامعه 

داری ترکیه   سرمایه  فاشیست  و  فاسد 
   .بودم

   

برگشت در  از    روزی  یکی  با  امنیت  از 
اهجویاهپن که  محله انی  در  و  کرمانشاه    ل 

یک سالی بود  .  ما ساکن بود همراه شدم
خاطرات    و  که در این محله ساکن شده بود

بس داشت تلخ  رژیم    ؛یار  از  پردرد  دلی 
محرومیت  اعمال  هایی که در خاورمیانه با  

وارگی آو سرکوب های غیر انسانی باعث  

اینچنین   روزی  سیه  می  شهروندانشان  و 
گجریر  د  شوند. صحبت  دیگر   فتان 

دفتر سازمان    تر منتظر پاسخنمیتوانم بیش
آنرا پناهجویان  همه  که  می   UN ملل 

رائط دیگر برایم قابل  این ش  .بمانمنامیدند،  

تصمیم   یک  اما  نیست  تحمل 
یک  دارم با  ایران  به  برگشتن  از  قبل  " حاجی"    میخواهم 

گف  . کنم حساب تصفیه خود  پناهبا  کردن  کار  چون  قیاجوتم  دغن  ن 
ش و  است  کرده  سیاه  کار  را    " حاجی"این  اید  مزدش  دست 

دارد تصمیمی  چنین  که  پناهجویا  .نپرداخته  از  که  بودم  ن  شنیده 
کار میکشند و چون میدانند که این بی پناهان نمیتوانند به جایی 

هدید  نها را تآند بلکه  ز نه تنها دستمزدشان را نمیپردا  ؛شکایت ببرند

میکنند م  هم  چند  پ ورو  بآیش  د  را  مده  تهدیداتشان  که  هم  ود 
 که  مخروبه هاییو از  عملی کرده و پناهجویان را کتک کاری کرده  

پناهج خانه  بودندنامشان  انداخته  بیرون  بود  بودم    . ویی  کنجکاو 
این   جوان    "اجی"حبدانم  این  کینه  و  ریشه  ازکیست  گرفته کجا 

 است. 

 
ما    محله  نزدیکی  قردر  خانه  روسپی  داشیک  جریان در  ت  ار 

یا من از وجود این  که آپرسید  از من    ت پناهجوی کرمانشاهیصحب
شده که از انجا   یاآپرسید    .بود  مثبتجواب من    ؟اطالع دارم   محل

پرسید افرادی را که   .رد شده باشید ، باز هم جواب من مثبت بود

دور  آ ورهان  هایشان  و  قیافه  و  ای  دیده  هستند  خوب   پالس  را 
صی را  شخ   مشخصات  . مثبت بودجواب من    هم  از ب   ؟ بخاطر داری

من   برای  که  بار  آ داد  چند  بود    شخص ان  شنا 
دلی  بودم دیده نزدیک از را همین  همبه  این  ل  گفتم  پاسخش    در 

گویی می  که  اش  آ  کسی  همه  و  است  سمجی  وردم  و   دور 
اگر   اما  چرا؟ گفت میدانم حریف شما نیست.  .پناهجویان میگردد

اهی بعد خود خو  .واب بدهالمش را جی س اسواهی او را بشنمیخ

من از کجاست. از این جوان هم وطن خواستم    ۀفهمید درد و کین
از تصمیمش منصرف   توجه به خطراتی که تهدیدش  و  شود  که  با 

به منزل همین زمان    در  .نداشته باشد  "حاجی"کاری بکار  می کند  
 .  رسیده و از هم جدا شدیم

 

د " مورحاجیبا "ج شدم  منزل خار  از  انروز بعد که برای خرید نچند  
این بار مثل همیشه با اخم و  محل مواجه شدم.درب نانوایی   بحث

نکر برخورد  رویی  شغل    . دمترش  بدانم  میخواستم  چون 
کمین  ! شریف در  که  حاجی  تبسم خاص    حاجی چیست.  با  بود 

از حال و روز من پرسیدآخودش بطرف من   تدا سوال کرد . ابمد و 
کج که داکی  ایاهل  پاسخ  ایران دمه  سپس  هستم.    اهل 

هستیپ پرسید  آیا  ؟ناهجو  میکنی   و  زندگی  داری آیا  ؟تنها  ؟  مرد 

 .  ندارم هم مردو  تنها هستم جواب دادم
 

پرسیدآیا شود؟  از درامدتان ؟میکنی کار بعد  می  تامین  اجاره  کجا 
چون  ادم از جیب.؟ پاسخ دمیاوریخانه و پول غذا و لباس از کجا  

بخت  ناهدفم ش  فرد  اداین  این مکالمه  به  که ود  او هم  دادم.  امه 

ادامه   در  جیب یک    ()پول  پارای گفتجواب های من را می شنید 
من کارم کمک کردن به زنان تنهاست و برایشان    .مام میشود روز ت

کنم کمک  به شما  تا  بیا  میکنم  پیدا  پرسیدمکار  کار .  نوع    ی؟ چه 
د جواب  ط :ادحاجی  را  زن  جنس  اور خداوند  که  ی  در  فریده  بتواند 

 ن برای امرار معاش استفاده کند و این در شریعت ما آز روز تنگ ا 

   13 ادامه در صفحۀ

 زار داس و تبر ارتجاع کور این اببا که زیبای میهن ام   دخترکان  به تقدیم  
 ! رسیدند به قتل   رشقاوت امپریالیسمپ  بی رحم و 

 خاطره ایی از دوران پناهجویی در ترکیه 
  

 زن ستیز جمهوری اسالمی،قربانی قتلهای ناموسی در رژیم دودختر جوان  
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اح  به  اعتراض  جنبش  در  دستگیرشدگان  اعدام  و   98بان  آکام 

آمده   جان  به  کارگران  دالورانه  مبارزات  از  حمایت  در  همچنین 

یکشنبه   روز  ظهر  از  بعد  تپه،  یک  2020جوالی    19هفت   ،

میدان    مبارزاتیآکسیون   اسکویر"در  برگزار شد.  لندن    "ترافلگار 
استق  حرکتاین   ایرانیانبا  وجودم  بال  برغم  و  شد  روبرو   بارز 

کرونا، ده ها نفر از ایرانیان   پیدمیاناشی از  شرایط محدود کنندۀ  
بزرگی مبارز در آن شرکت کردند.   بنرهای  این حرکت،  در جریان 

جمهوری   وحشیانه  جنایات  برخی  از  افشاگرانه  تصاویر  حاوی 

مخالفین و   زنان و توده های تحت ستم و  ،اسالمی علیه کارگران
که در طول حکمرانی    ندبوددر محل نصب شده  لین سیاسی  عاف

   شکنجه  ،توسط این رژیم ، سرکوبگر جمهوری اسالمی  رژیم

یا   شکنجه  و  زیر  انددر  رسیده  قتل  بودند  اعدام یا    و  به    . شده 
بزهمچنی  شعارهای  اسالمی"  رگن  جمهوری  بر  ،  "مرگ 

اسالمی   دسته  ،  "جمهوری  و  جناح  هر  گردد"،  ،  با  باید  نابود 

نه  ""پیروز باد مبارزات ضد امپریالیستی دمکراتیک مردم منطقه"،  
جمهوری به  نه  امپریالیسم،  .  به  و  زباناسالمی"  به  های   .. 

ندگان  شرکت کن   .  ندایش در آمده بودبه نم  فارسی و انگلیسی
این  محکومح  در  در  شعارهایی  نیز  جمهوری  رکت  اقدام  یت 

آبان ماه    خیزش  دام بازداشت شدگاناعصدور حکم  اسالمی در  

باید    98 و شکنجه  "اعدام  و  اسالمی"  جمهوری  بر  "مرگ  نظیر 
سردادند.   شود"  شعارهمتوقف  از  همچنین  حمایت  در  ایی 

ایراکارگران   آک  ن و مبارزات آنتحت ستم  سر سیون  ها در محل 
باید گردد" ها "کار  که از جمله آن  دندش  داده  "و    گر زندانی آزاد 

 سیاسی آزاد باید گردد" بود.  زندانی 
عکس  و  بنرها  از  دقت  با  و شعارها    عابرین  با  ها  و  کرده  دیدن 

اهداف   از  کنندگاعالم حمایت  و  برگزار  بنرها  از  آکسیون،  این  ان 

اوضاع ا  و در رابطه بآرم سازمان عکس می انداختند  همچنین از  
مطرحئایران س  آن   واالتی  به  رفقا  که  کردند  می    می  جواب  ها 

 دند.  دا
ایران نیز از زمره نیروهای فراخوان  فعالین چریکهای فدایی خلق 

از ساعت آکسیون  این  بودند.  حرکت  این  ظه  2  دهنده  از  ر بعد 

 قیت به پایان رسید.  بعد از ظهر با موف 4آغاز و در ساعت  
 

حمتکشان، نوکر غارتگران،  ز  اسالمی دشمن  جمهوری 
 ابود باید گردد! ن

 کارگر زندانی آزاد باید گردد! زندانی سیاسی،  
 

 انگلستان -لندن فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در 

 2020جوالی  19
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