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در چهل و  ه زادی و سوسیالیزم کآتگان راه خجاودان باد خاطره تمامی جانبا 

به دست دژخیمان رژیم وابسته به امپریالیسم  ون پاکشان خیک سال گذشته  

 ! د به زمین ریخته ش جمهوری اسالمی

 فراموش می کنیم! با انقالب علیه استثمارگران،  شیم و نهنه می بخ 

 بساط دار و شکنجه را!  می شکنیمدر هم 

 

 

 

 

 1399  شهریور                                                 جم پن ست و  بی سال                  ن اایر  قیی خلداای فکه چری انگار  

  رمقاله رمقاله سس

 نایت وحشیانه! درسهایی از یک ج
تایید قانونبندی ...   اعدام نوید افکاری، مثال عینی دیگری در 

م ارائه  ما  سلطه  تحت  جامعه  در  جاری  مبارزاتی  ی  های 

کبیر   قانونبندی؛  دهد بنیانگذاران  توسط  پیش  سالها  که  ای 

گسترده  مطالعات  از  پس  و  ایران  خلق  فدایی  چریکهای 
جم و  طوکشف  به  و   شد  بندی  تئ ع  قالب  در  فشرده   یور ر 

مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک در اختیار مبارزین  
و  تئوری  این  مطابق  گرفت.  قرار  روشنفکر  نیروهای  و 

که  همان حکوطور  اسالمی تجربه  جمهوری  و  شاه  های  مت 
نشان داده، روبنای سیاسی نظام سرمایه داری وابسته به 

 می سلطۀ امپریالیسم  نبر ایران، به دلیل  امپریالیسم حاکم  

حفظ  ت برای  که  باشد  العنان  مطلق  دیکتاتوری  یک  جز  واند 
و  منافذ سیاسی  تمام  کردن  به سد  مجبور  موجود  سیستم 

را بر نمی   بوده  مبارزه   میز  مسالمت آ و هیچ گونه مخالفتی 
و   گر  کار  بسیج طبقه  و  مبارزه  امر  مناسباتی  چنین  در  تابد. 

ب ها  انتوده  دادن  اجتماعی هموار رای سازمان  یک    ا به  قالب 
چنین  برداشتن  برای  و  بوده  مواجه  دیکتاتوری  عظیم  سد 

در    ،سدی سالح  با  انتقاد  به  انتقاد  سالح  تبدیل  جز  راهی 
 . . ...رار ندارد.قابل روشنفکران قم
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 !تطالعاهای وزارت ا   رسوایی سند سازی                              یبرز سنجریفر 
آباد خیابان پیروزی که به شهادت  وکه مربوط می ش  قسمت اول(  183)صفحه    23  در سند شماره.… پایگاه فرح  به درگیری در  د 

 د کتاب با درج زیر نویسی متذکر می شونیا "ناشر"  تنظیم کنندگان  ،  شد    منجرو فرار "چند نفر دیگر"رفیق فردوس آقا ابراهیمیان  
اما این ادعا  ومرث سنجری بودند".  حسین برادران چوخاچی و کیدوتن از آنان    د ها معلوم شد که"بع  "بر اساس اسناد ساواک"، که

همه بازماندگان سازمان چریکهای فدایی خلق می دانند که رفیق کیومرث بعد از ضربات تیر ماه    نیز دور از واقعیت است. چرا که
وجه به  و با تا   می شود. لذاقطع  با سازمان  باطش  رفقای مرکزیت ارتاز جمله    عداد زیادی از رفقا و تبه سازمان و شهادت    55سال  
به ابتی که با رفقای شاخه مشهد داشته به مشهد می رود و از طریق آن قرار ارتباطش دو باره با سازمان وصل می شود.  ثقرار  

از    55در دی ماه  ه و نمی توانسته  به شهادت می رسد در مشهد بوده  ک   55بهمن    9زمان تا    آناز    رفیق کیومرث سنجریاین ترتیب  
اعتماد اواک  س  مأمورانتاریخ نویسی    بهو نباید  نمی توان  که  نشان می دهد    این واقعیت نیز  پیروزی بگریزد.  پایگاه فرح آباد خیابان

 4در صفحۀ                                          …نمود د"سند" قلمدا را  چه آنها خود تنظیم کرده اندیا آن و  نمودرا باور  کرد و آن ها

 

 ديگر ت صفحادر 

افکاریا  ● نوید  قدرت    ،عدام 

 9.... ........... !ترس   رِنمایی از سَ

ت  لطنس نگاهی گذرا به وابستگی ●

 13. .........  الیستهاامپری پهلوی به

روایت  1360خراد    30  ● یک    و 

   17 ................ ..... (4) خاطره

ن  الیفعون های  سیآک  ارشگز ●

در مختلف   کشوهای در  سازمان

 24، و 23، 22، 16، 15صفحات 

  ، جزنیبیژن رفیق نظرات 

 ! راست در لباس چپ
اصالحات    .... با  که  بود  معتقد  توده  حزب 

و  تغییرات "مثبتی" روی داده    ،ارضی شاه
زیادی از بین    "شیوه تولید فئودالی تا حدود 

سرر به  گذار  و  شده، فته  آغاز  داری  مایه 
در  جدیدی  طبقاتی  تقسیمات  و  ها  تضاد 

است.   آمده"  بوجود  کنم  جامعه  تاکید  باید 
می   نتیجه  تحلیل  این  از  توده  حزب  که 

دیدی به وجود گرفت که :"اگر تضاد های ج
تا   مانده  خیلی  هنوز  پس  آمده، 

برسد." فرا  قطعی"  یعنی    لحظه"مبارزه 
انقال عینی  موقعیت شرایط  نه  )و  ب 

اتفاقاً رفیق جزنی انقالبی( موجود نیست.  
یک   و  نبود  ای  توده  که  این  علیرغم  نیز 

بود   انقالبی  تحلیل  انسان  همین  قبول  با 
توده   بودحزب  اصالح  مدعی  ارضی  که  ات 

روستاها   در  تضادها  یافتن  تخفیف  باعث 
رفیق    شده است نظرات  زاویه  از همین  و 

 19فحه ص    ..رد می نمود. احمدزاده را

زخمی که با مرهم پایداری   داغ

 ! یاران، تسکین می گرفت 
شاهد تحقیر، ترس   ۶۰من در سال    ...

و   یکسو  از  دشمن  پراکنی  وحشت  و 
برای  مبارزین  جانفرسای  کوشش 
و   مقاومت  مشعل  داشتن  نگاه  روشن 

اوین پا گاه  شکنجه  شرایط  در  یداری، 
نگاه  .  بودم و  تبسم  با  که  مبارزینی 

ند، دژخیم را چشم ب   باال زدن  دزدکی با
چالهایش به سخره می    یاهدر قلب س

راگرفت پایداری  و  مقاومت  و  هدیه     ند 
چه عظمتی، چه استقامت .  می کردند

کرد؟  فراموش  میشود  مگر  دلیری،  و 
و یا مانند مگر میشود عینیت ها را ندید  

از   طلبان "  پشیمانان"برخی  عافیت  و 
تا کوشید  دوره،  آن  آنها   انگشت شمار 

ک پنهان  گران    ردرا  شکنجه  چهره  یا  و 
سان دوستی ز که قبای اصالح و ان دیرو

 . .."  .به تن کرده اند را آرایش کرد
 10 هفحص                                  

 



4  صفحه         452 شماره                                       ي  يدام فیاپ
 

  

اخ  ننگین  اسال  ریجنایت  در  جمهوری  می 
اعدام وحشیانه نوید افکاری، جوان کارگر و  

اتهام   به  مردمی،  و  قهرمان  گیر  کشتی 

مزدوران از  یکی  قتل  رژیم،    واهی  امنیتی 
بزرگ تمام موج  نفرت  و  خشم  از  ی 

در  ا عمومی  افکار  و  آزادیخواه  نسانهای 
این را  سراسر جهان   آورد.  دنبال  جنایت    به 

که   دیگروحشیانه  تبهک  یکبار  و  چهره  ار 

به   را  حاکم  دیکتاتوری  خلقی  ضد  ماهیت 
صورت   آن  برغم  گذارد  نمایش  به  عینه 

ایران و  گرفت که هزاران هزار تن از مردم در  
کشور،   از  مجازی خارج  کانالهای  طریق  ،  از 

اعتراض خویش نسبت به صدور حکم اعدام  
کرده   بیان  را  افکاری  نوید  خواستار  برای  و 

وحشیان حکم  این  پایه    هلغو  کمترین  که 

عی هم نداشت، گشتند. اما  حقوقی و واق
حج به  توجه  بدون  حاکم،  کم  دیکتاتوری  م 

و خارج   سابقۀ مخالفت افکار عمومی داخل
ا  جنایت  این  شده  با  ریزی  برنامه  قبل  ز 

بیدادگاه های خود، نوید افکاری را به چوبۀ  

ا توهم نمایش  دار سپرد. این جنایت گرچه ب
قدرقدرتی و  دژخیمان    قدرت  توسط  نظام، 

اجرا گذارده شد اما در همان حال حاکم به  
جمهور سردمداران  هراس  ی  عمق 

بی ایران  از توده های مبارز و انقالاسالمی  
ب روشنی  به  گذاردرا  نمایش  ترس    .ه  این 

از خشم توده    چنان بود که آنها در وحشت

نوید آزادانۀ  دفن  اجازۀ  حتی  را    ها  افکاری 
  . ه ندادندو مردم دلسوخت  به خانوادۀ داغدار

جسد شکنجه شدۀ این کارگر   به این دلیل
شد. قهرمان   سپرده  خاک  به    شبانه 

جمه کار  اندر  دست  وری  جنایتکاران 

تاسالمی   بیشرمی  واقبا  این  که  مام  عیت 
با  را  نوید   سیاسی  مخالفت  خاطر  به 

  ه درا انکار کر  نمودند دیکتاتوری حاکم اعدام  
ر سیستم به  ابو حکم اعدام را ناشی از اج

"قصاص"   قربانی  اجرای  خانوادۀ  سوی  از 

 مزدور خویش جا زدند.   
 

نوید، جوانی آگاه و یک کارگر سخت کوش  
گ کش  زحمت  و  و  کار  حال   چ  همان  در 

پیکار  آخرین  در  که  بود  کشتی  قهرمان 
بیدادگاه   در  خویش  کوتاه  زندگی  نابرابر 

شج با  اسالمی  به  جمهوری  تمام   اعت 
ب  با  رفت؛  دلیرانه  ایصحنه  و  شیوا  نی 

سیستم  دستگاه   و  قرون    انگیزاسیونقضا 

ج را  وسطایی  ما  سرزمین  بر  حاکم  الدان 
باصطال  ءافشا تمام  بودن  پوچ  و و  دالیل  ح 

علنی   پرونده مدارک  آنها   سازی  نشدۀ 
ناظر  هر  برای  را  برادرانش  و  خویش  علیه 

کرد.  ثابت  حقیقت  جویای  و  طرف  بی 

وحشیان اعدام  بدنبال  این    هسرانجام  نوید، 
در قالب یک  که خودش با شجاعت    حقیقت

کرده جمله   عنوان  پرونده  مزدور  قاضی  به 
شدبود   جمهوری    :که  آشکار  جالدان 

حقیقتاسال دنبال  به  نه  به    می،  بلکه 
"گرد می  دنبال  دارشان"  طناب  برای  نی 

 گردند. 

 
افشاگرانه خود  با سخنان    نوید افکاری

  ی مرگ خویش لکه ننگ بزرگ دیگربا و 
بر  حک    را  اسالمی  جمهوری  پیشانی 

در  نمود موجود  انبوه شواهد  که  . چرا 

او  پرونده نوید ثابت می کرد   نه به  که 
نشده   مرتکب  هیچگاه  که  قتلی  دلیل 

ب  در  بود،  شرکت  خاطر  به  لکه 
رژ علیه  گرسنگان  و  تظاهرات  دار  یم 

است که از  شکنجه جمهوری اسالمی  
بیداد  وسطایی طرف  قرون  های    گاه 

ب   حکومت،  فساد  ه  متهم  و  "محاربه 

فی االرض" و "تشکیل یک گروه معاند  
نظام" و    ضد  محکوم    شده  اعدام  به 

است بیاگر  .  گشته  اتهامات  این  خود 
که   است  فآن  ورای  قتل  در  او  رمان 

و   اسناد  نه  قضاییه،  قوه  توسط 

پسند محکمه  ارادۀ  بلکه    شواهد 
دیکتاتور   رژیم  یک  و  سیاسی  وابسته 

اس نهفته  تا  ک   ت جنایتکار  با شکنجه  ه 
فرمان   کردن  صادر  سپس  و  مرگ  حد 

قتل این کارگر  جوان، پیامی به جامعه  

ن مضمون که مبارزه و  می فرستد با ای
استث علیه  قیام  و  مارگران  مقاومت 

فرجامی   به  حاکم  غارتگر  و  خونخوار 
نخواهد  جز   ختم  شکنجه  و  دار  چوبۀ 

شرا   شد. در  پیام  رژیم  این  توسط  یطی 
سرمایه حاکم   مدافع  رذل  و  وابسته  داران 

در  ب که  شود،  می  فرستاده  جامعه  ه 
تضادهای   تشدید  شاهد  جامعه  سراسر 

و   کارگران  طبقاتی  فزاینده  آرایی  صف 
س علیه  ایران  و  محروم  حاکم   داران  رمایه 

باشیم فجایعی   سرمایه    می  سلطه  که 

های  عرصه  تمام  در  امپریالیستی  های 
یقاً  قدوده ها بر جای گذارده است.  زندگی ت

های مادی قیام    زمینه  که  این تضادهاست
های اجتناب ناپذیر علیه استثمار وحشیانه  

رمایه داران در محیط های  کارگران توسط س
و   بیکاری  علیه  گرسنگی کار،  و  گرانی 

بخور و    قمحرومان، علیه عدم دریافت حقو

 را به ، علیه زن ستیزی و خفقان و ...  نمیر
است؛  وجود تضو    آورده  های  داهمین 

شعله های خشم کارگران   وجود است که م
آمده   جان  به  های  توده  جا  را  و  همه  در 

ست  نظام  کلیت  حاکمگرمعلیه  بر   انه 

تب  سوزان  های  زبانه  به  و  دیل  افروخته 
است داری  .  نموده  سرمایه  حاکمیت 

وابسته و سلطه امپریالیسم بر تمام شئون  
اج و  سیاسی  جامعه  اقتصادی،  تماعی 

ع تضاد  که  و یمماست  کارگران  بین  را  قی 
دربزحمت های  توده  تمام  و  ایران  کشان  ند 

موجب گشته است. درست به دلیل چنین  

شکنجه  در مواجهه با آن،  ی است که  تضاد
ن قهر آمیز  عدام و در هم شکستو زندان و ا

مخالفتی گونه  ترین   هر  اصلی  واکنش    به 
ترل طغیان طبقه حاکم برای به زعم خود کن

استثمارشد شورش  شده  ن  اگو  تبدیل 

با روند  است. تاریخ    تکاملی  اما در مواجهه 
ها توده  اراده  با  قیاس  در  تاریخ   ،و  در طول 

بارها   و  واکنش  بارها  این  بودن  در  عقیم 
ج هجریان  توده  و  نبش  ستم  تحت  ای 

ای   کاغذی  ببرهای  ناگزیر  سقوط  تجربه 

به  حتی   اسالمی  جمهوری  از  تر  وحشی 
 ثبات رسیده است.  ا

 
ودر   به    دار    گیر  مربوط  اعدام  رویدادهای 

زحمتکش،   کارگر  این  افکاری،  نوید 
اسال جمهوری  گرچه سردمداران  می 

جنایت به  ارتکاب  با  تا  توصیف  کوشیدند  ی 

آنهناپذیر در  ،  گریبانگیر  م  بحران  شرایط 
قدرقدرتی  به اصطالح  با نمایش  ،  رژیمشان

پ  حکومت به  های  توده  مقابل    اخاسته،در 
ر خود  میخ  بکوبند    اباصطالح  زمین  و به 

فضای خفقان بار حاکم بر جامعه را خفقان  

اما   کنند،  ببارتر  سابقۀ  همبستگی  ی 
ایران   چه در داخل و چه در  مردم آگاه 

خانواد با  هخارج  صدای  نوید،  لهله  ه 
که   مادرانی  جویانۀ  انتقام  در  های 

در مقابل  همبستگی با مادر داغدار او  
ن کردند  خانه  تجمع    د فرزنیاد  و  وید 

دیوار  قه داشتند،  پاس  را  خود  رمان 

نقاط    نویسی  های گسترده ای که در 
نابودی   و  مرگ  فریاد  آنها  در  مختلف 

همه   سرداده شد،  اسالمی  جمهوری 
همه   بنشانه  و  که  هایی  نوید  ودند 

در    خفت   شکست حاکم  قصابان  بار 

گوش   به  را  شان  نقشه  پیشبرد 
رساند.  امروز  اسالمی    جمهوری  همگان 

ناا چنان  استییمدر  شرایط  و  قرار  دی  صال 
که   است  به  با  گرفته  جنایتارتکاب  ،  این 

که   کرد  کثیف  خودش  کاری  دستان  با 

نیروهای   سازشکارترین  حتی  خویش 

 نایت وحشیانه! درسهایی از یک ج
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ب را  مخالف  جواب  سیاسی  "آتش  شعار  ا 
این   در  سرخ"  ترورهای  باد  "زنده  و  آتش" 

پوسیدۀ  برهه   موجودیت  مقابل  رژیم  در 
 به صف نمود!  حاکم

 

اعدا کارگ  م تجربه  از جنبه  این  ر جوان  جدا 
تراژیک انجام شده،    های  جنایت  دردناک  و 

آزادیخواهانه   جنبش  برای  بزرگی  درسهای 
؛  دکارگران و توده های تحت ستم ایران دار

که برغم جراحات وحشتناکی که جنبشی  
سرکوب  و  ظلم  حکومت  یکسال  و  چهل 

ایران   بر  حاکم  داران  و سرمایه 

آنا حامی  طریق    ن امپریالیستهای  از 
همچنان  بر آن وارد کرده  جمهوری اسالمی  

کشیدن   پایین  به  برای  مقاوم  و  مصمم 
و   خلقی   ضد  دستگاه  و  دم  این  تمامی 

آن می کوشد    مجازات گردانندگان و عامالن

جمهوری   بر  "مرگ  های  فریاد  پژواک  و 
"وای   و  دیکتاتور"   بر  "مرگ  اسالمی"، 

مسلح که  سه    بروزی  جریان  در   " شویم 
دهه    قیام یک  در  ای  توده  که  اخیر،  بزرگ 

را  تمامی    زمین  و  رژیم  این  پای  زیر  در 
به آن  اثبات گر  درآورده است  لرزه  حامیان   ،

بار    ا یکاین قیام ه.  این واقعیت می باشد

که دیگر   گذاشتند  جای  به  را  تجربه    این 
از  رهایی  مبارزه مسلحانه  به  توسل  بدون 

ا  آزادی  شر جمهوری  به  و رسیدن  سالمی 
 ر نمی باشد. سیم

 

نوید   اعدام  مهم  درسهای  از  یکی 
گرچه  از  عبارت  افکاری   که  است  این 

و  باید   ای  کارگیری  با  در هر عرصه  به 
جمله   از  ممکن  شکل  براه  هر  با 

کمپینهای مجازی و آگاه کننده  انداختن  

رژیم  اعدام  احکام  که    علیه  )همانطور 
ا  نوید  اعدام  با  رابطه  فکاری  در 

مبارزه  شمن  د   هعلی(    شاهدش بودیم
با    ، ردک مبارزه  به طور کلی، اشکال  و 

دار و شکنجۀ جمهوری اسالمی   رژیم 
شناسند   نمی  که    -محدودیتی  چرا 

جمهوری   ستمگری  های  عرصه 

اما واقعیت      -نیز بی شمارنداسالمی  
"طوفان   صرف  با  که  دهد  می  نشان 

آمیز   مسالمت  اشکال  و  تیوتری" 
نمی جنایت    مبارزه  جلوی  توان 

کژرپیشگی   گرفت  را  بقای  یمی  ه 

اعمال   مستلزم  حاکمیتش 
می   عریان  قهر  و  زور  سیستماتیک 

مخالفت   ابراز  منافذ  کمترین  و  باشد 
سیاسی در جامعه را بسته و آن را با  

انقالبی   ضد  قهر  و   شکنجه  و  زندان 
اشتباه   این  نتیجه  در  دهد.  می  پاسخ 

بارز  جبران ناپذیری ست که نیروهای م 

کنن فکر  رژیم  ایران    د مخالف  در  که 
دیکتاتوری  ت و  امپریالیسم  سلطه  حت 

با  زاییدۀ آن، محو خشونت طبقۀ حاکم  
از  صرف   و  مجازی  نیروی  کانال  تجمع 

پذیر   امکان  آمیز  است.   های مسالمت 

ع  افکاری،  نوید  دردناک  قیم  اعدام 
سیاسی  آرام  کار  های  شیوه    بودن 

و  طلبان  اصالح  گذاری    وسرمایه 
ابزا این  روی  یکبار  ا  هر سازشکاران  را 

 گر با برجستگی ثابت کرد.  دی

 

واقعیت  و    این  بسیج  امر  تحقق  که 
مطالبات   برآوردن  و  ها  توده  سازماندهی 

انقال ضد  خشونت  بردن  بین  از  و  بی  آنان 
شیوه   طریق  از  افکاری  نوید  اعدام  نظیر 

نیست پذیر  امکان  آمیز  مسالمت  را    های 

نظر اظهار  در  توان  در  می  گسترده  های 
و در عبارات    ی و فضای مجازی مو افکار عم

کنایه آمیز به نیروهای سازشکار نظیر "بین  
پا   به  توفان  ما  بود،  بسیار  فرق  آنها،  و  ما 

ی کردند،  می کردیم، مجازی! آنها اعدام م
حقیقی!" و  یا در دیوارنویسی هایی مانند 

انتقام   منتظر  کردید،  اعدام  را  افکاری  "نوید 

 ن باشید!" مشاهده کرد.  جوانا
 

ا  در  رژیم  افکاری  جنایت  نوید  عدام 
  خدمتگزارانهمچنین یکبار دیگر دست  

و شکنجه   دار  نظام  گردانندگان  فکری 

که   کرد  رو  نیز  را  اسالمی  جمهوری 
در رژیم  ظاهرا  مخالف  و    هیات 

آن سازمانیافتۀ  در  خشونت  ولی   ،
نفع  به  بقای  عمل    حکومت،   استمرار 

می کنند. همان  موضع گیری و حرکت  
قهر  که    بار  هر  که   هایی اعتراضات 

آمیز توده های به جان آمده جامعه را  

با   و  برداشته  قلم  گیرد،  می  فرا 
عوامفریبی نسبت به عواقب "انتقام"  

د  خشونت"  "چرخه  )البته  و   جامعه  ر 
هر جا که توده ها ناگزیر به قهر دست  

از  می زنند( اظهار نگرانی می کنن د و 

"ناف و  مزایای  مدنی"   رمانی 
به    "تاالح "اص اما  گویند؛  می  سخن 

المثل معروف کک شان   قول آن ضرب 
بینند   می  که  زمانی  گزد  نمی  هم 

دیکتاتوری    انگیزاسیونچگونه دستگاه  

بدون احساس    حاکم  به طور روزمره و
د  گونه  ای  غ دغهیچ  و  در  ه  زور  اِعمال 

به   را  سرزمین  این  جوانان  خشونت، 
فقر  خ به  اعتراض  و  اطر  گرانی  و 

و کمترین  را کبی  گرسنگی  فقدان  و  ی 
یا   و  نیست  ها، دستگیر، سربه  آزادی 

به   سپس  و  کرده  له  شکنجه  زیر  در 

اعدام   های  جوخه  و  دار  های  چوبه 
سپارد. نظر    می  از  که  مروجان ن  ایچرا 

طبیعت  رفتار ناشی از  این    دروغ و گمراهی
م آنان  در مقابل به زعو حق حاکمان است.  

ابله  مق  از  خالفین است که بایداین وظیفه م 

به مثل در مقابل قهر ضد انقالبی و دست  
زدن به خشونت، خویشتن داری کنند و گر 

القاب با  طلب" نه  "توتالیتر"    "خشونت  و 
افکاری این  نوید    در قتلمزین خواهند شد.  

که   نیز  از  گروه  یکی    ایص خصاتفاقا 
پ و  نهان  های  وابستگی  نهان  مشترکشان 

  ع فامن  ارگر حاکم برای حفظ به نظام استثم

برغم   و  کشیده  کام  در  زبان  است،  شان 
به   نسبت  مردم  سابقۀ  کم  نفرت  انفجار 

افکاری   نوید  آن  اعدام  نظیر  جنایاتی  از و 
اِع زور محکوم کردن منشاء ضد خلقی  مال 

در جامعه، علیه   زنان،  و خشونت  کارگران، 

کار، کودکان  گرسنگان،  خیل  بی    جوانان، 
قبر  و  مالباختگا  خانمانان  ن،  خوابان، 

هر  ملی  یتهای  لقا علیه  کال  و  مذهبی  و 
طلبانه،   حق  و  خواهانه  آزادی  ندای  گونه 

نوید   وحشیانه  اعدام  کنند.  می  خودداری 

ریختنه تمساح  اشک  تاکتیک  ای  افکاری، 

همپالگی   و  حکومتی  منفور  طلبان  اصالح 
جنبش   علیه  شان  حکومتی  غیر  های 

 کرد.  ءافشا گربار دی  ه ها را نیزاعتراضی تود
 

که اعدام نوید افکاری، مثال عینی  آن  هرباالخ

مبارزاتی   های  قانونبندی  تایید  در  دیگری 
می  ارائه  ما  تحت سلطه  جامعه  در  جاری 

ش توسط  قانونبندی ای که سالها پی؛  دهد
چریکهای فدایی خلق ایران بنیانگذاران کبیر  

جم و  کشف  گسترده  مطالعات  از  پس  ع  و 
  یور ر فشرده در قالب تئبندی شد و  به طو

مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک  

قرار   نیروهای روشنفکر  و  اختیار مبارزین  در 
که   همانطور  و  تئوری  این  مطابق  گرفت. 

جم و  شاه  های  حکومت  هوری  تجربه 
وبنای سیاسی  اسالمی نشان داده، ر

به   وابسته  داری  سرمایه  نظام 

حاکم   دلیل  امپریالیسم  به  ایران،  بر 
واند جز یک  ت   میسلطۀ امپریالیسم  ن

که   باشد  العنان  مطلق  دیکتاتوری 
به   مجبور  موجود  سیستم  حفظ  برای 

و   سیاسی  منافذ  تمام  کردن  سد 
آمیز   هیچ    مبارزه   مسالمت  و  بوده 

مخا تابد. گونه  نمی  بر  را  در    لفتی 

بسیج   و  مبارزه  امر  مناسباتی  چنین 
ب ها  توده  و  گر  کار  رای سازمان  طبقه 

ان همواردادن  اجتماعی  یک    ا ب ه  قالب 
و   بوده  مواجه  دیکتاتوری  عظیم  سد 

راهی جز    ،برای برداشتن چنین سدی 

سالح   با  انتقاد  به  انتقاد  سالح  تبدیل 
امر   ندارد.  قرار  روشنفکران  مقابل  در 

دمکراتیکی نظام  تحقق  و  که    انقالب 
و   آزادی  و  مسکن  و  کار  و  "نان 

سرمایه   و  امپریالیسم  از  استقالل" 

تنها از    ،در آن تضمین شده باشدداری  
مبارز می  طریق  ای  توده  مسلحانه  ه 

به جبر    گذرد.  که  است  خاطر  همین 
در   ما  سلطه  تحت  جامعه  در  شرایط 

و   انقالبی  و  آگاه  جوانان  تمام  مقابل  
که  نی کمونیست  و  مبارز  روهای 

دیکتاتوری،  خوا شکستن  هم  در  هان 

محو   و بی حقوقی،  برافتادن استثمار 
های   داری  زشتی  سرمایه  جامعه 

گرسنگی  وچهم و  بیکاری  زن  ن  و 
کو و  کارتن خوابی  و  کار  ستیزی  دکان 

جز   راهی  هیچ  باشند  می   .... و 

اتحاد   تسلیح،  "تشکل،  به  مبادرت 
نگذ  باقی  پیروزی"  اشته است.  مبارزه 

قادر به برانداختن  تنها یک توده مسلح  
دستگاه ظلم و زور جمهوری اسالمی  

آزادی  بوده   شایسته  تودو    ۀ ست. 
را که  دشمنان  برانداختن    ه مسلحی 

در   را  خویش  آزادی  و  یافته  را  خود 

جریان سازماندهی یک جنگ توده ای  
ماشین   و  حاکم  طبقۀ  علیه  طوالنی 

ا آورد.  خواهد  بدست  آن  ین  سرکوب 
رژیم    اصل در شرایط حاکمیت جهنمی 

جمهوری   امپریالیسم  به  وابسته 

اسالمی هر روز با فاکت های جدیدی  
رسان  خود می  اثبات  به  جمهوری    .درا 

افکاری   نوید  اعدام  با  دیگر  اسالمی  بار 
راپیمودن   و سرنوشتی  راه  به    ،چنین  هم 

به   هم  و  ها  توده  اعتراضی  جنبش 

 .  است دهکرموجودیت پوسیدۀ خود تحمیل  
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وزارت اطالعات جمهوری اسالمی در ادامه  
تخطئه   جهت  اش  مذبوحانه  تالشهای 

بالطبع   و  خلق  فدایی  چریکهای 

دو   کمونیستهای انتشار  به  مبادرت  ایران 
"فص در  کتاب  تاریخی"  جلد  مطالعات  لنامه 

است، "صاحب   نموده  که  ای  فصلنامه 
و   مطالعات  "موسسه  آن  امتیاز" 

سیاسی"   باشد.  پژوهشهای  می 

و پژوهشهای سیاسی   موسسه مطالعات 
ای   موسسه  بهار  است  همان  در  که  

ای"چریکهای    984کتاب    1387 صفحه 
از نخست  تا بهمن   ن یفدایی خلق  کنش ها 

منتشر  1357 نادری  محمود  نام  به  را   "
 نمود. 

 

ین دو جلد کتاب که در دو  تنظیم کنندگان ا 
تاریخی مطالعات  فصلنامه  )سال    شماره 

شماره  1396بهار    –  56شماره  -مپانزده و 
( منتشر شده است در  1396تابستان    57

نوشته اند    دو قسمترابطه با محتوی این  

است    درون گروهی  دا"یک دسته اسن  :که
که فدایی ها خود آنها را تولید کرده اند" و  

گزارش   و  ها  بازجویی  شامل  دوم  "دسته 
باشد.   می  ساواک"  اداری  همچنین  های 

رابط  آنها به  در  با  اصطالح اسنادی که در ه 
این مجموعه  ارائه شده تاکید کرده اند که  

این از  جزئیاتی"  و  ها  "بخش  تر"،  پیش   "  

تا "در  چریکی لاسناد  کتاب  فدایی  ف  های 
است.   گرفته"  قرار  استفاده  مورد  خلق 

مطالعات  قسمت    11)صفحه   فصلنامه  اول 
 ویژه چریکهای فدایی خلق(. -تاریخی 

 

تأمل   اندکی  محتوابا  همین  ی  روی 
که   دهد  می  نشان  شده  اعالم 

این   به  زمان"  امام  گمنام  "سربازان 
الح  دلیل به صرافت انتشار این به اصط

می دانند که کتاب  ده اند که  اتاسناد اف 

نخستین   از  خلق  فدائی  چریکهای   "
بهمن   انقالب  تا  ها  )1357کنش  که  " 

را آن  است  (  بنامیم  کتاب دشمن  بهتر 
تالش همه  برای    علیرغم  که  هائی 

فدائی  ا چریکهای  از  وارونه  چهره  رائه 
برده کار  به  پنجاه  در دهه  آنهم    -خلق 

در تاکتیک  به  توسل  آمیختن راست    با 

با هم  و به    -دروغ  گمراه  قادر  و  فریب 

این   است.  نشده  مبارز  جوانان  کردن 
البته   واقعیت  امر  این  به  زیادی  حد  تا 

در   دشمن"  "کتاب  که  گردد  برمی 

زما  نیروهای  همان  و  افراد  از سوی  ن 
با   و  شد  داده  پاسخ  سیاسی  مختلف 

بس  روشهای  ادله  و  اهداف  یار 
آن   همچنیمنتشرکنندگان  سند  ن  و 

ها و  ی سازی  نویسندگان    نویسنده 

های   بازجویی  به  استنادشان  و  کتاب 
شکنجه   اعتباری  زیر  هیچ  از  که 

مورد  ار برخورد  وسیعاً  افشاء    نیست 
   .گری قرار گرفت

 
شرایط  ن،بنابرای منتشرکنندگان  در  که  ی 

کتاب مزبور به عدم موفقیت خود در پیشبرد  

از انتشار آن کتاب پی برده اند،    شان اهداف
جبران   بامبرای  دست  "ابتکار  فات  یک  ه 

این "سربازان گمنام امام  تاریخی" زده اند.  
آنها زمان"   به  خود  آنچه  انتشار  با  اکنون 

اند   کوشید  اند،  نهاده  نام  تاب ک  بهاسناد 

فدایی   چریکهای  باره  در  اطالعات  وزارت 
خلق، آنهم حدود هشت سال پس از چاپ  

اب  باید  را  این  ببخشند.  اعتبار  داع  آن، 
د نوی  رجدیدی  که  تاریخ  خواند  مختص  سی 

دروغ   الپوشانی  برای  که  است  شیادانی 
رسوائی تمسک می    ه هایشان به هر شیو

این بیانگر ماهیت تاریخ  در واقع،     جویند.

اول    زیسا که  است  جماعت  این 
از  کتابش  بعد  و  کنند  می  منتشر  را  ان 

پا   و  دست  فکر  به  سال  چند  گذشت 
افتند.   می  آن  برای  "اسناد"  کردن 

این  یدی نیست که  د رت مشاهدۀ نفس 

نگاری" "تاریخ  برخورد در  برای  شیوۀ   ،
طرفی بی  ناظر  ناکام    هر  نمایانگر 

ردانندگان این پروژه در پیشبرد  ماندن گ
شان  وامفریبانه  ع  اهداف می  اولیه 

   باشد.

 
صفحه   شده  اول    قسمت  101در  نوشته 

است    است سال  هشت  به  :"نزدیک  که 
کتا  اول  جلد  انتشار  از  چریکهای    بکه 

فدایی خلق به وسیله موسسه مطالعات و 
های سیاسی می گذرد. اما هنوز  پژوهش  

آن سازمان افراد  از  انکار مطالب  برخی  بر   ،

نیز این اعتراف  زند".  وراین کتاب اصرار می  

که اشاعه دهندگان    نشان دهنده آن است
کتاب دشمن افتاده    دروغ های  این  فکر  به 

با   که  جور اند  و  به  تعدا  کردن   جمع  دی 

گرمی  بازار  خود  کار  برای  سند  اصطالح 
است  بهتر  یا  فهمند  نمی  آنها  اما  کنند. 

اند   زده  نفهمی  به  را  خودشان  که  بگوئیم 
تنه  حنایشان  که نیروا  نه  های    برای 

نیز   عادی  مردم  برای  بلکه  مبارز  سیاسی 

سال  چهل  از  بیش  در  ندارد.  رنگی  دیگر 
ما   مردم  و  آنگذشته  دروغ   از  یرریاکاقدر 

"سربازان  و  اسالمی  جمهوری  سردمداران 
زمان" شان  امام  و   ،گمنام  خیابانها  در  هم 

  هم در جبهۀ ادبی و تاریخ نگاری زندانها و  
اند   شنیده  و  سر   کهدیده  وجه  هیچ  به 

ندارند.    سوزنی باور  آنها  تبلیغات  به 

زیادی   بخش  که  کشوری  در  براستی 
از مسئولین دولتی و وکالی مجلسش  

ی خود را دکتر و مهندس  جعل   کمدار   با
جا می زنند و هر روز در رسانه ها رو  

قیمتی   چه  مدرکی  هر  که  شود  می 

رژیم   های  اطالعاتی  حد  دارد!  چه  تا 
نباید   را  کنند ادمردم  فرض  که    ان 

که   دارند  های    آنهاانتظار  نیرو  و 
آنها   های  فریب سند سازی  سیاسی 

بخورند! بخورند   را  را  فریب کسانی    یعنی 
ب هاتوس  اکه  شکنجه  ترین  شنیع  به    ، ل 

کار  به  اعتراف  به  مجبور  را  خود  قربانبان 

و بعد هم آنها را مجبور می    نکرده می کنند
در   را  ها  دروغ  همین  که  های  شوسازند 

کنندتا   تکرار  تلویزیونی  اصطالح  مبتذل  به 
آنها  "خودکشی"  از  زمان  امام  سربازان 

 جلوگیری کنند! 

 
با این دو باید گفت ت ک  سمتق  در رابطه  اب 

به بازجویی  اول    قسمتکه بخش بزرگی از  
مسعود بطحایی اختصاص یافته  که در دی 

در ارتباط با گروه فلسطین    1348ماه سال  

در زندان    1351و در سال  د  دستگیر شده بو
و   پرداخت  ساواک  با  همکاری  این  به 

تا  داشت  ادامه  سال  چند  همکاری  
بعد از    هدنامبر  سرانجام از زندان آزاد شد.  

بهمن   اسناد    57قیام  رو شدن  وحشت  از 
ساواک   با  اش  ستاد همکاری  به  را  خود 

ایران  سازمان خلق  فدایی  در   چریکهای 

نمود  "میکده "خیابان   بنابراین  .  معرفی 

   یبرز سنجریفر

 ت!طالعاهای وزارت ا  رسوایی سند سازی 
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ربط مشخصی    همکاری های وی با ساواک
تاریخ   در  با  خلق  فدایی  چریکهای  سازمان 

که موضوع بحث    زمان سلطنت پهلوی ندارد 
باشاعاد می  کتاب  بخش    .دئی 

مربوط    قسمت دیگر گزارشاتی  به  اول 

مدعی   اطالعات  وزارت  که  شود  می 
"تولید"   ها  فدایی  خود  توسط  است 

اد درون  سن"ا به عنوان    شده و آنها را  
. این بخش  مطرح کرده است   گروهی"

ارش است که تقریبا همه  گز  26حاوی  
باش  می  امضاء  و  تاریخ  فاقد  د.  نآنها 

را    یکس بنابراین   گزارشات  این  که 

نمی   وجه  هیچ  به  کند  می  مطالعه 
گزارشات   این  که  شود  متوجه  تواند 

کسانی   چه  وسیله  به  و  زمانی  چه 
  ، لید""تو  ین ا  ، با این حال  .ندنوشته شده ا

سنگ بنای تاریخ نگاری جعلی نویسندگان  

دهد.   می  تشکیل  را  کتابها  این  گرچه  این 
" "اسناد  اصطالح  نو  به  تاریخ  ان  سیگریبان 

پاسخ   از  خالص را  بدیهی  سوال  یک  به 
کند اصطالح  آیا    که  نمی  به    " گزارش"این 

زمانی   همان  در  گروهی"  های"درون 
 وده  دانوشته شده که رویداد مورد نظر رخ  

م دیگر  یا  که  موقعی  در  و  بعد  حتی دتها 

به  امکان   رفقایی که در گزارش دسترسی 
برده شده   نام  آنها  نداشتهاز  است.    وجود 

می    که  چرا نشان  گزارشات  برخی  متن 
اتفاق  وقوع  از  بعد  ماه  چند  که    ،دهند 

دو مورد هم   یکی  در  و  اند   ازنوشته شده 

گزارشات روشن است که نویسنده خود در  
رویداد  حنص داشتهه  در  همچنین    . حضور 

اشتباهات  آنچنان  گزارشات  این  از  برخی 
دار وجود  می  نفاحشی  نظر  به  بعید  که  د 

)دست    یتح  نویسنده که  رسد   اصل 

چریکهای آن    نخوردۀ(   سازمان  اعضای  ها 
ایران   خلق    نوع   این کثرت  باشند.  فدایی 

حدیاشتباهات   گاه    به  که  "ارائه  است 
ای  امروزی  ت درج جهزارشات  ن گدهندگان" 

زیر  در کتاب مورد بحث  آنها به عنوان "سند"
اضافه   گزارشات  این  به  که  هایی  نویس 

که اند  نوشته  هائی  متن  و  غیر    کرده 

به بیش از پیش  واقعی بودن کل گزارش را  
   نمایش گذاشته اند.

 
حاوی    مورد بحث  گزارشات  از سوی دیگر، 

رهبران   یا  و  شهید  رفقای  به  انتقاداتی 

باش زماسا می  که  نن  چیزی  تنها  به  که  د 
از  د انتقاد کمونیستی است.  نشباهت ندار 

که  رسد  نمی  نظر  به  نیز  لحاظ  این 
آنها   اعضای  و    پچافراد  نویسنده  از 

باشند.   خلق  فدائی  چریکهای  اگر سازمان 
یا   و  عمل  مورد  در  باید  همواره  یک  انتقاد 

این    نظر از  خیلی  در  شود  طرح  مشخص 

مواجه می    "انتقاداتی "  با  گزارشات خواننده
نویسنده   گمان  و  حدس  بنیان  بر  که  شود 

در  نمونه  برای  دارد.  قرار  از موضوع    گزارش 
باره  که    (169)صفحه    18سندشماره   در 

سیمین  چگونگی   رفیق  خوردن  ضربه 

باشد  می  "پروانه"  مستعار  نام  با    ؛ توکلی 
در درگیری با    1355تیرماه    15در  رفیقی که  

کمیته   های  خیابان مشتگشت  در  رک 
رسید،   به شهادت  گزارش  نادری  نویسنده 

مدعی شده که چون پلیس به رفقای دختر  

ضربه   امکان  کمتر مشکوک می شود پس 

است.  درخو کم  خیابان  در  رفیق  این  ن  با 

نویسنده گزارش بدون    حدس و گمان،
افتاده اتفاق  آنچه  از  رفیق    اطالع  به 

رفیق   "اگر  که  کرده  انتقاد  سیمین 
ب پروان امکان ه  به    ، ه  باشد  کرده  رجوع 

وارد است". انتقاد  از  شاهکار    او  دیگری 

انتقاد درآوری  من  شیوه  سند    ،این  به 
گردد.رب(  155)صفحه  13شماره   این    می 

حمید   رفیق  درگیری  گزارش  باره  در  سند 
باشد.   می  تهران  تیموری  خیابان  در  آریان 

در    رفیق  آریان  در    55تیر    9حمید 

گشتهای   با  مشترک  کمیدرگیری  ته 
شهادت   به  تیموری    . رسیددرخیابان  

نویسند  استنادگزارش  ۀ  اما    در   مورد 
اطالعات وزارت  چاپ  مدعی    کتاب 

به   پلیس  که  رفیق  ا پشده  های 
دستگیر  تیران زنده  وی  و  کرده  دازی 

می  شده   را  پایگاهش  شکنجه  زیر  و 

"که   کند:  می  اضافه  سپس  گوید. 
شود می  بعدی  حوادث  منجر    باعث  و 

شه مهدوی  ید  به  گلرخ  رفیق  شدن 
رفیق  اگر توجه کنیم که    شده" است.

ماه   تیر  در دوم  پس    ،55گلرخ مهدوی 

  از پیاده شدن از ماشین رفیق نسترن
کمیته   نیروهای  با  درگیری  در  آقا  آل 

خیام  در  زاکانی  شترک  عبید  جان  بان 
از  باخته   قبل  هفته  یک  درست  یعنی 

آریان  درگیری حمید  به    رفیق  آنوقت 
ب توانی  ودن جعلی  می  گزارش  م  این 

   پی ببریم.

 
رفیق   درگیری  شرح  که  داشت  توجه  باید 

گلرخ مهدوی با نیروهای امنیتی رژیم شاه  
روزنامه های سوم تیر  در    55  هادر دوم تیر م

رفیق   نام  ذکر  با  رفیق  ماه  آقا،  آل  نسترن 

گلرخ مهدوی و رفیق حمید رضا هزار خانی 
بود شده  کشته  درگیری  جریان  در  ند  که 

و   بود  شده  یک    تقریبادرج  نداشت  امکان 
درگیری   خبر  درج  از  بعد  گلرخ رفیق  هفته 

رفیقی در  روزنامه ها  صفحه اول  مهدوی در  

بنویسد  مید آریان   در باره رفیق ح   گزارشی
اطالعاتی   شکنجه  زیر  در  آریان  حمید  که 

داده که منجر به شهید شدن گلرخ مهدوی  
 گشته است.  

گزارش   می ر  بو زمجعلی  نویسنده  ادامه 
پایگاه    دهد: این  قراردادهای  از  "چون 

اطالعی نداریم لذا نمی دانیم که آیا رفیق 
ق  را  پایگاه  قراردادش  آرین  از  نه فگبل  یا    ته 

ساعت بعد از دستگیری نباید  پایگاه   24)تا 

آنچه  از  اطالع  بدون  سپس  گفت("  را 
نویسد:"   می  و  پرداخته  انتقاد  به  گذشته 

ق آرین  رفیق  لغو  راراگر  را  سازمانیش  داد 
کرده باشد به او انتقاد وارد است، ولی اگر  

را   پایگاه  سازمانیش  قرارداد  موعد  از  بعد 
رفقا  گف و  باشد  تخلیهاپته  را  نکرده    یگاه 

باشند به رفقای مسئول انتقاد وارد است".  

شرایطی   در  انتقادات  و  حرفها  این  همه 
شو می  زنده  ن طرح  آریان  رفیق  اصال  که  د 

که محل پایگاهش را در  بود  نشده  یر  دستگ 
ومهمتر آنکه در آن زیر شکنجه گفته باشد!  

از پایگاه های سازمان   در تور  زمان تعدادی 

قر بودند    راساواک  دلیل  گرفته  همین  به  و 
ضربه   از  پس  ضربات    ،تیر  8هم  شاهد  ما 

   متعدد دیگری به سازمان می باشیم.
 

گزارش   نوین  سبک  این  از  دیگری  نمونه 
شماره    یسی نو سند  در  را  انتقاد  و 

ک154)صفحه 12 رفیق  (  درگیری  باره  در  ه 

می   مالحظه  باشد  می  دوان  امیری  بهزاد 
نی گزارش  این  در  نویسنده    زکنیم.  باز 

و   شده  متوسل  گمان  و  حدس  به  گزارش 
اینکه رفیق بهزاد امیری    در نظر گرفتن بدون  

درگیر در  ماموران  دوان  با  ماه    9در  ی  تیر 

آذ سه  در    55سال   شهادت  راه  به  ری 
رسیده است مدعی می شود که "تا آنجا 

که ما اطالع داریم رفیق با پای تیر خورده از 
گذر می  آبادی  فیروز  درگیر   دنهر  باره  دو  و 

بر  سپس  رسد".  می  شهادت  به  و  شده 

انتقاد می   رفیق  به  گمان  و  اساس حدس 
د وی"بیشتر  که  امام  کند  و  فالح  منطقه  ر 

 ده است".  کر زاده حسن حرکت می
 

نویسندگان گزارش مزبور به این  نویسنده یا  
نویسند: می  و  نکرده  اکتفا  اینجا    هم  "در 

ما دچار  است  جرفیق  شده  به   وراجویی 

مساله  همین  که  داده  زیادی  بهای    خود 
این   در  گردید"!  شدنش  شهید  باعث 

دیگر، گ گزارشات  از  خیلی  همچون    زارش 
  به  بر مبنای حدس و گمان گزارشگر مجعول

دشمن جنگیده و    رفیقی که تا پای جان با

انتقاد می   باخته است  "دچار    کندجان  که 
ماجراجویی " شده است! البته نویسندگان  

روشن هم نمی کنند که بر مبنای    گزارش
ان به وی  کدام حرکت رفیق چنین  را  تقادی 

 نسبت داده اند! 
 

رشات که کتاب مزبور این به اصطالح گزا  در

به عنو آنها  یاد "ان  از  گروهی"  درون  اسناد 
  ، کوشش شده با اغراضکرده است، تماماً  

انقالبیون   به  انتقاد  عنوان  تحت  ایراداتی 
آن که  کنند  وارد  خواننده  هچریک  ذهن  در  ا 

اند   بوده  واقعیت  در  آنچه  جز  انسانهائی 

رفقائی که هدفی جز جلوه نمایند. در مورد  
و   و ستم  ظلم  قید  از  خویش  خلق  رهائی 

علیه ساواک  ند   استثمار مبارزه  در  و  اشته 
اطالعات   وزارت  همین  همپالگی  یعنی 

 ی از جان شیرین خود نیز گذشتند.  حت

"این   "اسناد  تاریخ    به اصطالح  گریبان 
سوال   یک  به  پاسخ  از  را  نویسان 

کند نمی  خالص  به  آیا    که  بدیهی  این 
های"درون    "گزارش"اصطالح  

شته شده  انی نوگروهی" در همان زم
دتها  یا م  و رویداد مورد نظر رخ داده    که

امکان حتی  بعد و در موقعی که دیگر  
در گزارش از رفقایی که  دسترسی به  

شده   برده  نام  نداشتهآنها   وجود 
گزارشات  است.   برخی  متن  که  چرا 

از  بعد  ماه  چند  که  دهند  می  نشان 
اتفاق در    ،وقوع  و  اند  شده  نوشته 

مورد هم   دو  روشن  گزارشا   ازیکی  ت 
صحنه    است در  خود  نویسنده  که 

داشتهرویداد   در همچنین    .حضور 
آنچنان   گزارشات  این  از  برخی 

فاحشی وجود دارد که بعید  اشتباهات  
رسد   می  نظر  حتی   نویسندهکه  به 

نخوردۀ(   )دست  اعضای آن    اصل  ها 
ایران  خلق  فدایی  چریکهای  سازمان 

 باشند.
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به    نویسی  گزارش  بک  سالبته 
اهریمنی  نویسندگان   اطالعات  وزارت 

ختم   باال  موارد  به  اسالمی،  جمهوری 
مورد دیگری که باز هم به  نمی شود.   

خود   نویسان  نوبه  گزارش  دست 

کند، اطالوزارت   می  رو  را  سند    عات 
(می باشد که  181)صفحه    22شماره  

کیومرث   رفیق  درگیری  با  رابطه  در 
سنجری در مشهد می باشد که منجر  

رفیق شد. با اینکه این  این  ادت  ه به ش
در   سال    9درگیری  اتفاق    55بهمن 

  55دی ماه    9تاریخ    ،افتاده اما گزارش

درگیری   از  قبل  ماه  یک  یعنی  دارد!  را 
کرفی سنجری!  ق  شک  یومرث  )بی 

تنظیم   به  اطالعات  وزارت  سردمداران 
کننده این گزارشات به دلیل بی دقتی  

د  نهای صورت گرفته گوشمالی خواه

مزبور    .د!!(اد گزارش  که  در  شده  قید 
:"رفیق علی می خواهد به یک امکان تلفن  

رفق از  بزند.  و  نرود  کاریر  گویند  می  او  به  ا 
د مانور ارتش  مشهمغازه تلفن بزند چون در  

بوده است .  رادیو می گفت که مردم را در  
ا می گردند. رفیق قبول نمی کند".  خیابانه

ی شود  مسپس در زیر نویس توضیح داده  

اینکه رفیق قبول نکرد و به کاریر   که "علت 
گردد. می  بر  رفیق  های  خصلت  به   رفت 

به   و  اینجا دچار ماجراجویی شده  در  رفیق 
از بیشتر  خودش  داده  نظ  نظر  بها  رفقا  ر 

بوده   رفیق  از خودخواهی  ناشی  که  است 

به    است". سپس  این  به  گزارش  نویسنده 
با   و  نکرده  اکتفا  هم  انتقاد  شاره  ااصطالح 

سال در سازمان با ایمان   4به اینکه: "رفیق 
سازم کل  به  است"  کرده  کار  عالقه  ان  و 

انتقاد می کند که "در اینجا به سازمان هم 

ا  وارد  از  ست  انتقاد  را  رفیق  نتوانست  که 
 موزش دهد"!  آنظر تشکیالتی 

 
درآوری   من  روشهای  بخواهیم  اینکه  بدون 

به انتقاد  باره  در  گزارش  و    نویسندگان  فرد 
اساس   از  که  و  سازمان  برخورد  سبک  با 

سازمان   در  رایج  انتقادهای  چگونگی 

در مغایرت قرار ی فدائی خلق ایران  چریکها
با جزییات  دارد   قرار  بررمورد  را  ،  دهیمسی 

در الزم است تنها به این امر توجه کنیم که  
که:  شده  تاکید  گزارش  اصطالح  به  این 

تلفن    ن"رفیق علی می خواهد به یک امکا

از  و  نرود  کاریر  گویند   او می  به  رفقا  بزند. 
ن در مشهد مانور ارتش  مغازه تلفن بزند چو

علی رفیق  اما  است"  )کیومرث    بوده 
دچارسنجری(   بودهخو  چون  به    دخواهی 

 حرف رفقا گوش نکرده و به کاریر می رود و
حال برای رو کردن یش می آید.  پاین حادثه  

نویسان حعلی،   گزارش  ت  اس  بخودست 

بودند!  کسانی  چه  "رفقا"  این  که  ببینیم 
برای بازماندگان اتفاقاً در این مورد مشخص  

که   است  روشن  فدایی  چریکهای  سازمان 
در چه پایگاهی و   نازمن  آ رفیق کیومرث در  

بوده است ب  .با چه کسانی هم خانه  ا  لذا 

بهتر  در این مورد  رجوع به منبع قابل اعتماد  
چنین  ماهیت  به  توان  ی  پگزارشی    می 

رفیق  برد.   که  است  این  واقعیت 
زمانکیومرث   خود  در  پایگاه  از  که  ی 

درگیری با پلیس برایش    خارج شده و  

( است  شده  شهید  و  آمده    9پیش 

فاطی   (،1355ن  بهم رفیق  با    همراه 
نبوی( شاهی   )شیدا  پنجه  مادر  و    و 

فرزندان کوچکش   از  پایگاهی  یکی  در 

کرد.   می  زندگی  مشهد  در 
زنده    ه خوشبختان هنوز  فاطی  رفیق 

مطلبی   در  و  باشد  در  می  که 
گرامیداشت خاطره مادر پنجه شاهی  

نوشته  به نام "چشمهای روشن مادر"  

در  است   ،  رکا   اتحاد نشریۀ  )مندرج 
یعنی قبل از    (1379، بهمن  82شمارۀ  

درون   اسناد   " نویسندگان  که  این 
ببرند،   قلم  به  دست  این  گروهی"  به 

کرده اشاره  هم  جهت    است.  درگیری 
اطالع خواننده قسمتی از این نوشته را در  

آورم:" می  علی    اینجا  رفیق  با  همراه 

خانه سنجری(  از  )کیومرث  یکی  در  ای 
در    یم. دهات حومۀ مشهد گرفت هنوز کامالً 

نیفتاده بودیم که یک شب علی به  آنجا جا  
خانه )و آنطور که آنموقع در زبان ما مرسوم  

صب برنگشت.  پایگاه(  علی  حبود،  وقتی   ،

می از  بیرون  »مادر«  با  که  بودم  دیده  رفت 
میرابطه حرف  مشترک  و  خاص  زند.  ای 

با جای خاصی تماس بگیرد و   قرار شده بود
بود دانسته  کمن  میم  را  هم  دو،  این  -ه 

علی  شناسن واقعی  هویت  از  »مادر«  و  د 
است هنگام    .باخبر  از  ساعتها  شد.  شب 

او   و  گذشت  علی  بازگشت  شدۀ  تعیین 

مین اوج  دم  هر  من  نگرانی  گرفت.  یامد. 
می ضربۀفکر  اگر  خورده  گسترده  کردم  ای 

هم   دیگر  »پایگاه«های  به  ضربه  و  باشیم 
ط ما قطع  تباسرایت کرده باشد چی؟ اگر ار

دو آدم تازه مخفی شده    بشود چی؟ من با

باید   ـ یک زن جاافتاده و یک پسربچه ـ چه 
  .بکنم

 
خانه گرفته  مقابل  ما  که  یعنی  بای  ودیم، 

خا تا  جاده  فراخی  فاصلۀ  نسبتاً  بیابان  نه، 

جنبنده هر  و  سایه  هر  که  میبود  را  -ای 
گاراژ هم سوراخ  در  روی  ببینیم.  توانستیم 

از آنجا بیر ه ما معموالً د ک کوچکی بو  را   ون 
می  را  نگاه  خانه  اطراف  و  -میکردیم 

پائیدیم. ساعاتی از شب رفته به »مادر« و  
بخ گفتم شما  میوناصر  حتماً  -ابید، علی 

ئین  ها پاآید. ولی خودم بارها و بارها از پله
رفتم. پشت در گاراژ ایستادم و تمام بیابان  

سنگینی   برف  کردم.  نگاه  را  -میسفید 
سفید یکدست  جا  همه  بود.    بارید. 

به   سفید  زمینۀ  این  بر  حرکتی  کوچکترین 

می اگر  چشم  و  از  خورد  حتی  کسی، 
دور هم می  خیلی  دیده می م آ فاصلۀ  -د 

آرزو   چقدر  -کردم رفیق علی بیمیشد. 
را   ورودش  ساعت  و  باشد  کرده  انضباطی 

می  باشد.  کرده  شاید  فراموش  گفتم 
جامیده،  ان  ای داشته و جلسه بطولجلسه

خارج دیداری  و    شاید  داشته  شهر  از 

شاید   برگردد،  شهر  به  بموقع  نتوانسته 
رفیق دیگری دچار مسئله شده و او باید به  

ر و  فآن  شاید...،  شاید...،  برسد،  یق 
که   شایدهایی  دیگر.  بسیار  شایدهای 

دانستم کمتر ممکن است صورت  خودم می

نمی  شهری  چریک  زندگی  در  -بگیرد. 
از   خارج چاربایست  ساعت  و  نظم  چوب 

نظمی می شد.   فاجعههر بی  ای  توانست 
را می اینها  و من  باشد.  داشته  دنبال  -به 

می آرزو  ولی  ی دانستم،  حتی  ککردم  یا  ی 
علی   اما  باشد  گرفته  صورت  اینها  همۀ 

می خود  با  برگردد  برگردد.  علی  اگر  گفتم 

نضباطی از او انتقاد نخواهم  ا بخاطر این بی
 ". رددکرد، فقط برگ

 
نبوی(فاطیرفیق  گزارش   نشان    )شیدا 

این   رفقا  آن  بین  اساساً  که  دهد  می 

موضوع که علی یعنی همان رفیق کیومرث  
ار است تلفن بکند مطرح  رسنجری از کجا ق

کاریر  به  که  گفته شود  هم  او  به  تا  نبوده 
قرار بوده   یکی از کسانی که  . به واقعدنرو

مین  د هبه رفیق کیومرث بگوید به کاریر نرو

نه  در حالی که  .ید باشد رفیق فاطی می با
در نوشته او " چشمهای روشن مادر"  فقط  

نشده مطرح  موضوعی  در    چنین  بلکه 
جهت نویسنده این سطور    هتماسی هم ک

در   های مطرح شده  از صحبت  جویا شدن 
آن پایگاه قبل از خروج کیومرث، با او گرفتم 

قاطعیت  فاطی   دیالوگی   گفتبا  چنان  که 

اقب پایگال  از  علی  خروج  نگرفته  ه  ز  صورت 
هائیاساساً    و    بود حرف  آنها   چنان  بین 

فاطی همچنین گفت رفیق  .  شده بود نزده  
ب قرار  اگر  من  وکه  نوشته شود  گزارشی  د 

بایست می نوشتم که من هم چنان    می 

معنای    .امنوشته  نگزارشی   بنابراین، 
های   برچسب  و  ها  انگ  واقعی 

"خودخوا و  تنظیم    هی""ماجراجویی"  که 
ک کرده کنندگان  اطالعات سعی  وزارت  تاب 

را   رفیق کیومرث سنجری بچسبانند  به  اند 
مور در  آنهم  شناخت،  توان  می  بهتر   دنیز 

به عنوان    50رفیقی که از اردیبهشت سال  

در   مخفی  زندگی  خلق  فدائی  چریک  یک 
ر شرایط سال د  5پیش گرفته بود و بیش از  

واک و رژیم  سا  ن زمان باآمبارزه چریکی در  
جنس بود.لطنت  که    گیده  است  با واضح 

که   امر  این  شدن  وروشن  تیم  هم   رفیق 

کیومرث رفیق  پایگاه  ادعائی    ،هم  گزارش 
زماا"سرب امام  گمنام  نمی    ن"زان  تائید  را 

گزارشات    واقعی بودنمی توان به حد  ،  کند
کهدیگر   اساس    نیز  های بر  سازی    سند 

اطالعات   "درون وزارت  های    گزارش 

 .  واقف شد اند،وهی" نام گرفته گر

چریکهای سازمان  بازماندگان   همه 
دا  فدایی می  رفیق  خلق  که  نند 

  55کیومرث بعد از ضربات تیر ماه سال  
از   زیادی  تعداد  شهادت  و  سازمان  به 

از و  مرکزیت    رفقا  رفقای  جمله 
سازمان  ارتباطش   شود.  قطع  با  می 

تا  لذا با  قرار  و  به  با  ثوجه  که  ابتی 
رفقای شاخه مشهد داشته به مشهد  
ارتباطش   قرار  آن  طریق  از  و  رود  می 

بادو ب به  ل می شود.  سازمان وص  اره 
ترتیب   سنجریاین  کیومرث  از   رفیق 

تا    آن به شهادت    55بهمن    9زمان  که 
مش در  رسد  نمی می  و  بوده  هد 

ماه   دی  در  فرح    55توانسته  پایگاه  از 
این واقعیت   پیروزی بگریزد.  آباد خیابان

دهد    نیز می  توان  که  نشان  و نمی 
 اواک س  مأمورانتاریخ نویسی    بهنباید  
آناعتما و  کرد  باور    ها  د  یا و    نمودرا 

اندآن کرده  تنظیم  خود  آنها    را   چه 
 "سند" قلمداد نمود. 
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گزارش "درون گروهی"   کاذب بودنال که  ح
دادن  نشان  "خودخواه"  و  "ماجراجو"    برای 

آشکار  تنظیم شده،  ری  جرفیق کیومرث سن 
بد نیست  به گزارش دیگری هم که    ،گردید

از رفیق  این  فرار  به  آن  پایگاه   در  از  یکی 

سازمان تهران    های  شود    در  می  اشاره 
به اصطالح اسناد تا حد درستی    ؛م ینه کنگا

این کتاب آنها را تنظیم کنندگان  ساواک که  
از آسمان   نازل شده  آیه های  بی  همچون 

  ، بیشتر دنجلوه می دهست ر برو برگشت د
شماره   سند  در  شود.  )صفحه    23روشن 

اول(  183 مربوط می ش  قسمت  به  وکه  د 

درگیری در پایگاه فرح آباد خیابان پیروزی که  
ابراهیمیان  شه  به آقا  فردوس  رفیق  و  ادت 

دیگر"  نفر  "چند  تنظیم  ،  شد    منجرفرار 
کتاب با درج زیر نویسی  یا "ناشر"  کنندگان  

شون  می  اسناد  که  دمتذکر  اساس  "بر 

از    ساواک"، دوتن  که  شد  معلوم  ها  "بعد 
کیآنان   و  چوخاچی  برادران  ومرث حسین 

بودند".   از  سنجری  دور  نیز  ادعا  این  اما 
کهاستواقعیت   چرا  بازماندگان    .  همه 

دانند   می  خلق  فدایی  چریکهای  سازمان 
ماه   تیر  ضربات  از  بعد  کیومرث  رفیق  که 

عداد زیادی  تبه سازمان و شهادت    55سال  

ارتباطش    از رفقا و از جمله رفقای مرکزیت 
وجه به و با تا  می شود. لذاقطع  با سازمان  

مشهد  ثقرار   شاخه  رفقای  با  که  ابتی 
م به  آن    شهدداشته  طریق  از  و  رود  می 

بار ارتباطش دو  با سازمان وصل می قرار  ه 

  رفیق کیومرث سنجری به این ترتیب  شود.  
تا    آناز   شهادت ه  ک  55بهمن    9زمان  به 

توانسته   نمی  و  بوده  در مشهد  رسد  می 
ماه   دی  خیابان  55در  آباد  فرح  پایگاه   از 

بگریزد. نیز  پیروزی  واقعیت  می   این  نشان 

تاریخ نویسی    بهو نباید  ن  توا نمی  که  دهد  
را باور   اعتماد کرد و آن هااواک  س  مأموران

آنو    نمود اند یا  تنظیم کرده  آنها خود    را   چه 
 نمود.  د"سند" قلمدا

 
این   بقیه  به  توان  تک    26می  گزارش 

را   آنها  ایرادات  و  پرداخت  تک  به 

داد.   نشان  باال  های  نمونه  همچون 
ش ذکر  باال  در  که  هائی  نمونه  د  ولی 

آن    مثابهه  ب بیانگر  نمونه خروار  مشت 
این گزارشات نام  که    هستند که  فاقد 

و   کنندهینویسنده  تهیه  ارگان  می    ا 

دست  باشند، خود  ن  اندرکارا   توسط 
در   اگر  و  شده  تنظیم  اطالعات  وزرات 

رفقای   از  گزارشاتی  هم  واقعیت 
آنها   دست  به  خلق  فدائی  چریکهای 

ملغمه افتاده   و  برده  دست  ها  آن    در 
ا جز سند  را ارائه داده اند که به آنه  ای

هر نام دیگری می توان داد. گزارشات  

و    حاوی ارائه شده   نادرست  اطالعات 
بولهواس  هر    بهو    هستند  نهاانتقادات 

که  داده    ترتیبی  سفارش  یا  و  تولید 
اند   بر    انقالبیفرهنگ  با  شده  حاکم 

خلق فدایی  چریکهای  بیگانه    سازمان 

آن  به  ربطی  و  این    .ندر دان  بوده 
و تاریخ   رفقا  گاه با نام های اصلی  گزارشات

نادرست   طوری  های  عمد  تنظیم شده  به 
 باهند هدف آن بوده که  د  که نشان میاند  

آنها  خوا به    ندن  کس  طبیعی  هر  طور 

را   خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  اعضای 

و مشتی   نادان  تجربه"  بی  های  "جوان 

خودخواه و  نماید    ماجراجو    ه بو  و....تلقی 

نتیجه   که  باین  سازمان    اعضای   رسد  این 
حساب    چقدر همدیگر  بی  مورد  سخن  در 

  عمده ترین دلیل درست    این   گفته اند!می  
اطالعات را  درکاران وزارت  ناست که دست ا

درونی   اصطالح  به  گزارشات  این  تنظیم  به 
 واداشته است. 

 

با توجه به این واقعیت که یکی از تم های  
تاکید دوباره بر  ه  بردنامکتاب    قسمت  بارز دو

کتاب   در  اطالعات  وزارت  که  است  دروغی 
کن  نخستین  از  خلق  فدایی  ش  "چریکهای 

اشرف    د" علیه رفیق حمی  1357ها تا بهمن 

داد اشاعه  و  ادامه    ،طرح  در  ضروری است 
بپردازیم.   هم  امر  این  به  مطلب  این 

صفحه   در  کتاب    قسمت   101نویسندگان 
ردسال،  ک خ"قتل دو کود  اول می نویسند:

و   به  ناصر  اسبی،  شام  شایگان  ارژنگ 
از خانه  دست حمید اشرف به هنگام گریز 

دست   همین  از  نو  تهران  در  واقع  تیمی 

مور بود.    د مطالب  سازمان  اعضای  انکار 
آخرین تکذیبیه ها و انکار نامه ها، مقاله ای  

با عنوان "خزعبالتی   فریبرز سنجری  از  بود 
ل توکلیان با  جالخ به مقاله  از برزخ" در پاس

نوان "خاطراتی از برزخ" مندرج در شماره  ع

پویا".    36 اینجا،  اندبشه  تنظیم کنندگان  در 
را خود  پاسخ   وقتی  از  به  گناتوان  ویی 

هایاستد برزخ"    الل  از  "خزعبالتی  مقاله 
اند   کرده  سعی  اند،  چند  یافته  درج  با 

نو"   تهران  در  درگیری  "شرح  صفحه 

بر    ( و1355دیبهشت  ار  26)یکشنبه   تاکید 
امر که "شرح درگیری از زبان خود رفیق این  

می شود")صفحه   نقل  اشرف  -124حمید 
اتهام   خود  خام  خیال  به  اول(  قسمت 

د به رفیق حمید اشرف را ثابت  وسخیف خ
 . در حالیکه اتفاقا در مقاله شده جلوه دهند

برزخ" از  نویسندگان   "خزعبالتی  تناقضات 

اطالعات دو    وزارت  امریدانشان  رابطه ر  ین 
استبروشن شده  داده  توضیح  اینان    ی  و 

اگر خود را محق می دانستند می بایست  
که   این  تا  باشند  خود  تناقضات  پاسخگوی 

تن  این  ظبه  آنگونه که دیدیم  از  یم گزارشی 

حمید   رفیق  خود  زبان  اصطالح  به  از  بار 
   . اشرف، روی بیاورند

 
گان به  از وابستمحمود نادری  پیش از این،  

مقاله  اطالعات  رت  وزا و  "خیالدر  اندیشی 

حقیقت مهر  ردّ  اول  تاریخ  به  که   "1388  
منتشر نمود و  آن را: "تأملی در نقد کتاب 

ف»چریک «"دهای  خلق  مدعی    نامید  ایی 
شده بود که ادعای شلیک حمید اشرف به  

ناصر و ارژنگ شایگان را بر مبنای گزارشی  
یه درونی  " نشر39الی    35که در "صفحات  

چ  22ه  مارش خلق  سازمان  فدایی  ریکهای 

، طرح    1355تاریخ دی ماه  منتشر شده در  
است از    ؛نموده  یک  هیچ  که  ای  نشریه 

سازم این  زنده  چشم  ااعضای  به  آنرا  ن 
بعد او مدعی شد که گویا حمید   ندیده اند!

دختر  رفیق  یک  و  ناصر  رفیق  به  اشرف 

 تیراندازی کرده و نه به ناصر و ارژنگ. 
 

مورد    قسمتیدو  کتاب  در    که  جالب است 
و بحث   آن  انتشار  تاریخ  و  از نشریه درونی 

دیگر   نادری  مالحظات  محمود  ادعای  مورد 
آن نیست.  میان  در  نشریه  هسخنی  آن  ا 

قالبی همه  ا  ر  درونی  و  گذاشته  کنار 

تحت  خود به رفیق حمید اشرف را  اتهامات  
تنظیم  .  کرده اند" مطرح  7نام "سند شماره  

در همین به اصطالح  عه  جمو کنندگان این م 
سند از تیراندازی به رفیق ناصر و یک رفیق 

و نه از تیراندازی به    کرده انددختر  صحبت  

ارژنگ و  و  رفیق ح  توسط  ناصر  مید اشرف؛ 
ب که  دیگر  اند  نیاورده  خود  روی  وزارت   ه 

اطالعات در کتاب "چریکهای فدایی خلق از  
بهمن   تا  ها  کنش  با  1357نخستین   "

ت به    مامقاطعیت  تیراندازی حمید اشرف  از 

بود کرده  صحبت  ارژنگ  و    البته   .ناصر 
باال   در  که  کنندگان  همانطور  تنظیم  دیدیم 

و    خود  7د شماره  نعلیرغم س  "فصل نامه"
در  "تصحیحات  نادری  محمود   "

ردّ حقیقت"خیال و  "قتل بر    باز    "  اندیشی 
ارژنگ شایگان   و  ناصر  خردسال،  کودک  دو 

دست به  اسبی،  به  حم   شام  اشرف  ید 

هنگام گریز از خانه تیمی واقع در تهران نو"  
نمودند.   دروغگوی    همانند  آنها  تأکید  هر 

و   کننکم حواس  ناشی  که    دفراموش می 
چطوری   بعد  و  بودند  گفته  چه  جای  قبالً 

کرده   عوض  دختر  رفیق  یک  با  را  ارژنگ 

برای  نددبو کوچک!  اشتباهات  این  باالخره   .
ای تاریک تاریخ  وایکسانی که می خواهند"ز

و روشن سازند"  بهتر  را  بد    معاصر  و  "نیک 
چریکی و  زیست  کنند  پهن  آفتاب"  "در  را   "

هم را  ساواک  مدارک  و  اسناد  در    همه 
اختیار دارند و هر جا هم که الزم بدانند در  

گویا    ،اسناد دست می برند  آن به اصطالح

که   کسانی  اما  ندارند.  چندانی  اهمیت 
نمی توانند آنها   شندجویای حقیقت می با 

بگیرند.  نادیده  راحتی  به  دروغها   را  این 
ده می  که  ننشان  اطالعات  د  وزارت 

در  که  کتابی  در  چه  اسالمی  جمهوری 

دو   کتابچاپ نمود و چه در این    1387  لسا
کردن چهره  قسمتی هدفی جز  مخدوش 

اشرف و چریکهای فدائی خلق  رفیق حمید  
از  ساخت منظور  این  برای  و  هنداشته  ر  ن 

 دروغی نیز ابا ندارد.  

 

به اصطالح سند از ین  تنظیم کنندگان ا
رفیق  یک  و  ناصر  رفیق  به  تیراندازی 

صحبت   انددختر   از    کرده  نه  و 
ارژنگ  و  ناصر  به  توسط    تیراندازی 

ب دیگر  و  اشرف؛  حمید  روی  رفیق  ه 
اطالعات در    وزارت   که    ده اندخود نیاور

از  خلق  فدایی  "چریکهای  کتاب 
با قاطعیت تمام    ..."نخستین کنش ها  
حمی تیراندازی  و  از  ناصر  به  اشرف  د 

همانطور  البته  .ارژنگ صحبت کرده بود
دیدیم تنظیم کنندگان "فصل که در باال  

شماره    نامه" سند  و    خود  7علیرغم 
در "تصحیحات نادری  محمود   "

حقیقندیشی  ا"خیال  ردّ  بر   باز    "  تو 
و   ناصر  خردسال،  کودک  دو  "قتل 
به دست   ارژنگ شایگان شام اسبی، 

هنگام   به  اشرف  خانه  حمید  از  گریز 
  تأکید نمودند. تیمی واقع در تهران نو"  

کم  ناشی و  هر دروغگوی    همانند  آنها
قبالً چه فراموش می کنند که  حواس  

بودند و بعد چطوری   ارژنگ گفته  جای 
 .نددعوض کرده بو رفیق دختر با یک را
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نادری   محمود  که  است  جالب 
" جهت توجیه  اندیشی و ردّ حقیقتخیالدر"

ه او  ااشتبگافی که داده بود مدعی شد که  
مبنای   قانونی"  بر  پزشکی  بوده  "گواهی 

رفیق  که در آن قید شده که به سر  است  

. در نتیجه  ارژنگ شایگان گلوله خورده است
ه حمید اشرف به  ه کچنین استنباط کرد  او

شل است!!  وی  کرده  سپس  یک  نامبرده 
دادن  برای   نشان  و  خواننده  نمودن  گمراه 

سازی  دروغ  در  خود  خود    ،دقت  مقاله  در 
کهدم بود  شده  پزشکی    عی  "سازمان 

به   را  ارژنگ  نام  مربوطه،  برگه  در  قانونی 

جالب  اشت است".  کرده  ذکر  ابوالحسن  باه 
که   کنندگان    است    نامه فصلتنظیم 

از قرار  این ادعای محمود  تاریحی    لعات مطا
سند   چاپ  با  و  کرده  فراموش  را  نادری 

با   رابطه  در  قانونی  پزشکی  گواهی 

  27ایگان در صفحه  ششهادت رفیق ارژنگ  
دوم  خود  ،قسمت  همکار  دروغ  را    عمال 

آشکار ساختند چون در این سند نام ارژنگ  
ابوالحسن اشتباه نشده است. در سند   با 

آ  شده  پدر:  مدهیاد  نام  :ارژنگ،  نام   "-
،شهرت: شایگان شام اسبی، سن: حدود  

ب  15 تا  بود  منتظر  باید  حال  بینیم  سال". 

وز سندسازان  و  گویان  اطالعات  ادروغ  رت 
را چگون مورد  ماستمالی خواهندکرد.   این  ه 

پزشک    این موضوع نیز قابل توجه است که
قانونی دوره شاه چه در گواهی فوت رفیق  

چه و  ناصر   در  ارژنگ  رفیق  فوت  گواهی 

"کن  کرده  -محل"حادثه"را  قید  فرحزاد" 
یعنی  ا را ست!  آنها  محل شهادت  واقع  به 

نو   تهران  ان پایگاه  نکرده  پایگاه    بلکه  د ذکر 
نموده درج  امر!  ندا  کن  را   این  کتاب  ناشر 

نویس   زیر  یک  درج  با  را    آن مجبورکرده 

 اشتباه اعالم کند. 
 

اتهام   بیانگر  که  دیگری  و    زنینکته 
کنندگان   تنظیم  سخیف  ادعای 

این  مج باشد،  می  بحث  مورد  موعه 
آنها  که  صفحه    است  قسمت    103در 

وارثان   :"اینک  که  اند  نوشته  اول 

می  ز سا خلق  فدایی  چریکهای  مان 
ند اثبات کنند آنچه که توسط این  کوش

و   محض  کذب  یافت  انتشار  موسسه 
سنجری،   فریبرز  است.  ساواک  جعل 

دهقانی،  اشرف  آن    که  همسر  در 

بود،با  زندان  در  ها  "افراد    سال 
مختلفی که در آن سال ها در صفوف  

سازمان چریک های فدایی خلق ایران  
در   کردند  می  و  م فعالیت  صحت  ورد 

داخل گزارش  آن  وگو  سقم"  گفت  ی 
بی   اظهار  کلی  به  آنان  همه  اما  کرد 

از   دو کودک  انکار قتل  اطالعی کردند. 

اهمیتی  چنان  از  ها  فدایی    سوی 
یک  بر حتی  آنان  که  است  حوردار 

پرویز   نام  به  ساواک  عملیاتی  مامور 
 معتمد را به شهادت فرا خواندند". 

 

واقعیتی است که    این    کسانیبا    من اوال 
سال ضربات  زمان  در  به   55  که  ساواک 

صفوف   در  خلق  فدایی  چریکهای  سازمان 
و   کردند  می  فعالیت  خوشبختانه سازمان 

زنده هستند   گرهنوز  مورد  فتهتماس  در   و 

"نشریه داخلی" مورد ادعای محمود نادری  

سوال کردم که اتفاقاً  تمامشان با قاطعیت  
ندیده    گزارشی رانشریه و    گفتند که چنان

و  بودن آن از  همه    د  بی    وجود  اظهار 
ثانیا   کردند.  نه   اطالعی  و  من  نه 

هیچ   ایران  خلق  فدایی  چریکهای 

ه  نه در این مورد و نمامور ساواکی را  
دیگر  د مورد  هر  فرا  ر  شهادت  به 

از نظر    چرا که .  ه و نمی خوانیمنخواند
اطالعات   وزارت  چه  و  ساواک  چه  ما 

ضد   و  سرکوبگر    ردمی م سازمانهایی 
وقتی هم مطلبی     که  بوده و هستند  

می نویسند جز دروغ و ریا از قلمشان  

معروف قول  به  و  کند  نمی    تراوش 
پروردگان   روده راست در شکم دست 

پآنه  به  ا  اما الزم است  نمی شود.  یدا 
نکته که    توجه  نیز    این  در  اشود  ینان 

و  شرایطی   قتل  مرکز  این  مخالفین 

دت یک  هاش  نیازمندبه طعنه  جنایت را  
خود ساواکی   که  نامند  وزارت    می 

و  اطالعات بر مبنای گزارشات ساواک  
شکنجه،   زیر  سرائی  داستاناعترافات 

تاریخ    . دمی ساز  کرده و به خیال خود 
نشان می دهند که  آنها  به این ترتیب  

مدارک   و  اسناد  و  ساواک  به  استناد 

باقی مانده از آن )ضمن دستکاری در  
به حق باید در    آنها( جهت تاریخ سازی

زمان   امام  گمنام  سربازان  انحصار 
از نظر ما   همانقدر  باشد و بس. اتفاقاً 

اطالعات   وزارت  سازی  تاریخ  که 

ب تکیه  با  اسالمی  " جمهوری    اسناد ر 
آنها   ساواک" در  دستکاری  د  فاق  و 

است   های  سخنان  ارزش  ساواکی 
نیز   برخورد  زنده  اعتباری  هیچ  از 

به روشن    انیستند و لذا مراجعه به آنه 

حال    ،شدن مسائل کمکی نخواهد کرد
پرویز   چیز  همه  بی  ساواکی  این  چه 

باشد   ساواک  عملیاتی  مامور  معتمد 
ثابتی پرویز  سو  چه  اداره  کل  م  مدیر 

به  اواک  س وی  با  اطالعات  وزارت  که 
نتیجه  گفت از  ای  وگوشه  نشست  گو 

از دروغ "در دامگه   پر  این گفتگو کتاب 

کتابیحادثه"شد  ثابت   ؛  بی همه    یکه 
باچ آن  در  اساسا    یز  تمام  بیشرمی 

و   شد  ساواک  در  شکنجه  وجود  منکر 
به   شانه  دروغگویی  و  وقاحت  در 

 شانه"سربازان گمنام امام زمان" زد.  

سازی  به    وعجر تاریخ  جهت  ها  ساواکی 
  قسمت در  که  است  همان هایی  ه  شایست

سند   اصطالح  به  در  فصلنامه  کتاب  دو 
ضمن    113شماره   رسوائی  ر  هیطتبا 

رفیق حسن فرجودی که   ،دژخیمان ساواک
همپالگی های  وحشیانه  زیر شکنجه های  

امثال ثابتی جان باخته است را  همکار این  

 نند. ی ک سازمان جهنمی قلمداد م
 

دو قسمت  در خاتمه باید تاکید کنم که  
وزارت  نامبرده    کتاب سوی  از  که 

جهت   اسالمی  جمهوری  اطالعات 

  ی فدایی ا"چریکه  تقویت مواضع کتاب 
بهمن   تا  ها  کنش  نخستین  از  خلق 

منتشر گردیده بروشنی نشان    "1357
که دهد  تنظیم  می  آن    خود  کنندگان 

که   اند  نتیجه رسیده  این  به  کتاب هم 

ب با   های  توجه  نیرو  های  افشاگری  ه 

اند به اهدافی که   نتوانسته  سیاسی 
آنها می   یابند.  دنبال می کردند دست 

مسلحانه    خواستند ان  زم ا سمبارزه 
خلق  فدایی  را    چریکهای 

"گانگستریسم" جلوه داده و جوانان را  

کار تشکیالتی و مبارزه قهر   به  نسبت 
سازند بین  بد  خواستند   ؛آمیز    می 

و   اینضرو اهمیت  خود    رت  که  مبارزه 
ضرورتش   و  درستی  زندگی  واقعیات 

را  زند  می  فریاد  نسل  در    را  چشم 
هنوز مرکب    اما   .جوان مخدوش سازند

خشا اراجیفش دشمن"  "کتاب  در  ک  ن 

بزرگ   خیزش  با  را  خود  بودکه  نشده 
سال   ای  که    همواج   88توده  دیدند 

ضدخلقی   نظم  به  آتش  مبارز  جوانان 
رزه  پای آنها به ل  زیر و زمین را    آنها زدند 

آوردند بعد  در  سال  چند  که  امری   .

عمیق   تر  تر  خیلی  گسترده  دی  و  در 
سال   سپس    96ماه  و  و  تر  گسترده 

   تکرار شد.   98ن سال آبا  در عمیق تر 
 

های  این ایبزرگ    قیام  همه    توده  به 
و کارگران  داد    دشمنان  نشان  ستمدیدگان 

دهه   سنت  به  تنها  نه  جوان  نسل    50که 

اپایبن خودد  بلکه  زندگی    ست  جریان  در 
دیکتاتوری   شرایط  در  که  است  کرده  درک 

دژخیمان گسیخته  فقیه  لجام  راهی    ولی 
و   انقالبی  قهر  اعمال  مبارزه  تجز  به  وسل 

رسید جهت  وجود مسلحانه  آزادی  به  ن 

واقع   در  تودهخندارد.  های  و    یزش  ای 
قهر  به  ستمدیدگان  و  کارگران  توسل 

بر  انقالبی   تأئید  زد  این مهر  که    واقعیت 
با   اطالعات  هاوزارت  و ی دروغ  چاپ  که  ی 

منتشر می کند تنها آب در هاون می کوبد.  

زحمتکشان،چون   و    ن رزمندگا  کارگران 
را   شاه  چریک  قدرتی  قدر  شرایط  در  که 

بپاخاسته و سلطه خونین وی را به چالش  
هموار  کشی را  وی  سرنگونی  راه  و  ده 

نخو  ،کردند و  نبرده  یاد  از  برد.  اهن هرگز  د 
اوین و کهریزک و ...   حال بگذار تا دژخیمان

تاریخ   لباس  مبارزه    ،نگاردر  مذمت  اندر 

کاغذ  حمسل  چریکی  های  سازمان  و  انه 
دست اسی با  خود  خام  خیال  به  و  کنند  ه 

رژی که  اسنادی  در  و بردن  سلطنت  م 
"نیک و بد    گذاشته  ساواک برایشان به ارث

چریکی کنزیست  پهن  آفتاب"  "در  را  ند  " 

جنایات  و  ها  زشتی  که  در شرایطی  آنهم 
و تبلیغ می    والیت فقیه را با هزار زبان تائید

و به هر وسیله ای متوسل می شوند    کنند
آ . چنین تاریخ  ها را در تاریکی قرار دهند نتا 

که از تاریخ هیچ درسی نگرفته اند    سازانی
نیستند  حقیقت  این  کتمان  به  با  که    قادر 

سربازان   وجود زمان    بد   حاکمیت  امام  نام 

های وا توده  علیه  آنها  جنایتکارانه  عمال 
در    همه خزعبالت آنهاعلیرغم  مبارز ایران و  

علیه مبارزه    و   هدفاع از دیکتاتوری ولی فقی
فداحمسل  چریکهای  و  خلقی انه  خود    ، ی 

ضرورت متشکل شدن در سازمانی  زندگی  

و  -سیاسی   گرفتن  نظامی  پیش  راه  در 
را   ارش  درمبارزه مسلحانه  مروز جامعه  ایط 

ایران  اایر انقالبی  های  توده  برای  فریاد ن 
 می زند.    

 

 1399شهریور 
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  ،عدام نوید افکاریا

 !ترس رِقدرت نمایی از سَ
به  شیراز  دادگستری  خبرگزاریها،  گزارش  به 
که  است  داده  اطالع  افکاری  نوید  خانواده 

 (1399شهریور    22فرزندشان صبح امروز )شنبه  
شد  ااعدام  جمهوری  ست.  ه  های  بیدادگاه 

را   نوید  خاطراسالمی،  اتهام    به  و  "محاربه" 

اساختگی   یکی  مزدوران  "قتل"  رژیم    امنیتیز 
اعدا  بار  دو  م  مبه  المدت  طویل  زندان  حکوم  و 

اعدام این کارگر جوان که قبل از اما  .  دندکرده بو
مرگ به طرق مختلف اطالع داده و گفته بود که  

ع که  ای  پرونده  ساخته   لیههمه  اطالعات  وزارت  سوی  از  اش  

ترین  است و بازجویانش با توسل به وحشیانه  شده دروغ و جعلی  
لیه خودش کرده اند، بار دیگر  عشکنجه ها او را مجبور به اعتراف  

خلقی    ۀچهر ضد  و  به رسوا  همگان  مقابل  در  را  حاکم  دژخیمان 
 نمایش گذاشت. 

بود که همراه با دو    بقهنوید، کارگری رنجدیده و کشتی گیری با سا
 اعتراضات مردمی مرداد ماه سال   شرکت دربرادر دیگرش به اتهام  

و مورد شدیدترین شکنجهد    97 و   ر شیراز دستگیر  "روحی  های 

به    جسمی”  بنا  گرفت.  نوید،گفتقرار  "با    ۀ  را  وی  بازجویانش 
“روی صورتش پالستیک   یا  و  کردند  آویزان می  از سقف"  دستبند 

بودن وکشیده  رفته”    د  پیش  مرگ  و  خفگی  مرز  به   بودند تا  تا 
به رژیم    خصوص  مزدوران  از  یکی  و -قتل  که  نداده  کاری  انجام  ی 

 بود، اعتراف کند.  

سردمداران    نوید  م اعدا توسط  دیگری  وحشیانه  جنایت  افکاری، 
این   علیه  را  عمومی  نفرت  و  خشم  که  ست  اسالمی  جمهوری 

شرایط رشد نفرت بی  در  رژیم ضد خلقی و بحران زده برانگیخت.  
قه از حکومت، رژیم دار و شکنجه جمهوری اسالمی کوشیده  ابس

رخ توده های   ین جنایت با صطالح قدرقدرتی خود را بهاست که با ا
در شرایطی که همه واقعیت های زندگی  به جان آمده بِکِشد اما  

مبارزه   به  توسل  با  تنها  تحت ستم  های  توده  که  زنند  می  فریاد 

از شر    می  مسلحانه را  و شکنجۀ    رژیم  توانند خود  جمهوری  دار 
قیا که  شرایطی  در  و  بخشند  رهائی  و  اسالمی  مردمی  های  م 

زمینه   ای  توده  امکان  رتظاهرات  و  جوانان  آگاهی  ارتقای  برای  ا 
نائی آنها با یکدیگر جهت انجام کار جدی سازمانی فراهم می  آش

 میان مردم در  دستگاه سرکوب جهت ایجاد رعب و وحشت  نماید،  

هر فرد مبارزی هم که صرفاً در ز خیزش های مردمی،  و جلوگیری ا
 یروهای ن اعتراض سر داده است را به عنوان قاتل تظاهراتی فریاد 

 کل   ،می بندد تا به خیال خود سرکوبگرش دستگیر و به چوبه دار 

که باید در مقابل ظلم    جامعه حساب دستشان بیاید
مز وحشیانه  های  سرکوب  رژیم  دورو  و ان  خفت  با 

سرخم کرده و دم بر نیاورند. بیهوده نبود که  خواری  
روزهای آخرین  در  بود    نوید  کرده  اعالم  اش  زندگی 

کار   هیچ  "  خکه  بازجویانش  اما  نداده  انجام  الفی 

 ل گردن برای طناب دارشان می گردند". دنبا
که   شرایطی  در  گرسنگان  امروز  خیزش  احتمال 

 از  و آنها مرتباً   ربودهیم  ژِ ر  ن خواب از چشم سردمدارا
می   هشدار  یکدیگر  به  مردم  راه  در  های  شورش 

اسال   دهند، زندانی  جمهوری  یک  دیگر  بار  می 
ا با  را  بهسسیاسی  و   تناد  ساختگی  "مطالب 

کذب  نمود"  سراسر  گزار    .اعدام  خدمت  رژیم  این 

با   داخلی  صفت  زالو  داران  سرمایه  و  امپریالیستها 
)هنوز مدت کوتاهی از    ائیتوسل به چنین اعدام ه

اعدام مصطفی صالحی، کارگری که در قیام آبان شرکت کرده بود  
گذرد جان  (نمی  های  توده  به  طرف  یک  از  کوشد  لب    می  به 

پیام   ما  کین  و  پر خشم  و  برخیزند  دهد  رسیده  به خیزش  اگر  که 

خود آنها را خام  به خیال  تا    چنین عاقبتی در انتظارشان می باشد 
سرکوبگر نیرو های  یگر به  امیدی سازد و از طرف دنا  دچار ترس و

ه وحشیگری و جنایت در  و آنها را در اعمال هر گونخود روحیه داده  
 ق و تشجیع نماید. ی حق توده ها تشو

که   است  این  واقعیت  ترس  اما  از  اسالمی  جمهوری  سردمداران 
است  خیزش   ایران  مبارز  های  توده  به  سهمگین  اعدام  که  چنین 

توس مهائی  جویل  رنی  این  که  چرا  با  د.  زبون  و  زده  بحران  ژیم 

به ابتدائی ترین    تضادهای درونی رسوایش که قادر به پاسخگوئی
نمی   جامعه  به  بنیازهای  محتاج  اشد  قدرت  قدرت استنمایش   .  

ترس  از  جمهوری    ،نمایی  سردمداران  فعلی  وضعیت  توصیف 
   .اسالمی در شرایط بحرانی کنونی است 

افکا نوید  ا ری  اعدام  دیگری  ننگ  لکه  ننگین  که  دامن  بر  ست 

المی  جمهوری اسالمی یک بار دیگر نشان داد که تا جمهوری اس
اع  و  شکنجه  و  زندان  است  قدرت  همین  ددر  به  ندارد.  پایانی  ام 

بای هم  ادلیل  و  د سرنگونی  مبارزات  اصلی  آماج  ددمنش  رژیم  ین 
 اعتراضات مردمی باشد. 

م جامعه  در  اعدام  به  دادن  دپایان  جمهوری  ا  رژیم  نابودی  گرو  ر 

و سلطه    اسالمی  از  مستقل  و  مردمی  حکومتی  آمدن  کار  روی 
 تهاست. امپریالیس

 جمهوری اسالمی!   دننگ و نفرت بر سردمداران جال
دشمن زحمتکشان،  ، نوکر غارتگران،   جمهوری اسالمی

 !نابود باید گردد 
 چریکهای فدایی خلق ایران

 2020سپتامبر  12 -1399شهریور  22

 

 

 آخر  ۀاز صفح چه گذشت...... عاشورا در تورنتودولتی در مراسم 

واقعیت  این  ذکر شد    ،برغم  که  تاریخی  رفیقی  در  از،  یکی  به  خبر  ایرانیان    جهت کسب  های  جمهوری  رفت  پالزا  طرفداران  که  
حرکت اراذل و اوباش جمهوری  متوجه    ،در محلبا حضور    و  گذشت  جا می  شان از آن  مسیر مراسم هایگذشته اکثرا  اسالمی در  

می که تعداد کمی از مخالفین جمهوری اسال  با همکاری  فوراپس  این رفیق س  شد.  منطقه  های آنان در  و صفوف اتومبیلاسالمی  

ی بلند  شعارها  و با  پرداختندمی  و شکنجه جمهوری اسال  ها نیز اتفاقی در آن محل حضور یافته بودند به شعار دادن علیه رژیم دار  آن
در جریان  ای مخالفان  ه عابرین را به صدتوجهای فارسی و انگلیسی،    به زبان.  اسالمی"، "مرگ بر خامنه ای" و .."مرگ بر جمهوری  

برانگیخت. آنجلب  این حرکت   شان    نقشه هایکه می دیدند  ها    کردند. این اقدام مبارزاتی خشم مزدوران جمهوری اسالمی را 
برگزاری بی   و صدبرای  مخالف  سر  از صدای  فارغ  و  و همچنین  در  ا  آب شده   بر  نقش  مخالف مراسم عاشورا  توجه  ی تعداد  قابل  ن 

شروع به دادن این عده  ضمن تهدید  ها    را پیدا کرده و با درگیر شدن با آنجرات مقابله با معترضین  ،    های قبل  برخالف سال،  نیست 

بلندگو و پرچم سرخ  ،  ها کوشیدند تا به زور    آن    .ان رژیم می باشدسردمدارکه تنها شایسته    به آنان نمودندفحش های رکیکی  
  باعث شد تا آن  ورخورد جدی مخالفین مواجه شده  بمقاومت و  با  ین اقدام مزدوران جمهوری اسالمی  اما ا  رفیق ما را از او بگیرند.  

که در صحنه حضور داشتند فیلم    افرادیاز سوی  ن این درگیری ها  جریا  .نندعقب نشینی کبا خشم و خفت و خواری    سرانجامها  
کانادا و   هایی که در و همچنین قدرت  اذل و اوباش جمهوری اسالمیو بر رسوایی های ار د شمجازی پخش   ی در فضاو  شده  برداری

کنند   صادر می  مجوز  اسالمی،  نفع جمهوری  به  ارتجاعی  های  معرکه  این  برپایی  برای   ... و  افکار عمومیاروپا  اا  در    ست.فزوده 
بود اما بروشنی شدت خشم و کینه ل برنامه ریزی نشده  که از قب  برغم این بر پایی مراسم عاشورا    علیهشجاعانه معترضین  حرکت  

انعکن رژیم  ی مخالف اسی از خشم و نفرت توده های تحت ستم در ایران است علیه جمهوری اسالمی را به نمایش گذارد و از  که 

در کانادا را نیز    منفور رژیم  ذل و اوباش  امشتی از مزدوران لمپن و ار  های  هتاکید مردمی و  ماهیت ض و  گر اوج رسوایی  سوی دی 
 . ان کردعی

 !ن، نابود باید گرددجمهوری اسالمی، دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگرا 
 کانادا   - فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در تورنتو 

 2020اول سپتامبر 
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  هزاران   داغ  تابستان،   هر  دنی فرارس  با

  67  سال  تابستان  و  60  دهه  در   که  ی مبارز

  در  یاسالم  ی جمهور   مانی دژخ  دست  به
 بار  دندی غلط  خون   به  رانیا  راسسر  یزندانها 

  جوان  یها  هرهچ  آن  و  شود  یم  زنده  گرید
  نفس  هر  از  که  ید یام  و  شور  یها  رهخاط  و

   د، ی کش  یم  شعله  رانیا  خاک  در  شان
  آن   همه   ادی.  کنند  ینم  رها  را  تو   یا   ظهح ل

 دهه  آغاز  در  خود  که  فهیش  یها  جان

 رشادت  و  ها  مقاومت  شاهد  یمدت60
  ی جمهور  ی اهچالهایس  در  شانیها

 .  دارم یم   یگرام را  ام بوده یاسالم 
 

  که  ام  زنده  د ی ام  ن ی ا  به  که  دیتاک  ن یا  با

  ی سرنگون  با  شوند   قادر  ما  دهیستمد   مردم
  ، یاسالم  یر هوجم  شکنجه  و  دار  میرژ

  شکل   استبداد  و  ستم  و  ظلم  از  آزاد  یرانیا
  زان یعز  آن  خاطره  بزرگداشت  امکان  تا  دهند

  در   هستند  اش   ستهی شا  که   همانگونه
  ی مرهم  د یشا  تا.  گردد  ایمه  رانیا   سراسر

  زان، یعز  قیعم  یزخمها  بر  کوچک  چند  هر

  ی ها  گوشه  جگر   و  مادران،پدران   همسران،
 . شود  گذارده آنان

  
  ی جمهور  زندان  به  اشاره  از  قبل  اما

  ی برا   دانم  یم   الزم  60  دهه  در  یاسالم 

  ی پسران  و  دختران  یعنی  امروز  جوان  نسل
  و   بودند  امده ین   ایدن  به  هنوز   دوران،   آن   در  که

  شکنجه   دارو  میرژ  با  مبارزه  بار  امروز
  کشند  یم  دوش  بر  را  یاسالم  یجمهور

  روزانه   مبارزه  در  خواهند  یم  اگر   که  میبگو

  شاهد  ، یاسالم  ی جمهور  جالدان  با  شان
 اتیتجرب  که  است   یضرور  باشند  یروزیی

  نقاط   و  کرده  مطالعه  را  یقبل  یها  نسل
 . کنند درک ار انین یشی پ ضعف و قدرت

  
 که  بدانند  د یبا  خصوص  به  نسل،  ن یا

  در  خود  یاه  یتبهکار   هیتوج  یا بر  دشمن 

  ی ا  لحظه"  مردان  و  زنان  ریش "  آن  عام  قتل
  و  ثمر  یب  و  گانشت گذ   مبارزات  فی تحر  از

  ی نم  باز  مبارزات  آن  دادن   جلوه  نادرست
  مذبوحانه   یتالشها  ن ی ا  با  تقابل  در .  ماند

 یها  هادواری  منبع  ن ی تر  موثق  شکیب

 شناخت  بطن  در  البته  آنهم   زنده   ن ی شاهد

  آن   در  هاتالش  ن ی ا  که  اند  ینیع   طی شرا  آن

 . است  بوده یجار متن

 
ها اعدام  که  بدانند  باید  ما  جوان  و   نسل 

 کشتارها از همان بدو به قدرت رسیدن دارو
چرا که در واقع .  دسته خمینی شروع شد

قدرتهای   توسط  خمینی  دسته  و  دار 
در به    امپریالیستی  گوادلوپ،  کنفرانس 

نظم  خاطر سرکوب انقالب مردم ما و حفظ  

قدرت   به  حاکم  وابسته  داری  سرمایه 
 .  رسید

 
و   مردمی  ضد  ماموریت  این  انجام  نفس 

اج ریختن خون هزاران هزار تن از محتکثیف  

د که بعد از سرنگونی رژیم شاه  جوانانی بو
و  کارخانه  و  کوچه  و  خیابان  در  همچنان 

مد  و  خواهان دانشگاه  و  ماندند  باقی  رسه 
ری پایه  و  آزادی  کشیدن  آغوش  یک  در  زی 

بودند مردمی  و  دمکراتیک  واقع  .  نظام  در 
ظالمانه   نظم  حفظ  خاطر  به  امپریالیستها 

ادامه    اکمح مردمی،  ضد  ارتش  حفظ  و 

ن دوران شاه نیاز  تولید و صدور نفت همچو
مردم   انقالب  چیز  هر  از  قبل  که  داشتند 

دارو و  شود  و    سرکوب  خمینی  دسته 
با  را  امر  این  شان  اسالمی  جمهوری 

 .  تمام به سرانجام رساندند وحشی گری

 
همانطور   که  بدانند  باید  ما  جوانان  بنابراین 

کرد خارج  مکه  دیکتاتور  ن  پهلوی  رضا  حمد 
امپری ایران به دستور  از  الیستها نوکر پیشه 

با  پاریس  از  ورود خمینی  بود همانطور هم 

فر دولت  تعیین  هواپیمای  دولت  و  انسه 
 . کردنش به خواست آنها بود 

 
خمی که  بنابراین  بود  رسیده  قدرت  به  نی 

کند  سرکوب  را  که   .انقالب  زمانی  اتفاقا 
را سر داده و  ریامردم در خیابانها ف آزادی  د 

زدند   قیام  به  و  دست  تغییر  خواهان  و 

عوامل   بودند،  سرکوب  ارگانهای  دگرگونِی 
د دستی  های  بلندگو  با  پشت  خمینی  ر 

که   میکردند  اعالم  بارها  هنوز  "  وانت  امام 
ن  جهاد  است  حکم  به "  داده  را  مردم  و 

بازگشت به خانه ها و تحویل اسلحه های  

 .  خود تشویق میکردند

 
و  مخ نیروز  پلیس، هوا  ارتش،  با حفظ  ینی 

سپاه  ...   افزودن  با  کمی  بسیار  مدت  در 
اوباشان مسلح بسیجی خود،   و  پاسداران 

گرفت بدو  را  از  ها  اعدام  دولتی،  قدرت  ن 

جامع در  را  اختناق  و  وحشت  و  ه شروع 
و  مذهب  پوشش  زیر  البته  نمود  حاکم 

به همین دلیل  .  توسط یک حکومت مذهبی
جنایات   به  دهشهم  رژیمش  و  وی  تناک 

سی ای  خاطر  سیاسی  نیروهای  استهای 
با این   ابتدا بر امر مبارزه قطعی  از  نبود که 

 . رژیم تاکید داشتند 

 
این سرکوب وحشیانه، کردستان    ریاندر ج

گرفتند خلق    و ترکمن صحرا مورد حمله قرار 
تمام سرکوب شد ددمنشی  با  زنان .  عرب 

گرفته قرار  حزب هللا  تهاجم  حق  و    مورد  از 

اسالمی   حجاب  و  محروم  پوشش  انتخاب 
با به اصطالح     .ا بر آنها تحمیل شدی راجبار

هجوم   مورد  ها  دانشگاه  فرهنگی  انقالب 
خمینی در راستای اجرای قول .  ر گرفتقرا

اربابانش، وارد  های نوفل لوشاتویی خود به  
سوزِ   خانمان  شد،    ۸جنگ  عراق  با  ساله 

و   آدمکشان  برای  جنگ  که  یتکاران  جناچرا 

از  .  بود"  نعمت"   ۶۰خرداد سال    ۳۰سپس 
به   سراسری  و  سیستماتیک  یورش 

و   کارگران  و  سیاسی  سازمانهای 
گشت آغاز  اقصی  .  ستمدیدگان  زندانهای 

و   پیر  مرد،  و  زن  از  شدند  پر  کشور  نقاط 

در   نوجوانان،  جوان  نونهاالن،  از  سنی  هر 
تا  گرفته  مجرد  چه  و  متاهل  چه  جوانان 

باز و  برای  .  تگاننشسپیران  ترتیب  این  به 
ای ما  ستمدیده  بزرگ  مردم  زندانی  به  ران 

در    ۶۰از خرداد سال  .  تبدیل گشت  کشتار 

در  .  ندانها شدت گرفتخیابانها و اعدام در ز
سال   خونین  های  ماه  ای    ۶۰طول  لحظه 

جنایت جمهوری اسالمی از حرکت ماشین  
نماند سال    باز  اواخر  در  و ۶۰و  ها  اعدام 

 . ج خود رسیداو کشتارها به
 

هزاران آن سالها همچون  در  که  جوان   من 

دیگر دستگیر شده بودم، برغم گذشت این  
ام  نتوانسته  عنوان  هیچ  به  سال    همه 

وقایع آن روزها و شب ها را فراموش و یا از  
 . یاد ببرم

 

دن با کسانی که شهامتشان در  دیدن و بو
مقابل دژخیمان باورنکردنی بود و تو شاهد 

ای ترین  ثار زنده  ددمنشانه  زیر  در  شان 
دیدی که چگونه در  سرکوب ها بودی و می  

عذاب   در  شکنجه  عوارض  از  خود  حالیکه 
زندانیان   کمک  به  اثر بودند،  بر  که  دیگری 

بر   بودند  پاره شده  و  لت  و  داغان  شکنجه 

خاستند یاور   می  تا  کوشیدند  می  و 
زندانیان شکنجه شدِه دیگر باشند و امید و  

د را  دمقاومت  کنند، زخمهای  ر  بارور  آنها  ل 
دلم خونهای  و  مرهم  چرکین  با  بسته  ه 

لبخندهای امید و ایماِن هم بندیان تسکین  

ه صحنه  چنین  یافت،  مصاف می  در  ایی 
مگر   براستی  نور  و  تاریکی  بین  نابرابر 

 ت؟ فراموش شدنی اس
 

سال   در  و    ۶۰من  ترس  تحقیر،  شاهد 

وحشت پراکنی دشمن از یکسو و کوشش  

 60الن و مجریان کشتار دهۀ عامبرخی از 

 * ...! ایداری یاران، تسکین می گرفتخمی که با مرهم پداغ ز
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نگاه  ای  جانفرس روشن  برای  مبارزین 
پا و  مقاومت  مشعل  در  داشتن  یداری، 

مبارزینی که  . شرایط شکنجه گاه اوین بودم
با   دزدکی  نگاه  و  تبسم  زدنبا  چشم    باال 

س قلب  در  را  دژخیم  به    یاهبند،  چالهایش 

   ند و مقاومت و پایداری راسخره می گرفت
کردند می  چه  .  هدیه  عظمتی،  چه 

م  دلیری،  و  گر استقامت 
مگر  کرد؟  فراموش  میشود 

ندید  میشود عینیت   را  یا ها  و 
از   برخی  و "  پشیمانان"مانند 

شمار  انگشت  طلبان  عافیت 

تا   کوشید  دوره،  را آن  آنها 
شکنجه  چهره  یا  و  کرد  پنهان 

دیرو و گران  اصالح  قبای  که  ز 
سان دوستی به تن کرده اند ان

 . را آرایش کرد

 
با  که  بازجویی،  دوران  در 

کا قپ  بل،چاشنی  نی ادستبند 
لگد  و  مشت  کردن،  آویزان  و 

هجو بی های  به  منجر  می 
بردن  راه  اجبار  به  و  هوشی 

برای  فرد  کردن  آماده  برای 

تح  کابل ادامه  ضربات  مل 
سروهای  چه  بود،  همراه 

که  دیدی  می  را  ای  ایستاده 
ز جان  در  منفور،  دژخیمان  های  شکنجه  یر 

دژخیم   به  و  دادند  دست  از  را    "نه "خود 

و در دوران !  یاد تک، تک آنان یاد باد  !ندگفت
باز از  در  پس  بردگان  در  به  جان  نیز،  جویی 

سلولهایی که هر گوشه آنها روایت دیگری  
امت و بزرگ منشی جواناِن در بند را  از شه

خود بودن  با  کِشید،  می  تصویر  یک    به 

 .  لحظه دشمن را آرام نگذاردند
 

از   مورد  دو  به  تنها  نسل  این  توصیف  در 
رانی اشاره میکنم که از پاکترین ها در سیاب

بوسلو ما  رفتندل  و  و .  دند  درک  برای  اما 
و   زندان  های  لحظه  از  خیلی  فهمیدن 

ما جوانان و نسل امروزین را  شرایط آن، ش 

اب ویژه کتبه خواندن خاطرات بازماندگان و ب
بارِ   پر  و  ارزش  با خاموشی  "  با  "  در جدال 

دع دهقانی،  اشرف  رفیق  قلم  وت  به 
چرا که این کتاب مجموعه ایست از  .  میکنم

و زندانیان جان   اطالعات  از  تجارب بسیاری 

وقایع   از  گویا  نوشتاریست  و  برده  در  به 
بند  اعدا در  زندانیاِن  تجربیات  و  شکنجه  م، 

دهه   با  ۶۰در  آن،  وقایع  شرح  تجربه    که 
 .شخصی خود من منطبق است

 
در اتاقی به    ۶۰در زندان اوین در سال  

بیش  ۶×    ۶  ازهاند زندانبانان  از     متر، 

بودند  ۱۰۰ داده  جا  را  زندانی  .  نفر 
کتک   ها،  زخمی  از  متشکل  زندانیانی 

بازجویی   زیر  ها،  حکم  خورده  ها، 
با زنده  ...  گرفته ها و   بود که  اینجا  در 

مدائ داوود  رفیق  هر  یاد  زندانیان  از  ن 

فدایی   چریکهای  رفقای  از  و  رژیم  دو 
زمان حکو  ایراِن  آشنا  پهلوی  مت  خلق 

سازمان  .  شدم با  ارتباط  در  را  داوود 
گرفته   اقلیت  بخش  فدایی  چریکهای 

سر  .  بودند که  باک  بی  بسیار  رفیقی 

داشت بارز    . نترسی  های  نشانه  از 

کردن   تمسخر  و  تحقیر  رفیق  این 
.  ی خود الجوردی بودحت...  زندانبانان و

زمان   زندان  دوران  از  را  وی  که  چرا 
چطور    ود کهه بشاه می شناخت و دید 

در   هایش  همپالگی  و  الجوردی  امثال 

مقابل زندانبانان شاه جالد چقدر حقیر  
بودند  پاسیف  و  مفلوک  زندانیانی  .  و 

رژیم شاه  زمان اسارت خود د که در   ر 

برای   چاپلوسی  و  رقصی  خوش  در 
دست  زندانبانان   از  را  زمان  خود، 

نمیدادند و اساس حرکتی که در زندان  
ه مخالفت با  ، بلک ژیمداشتند نه علیه ر 

 .کمونیستها و مبارزین چپ بود

 
رفقای اتاق نقل می کردند که یک روز  

در   رفیق  این  که  به سلولی  الجوردی 
بو بیند،    دآن  می  را  وی  تا  و  رود  می 

گوید و  :  می  اینجایی؟  که  هم  تو 

میکن گنده  شروع  داوود  .  کردن...  د 
جلوی هم سلولی هایش به الجوردی  

تم با  اوباشانش  صال  سخرو  می  و  بت 
می  :  گوید خوب  را  تو  که  ما  حاجی 

و   برس  کارات  به  برو  و  ...  شناسیم، 
از   غره  چشم  و  عصبانیت  با  الجوردی 

دو  سلول  با    ردر  البته  صد  و  میشود 

گرفتن انتقام  رفیق  .  کینه  که  چند  هر 
اعدامش خواهند کرد،    می دانست که

داد نمی  نشان  هراسی  اینحال  .  با 
استوار از  بود  وسمبلی  سخ  ی  ره  به 

مرگ بود،  .  گرفتن  قوی  و  نشاط  با 

تکاپو در  استوارش همیشه  در  .  قامت 
تالش   ها  اتاقی  هم  هواخوری،  زمان 

شرا  تا  کردند  تا  یمی  شود  ایجاد  طی 
ر  رفیق بتواند با برادر کوچک خود که د

دوم بند بود، ارتباطی  اتاق های طبقه  
خبردار   موقعیت هم  و  حال  از  و  بگیرد 

 .  شوند

 
د داخل  اوورفیق  ای  د  لحظه  نیز  سلول 

آرامش نداشت یا در حال راه رفتن و بحث و 
احتماال  که  مجاهدین  از  افرادی  با  گفتگو 

را می شناختند و یا ما   مبیرون از زندان ه

متن  از  و  کرد  می  جمع  تایی  سه  دو،  را 
کتابه توسط  های  شده  نوشته  ای 

نقل   از  اسالمی،  رژیم  های  تئوریسین 

وبیدن و رد  صطالح کبا  قولی هایی که برای
استفاده   داشت،  مارکسیسم  و  مارکس 

زد می  حرف  آنها  روی  و  کار .  کرده  نوعی 
از  ما  بهتر  درک  به  کمک  و  تئوریک 

 .  رکسیسم و لنینیسم را انجام می دادام

رف  این  واالی  خصوصیات  از  دیگر  یق  یکی 
بود افراد سلول  بقیه  به  کردن  یکی .  کمک 

و  بازجویی  زیر  فرد  ها  روز   از 
ای را به سلول  نجه شده  شک

ها   شکنجه  اثر  در  که  آوردند 
بود   تمام وجودش آش و الش 

و حتی نمیتوانست بایستد یا  

داوود در تمامی مدت  .  راه برود
از  ی  و کشید،  می  کول  به  را 

دستشویی بردن و حمام و به  
ر کوتاهی  زخمهایش  سیدن 

.  نمی کرد، یک پرستار واقعی

از   یکی  داوود،  سرانجام 
س سگلهای  بهاری ر  در  بد   ،

سال شد  ۶۱اوائل  .  اعدام 
 . یادش گرامی و یاد باد

 
یاد   زنده  دوم  حسین  مورد 

آملی   در  صدر  که  بود 

اتا آشنا  همین  وی  با  ق 
بودم ارتباط  .  شده  در  وی 

با   هایش  فعالیت  با 
شصت  سال  در  مجاهدین    سازمان 

مراحل   تمامی  در  و  شده  دستگیر 

و   شهامت  شکنجه،  و  بازجویی 
را و    به  ایثارگریش  بود  رسانده  اثبات 

انتظار   در  و  شده  اعدام  به  محکوم 
بود حکم  انتظار  .  اجرای  برغم  وی 

از  یکی  خود  آگاهانه  مرگ    لحظه 

بارزترین چهره ها در خدمت به بقیه و  
روحیه مقاومت بود، بدون اینکه    حفظ  

در  .  د وحشتی داشته باشداز حکم خو 
   . کارهای روزمره یاری رسان همه بود

شویی رفتن ها که به  تدس   از کمک به 
خیلی   اتاق  هر  نوبت  مدت  خصوص 

شده   شکنجه  زندانیان  و  بود  محدود 

د  حرکتشان کند بود، به همه می رسی
از نوبت حمام کردن گرفته تا کمک به  

کارگر   خود  که  روزی  آنروز،  کارگران 
 .  نبود

 

می  روا که  بود  سلول  های  بچه  بین  یتی 
و  :  گفتند بود  متنفذی  شخص  که  پدرش 

روحانی بود در زمان مالقات از قول   التمااح
گفته   بهش  جنایتکار،  شرع  حاکم  گیالنی 

"  بود گ:  تو  فقط  یا  و  کند  توبه  اگر  وش  بگو 
یا  و  میشود  آزاد  کردم،  اشتباه  بگوید  من 

میشود   ملغی  اعدامش  جواب  ".  حکم  در 

می "  گوید   پدر  خالفی  :  من  اینکه  اول 
مرتکب نشده ام، راه و عملکردم درست و  

دوما، این همه .  آزادی بشریت است  اهر رد
خود   مبارزاتی  راه  حقانیت  اثبات  در  جوان 

  اعدام شده و میشوند، مگر خون من رنگین

تا آن روز رسید و وی با  .  تر از دیگران هست
 .  تمام وسائل فرا خوانده شد

 
انگ غم  آغوش  غروب  در  بود،  یزی 

و   غمگین  های  صورت  و  ها  کشیدن 

تاب اس   . بی  های  وتوا قدم  لبخندی    ر 
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قلب   بر  تیری  همچون  که  پیروزمند 
را،   اش  چهره  بود  نشسته  زندانبانان 

بود گرفته  "  فرا  حسین  ...حسین. 
"ساکِت من  "  ،  !  نیست،  احتیاجی  نه 

الاقل این پیراهن گرم را تنت  "  ،  "خوبم

و   یخه  بیرون  نگهدارید،  "،  "اصرار  کن، 
خواهند   نیاز  هستند  راه  در  بسیاری 

ک زیر پیراهن و  ی  با  و حسین "  داشت  
با   دمپایی  بدون  و  شلواری  زیر  یک 

سرو   همچون  سری  و  باز  سینه 
و   بخش  امید  لبخندی  و  ایستاده 

بستِه  فراموش   در  پشت  ناشدنی، 

شد ناپدید  دیگر  .  سلول  ساعت  چند 
مان  همه در التهاب بودیم و حدس و گ

را   ها  لحظه  ها،  کردن  پچ  پچ،  با  ها 
یکدف که  بود  کرده  بیروح  و  عه  سرد 

شد،  صد بلند  آنروزها  تکراری  ای 

مهیبی     دررررر    دررررر صدای  دررررر 
همانند خالی کردن تیر آهن های زیاد  

ب  بلندی  زمیناز  روی  صدای  .  ر  این 
پیکر  ربرخو  بر  د گلوله های جنایتکاران 

 .  بودو جسِم سرو های ایستاده 
 

شروع   خالص  های  تیر  تک  آن  دنبال  به 

قبل  شبهای  همانند  ،  دو  یک،...  میشد 
چهل......سه سی،  بیست،  صد،  ...  ده، 

دویست، دویست  ...  صد و ده، صد و بیست
سکوت سکوت  .  و پنجاه، دویست و هشتاد

های  .  کوت س صورت  و  آب  پر  چشمهای 

خلوت   صدا  که  چرا  صدا،  بدون  اما  خیس 
د دست  از  نیاز  و مورد  مبارز  یار،  یک  ادن 

 . انسان واال را، بر هم میزد
تعهدات    ر راستای ی داسالمرژیم جمهوری  

طول  در  داران  منافع سرمایه  حفظ  در  خود 

شکنجه،   زندان،  خونین،  واقعا  سالهاِی  آن 
اعدام را به شکل روزمره  حلق آویز کردن و  

پس از نوشیدن    ،۶۷ادامه داد تا مقطع سال 
خو  خمینی  توسط  زهر  دیگر  جام  بار  نخوار، 

با  بار  این  و  جمعی  دسته  های  اعدام 
همیشه،    دیدتر ازی شرده گوسعت و گست

 دلیل مادی این موج قتل عام  . آغاز گشت

 وحشت از اعتراضات مردمی و قیام   نیز

به اعتراض  در  ها  بی    ۸  توده  جنگ  سال 
زخمی،   کشته،  میلیونها  با  نتیجه 

شیمیایی، جانباز، بی خانمان، شهرهای با 
 .  بود... خاک یکسان شده و 

 

و   دار  بویژه  اسالمی  جمهوری  جالدان 
طلبان امروزی در راس قاتالن    اصالح  تهدس

بچه های مردم در آن زمان، با ایجاد رعب و  
یک   مرگ،  های  هیئت  گماردن  و  وحشت 

ک دادندنسل  سازمان  را  تاریخی  .  شی 
اینبار تمامی زندانها و زندانیان بدون در نظر  

کام و شرایط دوران حبِس ،  گرفته شدن اح

ا نهبه هیئت های مرگ فرا خوانده شده و ت
چند ب نه  ا  یا  آری  جواب ِ  و  اکثریت  !  سئوال 

شدند  محکوم  مرگ  به  ترتیب  .  آنها  این  به 
گورهای  حفر  و  جمعی  دسته  های  اعدام 

 .  دسته جمعی بدون رد و نشان رقم خورد

 
هنوز   که  گمنامی  جمعی  دسته  گورهای 

از    هم که هنوز هست، مردم بویژه جوانان 
  مهدر این مورد  .  بسیاری از آنها بی خبرند

کتابهای اطراخ و  شده  نوشته  بسیاری  ت 
است  آمده  در  تحریر  رشته  به  که  .  زیادی 

و میتوانید با مراجعه به آنها از عمق کشتار  

جنایتکار   رژیم  توسط  اعدام  و  شکنجه 
خمینی،   جمهوری  امپریالیسم  به  وابسته 

 . آگاه شوید
 

 ! نان مبارزجوا 

دهه از  شکنجه،    ۶۰سالها  همه  این  با 
م جنایت  و  گاعدام  و ذرد ی  کشتار  اما   ،

اعدام ها نه تنها بعد از اینهمه فجایع در آن 
شکل   به  بلکه  است،  نشده  قطع  دوران 

ت خشن  و  گذشتِ سیستماتیک  با    ۴۱ر 

تامین   راستای  در  رژیم  این  عمر  از  سال 
است یافته  تداوم  امپریالیستها  .  منافع 

جا  این  در  من  تمرکز  که  است  درست 
کشتارزند فاجعه  عمق  دادن  و ان  انینشان 

یعنی   تاریخی  برهه  یک  در  مبارزین 
، اما اگر گره است کشتارهای دهه شصت  

 اصلی دیده نشده و باز نشود، این جنایت  

 .  ادامه خواهند داشت ها

سالهای سال رژیم پهلوی و سالهای سال  
اند  رژیم اسالمی عهده دار این روش   بوده 

به سرمایه   وابسته  داران  منافع سرمایه  تا 
این  و    رهچه  جهانی،  استعمار  کثیف  های 

شود  حفظ  و  تامین  تا .  استثمار  این  بنابر 

هستند،   حاکم  امپریالیستها  که  زمانی 
زنجیری ش های  منافع  سگ  حفظ  برای  ان 

بانک   دستورات  راستای  در  خود  حقیر 
و پول  المللی  بین  صندوق   گام...  جهانی، 

خلق   زحمتکشان،  کارگران،  و  داشته  بر 
قشره دیگر  و  تحت ستم  کام  ا  ر  اهای  به 

 . مرگ سوق خواهند داد 

 
جمهوری   رژیم  توسط  اعدام  و  کشتار 

اسالمی چه در زندان، کارخانه، خانه،  
خیابان،  و  کوچه،  چرخ  ...  بازار 

دواریست که نیروی چرخش خود را با  

نبرد   در  مبارزین  و  ریختن خون جوانان 
م  های  با  دولت  تر  صحیح  یا  و  زدوران 

امپریالیسم،   به  وابسته    به مزدور 
آورد می  در  ماشین  .  حرکت  این 

شود نابود  باید  کشتار  و  تا  .  شکنجه 
سرکوب   و  کشتار  ماشین  که  زمانی 

ام  به  وابسته  را  دولتهای  پریالیستها 

داغان و به زباله دانی تاریخ نه افکنده  
جنایات،   و  کشتار  این  چرخ  ایم، 

داشتایستای نخواهد  این  .  ی  بنابر 
  د، ضروری است که با همه توان با اتحا

تسلیح، مبارزه و بسیج توده ها در راه  

به   وابسته  دولتهای  سرنگونی 
تنها   که  چرا  برداریم  گام  امپریالیستها 

رسیدن   نابودی  راه  آزادی  به  ما  مردم 
آنها در بستر انقالبی به رهبری طبقه  

 . کارگر می باشد

تهیه و    1399در مرداد  این نوشته  (  *)
شهریور ماه امسال در  در    ین بار نخست 

بود  "  ش خب یاد  مجازی  دفتر 
و   آزادی  راه  قربانیان  و  جانباختگان 

به چاپ    "گزارشگران "سایت    "برابری
 ه است. رسید

 ۱۳۹۹مرداد   -مناف فلکی فر

 از صفحۀ آخر .... حمله به کنسولگری 

چند سخنرانی صورت    ،یان این تظاهرات پر شور در جر
شعر های مبارزاتی  رخی از تظاهر کنندگان،  بگرفت و  

موجود  در محکومیت اعدام نوید افکاری و سایر اسرای  

انقالب توده    در ستایش جمهوری اسالمی و  در چنگال  
ها و نابودی حکومت دار و شکنجه جمهوری اسالمی  

 خواندند.  
ی از  بعد  تظاهرات  نیم  ک ساعت  این  وارد  و  از  پس  و 

ج ساختمان  به  صدماتی  جمهوری  شدن  اسوسخانه 

 اسالمی در لندن با موفقیت به پایان رسید.  
 

م؛ با  نه می بخشیم و نه فراموش می کنی
 رگرانقالب علیه استثما ان 

 هم می شکنیم بساط دار و شکنجه را!  در
جمهوری اسالمی، دشمن زحمتکشان، نوکر  

 ید گردد! غارتگران، نابود با

 زندانی سیاسی، به همت توده ها  
 ردد! آزاد باید گ 

 فعالین چریکهای فدایی خلق ایران
 2020سپتامبر   13یکشنبه 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

میداشت توده های رزمنده ای که در بیش از چهار دهه سلطۀ جهنمی  گرادر 

 جمهوری اسالمی، لحظه ای از مبارزه باز نایستادند! 

https://www.youtube.com/watch?v=8H3qnQU1Gpk 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8H3qnQU1Gpk
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به  خاندان    که  طلبان  سلطنت  و  پهلوی 
به   ایران  قهرمان  های  توده  مبارزات  قدرت 

با   امروز  اند،  شده  سپرده  تاریخ  دان  زباله 
های رسانه  مانند  امپریالیستی    کمک 

و تو  و  من   ، بی سی  بی   ، امریکا    صدای 

بتوانند   غیره شاید  تا  اند  افتاده  تکاپو  به 
بر ش   دوباره  مسلط  تدو  ه دایران  با  ام و 

امپریالیستها،  وابستگی   به  ایران  جامعه 
 نوکر صفتی خود را به اربابانشان ثابت کنند

.  
کومت  در قست اول این مقاله نگاهی به ح

شاه   دسترضا  که  ده  نشان  داشتیم 

خدم برای  و  بود  انگلیس  به  امپریالیسم  ت 
چ هر  در  نفوذ  امپریالیسم  این  بیشتر  ه 

نیروهای    ،ایران و  رنجدیده  های  توده 
در آ های    جامعه  زادیخواه  چکمه  زیر  را 

بود داده  قرار  دیکتاتوری خود  اکنون  خونین   .

نگاهی به چگونگی وابستگی رژیم شاه به  
 نیم. یالیستها بیفک امپر

 
تابستان   جنگ    1320در  بحبوحه  در  و 

دوم های    ،جهانی  نیرو  اشغال  به  ایران 
آمد در  بر    ،متفقین  عمال  که  تاریخ  امری 

شاه رضا  گذاش  نقطه  مصرف  به  پایان  ت. 

ترتیب   سال  این  امپریالیسم    1320در 
محمدرضا را  رضا شاه به نام    انگلیس، پسر

پدرش   جای  نشبه  سلطنت  تخت  اند.  بر 
از   به  دیکتاتوری رضا شاه، هم    وطسقپس 

و  دلیل   جهانی  جنگ  اوضاع  بودن  جاری 

دوم امپریالیسم    جهانی  جمله  از  که 
  به  هم  و    انگلیس سخت به آن مشغول بود

م  رشد  سراسر  دلیل  در  ها  توده  بارزات 
سر    ن،  اایر به  ضعیفی  شرایط  در  حکومت 

به قادر  شاه  رضا  محمد  و  برد  اعمال    می 

به     .نبودشاه    رضاهمچون دوران    دیکتاتوری
در طی دوازده سال جامعه  همین دلیل هم  

شبه ایران   مرج  و  هرج  دوران  یک  شاهد 
ا در این دوره مبارزات توده ه  دمکراتیک بود.

ملی   دکتر برای  و  یافت  رشد  نفت  کردن 
رسید  وزیری  نخست  به  مبارزه  تا    مصدق 

نفت شدن  ملی  عملی  رهبری    را   برای  و 

اما  سازد امپریالیدتکو.  د  مردا  28ستی  ای 
بوسیله    1332سال   انگلیس  مریکآکه  و  ا 

بود داده شده  دولت   سازمان  به سرنگونی 
گردید   منجر  محمد    ومصدق  امپریالیستها 

مبارزات مردم از کشور  ی که بدلیل  رضا پهلو

  .قدرت رساندنده بدوباره فرار کرده بود را 

های ضد  به فعالیت    همچون قبلمحمد رضا  
عد از مدتی کوتاه  داد و بادامه    دبی خوانقال

از   بعد  را یکی  ابزارهای دیکتاتوری  توانست 
نمودهدیگری   هایو  و    احیا   برنامه 

اعملی سازدرا  امپریالیستها   یکی  مهم  .  ز 

اقتصاد ترین   وابستگی  عوامل  بزرگتزین  و 
که   بود  نفت  صنعت  امپریالیستها  به  ایران 

شده   یاد  دولتهای  خشم  اصلی  از  علت 
ملی کردن نفت در    لیلبد  همدق  لت مصدو

 بود. ایران 
  

  ، مصدق بعنوان نماینده بورژوازی ملی

در آن دوره توانسته بود با شعار ملی  
ب بزرگی  ضربه  نفت  صنعت  ه  کردن 

امپر  کندسلطه  وارد  انگلیس    . یالیسم 
امپریالیستی   کودتای  از  بعد    28اما 

مسله   حل   ، مصدق  سقوط  و  مرداد 

ب  نزدیک  بمدت  که  سال   نفت  چهار  ه 
وقف ف به  آن  بودروش  افتاده  در  ه   ،

کار   و  دستور  کودتا  در    شاهحکومت 
. در نتیجه  قرار گرفتحکومت    آن راس  

انگلستان و  آمریکا  توافق    با 
شرکت م کنسرسیو  از  نفتی  ی  های 

آن  گرفت    لشک موجب  به  که 

المل بین  نفتی  عضو  لشرکتهای  ی 
(   -انگلیس    -امریکا  کنسرسیوم 

(    -فرانسه   توانستند  هلند    دت بممی 
بهره    25 ایران  نفتی  منابع  از  سال 

کنند این    .برداری  با  کودتا  دولت 

در آن قرار  سیوم قرارداد بست.  رکنس
جمله  داد   که  از  بود  شده  این  گفته 

می توانند در هر نقطه کشور    شرکتها
استخراج   و  اکتشاف  عملیات  ایران 

دهند انجام  دولت  هزینه  با  را    .نفت 

  درمذکور    ی ستهاامپریالیهمچنین  
ابطه با این قرار دارد ، امتیاز وسیعی  ر

سرویس تلفن و    -راه آهن    -در  را در بنا 
هواپیمایی   و  سیم  بی  و  تلگراف 

آور  قر نددبدست  اساس  بر  ارداد  . 
به   % 40سیوم  کنسر نفت    سهام 

ایران و  "  انگلستان یعنی شرکت نفت  

شرکت    % 40و    "انگلیس پنج  به  آن 
و  آ بزرگ   به  ب   % 20مریکایی  قیه 

هلندیشرکتهای   و    واگذار   فرانسوی 
صنعت   د. گردی که  است  ترتیب  بدین 

منابع   از مهم ترین  ایران که یکی  نفت 

کشور   به  ر اقتصادی  میداد  تشکیل  ا 

شرک امپریدست  به  تهای  الیستی 
به   رژیم  وابستگی  و  شد  برده  غارت 

بخ تحکیم  را  مبارزات  بیگانگان  و  شید 
کردن   ملی  برای  راکه  ایران  مردم 

ودند را پایمال  ب  هست خا   صنعت نفت بپا

  .کرد
 

از   به    جلوه هاییکی دیگر  وابستگی شاه 
و   نفوذ  و  رشد  باعث  که  امپریالیسم 

های   سرمایه  بیشتر  چه  هر  گسترش 
را می توان در  در ایران گردید  پریالیستی  ام

در  .  شاه نشان داداصالحات ارضی  رابطه با  

که پس بدانیم  باید  این موضوع  با  از    رابطه 
امریکا  رداد  م  28کودتای   امپریالیسم   ،

صلی تبدیل گردید و  بتدریج در ایران بقدرت ا
سرمایه   حمایت  و  جلب  قانون  کودتا  رژیم 

رس بتصویب  را  امریکایی  بدین  های  اند. 

ترتیب ما شاهد سیل وام های امریکا و کاال 
های امریکا در ایران بوده ایم که باعث رشد  

در   امریکا  بیشتر  نفوذ  گردید،  و  ایران 
شبط اربابان  )وریکه  اصالحات در    اه  زمان 

کندیارضی   بود  دولت  کار  برای  (  روی 
هر  برای صدور  بوجود آمدن شرایط مناسب  

بیشتر   سرمایهچه  و  ایران،   کاال     به 

ایران   در  ارضی  اصالحات  اجرای  خواستار 
شاه    .گردیدند  این  رژیم  اجرای  جهت  در 

که   تبلیغات  حکم  صدا  با  و  سر  آن    زاپر 
، به این  بردنام می    "ب سفید قال ان"بعنوان  

ن اقدام  مبادالت .  مودکار  ارضی  اصالحات 

صدور  نفع  به  را  آمریکا  و  ایران  تجاری 
ایرا  به  آمریکائی  طور  کاالهای  به  ن 

   شمگیری افزایش داد.چ
 

از   بسیاری  تحلیل  برخالف  ارضی  اصالحات 

کردن   بهتر  برای  زمان  آن  در  روشنفکران 
به این وسیله    ان نبود که گویازندگی دهقان

جلوگیری  ا آنها  جنبش  اساساً  ز  شود. 
سفیدی انقالب  و  ارضی  که    اصالحات 

سلطه   تحت  و  وابسته  رژیم  بوسیله 
شدهامپریالیسم   هی  مطرح  به  وجه بود  چ 

نمی توانست در جهت از بین بردن درد ها 

مردم   و  دهقانان  شمار  بی  های  زخم  و 
ببخشد رهایی  آنان  به  و  همین    .باشد  در 

ب  یادی  رابطه  که  است  خسرو جا  از 
و  زندان  از  پس  که  خلق  فدایی    گلسرخی 

به   شاه  رژیم  دژخیمان  بدست  شکنجه 

،داشته  شد  سپرده  تیرباران  های  جوخه 
او    باشیم یاد  کرامت  و  همرزمش  رفیق  و 

دانشیان را گرامی بداریم که در وصیت نامه  
اشان خود را فدایی خلق نامیده اند و مرگ  

چی  ارخود   نا  ای  پیروزی  هدیه  برای  خلق  ز 
دانسته اند . خسرو گلسرخی در قسمتی  

از دفاعیات خود در بیداگاه های ضد خلقی  

چنین   ارضی  اصالحات  به  اشاره  با  شاه 
:  میگ تنها  اص   "وید  ایران  در  ارضی  الحات 

مصرفی   برای  راهگشای   ، کرده  که  کاری 
بنجل   تولید  اضافه  کردن  آب  و  کردن جامعه 

گذش ی لامپریا در  است.  دهقان  سم  اگر  ته 

خان  ت چند  با  حاال   ، بود  طرف  خان  با  نها 
شرکتهای   زراعی  شرکتهای   : است  طرف 

کدام    ...تعاونی  ! دادگاه  رئیس  آقای   .
کنار تهران    گوشه و  است که در  شرافتمند 

، مثل نظام آباد ، مثل پل امامزاده معصوم ،  

مثل میدان شوش و میدان دروازه غار برود ،  

 به امپریالیستها نگاهی گذرا به وابستگی سلطنت پهلوی 
 (رضا شاهمحمد  :دوم بخش  )
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دستم  با یک  دارندکسانیکه  سر  زیر  ،    ال 
صحبت کند ، بپرسد از کجا آمدید ؟ چه می  

ما    » ایم  کرده  فرار  ما  گویند  »می  ؟  کنید 
؟   چه  از   ، ایم  کرده  قرضی"فرار  که   از 

 ." نمی توانستیم بپردازیم و داشتیم

 
زیادی   اندازه  تا  سفید  انقالب 

تولید   شیوه  نابودی  باعث 
گردید اصالحا  . فئودالی  ت  با 

ده   %40حدود  ارضی،   قانان  از 
زمین   داشتن  از  همیشه  برای 

شدند اصالحات،   . محروم    این 

شهر   به  را  دهقانان  سیل 
و   کار"کشاند  ذخیره  "  ارتش 

را   ا بزرگی  جهت  ستفاده  در 
به وجود  ایه داران وابسته  سرم 

بستر و    آورد  سلطه    بر  رشد 

رشد  ،امپریالیسم   هر    باعث 
بیشتر  واب   چه  سته  بورژوازی 

ایران  ه گردید که طبق در    حاکم 
 . را تشکیل داد

 
شاه   رژیم  وابستگی  ادامه  به در 

  امپریالیسم باید به این امر توجه داشت که 

ترین  ضروری  و  ترین  مهم  از  دیگر    یکی 
ها کشورهای  خواسته  در  امپریالیسم  ی 

خود   سلطه  بر  ل تستحت  دستگاههای    ط 
آن امنیتی  و  از    ها  نظامی  که  میباشد 

توده    یکطرف سرکوب  طرف برای  از  و  ها 

خود   سلطه  حفظ  برای  ضروری  دیگر  را  آن 
داند شاه    می  رژیم  حمایت  .  تحت 

امپریالیسم   آنها  رأس  در  و  امپریالیستها 
گیری   قدرت  با  بیشتآمریکا  چه  ،  ری  هر 

شروع به خرید جنون آمیز تسلیحات نظامی  

طرز  که نیروی های ارتش  که چه بسا    کرد
ه  را  آنها  انداستفاده  دانسته  نمی  به    . م 

و   نظامی  هزار مستشار  دهها  دلیل  همین 
ایران   وارد  مدیریتتا    شدندامریکایی    هم 

این   از  ونگهداری  استفاده   ، اندازی  راه 
بگیرند    ته را بدستتجهیزات مدرن و پیشرف

خود   و استثمارگرانه  اهداف  جهت  در  هم 

تبدیل  وانند  بت منطقه  ژاندارم  به  را  ایران 
از امریکا    همین رابطه است کهنمایند . در  

مسولیت  شاه   گرفتن  عهده  به  خواستار 
بیشتر  شد.  های  خاورمیانه  منطقه  در    ی 

مهم بسیار  امپریالیستها  برای  منطقه    این 

کشورهای  د.  دار راتژیک  اهمیت است  و  بوده  
نفت    خلیج فارس بدلیل برخورداری از معادن

منابع   به  صنعتی  کشورهای  اتکای  و  گاز  و 
نقش مهمی ایفا رای امپریالیستها  ب  ،انرژی 

ترس  در آن زمان  و از طرفی دیگر    می کنند
در   شوروی  نفوذ  و  تهدید  از  امریکا  دولت 

را   بسزایی  نقش  آن  در  ایران  همسایگی 

است که  ب  داشته  خصوص  قدرت  ه  این 
هم   سوسیالیسم  اردوگاه  را  خود  جهانی 

پرداختن به همه  چون    ،در اینجا    . می نامید
نظا های  امپریال خرید  از  شاه  یستها  می 

پذیر   تنها  امکان  از به  نیست  برخی 

که   شاه  رژیم  نظامی  تسلیحات  خریدهای 
ترین   مدرن  و  ترین  پیشرفته  شامل 

شود می  نظامی  می تسلیحات  اشاره   ،  
از    آن از      .نمک میتوان  نظامی  های  خرید 

با زیر دریایی ،   هواپیماهای مخصوص جنگ 

هواپیماهای  ، انداز  موشک    هاروکرفت 

پرواز   عمود  مین  کوچک  کوپترهای  ،هلی 
و برد  نام  رادار    انداز  فروند  هفت  خرید  یا 

که   ) آواکس   ( به  موسوم  دهنده  هشدار 
بوده میلیون دالر    1230فقط بهای آن بالغ بر  

(    ردمودر    .است آواکس   ( آخر  قابل  نمونه 

که   است  برای  تأکید  اساسا  هواپیما  این 

اما  ، است  بوده  ناتو  عضو  رژیم    کشورهای 
ک اولین  بودشاه  ناتو  عضو  غیر  که   شور 

را   پیشرفته  فوق  این هواپیمای  اجازه خرید 
خریدهای   از  دیگر  های  نمونه  از  داشت. 

رسم سفر  از  بعد  که  نظامی  ی  تسلیحات 

ایرنیک به  سال  سون  در  انجام    1972ان 
تاریخ روابط خارجی ایران در دوره  "  در  شده،

صفحه  )  "پهلوی  معاصر  صدای    ، (201نشر 
مورد    و    مطالبی مطرح شده از    در  برخی 

نظامی های  چ  خرید  نوشته  نین  رژیم شاه 
است مبلغ  ":    شده  به  هایی    1\2سالح 

که  لمی داد  سفارش  امریکا  به  دالر  یارد 

ج  175  شامل جت  پانصد  فروند  و  نگنده 
تعداد و  به    هلی کوپتر  زیادی موشک زمین 

است  بوده  امپریالیسم    "هوا  از  گذشته   .
ک را  امریکا  سود  بیشترین  فروش  ه  از 

نظامی   برد    تسلیحات  کشورهایی می   ،

انگلستان   حتی    ،ایتالیا    ،مانند  و  آلمان 
از این نعمت بی بهره نبوده   سابق  شوروی

بودج به  اگر   . آناند  دفاعی  نگاه    ه  دوره 
.    کنیم ایران  "چنین میباشد  دفاعی  بودجه 

معادل    1349در سال   دالر    844که  میلیون 
س تا  دالر  میل  10به    1356ال  بوده  یارد 

است یافته  ،    ."افزایش  مهدوی  ) هوشنگ 

عبدالرضا ، در کتاب سیاست خارجی ایران  
 (   398پهلوی ، نشر البرز در صفحه در دوره 

 
ی رژیم شاه که  ستگاه نظامدر کنار د 

آن   به  کوتاه  ای  دستگاه    شداشاره   ،

مهم   نقش  از  کشور  در  هم  امنیتی 
بو  برخوردار  دستگاه    د وحساسی   .

ه یکی از مخوف ترین و نفرت  ساواک ک
کشور   در  امنیتی  دستگاه  ترین  انگیز 

بود با حمایت و پشتیبانی دولت امریکا  

آمد این دستگاه مخوفبوجود  عامل    ، . 
بهاعدام   ترین فرزندان خلق  و شکنجه 

بوده است ایران  در  انقالبیون  طبق    . و 
  ، پدیا  ویکی  در  ای  بین   نوشته  در 

از  نف   368،    1355تا    1350سالهای   ر 
دستگاه   این  در  رژیم  مخالف  چریکهای 

امنیتی) اند.    ( کشتار   رسیده  بقتل 

شاه   دوره  در  که  است  این  واقعیت 
و   آزادیخواه  انسانهای  کمتر   ، جالد 

که زیر شکنجه    ند قالبی بودیروهای ان ن
. از    د ننگرفته باشو آزار جالدان آن قرار  

را شاه  رژیم  در  متداول  های    شکنجه 
میتوا  خالصه  به  از  ن  بطور  زدن  شالق 

پا،   بدن کف  مختلف  نقاط     ، سوزاندن 
، شالقتجاو  آزار جنسی   ، آویختن    ز   ،

سقف ،  از  ها  بیضه  به  فشار  قرار  ، 

غیره    انفرادی و سلول  دادن زندانی در  
کرد. اطالعات    اشاره  طبق 

ساواک ماموران  این موجود   ،  
از  از    رازندانیان    شکنجه   نوع 

نف  یک پنج  امریکایی  گروه  ری 
به  شده    که  فرستاده  ایران 

البته  موخته  آبودند،   بودند. 

مأموران ساواک برای یادگیری  
مؤثرتر   هرچه  های  شیوه 

نیز   اسرائیل  به  شکنجه 
شدند می  ن  جا   .فرستاده 

زیر شکنجه     زندانیان در   باختن

جالدان آمیز  جنون  در    های 
 رژیم شاه کم نبود. 

 
بادر    و سر    ارتباط  ها  سپردگی  وابستگی 

  ،  فور به دولتهای امپریالیستیه منهای شا
اسناد  از  هایی  نمونه  انتشار  پیش  چندی 

کودتای   به  و    28مربوط  سیا  توسط  مرداد 

ستگی  سازمان اطالعات سری بریتانیا ، واب 
شاه را به این دولتها بیشتر آشکار کرد    رژیم

مثال   اسناد  .  این  اساس  مه    21بتاریخ  بر 
س،  1953 منابع  به  در  شاه  امریکا  فارت 

:  ته بود  گفته  خاندان  "ران  ها  انگلیسی 

کار   سر  را  پدرم  و  انداختند  بیرون  را  قاجار 
و  انداختند  بیرون  را  پدرم  آنها   ، آوردند 

بی هم  را  من  بیندامیتوانند  در    " زندرون  و   ،
  : گوید  می  ها  "ادامه  انگلیسی  اگر 

تا  م بدانم  فورا  باید   ، بروم  من  که  یخواهند 

صدا   سرو  .بی  سندبروم  این  ای  ج  " 
ای   وشبهه  شک  نمی  هیچگونه  جای  به 

شاهنشاه    گذارد قالده  از    " آریامهر"که 
در   و  بوده  اربابان خود  ابتدا در دست  همان 

جان این  های  سیاست  او  پیشبرد   ، از  یان 
مردم   در حق  فرومایگی  و  جنایت  هیچگونه 

 ه ایران دریغ نکرده است .ستمدید

 
نگاهی کوتاه    دجا دار  ،در خاتمه این بخش  

و غارت  به   و خانواده اشدزدی ها  از    شاه 
مردم   نیزثروت  باشیم   ایران    .داشته 

همانطور که میدانیم با مبارزات دلیرانه و به  

مجب  شاه   ، ایران  مردم  فرار حق  به  و    ور 
این   به  آگاهی  با   . گردید  واگذاری سلطنت 

ع ، بخش زیادی از اشیاء گرانبها ، طال  موضو
سلط جواهرات  خاندانو  بوسیله    نتی 

گردید خارج  ایران  از  همین   . سلطنتی  در 
سالهای  رابطه   در  امریکا  خارجه  وزارت 

کرده   اسنادی  انتشار  به  مبادرت  گذشته 

ثر زیادی  است که نشان میدهد ، شاه  وت 
جهان د مردم  ثروتمندترین  از  یکی  و  اشته 

است   بایگانی  بوده  اساس  بر  بنابراین   .
او  : امریکا  خارجه  به    وزارت    50نزدیک 

میلیون دالر   18ون دالر در بانک تهران ،  میلی

میلیون دالر    100در بانک نیویورک و حداقل  
در بانکهای لندن ذخیره کرده بود . همچنین  

ز  آن  دربار  بعدها  وزیر  خود مان  خاطرات  در 
عملیات   آغاز  در   : نویسد  می  خروج چنین 

خاندان سلطنتی از کشور دستور بر چسب  

مهروموم   بسو   ، چمدانها  و  کردن  ها  ته 
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و   دربار  آرم  به  منقش  که  شاه  صندوقهای 
سلطنتی بود صادر شد ، تاج شاهنشاهی  

قطعه    50قطعه الماس و    380با سه هزار و
گرم و    8یلو وک   2با وزن  مروارید    368زمرد و  

ملکه با    از نظر قیمت غیر قابل تخمین و تاج

قطعه الماس در چمدانها بسته شد    1646
گ به  پهلو.  فرح   : او  داد  فته  دستور  که  ی 

یک    384 و  شود  بسته  صندوق  و  چمدان 
و  آوری  جمع  وی  تائید  مورد  افراد  از  تیم 

عتیقه،  هرگونه  بندی  و    بسته  جواهرات 
گرانبه ساعتها الماسهای   ، و  ا  طال  تمام  ی 

بر را  زمرد  تمام  های  تاج  ونیم  عهده    تاج 

عتیقه  و  جواهرات  از  گنجینه  این  داشتند. 
در کاخ    جات  امن  نگهداری  مکانهای  نیاوران 

دولتی   مقامات  همچنین  و  شد    13می 
که  کردند  خارج  ماه  دو  در  ارز  دالر  میلیارد 

توسط ایران  در  بزرگ  غارت  از    رژیم  نشان 

دارد   غاشاه  تخمین  از  .  شاه  دارایی  رت 
  100بالغ بر    در برخی گزارشات    های مردم 

  ! شود  می  دالر  در  همچنین  میلیارد  شاه 
در    1350سال   جزیره  مبلغ  یک  به  اسپانیا 

  . ه بودمیلیون دالر خریداری کرد  700
 

رسانه های وابسته    تبلیغ  برخالف بنابراین،  

مظهر   عنوان  به  شاه  از  که  امپریالیسم  به 
و میهدمو کنند کراسی  یاد می  پرستی  ،  ن 

از غارت ثروت های   تنها نگاهی به بخشی 
   ایران توسط شاه و خانواده اش بیانگر آن

دسترنج و ثروت مردم نها  آ که چگونه     است
را   ایران  اعتقادزحمتکش  ادعای    به  ضمن 

به  آزادی  پرستی  میهن  یا  و  دموکراسی   ،
ین  گاهی به اآ امروز کسانیکه با    ند. تاراج برد

غارت ها با بوق وکرنا دست به    دزدی ها و

و عوامفریبی  اشاعه   نفع سلطنت  دروغ  به 
ل جوان را به نس   می زنند تا مبارزات مردم و

توده ها  انحر انقالب  فردای  اف بکشانند، در 
، همانند تمام خائنین    57مانند قیام بهمن  

 به سزای اعمال خود خواهند رسید . 
 

دزدان غارت امروز  ش ،   ، و گران  گران  کنجه 

فرح    اتلینق امثال  ایران  مردم  های  توده 
دیگران و  پسرش  و  همه   پهلوی  وجود  با 

رسانه    در مقابل    رسوائی های رژیم شاه،
ی خود فروخته امپریالیستی با چهره ای ها

قرار می وگ  ظاهرا مظلومانه  در حالی   یرند 

را  که   و در  خود  ددمنشانه  جنایات  پشت 
رژیم   پنهان می جمهوری اسالم هولناک  ی 

تمساح   ،ند کن اشک  ریختن  مردم   با  برای 
کوشند   می  شعارایران  با  های  دوباره 

آزادی و  ز)  دموکراسی  در  قدرت  که  در  مان 
بی اعتقادی خود را به آنها نشان داده بودن  

تا  ، (اند بنشانند  قدرت  اریکه  بر  را  به    خود 

و    غارت و عوامفریبی مردم بپردازند  کشتار و
گذ   بتوانند یغما  شتههمچون  به    خوان  را 

وخود    امپریالیستاربابان  روی     بگشایند 
 ما را خالی و سفره کارگران و زحمتکشان  

 

 ازند. خالی تر س
  

کار و امروز  زحمتکشان  جوانان    گران، 
کشور   سراسر  به  در  توجه  تجربه  با 

و  دیکتاتوروابسته،  های  رژیم   دزد   ،

های    چون   جنایتکار و  رضارژیم    شاه 
و  شاه  رضا  اسالمی    محمد  جمهوری 

سرمایه  ب سیستم  نابودی  برای  اید 
مبارزه   ایران  بر  حاکم  وابسته  داری 

برکنند   امپریالیسم    تا  ایران  سلطه  در 
شود.  پایان هم   این    داده  تا  که  چرا 

های   رژیم  چنین  برجاست  پا  سیستم 

مد   های و  منافع  دیکتاتور  افع 
کرد.    امپریالیستها خواهد  تولید  باز  را 

مهم   اما امر  طریق  تنها    این    گجناز 
ای   توده  دشمنانشان  مسلحانه  علیه 

  در شرایط کنونی   امکان پذیر است که 

ای  ه ل گروه  قدم اول در این راه تشکی 
باشد.    –سیاسی   می  با  نظامی 

که   گفت  باید  قهر  قاطعیت  مبارزات  با 
جدی و  خونین   ، تحت    آمیز  های  توده 

کارگ طبقه  رهبری  تحت  ما  ،    ر ستم 
خائنین  برای  مردم    امکانی  که  به 

فرزندان  ندستا  بهترین  خون  به  شان 

مرز  گشته    این  آغشته  بوم    باقیو 
جنای نخواهند   با  دیگر  بار  که  و  ماند  ت 

 . به خاک سیاه بشانند دزدی مردم را  
 1399مرداد   -اکبر نوروزی

 
  

 انگلستان  ، لندن   -تظاهرات علیه موج اعدامهای اخیر توسط جمهوری اسالمی
 ، بعد از ظهر67در سال  در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی 

 جمعی از ایرانیان آزادیخواه و مبارز  ،2020سپتامبر   5روز شنبه   

 شیانه به دست که وح دانی سیاسی هزاران زن رگداشت یاددر بز 

 و در اعتراض به موج  جمهوری اسالمی اعدام شدندجالدان  
 ،  جمهوری اسالمی رژیم دار و شکنجه های اخیر توسط  اعدام

 یدان ترافلگار اسکوئر لندن برگزار کردند.  تظاهراتی را در م
 جمهوری  جنایات  ل تظاهرات با بنرها و تصاویر بزرگی ازمح

 و   رژیم اعدام مبارزین و مخالفین   ه مردم و بویژه علی اسالمی
 جانباختگان تظاهرات های همچنین عکس های تعدادی از 

 ن شده بودی ئتزِ  و همچنین آرم سازمان های اخیر سال  ردمیم

 هاب می کرد و آنتوجه عابرین و بازدید کنندگان از محل را جلکه 
 شرایط ایرانو دلیل تظاهرات و  در مورد جنایات جمهوری اسالمی 

 سخ های الزم را می گرفتند.  وال می کردند و پائفقا ساز ر
 مردم اکثرا با اطالع از شرایط جهنمی ای که رژیم سرکوبگر  

 های تحت ستم ایران  جمهوری اسالمی برای کارگران و توده

 همبستگی کرده و  قدردانیتظاهر کنندگان آفریده است از اهداف 
   ابراز می کردند.  نه مردم ایران رازات آزادیخواهامبار باخود 

 اطالعیه های افشاگرانه ای به زبان انگلیسی  ،در طول تظاهرات 
  برای ی  جناح های مختلف حکومت  خلقی و سرکوبگرانههای ضد    سیاست از    به گوشه هاییها    در میان عابرین پخش شد که در آن  

 ره شده بود.  اشا 1367سال   سی درقتل عام زندانیان سیا طرح ریزی و اجرای

شد   جریاندر   سرداده  فارسی  و  انگلیسی  زبان  به  تظاهرات شعارهایی  آن  نداین  جمله  از  اسالمی"،    که  جمهوری  بر  "مرگ  ها 
 .  دن ... بودگردد" و "کارگر زندانی آزاد باید گردد" و  ود باید گردد"، "زندانی سیاسی آزاد باید"جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته ناب

شرایط حاکم بر    چگونگی قتل عام زندانیان سیاسی و  های فارسی و انگلیسی در مورد  انه به زبانی افشاگرن د سخنراهمچنین چن
پر رفت و آمد شهر قرار  استقبال رهگذران در این منطقه    که مورد   ندجمهوری اسالمی ایراد شدسرکوبگر  ایران تحت حاکمیت رژیم  

 .  ندگرفت
بعد    3ن این حرکت مبارزاتی بودند که از ساعت یک بعد از ظهر آغاز و در ساعت  ه فراخوان دهندگایی خلق از زمرکهای فدافعالین چری

    از ظهر به پایان رسید. 

 ، نابود باید گردد! جمهوری اسالمی، نوکر غارتگران، دشمن زحمتکشان
 اموش می کنیم! نه می بخشیم و نه فر 

 دار و شکنجه را!  هم می شکنیم بساطدر ،  با انقالب علیه استثمارگران 
 

 انگلستان  -فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن 

 2020سپتامبر   ششم
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 ۀاز مراسم گرامیداشت خاطر یگزارش

 هلند   - دامآمستر،  60به خون خفتگان  دهه  

در بزرگداشت خاطره همه جان های  ،  2020آگوست    29  روز شنبه

در اوج این کشتار ها یعنی    و به خصوص  60شیفته ای که در دهه  

زن  جریان  در عام  سال  قتل  در  سیاسی  دست   67دانیان  به 
مراسمی در میدان دام ،  دژخیمان جمهوری اسالمی جان باختند  

برگزار گردید.    از راسم با فراخوان "کمی این مآمستردام  ته حمایت 
ایران زحمتکشان  و  کارگران  چریک  -  مبارزات  فعالین  که  های  هلند" 

با می  آن  از  بخشی  هلند  در  خلق  شکفدایی  گرفت.  شند  ل 
محل مراسم با بنر ها و دست نوشته ها ، های قبل  ون سالهمچ

که توجه هر رهگذری را به   و پوستر های گوناگون تزئین شده بود

ندگان این حرکت مبارزاتی با اعتقاد به  برگزارکن  جلب می کرد.خود  
جنایات سردمداران  بر روی  گذر زمان  اجازه داد که  این امر که نباید  

و با تاکید بر این  بریزد فراموشی گرد   60در دهه می ی اسال جمهور
و همچنین    60این رژیم در دهه    واقعیت که آمرین و عاملین جنایات

با برگزاری این  ،  شد    ه نخواهنددهرگز بخشی  ل سال گذشتههچ  در

 مراسم یاد و خاطره آن عزیزان را گرامی داشتند. 
ازا بعد  دو  ساعت  مراسم  تا   ین  و  شروع  ادامه    5ساعت  ظهر 

 که در میان آنصورت گرفت    سخنرانی چند  . در این فاصله  داشت

چنگال  در  خود  اسارت  تجارب  از  هلندی  زبان  به  زن  رفیق  دو   ها 
صحبت مزدورا اسالمی  جمهوری  با   ن  ها  سخنرانی  این  کردند. 

اطالعیه  چند  ین  همچناستقبال جمعیت روبرو شد. در طول مراسم  
شد ل   خوانده  موزیک  پخش  ای  و  بلندگوهحظه  پاز  قطع  م  دی  وای 

شد.   این  دو  نمی  برگزارکنندگان  پیام  تا  کرد  می  کمک  که  امری 

تعداد   گوش  به  مبارزاتی  چه  حرکت  بهر  از  ازدیدکنندگان  بیشتری 
زنده توسط    موزیک  اجرایکی از برنامه های این آکسیون  ی  .برسد

هلندی با  The Bucher Boyz) گروه  که  بود  ضد    آهنگ(  های 
توجه  سرما شان  داری  رهگذران یه  از  جلب   بسیاری  برنامه  به  را 

کامال روشن بود که ،  با توجه به استقبال مردم از مراسم    نمودند.
 هداف خود رسیده است.   یت همراه بوده و به ااین آکسیون با موفق

میز کتاب به   اییبرپبا    فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در هلند

سازم نشریات  و  آثار  پرداختند  پخش  تعداد    ها   آن   کتاب  میز  وان 
داشت.   بازدیدکننده  و  زیادی  عکس  زیادی  تعداد  حرکت  طول  در 

و   شد  گرفته  سازمان  آرم  و  کتاب  میز  از  از بفیلم  رخی 
پرسش های خود را با مسئولین میز کتاب طرح می    بازدیدکنندگان

 را می دادند.  الزمهای ها پاسخ سش به همه پررفقا کردند که 

اپیدممتاسف دلیل  به  از انه  که  رفقایی  از  برخی  کرونا  ویروس  ی 
در   شرکت  و  موزیک  اجرای  و  سخنرانی  برای  دیگر  کشورهای 

ند. از  تند در مراسم شرکت کن نتوانس،  مراسم دعوت شده بودند  
ه   محمد  رفیق  این  که  شی  جمله  سخنرانان  از  یکی  بود  قرار 

با رفیق  شد  مراسم  این  و  ولی  ضبط  را  خود  برگزار   برایصحبت 
ف صحبتکنندگان  و  او    رستاد  انگلیسی  های  زبان  بلندگو  به  از 

   و به سمع حاضرین رسید. پخش 

 یاد و خاطره همه جانباختگان راه آزادی و 
 وسیالیسم گرامی باد! س  

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

 بخشیم و نه فراموش می کنیم! نه می 

 در هم می شکنیم    ران الب علیه استثمارگبا انق 
 دار و شکنجه را! بساط   

 
 هلند -فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در آمستردام

 2020آگوست  31

 

 سوئد  - م لدر استهک 2020سپتامبر  5از تظاهرات  گزارشی
هراتی با شرکت  تظا  ،مدبوریا پالتسن" استکهلم در یک هوای شدیدا بارانی در "  ،2020  سپتامبر  5روز شنبه  ز ظهر  بعدا  3در ساعت  

چپجم نیروهای  از  و   عی  کمونیست  شد. مدافع  ،  برگزار  کارگران  حقوق  ب    ین  اعتراض  در  تظاهرات  جمهوری  این  های  اعدام  ه 

یاد اسالم  گرامیداشت  در  و  خاطر  ی  جوهزاران    ۀو  از  دهه  و  مبارز  انان  تن  در  و شکنجه  دار  رژیم  این  توسط  که  به    60انقالبی  و 

سال  خصوص   شدنداع   67تابستان  تظاهرکن  برگزار،  دام  نسبت  گردید.   همچنین  جمهوری  ندگان  دژخیمان  جنایتکارانه  رفتار  به 
با دستگی تودهاسالمی  اعتراضات  آبان  ر شدگان  قیام  ویژه  به  و  ایران  در  احکا  98ای  آنان،  و صدور  اعدام علیه  اعتراض سر  م  فریاد 

 . دادند
ان، شکنجه،  "زند  ،  وری اسالمی"چون: "مرگ بر جمهادن شعار هایی هم رکنندگان ضمن سر ددر طی این حرکت مبارزاتی تظاه

م سرمایه داری  رژینابود باد  اد باید گردد" ، "زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم" ، "اعدام ملغی باید گردد" ، "زندانی سیاسی آز

م زندانیان  و قتل عا   60دهه    در  ها  ضعیت زنداننان در رابطه با وبه چندین سخنرانی نیز گوش فرا دادند. سخنرا  جمهوری اسالمی"
اعدام  تشدید موج  بر خطر  ویژه  ه  بهایش    ندانلناک رژیم در زآوری جنایات هوصحبت کردند و ضمن یاد  67  ر تابستان سالسیاسی د

به وضعیت  اشاره    انجام شدهای دیگر سخنرانی هایی که  یکی از تم    یزش های توده ای اخیر تاکید نمودند.  خدستگیر شدگان  
آخرین  با توجه به بحران شدیدی که در آن قرار دارد  که رژیم    تاکید بر این   ن وو گرسنگی ستمدیدگا  سخت کارگران، فقرمعیشتی  

   ند.نفر شرکت داشت  60در این تظاهرات بیش از   کشد، بود.  را می نفس ها
ظاهرات قرارداده  هایی که در محل تآرم سازمان و بنر  ضمن شرکت در این حرکت مبارزاتی عالوه بر پوستر ها و،  فعالین سازمان  

آثار ،  دند  بو از  برخی  پرداختند.    به پخش  نیز  از سوی سازمان  به فرصت    منتشر شده  "پاسخ  بودند:  آثار  این  از جمله  زیر  مطالب 

یکهای  ارگان کارگری چر  هم استراتژی، هم تاکتیک اثر رفیق حمید مومنی" ، "ماهنامه کارگری،   -در مورد مبارزه مسلحانه  طلبان  
خلق   ای    ایران" فدایی  "نامه  یک  ،  لنین"،  رفیق  به  مقاله  نوشته  دار  ،  با سرمایه  دولت  رابطه  به  نسبت  کارگران  ،    ن"ا"آگاهی 

مسلحان مبارزه  ضرورت  گرسنگان  است"  "خیزش  رانده  صحنه  جلوی  به  را  چه و  ه  کانادا  تورنتو  در  عاشورا  دولتی  مراسم  "در 
 ". ؟گذشت 

می    بستگی با اهداف تظاهر کنندگان،ضمن ابراز هم  ادند وا ایستدر تمام مدت کنار مسوئدی با عالقه    ل مراسم چند جواندر طو

انه است. این تظاهرات در محیطی رفیقانه و صمیمی با فریاد مبارزه مسلح،    و برچیدن آنگفتند تنها راه خفه کردن سرمایه داری  
   .ان یافتهر با موفقیت پایو نیم بعد از ظ 4های "مرگ بر جمهوری اسالمی" ساعت  

 ! ن زحمتکشان، نابود باید گرددسالمی، نوکر غارتگران، دشما جمهوری 
 ! زندانی سیاسی، کارگر زندانی آزاد باید گردد 

   !وز باد سوسیالیسمپیر  ب! الزنده باد انق

 سوئد   -سازمان هواداران چریکهای فدایی خلق ایران در استکهلم 
 2020سپتامبر  6
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و    شیفته  های  "جان  نسل  به  تقدیم 

رخ و زیبای نشکفته" که  غنچه های س 
نثار جان شیرین    60در دهه خونین   با 

و   آزادی  خونین  پرچم  خود، 
دیدگ  مس سوسیالی مقابل  در  ان  را 

نگاه   اهتزاز  در  همچنان  دشمن  هرزۀ 

با   که  نسل جدیدی  به  تقدیم  داشتند! 
  گیری از نیاکان خود وظیفه حفظ درس  

رژیم   علیه  مبارزه  در  را  پرچم  این 
اس جمهوری  عهده  سرکوبگر  بر  المی 

 . گرفته است

 
مالقات این  از  بعد  برادرم  مدتی  )نمی    با 

بعد(   روز  دو  یا  یک  دادستانی    مرادانم  به 
کوچکی  شهر   زمین  زیر  در  که  آن  زندان  و 

نفر در    8-7قرار داشت منتقل کردند. حدود  
ا دیگر  اینجا  بودند.  زندانی  زندانیان  آن  کثر 

هم   زمره  از  داشتند.  سیاسی  اتهامات 

ساله سنندجی    18-17انم یک نوجوان  بندی
رگان و حمل بود که بجرم همکاری با پیشم 

بسیار بشاش و    .اسلحه دستگیر شده بود
بود.    با زندان    هم  مجاهدیجوان  روحیه  در 

بزرگتر بود. روحیه  من    بود که چند سالی از 

بدلی او  داشت.  خوبی  فروش  بسیار  ل 
و مجاهد دستگیر  ماه    روزنامه  کهچند    بود 

زن برد.در  در  جالب است که    دان بسر می 
را   او  مقامات  که  از  حالی  بودند،  کرده  آزاد 

با او  به همین خاطر    !فتزندان بیرون نمی ر
زود جوش خوردم. وقتی دلیلش را پرسیدم  

که  است  این  سازمان  خط  که  گفت"   ،

دس و  انقالبند  نیروی  آنها مجاهدین  تگیری 
او به همین خاطر به   "غیر قانونی" ست و 

   .وان اعتراض در زندان خواهد ماند" عن
 

قابل برایم  من    استداللش  آمد.  نمی  قبول 

مت مانم تا درجه مقاومی خواستم بیشتر ب

و پایداری خودم را امتحان کنم و به حساب  

که  گفت  می  او  اما  شوم.  آبدیده  خودم 
انقالبی" است می "نیروی  با   چون  خواهد 

به   را  رژیم  اعتراض  بعنوان  زندان  در  ماندن 
کم  وجود  با  کند.  متوجه  خودش    "اشتباه" 

و   بودن  سال  و  می    کمسن  تجربگی 

برخالف   درست  که  نوعی  فهمیدم  من 
و ماهیت    خوشبینی  به  نسبت  توهم 

جمهوری اسالمی دارد. هر روز صبح ورزش  
صبحگاهی می کرد . من هم از روز اول به 

. با وجود اینکه به بقیه می گفتم  او پیوستم

ه او اعتماد کرده و تعلق هیچ کاره ام، اما ب
سر گفتم.  او  به  را  ام  او   سازمانی  انجام 

  اینعتراض ماند تا  آنقدر در زندان به عنوان ا
خرداد   30چند ماه بعد پس از  که متاسفانه  

 توسط مزدوران رژیم اعدام شد!   60
 

دادستان زندان  به  ورود  هنگام  متوجه در  ی 

بصورت   که  شدم  چریکها  سازمان  آرم  یک 
کار بود.  نیمه  شده  حک  زندان  دیوار  بر  ه 

گفت   به من  مجاهد  ایدوست  را    ن که  آرم 
م  اقلیت  هواداران  از  از  یکی  بدور  و  خفیانه 

بدلیل   اما  دیوار کشیده  بر  پاسداران  چشم 

را تمام کند. با شنیدن   انتقال نتوانسته آن 
ک او  با  کمک  نگهبانی  این داستان  ه شب 

قاشق   و  نعلبکی  یک  از  استفاده  با  داد 
تکمیل  حل شب  همان  را  سازمان  آرم  بی، 

ا  از  بعد  روز  وکردم.  همه  خصوص  ه  ب  ینکه 
ند، در  رم اظهار تعجب کردنگهبانان از وجود آ

ریکها در  چآرم سازمان  دلم کیف می کردم.  

 قلب سیاهچالهای دشمن! 
 

برای   دادستانی  زندان  در  مقطع  آن  در 
بسیار  ن مدت  به  چند  هر  بار  خستین 

زندگی توده ای ها را    کوتاهی، اما از نزدیک

شان  و خط و سابقه ننگین  آنها  حزب  که از  

بودم   متنفر  دیدم.را  بشدت  از    نیز  یکی 
ین حزب بنام "محمد خروشچف"  کادرهای ا

دوری   ازهمه  او  بود.  دادستانی  زندان  در 
بسیار صمیمانه   روابط  در عوض  و  کرد  می 

سرسپرده    3-2با  ای   سرهنگ  و  سرتیپ 

نقش  بدلیل  که  داشت  در    شاه  آفرینی 
زمان قیام    سرکوب و کشتار مردم شهر در

و این    دستگیر  البته  بودند.  زندان  در 
ح  سرهنگ  در  ها  تیپ  سر  کسب  و  ال 

و   بودند  شان  آزادی  برای  مقامات  رضایت 
برخالف بقیه برغم آنکه جرم جدی تری در 

هیچ   بود  هایشان  از  پرونده  ای  نگرانی 

زندگی   شیوه  نداشتند.  خویش  سرنوشت 
ماعت با بقیه فرق داشت. آنها بسیار  این ج

تمیز  شی  و  پوشیدند  ک  می  برای  لباس   .
تبا پول و مراجازه زندانبان  و با  آنها از بیرون  

مصرف   برای  که  رسید  می  البسه  و  غذا 

سوی   از  داشتند.  می  نگاه  شخصی 
روز به   مقامات زندان مقرر شده بود که هر

بدهند.  و لباس  آنها ملحفه های تمیز و تازه  
در  ب داشتند.  سربازی  پتوهای  فقط  قیه 

ن مدت کوتاه جلوه های برجسته ای از  هما
مور در  که  آنچه  سیاستها، هر  سابقه،    د 

خا کردار  و  کتابها رفتار  در  ای  توده  ئنین 

کردم.   مشاهده  عینه  به  را   بودم  خوانده 
خائن در دل  تنفری که نسبت به این حزب  

"ممد   کردار  و  رفتار  مشاهده  با  داشتم 
 چف" برایم مادی تر و محکمتر شد.  خروش

 

پاسدار  در   چند  بهمراه  دادیار   ، آزادی  روز 
در گوشه  آمد و همه ما را    مسلح به زندان 

را   نظرش  که  چیزی  اولین  کردند.  ای جمع 
جلب کرد آرم سازمان چریکها بر روی دیوار  

کی روی دیوار کشیده    بود. گفت: آین آرم را

ع  اموال  به  بعمو  زده؟"  صدمه  ضی  ومی 
و یکی دونفر هم گفتند   ندادند  که "  جواب 

و  زد  آلودی  زهر  خند  نیش  دانیم"  نمی 
ت به آرم  ن خشم مزدوران نسبرفت. از دید

در  مطبوعی  و  گرم  آتش  دیگر  بار  سازمان 
در   هم  باز  کردم.  کیف  کشید.  زبانه  درونم 

کرده   کاری  زندان  آزار  خود  را  آنها  که  بودم 

ن با  نیز  مجاهد  دوست  بود.  پر  داده  گاهی 
 معنی به من لبخند زد.  

 
ان خواستم  سر  نمی  اصال  اینکه  با  جام 

بودنم خاتمه یابد  دوران "زندانی سیاسی"  

را   تعهدی  خواستند.  مرا  مدتی  از  پس 
گونه   هیچ  در  مشارکت  عدم  بر  مبنی 

امضا آینده  در  سیاسی  و    ءفعالیت  کردم 
داشتم.  بیرو ای  گانه  دو  احساس  آمدم.  ن 

آن  از یک طرف خوشحال ب ودم که در مدت 
روز از نظر خودم کلی تجارب مبارزاتی    7-8

اینک از  ناراحت  و  بودم  کرده  چرا  کسب  ه 

طوالنی هر    بمدت  به  نشدم!  زندانی  تری 
تمامی   بودم  توانسته  اینکه  از  صورت 

را در مقابل دشمن حفظ کنم   در  اطالعاتم 
با خود فکر می  نمی گنجیدم.  پوست خود  

خواهد رسید.  را  بشان  کردم  سازمان حسا

 از زندان آزاد شدم......... با این تصور 
 

از   پس  دوم  دستگیری  شرایط  به  اکنون 
  ردم.برمی گ 60ی خرداد س

 

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

 ( 4)  خاطرهیک  و روایت  1360 خراد 30
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قرآن    را  صدای  سپاه  ساختمان  تمامی 
. معلوم بود که این کار را برای  فراگرفته بود

برای   همچنین  و  وحشت  و  رعب  ایجاد 
دادند.   می  انجام  مزدوران  روحیه  تقویت 

و   باز کردند  را  در  اولیه  پایان مراحل  از  پس 

هل تاریکی  اتاق  درون  به  هم  را  دادند    ما 
از مملو  )  که  آن شب    31دستگیر شدگان 

به  چشمانمان  که  این  از  پس  بود.  خرداد( 
ی  عادت کرد، در میان آنها چهره هاتاریکی  

دید را  فعالین سیاسی  از  با آشنایی  که  م 
لبخند و برخوردی گرم مارا پذیرا شدند و در  

کنار خود بزور برای ما جا باز کردند. در یک  

بزور چپ  50-40تقریبا    4×3اتاق   را  انده  نفر 
بودند. البته این تنها یک اتاق زندان بود. در  

کل آش و الش شده و  این اتاق برخی با هی 
برای   نیز  بقیه  و  بودند  کشیده  دراز  خونین 

نمی   ها  شتم  و  ضرب  خاطر  به  که  آنان 

توانستند بنشینند، جا باز کرده بودند. پس  
از چند دقیقه همه شروع به صحبت با تازه  

 ب اطالعات کردند.  دین، یعنی ما و کسوار
 

معلوم شد که آنها نیز همه در فاصله عصر  
بار  بودند.  تگیر شده  تا نیمه شب دس  این 

بسیار   قبلی  دستگیری  برخالف 

واقع   در  بودم.   خشمگین  و  ناراحت 
پس از  ماه ها آزادی از دست دشمن،  

خودم   نظر  توانسته  از  که  این  بدون 
ر علیه  بر  مهمی  کار  کنم،  باشم  ژیم 

د  بودم.  دوباره  اسیر  آنها  چنگال  ر 

هیچ   بدون  که  اندیشه  این  راستش 
بدون   عملیات هیانجام  مقاومتی،    چ 

رژیم  علیه  ای  گرفته    مسلحانه  مارا 
کرد.   نمی  رها  مرا  ای  لحظه  بودند 

نمی   که  کردم  می  سرزنش  را  خودم 

بر و  طور  همین  دیدن  بایست  غم 
رفت  می  دکه  به  شهر  می  اوضاع  م. 

که هشیار   دیدم  بسیار  و    رژیم  تر 
کند.   می  عمل  ما  از  تر  یافته  سازمان 

ی  حسرت می خوردم که چقدر فرق م
با   و  اگر حداقل سالح داشتیم  کرد که 

آن   در  الاقل  بودیم.  شده  درگیر  آنان 

بود   چه  هر  سرنوشتمان  صورت 
همان حرف    "کاری" انجام داده بودیم.

می شد که  تکرار  رفیق پویان در ذهنم  
از در سنگر  " هیچ مرگ  ماندن  ی بیش 

دیدن    .و شلیک نکردن زودرس نیست"

شنی یا  و  ها  بچه  خونین  های  دن  چهره 
جوانی در خواب که مرد  صدای ناله و گریه  

در واقع هیچ کاره بود و همان روز در جریان  
دستگیر   پاسداران  ای  فله  دستگیریهای 

کینه  و  بر خشم  بیشتر  چه  هر  بود،  شده 
صدای   از  افزود.  می  جوان  ام  هق  هق 

نبرد.نامبرد خوابش  کسی  شب  تنها    ه  او 

دختر  برای  حیاتی  داروهای  تهیه  برای 
درمقابل بیما و  بود  رفته  داروخانه  به  رش 

داروخانه اسالمی    درب  جمهوری  مزدوران 
به خاطر داشتن سبیل و سر و وضع   وی را  

 .ند بودکرده دستگیر "مشکوک" 

 
ی  جانیان بالفطره نه به التماس های او برا 

به   دارو  می  رساندن  وقعی  بیمارش  دختر 
نهادند و نه حاضر بودند به خانواده او اطالع  

 که او را دستگیر کرده اند.دهند 

 

از طرف دیگر قیافه و حرف پدرم را به خاطر 
می آوردم. زمانی که فهمیده بود که بقول  

هایش   بچه  و  گذشته"  کار  از  "کار  خودش 

اند مسائل سیاسی شده  درگیر    حسابی 
آزاد  از  پس  زندان  یکروز  از  من  جریان ی  در 

دبیرستان،   در  اعالمیه  و پخش  کرد  صدایم 
خواه  "فقط  گفت برایت می  چیز  یک  م 

اگر  را انتخاب کردی    بگویم! حاال که این راه  

کاری اینکه  بدون  که  بشنوم  این    با  یکروز 
فطر به   هات  پست  فقط  ترا  باشی  کرده 

بکشند،    2خاطر   و  بگیرند  اعالمیه  سر  تا 
آمد! اما اگر یکی دوتا از    قبرت هم نخواهم 

و  زدی  آنها  به  ای  وضربه  کشتی  را  اینها 
گ وقت سرم  بعد  آن  کردند  اعدامت  و  رفتند 

را باال می گیرم و همه جا می گویم پسرم  

 فدایی بود و بهت افتخار هم می کنم ".  
 

در آن لحظات سخت در حالی که آینده ای  
بو انتظار همه ما  د این حرفهای  نامعلوم در 

مشغول    همپدر   خود  به  کامال  را  ذهنم 

ثل پتک بر سرم  م و هر کلمه اش  بود  نموده  
شدید  آمد.  می  آمده    اً فرود  بدم  خودم  از 

دیدن آن همه فقر و ستم و استثمار از    بود.
ای   مبارزه  ضرورت  به  آگاهی  و  سو  یک 

از   آن  جنایتکار  حافظان  نابودی  برای  قاطع 
که صدها تن از    در شرایطی بود سوی دیگر  

ارزینی نظیر ما که می بایست آن مبارزه  مب
  را به شیوه ای صحیح و قاطع پیش ببرند ، 

تحلی خاطر  غلط  به  سیاسی  خطوط  و  لها 

اکنون بدون انجام هیچ    های خود    سازمان
کار جدی ای در چنگال دشمن ضد خلقی  

این احساسات فراموش    شده بودند.   اسیر
  د که تاثیر نشدنی من در آن ایام سخت بو

زندگی    بسیار و  حرکات  در  هم  شگرفی 

 بعدی ام گذارد. 
 

از   آسایی  معجزه  بطرز  که  وقتی  بار  این 
مانند   تا  کردم  سعی  شدم،  آزاد  زندان 

را  خود  که  آموزگارانی   ، راستین  فداییان 
هیچ   هیچگاه  دانستم  می  آنان  شاگرد 

علیه   مستقیم  نبرد  برای  را  فرصتی 

سالح با توده  دشمنی که جز با زبان قهر و  
ندهم.ها س دست  از  گوید،  نمی  اگر   خن 

دید   با   نخست  روز  از  ما  مبارزین  تمامی 
فدائی خلق   که چریکهای  دیدی  )با  صحیح 

رژیم   با  داشتند(  حکومت  به  نسبت 

و   بودند  کرده  برخورد  اسالمی  جمهوری 
شک   بدون  بودند،  شناخته  را  آن  ماهیت 

 جنبش ما در موقعیت امروز قرار نداشت. 
 دامه دارد( )ا 

    98آبان - ع. شفق

 هموطنان گرامی! 

 "وورد پرس"سیستم استفاده از با سایت رفیق اشرف دهقانی 

 . به روز شد

دوستان و   در میانو تبلیغ مواضع آن  معرفی این سایت انقالبی  رد

 خود بکوشید! آشنایان 
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نیروی  به عنوان یک  ریکهای فدایی خلق  چ 
در شرایطی مبارزه خود را آغاز  کمونیستی  

وابسته   رژیم  زیر سلطه  ها  توده  که  کردند 
به امپریالیسم شاه در شرایط رکود و خمود 

به سر می بردند. با توجه به شدت ظلم و 

این  توده ها  ستم و دیکتاتوری حاکم، برای  
نبو باید مبارزه کنندسوال مطرح    ؛ د که چرا 

توان   می  چگونه  که  پرسیدند  می  بلکه 
کرد  نیروی  اما    ؟مبارزه  و هیچ  انقالبی 

این س پاسخگوی  و  آزادیخواه  نبود  قادر  وال 
به همین خاطر مبارزات به ارائه راهی نبود.  

شده   بست  بن  دچار  چنین  مردم  در  بود. 

خلق  شرایطی   فدائی  ت چریکهای  حلیل  با 
از جامع ، راه فائق آمدن بر این بن  ه علمی 

بست را کشف و ارائه داده  و با عمل به آن  
عمال بن بست موجود را در هم شکسته و 

راهگشایی   انقالبی  جنبش  .  نمودنددر 

به توده ها نشان دادند    چریکها راه مبارزه را
این   داد  و   امکان  آنها  به  تا راهگشایی 

توده تاریحی  قدرت  به  در   نقبی  و  زده  ها 
 ستمدیدگان جا باز کنند.  قلب 

 
آغاز، همان  از  کمونیستی    اما  جریان 

خلق   فدائی  نیروی چریکهای  هر  همچون 

جهانی   جنبش  در  دیگری  انقالبی 
اپورتونیستها حمالت  آماج  و   کمونیستی 

آنها قرار    زشکارانسا شاهد   گرفت.    که 
خلق   فدایی  چریکهای  از  ها  توده  استقبال 

درک  به  بودند  ایران تحلیل  نادرستی    جای 

مبارزه خود و روش های  ها  راه  و  در  و    ها 
راهنمای  نتیجه   تئوری  درستی  به  اذعان 

خلق  فدایی  کوشیدند    ،چریکهای  می 
راهنمای جلوه    چریکها  تئوری  نادرست  را 

یکی از تالش های اپورتونیستها    دهند.

بوده این  سعی    همواره  اند  که  کرده 
را   مسلحانه  جنبش  های  موفقیت 

ت، جانفشانی،  صرفا به حساب جسار
فداکاری و صداقت چریک های فدایی  

نسبت   امر  این  به  و  گذاشته  خلق 
توده    دهند. حزب  بار  تحسین  با  اولین 

ها جانفشانی  و  ها  ی  جسارت 

"جدا از    تئوری راهنمایشان را  چریکها، 
قول    توده" به  کرد  سعی  و  خواند 

از   را  تجربه"  بی  "جوانان  خودش 
 . باز داردپیمودن راهشان 

 
مخالف    ، اما اپورتونیستهای  فقط  این 

چریکها   که چنین    نبودندخط سیاسی 

می   اشاعه  را  نادرستی  دادند  نظرات 
ما حتی در میان  با گذشت زمان،    بلکه 

برخوردهائی    کسانی چنان  شاهد 
که   چهبودیم  مسلحانه    اگر  را  مبارزه 

و   داشته  درون  قبول  جنبش  در 
ولی   داشتند  جای    درک مسلحانه 

مبارزه  ی مخدوش ارائه  مسلحانه    از 

موفقیت   به  که  این  با  و  دادند  می 
بودند   معترف  خلق  فدائی  چریکهای 

حساب  ولی   به  را  ها  موفقیت  این 
بنیانگذاردرستی   و    ان نظرات 

نمی   سازمان  های  تئوریسین 

آنها   جنبش  گذاشتند.  حامی  را  خود 
کردند می  معرفی  با    ولی   ،مسلحانه 

  یق احمدزاده رد تحلیل ها و نظرات رف
عن برجسته  به  تئوریسین  وان 

خلق،  فدائی  نادرست،    چریکهای  به 
پشتوانه   بدون  نظامی  عمل  صرف 

همه   این  عامل  را  ها  آن  نظرانقالبی 

در این رابطه به    زدند.موفقیت جا می  
نام   جزنی  رفیق  از  باید  برجسته  طور 

 برد. 
 

جنبش رشد  واقعیات  دیدن  با  جزنی    رفیق 

فدا  مسلحانه، مورد  چریکهای  را  خلق  ئی 
مطرح  تح مثال  و  دهد  می  قرار  می  سین 

"طی سه سال گذشته تظاهرات  کند که:  
نشده،   قطع  گاه  هیچ  تقریباً  دانشجویی 

تع سال  هر  ها  دانشگاه  شده  اغلب  طیل 

است و دانشجویان در برابر اعمال خشونت  
رژیم از خود مقاومت نشان داده اند. این ها 

می آیند،  آن نمودهایی است که به آمار در
مهم تغی  اّما  ها  این  از  در  یتر  که  است  ری 

داده   روی  جنبش  در  ها  توده  مناسبات 
های   دوره  از  مردم  مبارزات  از  آنچه  است. 

ب مانده  مردم  درذهن  بود  قبل  عبارت  ود، 

شکست باز  و  طلبی  تسلیم    ، شکست، 
سر  پشت  در  همواره  تنها  نه  ها  توده 

بلکه   بودند  خورده  شکست  خود  رهبری 
ش رهبران  بارها  تسلیم  از  اهد  و  سازش 

در   پدیده  این  بودند.  ها  آن  گریختن  میدان 
مسلحانه   جنبش  بود،  آورده  بوجود  مردم 

بی    3طی   این  به  خونین  مبارزه  سال 

اعتقادی مطلق ضربات خرد کننده زد. اینک  
قیمت ده ها شهید و صدها  این جنبش به  

اسیر توانسته خود را به مردم معرفی کند  
اینک   مردم  بیننو  می  را  می  نیرویی  که  د 

کنند  اعتماد  آن  به  با  توانند  )نبرد   ."
دیکتاتوری شاه به مثابه عمده ترین دشمن  

) منطقه  ژاندارم  و  ذکر    خلق  علیرغم  اما 

مطلبی، ها   چنین  موفقیت  این  که  گوئی 
عمل انقالبی بدون پشتوانه  صرفا به خاطر  

گویا   و  آمده،  وجود  به  انقالبی  بدون  نظری 
تئوری   انق  ،انقالبی یک  البی  جنبش 

در قلب توده ها جا    انمسلحانه ای که چن

کرد باشد   باز  داشته  وجود  توانست  ،  می 
خلق  وی   فدائی  چریکهای  راهنمای  تئوری 

کند.   می  انکار  احمد  او  را  رفیق  نظرات 
"اپورتونیس را  و    م چپ" زاده  نامد  می 

جای   به  را  خود  نظرات  که  این  برای 
سازمان های  تئوریسین    نظرات 

خل فدائی  رفقا  چریکهای  یعنی  ق 

می   مطرح  بنشاند،  احمدزاده  و  پویان 
بر   رفیق احمدزاده  تئوری  که گویا  کند 

که   شده  استوار  پایه  درشرایط  این 
زمان   ایران  در  مسلحانه  مبارزه  آغاز 

انقالبی" شاه   داشته  "  موقعیت  وجود 

کتاب   سراسر  در  که  حالی  در  است. 
تواند   نمی  کسی  احمدزاده  رفیق 

ی را بیابد. اما  یک بار چنین عبارتحتی  
منظور   که  عنوان  این  به  جزنی  رفیق 

"شرایط   همان  انقالبی"  "موقعیت  از 

رفیق   که  است  انقالب"  عینی 
احمدزاده مطرح کرده بود، نظرات خود  

 را پیش برد. 
 

که پیروزی های   نبودقادر به درک این امر او 
علمی   تئوری  نتیجه  مسلحانه  جنبش 

وهای  که باعث می شد نیرراهنمای آن بود 

سویش بیایند و جامعه به آن نیرو  ه  مبارز ب
و   بدهد شهید  ها  "ده  وجود  صرفا  نه  و 

اسیر" آن    صدها  تحقق  برای  نیز  آنها  که 
بودند. گذاشته  مبارزه  به  قدم  این    تئوری 

یق در این زمینه تا آنجا پیش می رود که  رف

زاده   احمد  رفیق  نظر  از  شود  می  مدعی 
ا  تنها جانبا"کافی  با  ما  که  و ست  زی 

ها"   توده  تا  کنیم"  حمله  رژیم  به  فداکاری 
 پشت سر ما قرار بگیرند"! )همانجا(

 
ضمن   جزنی  رفیق  ترتیب  این  که به    آن 

نظرات   جلب  در  مسلحانه  مبارزه  توانایی 

ها داردر  توده  قبول  رفیق    ،ا  نظرات  رد  با 
تئوری   بر  کشیدن  بطالن  خط  و  مسعود 

سعود احمد زاده  تدوین شده توسط رفقا م
نظری  و   راهنمای  که  پویان  پرویز  امیر 

بود  خلق  فدایی  می    ند چریکهای  نشان 

دهد که او هم صرف عمل مسلحانه بدون  
نظر دارد.    پشتوانه  نظر  در  را  آن  انقالبی 

تئور بدون  که  جنبش  انگار  انقالبی  ی 
و  تعریف  آن  از  که  ای  مسلحانه  انقالبی 

 یاید.  تمجید می کند می توانست به وجود ب

                        

 !راست در لباس چپ ،جزنیبیژن  رفیق نظرات
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مورد این  از  های    ، جدا  تم  از  دیگر  یکی 
مخالفین تئوری مبارزه مسلحانه در تخطئه  

به   تئوری  این  تقلیل  انقالبی  تئوری  این 
  صرف عمل مسلحانه می باشد. آنها برای 

آن   نام  تحریف  از  انقالبی   تئوری  تحریف 

لقب   چریکی"  "مشی  آنرا  و  کرده  شروع 
دهند.   ممی  تئوری  حالیکه  بارزه  در 

از   علمی  تحلیل  یک  بنیان  بر  مسلحانه 
اقتصادی   بر    –ساخت  حاکم  سیاسی 

طبقات   موقعیت  بررسی  و  ایران  جامعه 
و  انقالب  انقالب و دشمنان  موجود در صف 

ک جنبش  موقعیت  و همچنین  ارگری 

از  کمونیستی در کشور ارائه شده است.   
در    که  تحلیلآن    مخالفین قدرت رد  آنجا که  

مسع رفیق  احمدزاده  کتاب  صورت  ود  به 
مارکسیستی   عمیق  و  علمی  ارائه  کامال 

ندارند،    شده نادیده  را  با  کنند  می  تالش 

گرفتن آن و به حاشیه راندنش و الپوشانی  
به   و  برده  پیش  را  خود  کار  وظیفه اش 

مبارزات   تضعیف  همانا  که  خود  تاریخی 
  تحلیل   طبقه کارگر می باشد رونق بخشند.

رفیق  درج   کتاب  در  حاصل    احمدزادهشده 
تئوریک   و  تحقیقی  کار  سال  رفقای  چهار 

  اولیه تشکیل دهنده چریکهای فدائی خلق

 می باشد. 
 

رشد   چگونگی  بررسی  با  مسعود  رفیق 
کودتا و  ایران  در  امپریالیستی  ی  سلطه 

خان) رضا  جمع  1299امپریالیستی  این    )

کند می  ارائه  را  های  که    بندی  "پایه   :
سی با  تسلط  فئودالیسم  انقالب  اسی 

رضا   کودتای  با  و  شد،  سست  مشروطه 
را   خود  سیاسی  قدرت  فئودالیسم  خان، 

منافع  کرد.  تفویض  امپریالیسم  به  اساسا 

مرکزی   قدرت  تنها  را  فئودالها  اقتصادی 
هدا و  شده  جانب حمایت  از  شده  یت 

امپریالیسم میتوانست حفظ کند. این قدرت  
که حال  عین  در  میبایست  جنبش    مرکزی 

امپریالی کند،  ضد  سرکوب  را  خلق  ستی 
بیشتر   چه  هر  نفوذ  بسظ  برای  را  زمینه 

مبارز  کند.")کتاب  آماده  ه  امپریالیسم 

تاکتیک هم  استراتژی  هم  و   (مسلحانه 
ر  :"دسپس رفیق مسعود تاکید می کند که

امپریالیستی،   سلطه  استقرار  با  حقیقت، 
تحت   ما  جامعه  درونی  های  تضاد  تمام 

ضادی که در  تضاد قرار گرفت. تالشعاع یک  

مقیاس جهانی گسترش دارد، تضاد خلق و  
ما   میهن  اخیر،  قرن  نیم  در  امپریالیسم. 

روز   سلطه  تضاد،  این  گسترش  شاهد 
گونه   هر  است.  بوده  امپریالیسم  افزون 

میبا کند"  تحولی  حل  را  تضاد  این  یست 
کمی دقت در نظر رفیق مسعود  .  )همآنجا(

افز روز  "سلطه  باره  و در  امپریالیسم"     ون 

این   حل  به  تحولی"  "هرگونه  وابستگی 
که   دهد  می  نشان  بروشنی  تضاد 

خلق  ابنیانگذار فدایی  چریکهای  سازمان  ن 
چه   با  جنبش  این  های  تئوریسین  و  ایران 

ا مارکسیستی  و  عینی  به  تحلیل  جامعه  ز 

پرداختند.    آن  در  جاری  تحوالت  بررسی 
قادر را  آنها  که  بود  علمی  تحلیل    همین 

حکه "انقالب سفید"  ساخت که ماهیت مض 
"اصالحات   مساله  آنرا  اساس  که  شاه 

واقعی   بطور  را  داد  می  تشکیل  ارضی" 

دستگاه  کنند  تحلیل   که  شرایطی  در  و 

"انقالب   که  زد  می  الف  شاه  تبلیغاتی 
ناکامل    مشروطیت سفید«  »انقالب  بدون 

"در حقیقت کودتای    نشان بدهند که:  ،بود"
بدون»انقال خان  کامل  رضا  نا  سفید«  ب 

سفید   انقالب  با  حقیقت  در  یعنی  بود". 

گسترش   امپریالیستی  سلطه  شاهانه 
بیشتری یافت و شیوه تولید سرمایه داری  

در   بدل شد.  غالب  تولید  به شیوه  وابسته 
که سالها  شاهانه    آن  ارضی"  "اصالحات 

دچار   هم  را  کمونیستها  ترین  صدیق  حتی 
ناب منکر  حتی  برخی  و  نموده  ودی  ابهام 

بود  های  ،  ند فئودالیسم  تئوریسین  این 

بروشنی   که  بودند  خلق  فدایی  چریکهای 
اصالحات: این  از  هدف  که  کردند    اعالم 

و  سیاسی  اقتصادی،  سلطه  "بسط 
و   بوروکراتیک  داری  سرمایه  فرهنگی 

بوده است.    (همانجا ابسته در روستاها" )و

چنین   به  خطاب  بروشنی  سپس  آنها 
آیا که:"  گفتند  یک    مبارزینی  رفتن  بین  از 

تغییری در تضاد ت آمدن تضادی جدید  و  ضاد 
را   تضاد  همین  یا  داده   ما  جامعه  اصلی 

 شدت و حدت بخشیده است". 
 

بود که   توده معتقد  در آن سالها حزب 

شاه ارضی  اصالحات  تغییرات    ،با 
"شیوه   است.  داده  روی  "مثبتی" 

حدود  تا  فئودالی  بین    تولید  از  زیادی 
س  به  گذار  و  آغاز  رفته  داری  رمایه 

طبقاتی  ش تقسیمات  و  ها  تضاد  ده، 

آمده" است.   بوجود  جدیدی در جامعه 
که   کنم  تاکید  باید  جا  همین  )همآنجا( 

می   نتیجه  تحلیل  این  از  توده  حزب 
های ج تضاد  :"اگر  که  به  گرفت  دیدی 

تا   مانده  خیلی  هنوز  پس  آمده،  وجود 

فرا   قطعی"  لحظه"مبارزه 
شرایط یعنی  عینی    برسد.")همانجا( 

ه موقعیت انقالبی( موجود  انقالب )و ن
اتفاقاً رفیق جزنی نیز علیرغم  نیست.  

انسان   یک  و  نبود  ای  توده  که  این 
انقالبی بود ولی با قبول همین تحلیل  

توده   اصالححزب  که  بود  ات  مدعی 

در   تضادها  یافتن  تخفیف  باعث  ارضی 
از همین زاویه    روستاها شده است  و 

  ا رد می نمود. نظرات رفیق احمدزاده ر 

تئوریسین  او   خواندن  چپ  اپورتونسم  با 
بود که   های چریکهای فدایی خلق مدعی 

" در اثبات وجود شرایط عینی با این نظریه  
و    شهر  در  تضادها  که  شویم  می  روبرو 

سر به  می  روستا  است.  کرده  رشد  عت 

رفرم تضادهای  از  گویند: که در روستا پس 
زدیک  جدیدی طی چند سال به کمال خود ن

اصوالً  و  را    شده  تضادها  ارضی  رفرم  انجام 
و   داده  ای  سابقه  بی  شدت  روستا  در 

است.   ساخته  فراهم  را  انقالبی  موقعیت 
منجر می   نتیجه  این  به  مقدمات  این  همه 

اند تا تقریباً بالفاصله  شود که توده ها آماده 

پیش   تصور  این  جا  این  در  بپیوندند.  ما  به 
ب  تأکید  با  گویا  که  آید  رفقای می  رخی 

و پیشگام   طوالنی  مبارزه  که:  این  به  ما 
نیست"  بیش  تعارفی  بود،  خواهد    سخت 

شاه به مثابه عمده ترین    نبرد با دیکتاتوری)

( گرچه اتهام  دشمن خلق و ژاندارم منطقه 
به   رفیق  جزنی  یعنی  پیشگام"   "رفقای 

نمیکند  )  مسعود جرئت  هرگر  جزنی  رفیق 
اصلی شان مو نام  با  را  رفقا  رد خطاب  این 

دهد رفرم    (قرار  انجام   ": اینکه  بر  مبنی 
بی   شدت  روستا  در  را  تضادها  ارضی 

سابقه ای داده و موقعیت انقالبی را فراهم 

دروغی    " است  و    ساخته  نیست  بیش 
مع اساسا  مسعود  وجود  رفیق  به  تقد 

موقعیت انقالبی در آن سالها در ایران نبود  
را این  داده    و  توضیح  کتابش  در  بروشنی 

 .  ستا

بارزه مسلحانه هم استراتژی  من در کتاب م
چه   هر  احمدزاده  رفیق  اثر  تاکتیک  هم 

ای  گشتم   انقالبی"  واژه  "موقعیت  نام  به 
درک   قابل  دلیل  همین  به  نکردم.  پیدا 

زنی به چنین تحریف  نیست که چرا رفیق ج

رکن   که  مسعود  رفیق  نظرات  در  آشکاری 
خلق   فدایی  های  چریک  تئوری  اساسی 

ا  می باشد  گر وی در  متوسل شده است. 
موقعیت   با  را  انقالب  عینی  ذهنش شرایط 

در  که  نیست  داند مجاز  انقالبی یکی می 
مخالف نظر  ج  ،نقد  را  خود  ایگزین  ذهنیت 

سعود  ، رفیق م نظر وی سازد. از سوی دیگر

پس از ارائه تحلیل از اصالحات ارضی که در  
آیا از  باال به آن اشاره شد مطرح کرده که "

آمبین   و  تضاد  یک  جدید  رفتن  تضادی  دن 
یا  داده   ما  جامعه  اصلی  تضاد  در  تغییری 

بخشیده   حدت  و  شدت  را  تضاد  همین 

در    است" دهد.  می  آن  به  مثبت  پاسخ  و 
معتقنتیجه   مسعود  رفیق  که  ادعا  د  این 

چند   طی  جدیدی  تضادهای   " که  است 
خودسال   کمال  از    به  شده")تاکید  نزدیک 

واقعیت   با  نیز  است(  رفیق  من  نظرات 
از  احمدزا مسعود  رفیق  ندارد.  انطباق  ده 

نه به "کمال   تشدید تضاد سخن می گوید 

شدن   نزدیک  یا  و  تضاد  این  رسیدن  خود" 
به کمال خود.  تضاد  تحریفات    این  این  البته 

آن است که رفیق جزنی بر عکس  به خاطر  
اصالحات   است  معتقد  پیشگام"  "رفقای 

ری که  ارضی باعث تخفیف تضاد ها شد. ام

را وی  نزدیک    نظرات  توده  حزب  نظرات  به 
تاکید کنم که  رفیق   باره  باید دو  می کند. 

معتقد   گفتم  قبال  که  طور  همان  مسعود 
اصلی   "تضاد  شاهانه  های  رفرم  که  است 

"شد  را  ما"  بخشیده  جامعه  حدت  و  ت 

با   آشکار  تقابل  در  گرچه  امر  این  است". 

تئوری   مخالفین  های  تم  از  دیگر  یکی 
تئوری  این  در تخطئه  مبارزه مسلحانه 
صرف   به  تئوری  این  تقلیل  انقالبی 
برای  آنها  باشد.  می  مسلحانه    عمل 

نام   تحریف  از  انقالبی   تئوری  تحریف 
آن شروع کرده و آنرا "مشی چریکی" 

در   لقب دهند.  تئوری    می  حالیکه 
تحلیل  یک  بنیان  بر  مسلحانه  مبارزه 

سیاسی   –علمی از ساخت اقتصادی  
بررسی   و  ایران  جامعه  بر  حاکم 
موقعیت طبقات موجود در صف انقالب  
و همچنین موقعیت  انقالب  و دشمنان 

ارگری و کمونیستی در کشور  جنبش ک
مخالفین  از آنجا که  ارائه شده است.   

رد   و کامال  تحلیلن  آ  قدرت  علمی   
مارکسیستی   شدهعمیق  را    ارائه 

تالش می کنند با نادیده گرفتن  ندارند،  
الپوشانی و  راندنش  حاشیه  به  و   آن 

وظیفه  اش کار خود را پیش برده و به  
تاریخی خود که همانا تضعیف مبارزات  

 طبقه کارگر می باشد رونق بخشند.
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  دیدگاه های انحرافی رفیق جزنی قرار دارد 
وجو معنای  به  در  اما  انقالبی  موقعیت  د 

و یا به "کمال نزدیک شدن" آن تضاد  جامعه  
 نمی باشد. ها 

 

بحث   قسمت  این  خاتمه  برای  و  اینجا  در 
تحلیل   به  دیگر  بار  که  دانم  می  ضروری 

رفیق مسعود باز گشته و اشاره کنم که 
هر  تبین  حقیقت  "در  بود:  معتقد  رفیق 

ه بدون آنکه  گونه تغییر و تحولی در جامع
تض تضاد  به  یعنی  موجود،  نظام  اصلی  اد 

خلق و سلطه امپریالیستی، توجه شود،  

  ؛ تبدیل به یک چیز پوچ و مهمل می گردد
باید   را  امپریالیستی  سلطه  مساله  و 

ارگانی  گونه  بطور  هر  زمینه  مثابه  به  و  ک 
نه چون یک  گرفت  نظر  در  تبین  و  تحلیل 

نقشی   حال  هر  به  که  خارجی  عامل 

)دارد درست  همانجا".  چنین  (  دلیل  به 
رفیق   که  بود   این  احمدزاده  تحلیلی  بر 

اعتقاد بود که در شرایط ایران با توجه به  
رژیم   وابستگی  و  امپریالیسم  سلطه 

"هرگون  امپریالیسم  به  تحولی"  شاه  ه 
سلطه   قطعی  قطع  به  است  وابسته 

امپریالیسم و همانطور که نقل کردم این  

به عنوان یک عامل  امپریالیسم را    ، تحلیل
یک    " نه  و  گرفت  می  نظر  در  داخلی 

نقشی   حال  هر  به  که  خارجی  عامل 
با   مغایرت  در  درست  تحلیل  این  دارد". 

برغم  که  باشد  می  جزنی  رفیق  نظرات 

امپریا ایرانپذیرش سلطه  در  شعار    ،لیسم 
"دیکتاتوری   با   مبارزه  را  خود  استراتژیک 

آنرا فردی شاه" قلمداد می کرد و مبارزه با  
مب اصلی  در  آماج  جزنی  دانست.  می  ارزه 

مثابه  به  شاه  دیکتاتوری  با  "نبرد  کتاب 

ترین دشمن خلق و ژاندارم منطقه"   عمده 
این نظر انحرافی را چنین توضیح می دهد  

م نظر  به  مرحله :"  که  حاضر  جنبش  ا، 
با شعار  خلق  رهائیبخش  از جنبش  ایست 

شاه   دیکتاتوری  با  مبارزه  استراتژیک 
با    میشود.")مشخص   دیکتاتوری شاه  نبرد 

به مثابه عمده ترین دشمن خلق و ژاندارم  

 ( منطقه
 

با    انحرافی ای   لچنین تحلی که مبارزه 
شعاری   را  شاه  فردی  دیکتاتوری 

یک   بیانگر  و  مرحله  استراتژیک 

کرد   استراتژیک در جنبش قلمداد می 
رویداد ها پاسخ داد.   تنها  را سیر خود 

انقالب سالهای  نگاهی به آنچه که در  
براحتی    57و    56 گذشت  ایران  در 

رویدادها   سیر  که  دهد  می  نشان 
با   را  هایی  دیدگاه  چنین  نادرستی 

وضوح در مقابل چشم همگان قرار داد  

هم برغم  که  داد  نشان  برعکس  ه  و 
با   برخورد  در  اپورتونیستی  روشهای 

های   تئوریسین  نظران  و  ها  تحلیل 
آ  ، چریکهای فدایی خلق نها  این تحلیل 

رو که سیر  را  بود  ها صحت شان  یداد 

اثبات رساند.  اما سلطه    به  رفت  شاه 
و   حفظ  و  ماند  باقی  امپریالیستی 

دار به  آن  از  و دسته خمینی    حراست 
شد. این  سپرده  روشن شدن  برای    حال 

انقالب   سالهای  به  که  است  الزم  امر 

گذشت    بازگردیم آنچه  به  نگاهی  با  تا 

ها بر علیه تز    ببینیم که چگونه سیر رویداد
شاه  دی فردی  نفع  جکتاتوری  به  و  زنی 

نظرات رفیق مسعود مبنی بر اینکه "سلطه  
به   و  ارگانیک  بطور  باید  را  امپریالیستی 

ن  در  تبین  و  تحلیل  گونه  زمینه هر  ظر  مثابه 

 گرفت"  حکم داد. 

وارد   داشت  ایران  جامعه  که  شرایطی  در 

را   خمینی  مردم  بیشتر  شد  می  انقالب 
شناخت قدرتهایی  نمی  اما  همواره  ند.  که 

می   نمک  در  "آلترناتیوی"  مبادا  روز  برای 
خوابانند در روزنامه اطالعات مبادرت به درج 

خمینی   به  نسبت  آمیز  توهین  ای  نوشته 

طلبه های قم آن    ،امر  کردند. به دنبال این 
انجام  داده تظاهراتی  قرار  بهانه  را   نوشته 

تظاهرا این  اخبار  انعکاس  با  و  نام  دادند  ت 
نیز   سال  ه  کخمینی  و  به    1343در  ترکیه 

واقع  سپس   به  و  بود  شده  تبعید  عراق 

شناخت می  را  او  کسی  باره ،  کمتر  دو 
شد اعتراضات  مطرح  گیری  اوج  با  اما    .

به مردمی   عراق  از  را  وی  امپریالیستها 
خارج  کنترل  از  اوضاع  اگر  تا  بردند  فرانسه 

با  باشند.  داشته  آماده  را  خود  مهره    شود 
مبارزات گیری  داران    ،مردم  اوج  سرمایه 

داشتند   که  پولی  و  قدرت  با  کمپرادور 

مردم   انقالبی  جنبش  داخل  را  مزدورانی 
را رنگ   تدریجاً شعارهای تظاهرات  و  نموده 

ی دادند. مثالً شعار "وای به روزی که مذهب
به   شویم"  که "مسلح  روزی  به  وای 

در   شد.  تبدیل  دهد"  جهادم  حکم  خمینی 

ند: "گر حکم ایلیه  ین شعار را می دادتبریز ا
الدن    ،بو شاه جنایتکارا راجع  ،بو گون مراجع 

الوخ قلدور رضانین اوغلونی   اله بیز اسلحه 
مراج امروز  )اگر  سالوخ"  یره  در ع  تختدن 

این شاه جنایتکار   همگی  کنند،  حکم  مورد 
رضا  پسر  و  گیریم  می  دست  به  اسلحه 

از را  قلدر  م  خان  زیر  به  سلطنت  ی تخت 

بعد  . برادر  ه  اً کشیم(  "ارتش  شعار  که  م 
میان    ، ماست به  را  ماست"  رهبر  خمینی 

 مردم بردند. 
امروز بر اساس اسنادی که منتشر شده و  

ر کامال  شده  نوشته  که  وشن  خاطراتی 

از   ها  امپریالیست  نمایندگان  که   گشته 

در   انگلستان  سفیر  یاسونر  آنتونی  جمله 
ا وزیر  توسکی  یونیا  مایکل  مالی  ایران،  مور 

فرا ژیسکاردیستن  کشور  نمایندگان  و  نسه 
لینسنخن  پروس  لول  کالرک    -و  رمزی 

دادستان سابق آمریکا، هال ساندرز معاون  

نزدی خاور  امور  در  آمریکا  خارجه  ک،  وزیر 
در   آمریکا  سابق  کنسول  والترلیاتلر 

با محمد   تبریز و دیگران توانسته بودند 
مطهری،   مرتضی  بهشتی،  حسین 

طال ممحمود  عبدالکریم  وسوی  قانی، 
امیر   عباس  سحابی،  یدهللا  اردبیلی، 

صادق   زاده،  قطب  صادق  انتظام، 

روحانی،  شهریار  طباطبایی، 
دیگر   بسیاری  و  صدر  بنی  ابوالحسن 

ر کنند. دو روز مانده بود که  تماس برقرا
ایران را ترک کند سفیر آمریکا به  شاه 

"امرای   واشنگتن گزارش می دهد که 

طور   به  رئیس حمهارتش  با  ور  اصولی 
به   ندارند"  مخالفتی  بازرگان  شدن 

گفته ارتشبد حسن طوفانیان از سران  
)بخوان   شاهنشاهی  ارتش 

رضا   نزدیکان محمد  از  و  امپریالیستی( 
از پس  ویلیام   شاه  با  دیدارشاه 

و  ایران(  در  آمریکا  )سفیر  سولیوان 

)فرستاده ویژه دولت   ژنرال رابرت هایزر
  شاه به وی می گوید آمریکا به تهران(  

کرده   تکلیف  او  به  ها  آمریکایی   " که: 
برود".   ایران  از  که  گفتگوی  ) اند 

در   طوفانیان  با  هاروارد  طرح دانشگاه 

ايران شفاهي  شاه    (تاريخ  رضا  محمد 
همچنین از طوفانیان خواسته است تحقیق  

وجود  با  بریتانیا  و  آمریکا  دولت  چرا  که  کند 
است می    خدماتی که شاه به آن ها کرده

او ایران   خواهند  از  و  بردارند  حکومت  از  را 

روز پس از   بیرون کنند؟ محمد رضا شاه چند
برای همیشه    1357دیماه    26این دیدار در  

که در    و بعد امپریالیستها  ایران را ترک کرد
را به جای شاه  کنفرانس گوادلوپ خمینی 

بودند هواپیمای    پذیرفته  با  را  خمینی 
حما تحت  و  ایران  فرانسوی  به  خود  یت 

به  آ آمریکا  سفارت  ماشین  با  و  وردند 

بردند. زهرا  ای بهشت  همه  فاکتها آیا  ن 
نشان نمی دهد که امپریالیسم در ایران به  

مطرح   مسعود  رفیق  که  صورتی  همان 
به   بلکه  نبوده  خارجی  نیروی  یک  کرده، 

و  منابع  غارت  از  که  عظیمی  منافع  دلیل 

کارگر استثمار  و  ایران  های  ما  ثروت  ان 
 ؟ یرویی داخلی بدل شده است دارند، به ن

 
مستقل   هویت  ای  ذره  شاه  اگر  آیا 

به  داشت   توانستند  می  ها  آمریکایی 
ایران   از  باید  که  کنند  "تکلیف"  وی 

خارج شود ؟ آیا همین نمونه ها نشان  

دیکتاتوری فردی شاه را    نمی دهد که 
ای  کردن    مرحله  قلمداد  استراتژیک 

اپ  آب ریختن   آسیاب  ورتونیسم  به 
رفیق    ؟ بودراست   کردن  قلمداد  آیا 

مثابه   به  پویان  و  احمدزاده  مسعود 

ماجراجو  "اپورت و  چپ"  و  ونیسم 
برداشتن  جز    ، "آوانگاردیسم" به  گام 

دیگری   معنای  راست  اپورتونیسم  نفع 
 هم داشت؟ 

 -مراد تبریزی

 1399شهریور 
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 یاعدام نوید افکار اعتراض به گزارش تظاهرات در 
 سوئد   –استکهلم 

جهت جمعی از نیروهای کمونیست و جریانات سیاسی  با فراخوان  

به   جالاعتراض  توسط  افکاری  نوید  وحشیانه  جمهوری  اعدام  دان 

بعد از ظهر، یک    5سپتامبر از ساعت    16اسالمی، روز چهارشنبه  
دان سرگل شهر استکهلم برگزار شد که با تجمع اعتراضی در می

هموطن آگاه  استقبال  و  مبارز  حدود  ان  گشت.  از   90روبرو  نفر 
سردادن شعار به    ایرانیان مبارز در این تظاهرات شرکت کرده و با

فارسی ضمن افشای چهره سیاه رژیم دار و  های سوئدی و    زبان
داشت گرامی  را  افکاری  نوید  یاد  اسالمی،  جمهوری  و  شکنجه  ه 

ک محکوم  را  حکومت  توسط  اعدام  صدور  وحشیانه  ردند.  احکام 

ای از  بربرخی  "مرگ  شعارها  و    ن  اسالمی"  کار جمهوری  "نان 
ده باد سوسیالیزم"، "زندانی سیاسی ، "زنده باد آزادی، زنآزادی" 

 بود.  "،ها در ایران باید متوقف شوند  ،"اعدامآزاد باید گردد" 
 

ا سخنرانی  چند  تظاهرات  طول  ضمن  در  سخنرانان  که  شد  نجام 

از   حق  به  نفرت  و  خشم  رژیم  ابراز  جمهوری  ر  تکاجنایجنایات 
برای  اسال مردمی  اعتراضات  و  مبارزات  گسترش  ضرورت  بر  می 

عدام های وحشیانه  حاکم و مخالفت با اسرکوبگر  سرنگونی رژیم  
واقعیت  تاکید می کردند. سخنرانان   این  با می کردند  تاکید  بر  که 

   جایها مردم ایران  افکاری، این او بود که در دل میلیون  اعدام نوید
این   و  جمهگرفت  سرکوبگر  که  رژیم  بود  اسالمی  چه  وری  هر 

 ها بر وظیفه همچنین در این سخنرانی رسواتر و بی آبروتر گشت. 

ان تبعیدی در رساندن صدای حق طلبانه مردم ایران به گوش  ایرانی
 ط هولناک حاکم بر جامعهتاکید شد و گفته شد که شرایجهانیان  

سرکوبگر رژیم  حکومت  نتیجه  اسالمی  ما  باندهای    جمهوری  و 
بگذاریم  فاشیس نباید  و  این  صدای  تی حاکم است  در  ایران  مردم 

 .  یابدپژواک نشرایط بحرانی 

 
دیگ یکی  توسط  در  و  سوئدی  زبان  به  که  ها  سخنرانی  این  از  ر 

ا انجام شد، سخنران ضمن توضیح  ثانی  نادر  واقعیت که رفیق  ین 
رژی یک  اسالمی  جمهوری  شکنجه  و  دار  به رژیم  وابسته  م 

ها از طریق این رژیم، سلطه    و امپریالیست  پریالیسم می باشدام

ن را حفظ  غارتگرانه خویش بر جان و مال توده های تحت ستم ایرا
اعمال   کنند.  و  که  می  نمود  تاکید  نکته  این  چنین  بر  حفظ  برای 

جمهوری اسالمی و سرکوب وحشیانه  ست که جنایات  ا شرایطی  
احکا اجرای  و  ها  انجام  توده  اعدام  سخنم  رفیق  شود.  ران  می 

اسالمی  اضاهمچنین   جمهوری  رژیم  که  کرد  این  فه  حفظ  برای 
ه ها هزار نفر را اعدام  شرایط در طول چهل و یک سال گذشته د

از  ترس    کرده است. چرا که این رژیم می کوشد به خاطر خویش 

مردمی برای    جنبش  که  کسی  هر  اعدام  و  دیکتاتوری  اعمال  با 
ب آزارسیدن  جامعه  یک  سلطهه  از  فارغ  و  داران    د  و سرمایه 

ها مبارزه می کند، کارگران و مردم گرسنه و به جان   امپریالیست
کمونیست  و  از    آمده  و  کند  خود ساکت  خیال  به  را  مبارزین  و  ها 

 مبارزه باز دارد.  

 
عابرین سوئ  از  زیادی  و  تعداد  به صحبت  کنندگان  تظاهر  با  نیز  دی 

و   پرداخته  بنرهگفتگو  و  آنها  و پالکاراز  و گزارش  هایشادا  ن عکس 

و مردم  با تظاهر کنندگان  ابراز همبستگی  آنها ضمن  تهیه کردند. 
می کردند که    ایران  واالتی در مورد شرایط کنونی ایران، از رفقا س

 شد.  های الزم به آنها از طرف رفقا داده می  پاسخ
 

ساعت   در  آمیز  موفقیت  تظاهرات  ظ  6/ 5این  از  پایان بعد  به  هر 

ران چریکهای فدایی خلق ایران در سوئد یکی  ید. سازمان هوادارس
 بود.  مبارزاتی موفقیت آمیز از فراخوان دهندگان این حرکت 

 
روز   اعدام    18همچنین  علیه  اعتراضی  حرکات  ادامه  در  سپتامبر 

فعا  از  گروهی  افکاری  جمله  لین سینوید  از  مختلف  اسی جریانات 
فدا  چریکهای  طرففعالین  به  خلق،  رژیم  یی  خانه  در    سفارت 

استکهلم رفته و تظاهراتی را برگزار کردند. پلیس سوئد در هراس  

رژیم    ۀحراست از مزدوران النه کرد  تظاهرکنندگان و برایخشم  از  
دن  نزدیک ش  از جلوی معترضین را گرفته و  ،در این النه جاسوسی  

 . جلوگیری نمودآنها به سفارتخانه 
 

 ن، نوکر غارتگران، دشمن زحمتکشاجمهوری اسالمی

 نابود باید گردد! 
 زندانی سیاسی به همت توده ها آزاد باید گردد! 

 
در استکهلم  ایی خلق ایران سازمان هواداران چریکهای فد

 سوئد  –
 2020سپتامبر 18

 

   گزارشی از تظاهرات ایرانیان مبارز

   جمهوری اسالمیاعدام های علیه 
 ( کانادا  – تورنتو)

ها و فرزندان   نیستکمو  یدن هزاران تن ازدر سالگرد به خون غلط 
رژیم سرک در  مبارز خلق به دست قصابان  وبگر جمهوری اسالمی 

، گروهی از ایرانیان مبارز    2020سپتامبر    5، روز شنبه  1367سال  

بزرگداشت   منظور  به  آگاه  جو  عزیزان  در  یاد   آن جریان  انباخته 
جد اجنای های  اعدام  احکام  به  اعتراض  در  همچنین  و  توسط  ت  ید 

تجمع دست به  می در خیابان "یانگ" تورنتو  ی اسالمهور مقامات ج
 پرداختند.  افشاگری علیه جمهوری اسالمی  به  زده و

 

این تظاهرات قبل از هر چیز تو دهنی محکمی به مزدوران رنگارنگ  
ا  جمهوری  شمار  پر  روز  و  چند  درست  که  بود  تورنتو  در  سالمی 

از این تظاهرات     ، ولتی د ی  راعاشو مراسم  دادن    با سازمان،  پیش 
صدد  و    در  خرافات  ا   اشاعه  جمهوری  نفع  به  و  تبلیغ  سالمی 

رژیم    پیشبرد سیاست این  از کشور  های  خارج  بودنددر  آمده     . بر 
سوا و  با حرکت دلیرانه تعدادی از هموطنان، ر   کهای  معرکه گیری  

  حرکت روز شنبه   ایرانیان مبارز با شرکت در   دچار اخالل شده بود.  

سکوت  در پرتو  که اجازه نخواهند داد تا تورنتو    ادند نشان دبار دیگر  
دولت کانادا به النه جاسوسی و قلمرو قصابان و غارتگران    مقامات

  و مزدوران جمهوری اسالمی بدل گردد.
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با  ش  این حرکت  در  بنرهایی رکت کنندگان  و  بلند کردن پالکاردها 
بر سی شعارهای "مرگ  فارسی و انگلیهای  ها به زبان    که در آن

نوشت ج گردد"  باید  آزاد  سیاسی  "زندانی  و  اسالمی"  ه  مهوری 
، توجه عابرین و بویژه ایرانیان را در این منطقه شلوغ و پر شده بود

تظاهرا طول  در  بودند.  کرده  جلب  خود  آکسیون  به  آمد  و  ت رفت 

گوشه ای از جنایات   ها به  که در آن   سخنرانی هایی صورت گرفت
ا  وجمهوری  سرکوب  در  های  استث   سالمی  توده  و  کارگران  مار 

فمحروم   یاد  و  بود  شده  در اشاره  که  ایران  مردم  رشید  رزندان 
زندانیان سیاسی در سال   بودند    67جریان قتل عام  باخته  ،  جان 

ا بر ضرورت اعتراض افکار  در این سخنرانی ه  گرامی داشته شد.  
 که نفرت به حقی"  عمومی به حکم اعدام جوان دربند، "نوید افکار

جمهوری  همه   مردمی  ضد  رژیم  علیه  را  جهان  و  ایران  مردم 

نیز  اسال انگیخته  بر  اش  قضایی  دستگاه  و    شد.   اشاره می 
صحبتهمچنین   در  رفقا  از  کردن   یکی  محکوم  ضمن  خود  های 

اهداف عادالنه   ، ناح های آنجمهوری اسالمی و همه ج به  راجع 
های   توده  و  کارگران  برحق  همچنین مبارزات  و  چشم    ستمدیده 

جان آمده    انداز محتوم سرنگونی این رژیم به دست توانای مردم به

کرد. تظاهرات      صحبت  این  سقوط  در  قربانیان  بستگان  از  یکی 
اوکراینی که  حکومت  با شلیک موشک سپاه پاسداران    هواپیمای 

بازماندگان  س حق  بر  درخواست  از  و  کرد  صحبت  نیز  شد  اقط 
ق مربوط به این ماجرا و حقای  یت برای روشن شدنقربانیان این جنا

آن سخن گفت.   عاملین  و   مجازات  و موفق  پر شور  آکسیون  این 
و گسترده   انعکاس خوب  گرفت  آن صورت  در  که  سخنرانی هایی 

 ای در افکار عمومی محل پیدا نمود.  

 
از جمهوری    یکی  جاسوسان  و  مزدوران  حضور  حرکت،  این  نکات 

محل اطراف  در  بود  اسالمی  اش  .  تظاهرات  اوباشماری   ان ز 
ز ابتدا تا انتهای  حکومت که در چند ماشین با شیشه های دودی ا 

داشتند   حضور  محل  در  طور آکسیون  به  کردند  می  سعی 

واقع   در  و  بیاندازند  تظاهرکنندگان عکس  از  جونامحسوس   همان 
کرده رعب و وحشت را که در ایران علیه مردم به جان آمده ایجاد  

تنی چند از فریب خوردگان و مزدوران     .م کنند ر تورنتو نیز حاکداند  
سعی   نیز  تظاهرات کردن رژیم  در  مزاحمت  ایجاد  با  که  اخالل    د 

رفقا با برخورد هشیارانه    نیزبوجود بیاورند که این حرکت مذبوحانه  

 ت.  خنثی گش
 

تورنتوفعا در  ایران  خلق  فدایی  چریکهای  از کانادا    -  لین  یکی 
از ساعت  ت موفق  ندگان این تظاهرا فراخوان ده تا   چهاربودند که 

 ه داشت. بعد از ظهر ادام پنج و نیم
 

جمهوری اسالمی، دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران 

 نابود باید گردد! 
 گردد! زندانی سیاسی به همت توده ها آزاد باید 

 کانادا   - چریکهای فدایی خلق ایران در تورنتو   فعالین
 2020سپتامبر   ششم

 

در اعتراض به نیان ظاهرات ایراتاهی از تزارش کوگ

 ( کانادا – تورنتو) اعدام نوید افکاری

شنبه  روز  جنایتکار  2020سپتامبر    19  در  رژیم  علیه  تظاهراتی   ،

خوان جمهوری اسالمی و در اعتراض به اعدام "نوید افکاری"، با فرا
و   کانادا"  در  خلق  فدایی  چریکهای  گروه فعالین  "فعالین  چند 

برگزار شد. این  تورنتو  " شهر  ان مل لستمن "میددر  ر  اسی دیگسی

دان   تظاهرات دهنده  آگاهی  و  آمیز  موفقیت  بسیار  میتوان  ست.  را 
جمهوری   پرچم رژیم  باد  نابود  شعارهای  با  بزرگی  بنرهای  و  ها 

باید گردد و ... در محل تجمع به    اسالمی و زندانی سیاسی آزاد
ین  اطول  در  د.  جلب می کررین را  که توجه عاب  ند نمایش درآمده بود 

مختلف   چهار سخنران  دو سخنرانی  تظاهرات  و  کردند  به  صحبت 

مورد توجه عابرین انگلیسی  بسیار  که    صورت گرفتزبان انگلیسی  
 زبان قرار گرفت. 

 
کارگر و ی" صحبت کردند،  سخنرانان بیشتر در رابطه با "نوید افکار

به   که  زحمتکش  خانواده  یک  از  آگاهی  شرکجوان  در دلیل  ت 

اعتراض  ش جنب رژیم،  های  علیه  مردم  ماه  ی  مرداد    1397در 
و   ردستگیر شد  پیش  هفت  اعدام شدوز  رژیم  عمال  دست    .به 

رژیم   بیشمار  و  ددمنشانه  جنایات  با  رابطه  در  سخنرانان همچنین 

ت ننگینش، تاریخچه به قدرت رسیدن  در بیش از چهل سال حکوم
گرفت ... و ها صورت  ریالیست  جمهوری اسالمی که با حمایت امپ

یگر مسائل مهم در رابطه با شرایط زندگی و مبارزات روزمره توده  د
 های مردم ایران صحبت کردند. 

اشاره   واقعیت  این  به  انگلیسی  زبان  به  از سخنرانان  یکی  وقتی 

نایتکاران رژیم جمهوری اسالمی ایران و کرد که کانادا به بهشت ج
و دیکتاتور  های  رژیم  بهدیگر  در  امپریال  ابسته  دیگر  سطح  یسم 

لباس از  که  عابری  شده،  تبدیل  کارگر   جهان  بود  معلوم  هایش 
انگلی زبان  به  با هیجان    سیزحمتکشی است،  "درسته،    :گفتو 

 درسته...". 
 

اهرکنندگان آمد  یکی دیگر از عابرین انگلیسی زبان نیز به سمت تظ

ایران    باخودش    همبستگی و   سمردم  برای  مبارزه  رنگونی  در 
 کرد.  را ابراز المی هوری اسجم

 
های ضد رژیم جمهوری اسالمی    در جریان تظاهراتها    واکنش این  

کشور از  خارج  واقعیت  در  این  دهنده  نشان  اوأل که  هستند  ، 

ایران زحمتکشان  و  کارگران  حامی  مبارزه شان   مهمترین  برای    در 
هستند،آزادی  کشورها  دیگر  و  کانادا  آگاه  مردم  های  توده  و    ، 

واهمچنین   که  این  آقعیت  با سیاستمردم  کانادا  دولت    گاه  های 
که    ، بخصوصمخالفندبه مثابه دولت یک رژیم امپریالیستی،  کانادا  

کانادا   امپریالیستی  رژیم  کشورهای  دیگر  و  آمریکا  عمال  ،  مانند 
جنای های  رژیم  اسالمی    یتکار مدافع  جمهوری  و  مثل  هستند 

برای جان  ارزشی  و  مردم    توده  زندگی  کشوهای  تحت  رهای  در 

 ائل نیستند. ستم ق
 

دادن شعارهای مرگ بر جمهوری   همچنین به سرتظاهر کنندگان  
این تظاهرات های فارسی و انگلیسی پرداختند.    اسالمی به زبان

حدود یک  گذشت  بعد از ظهر آغاز شده بود پس از    5که  از ساعت  

 ساعت و نیم به پایان رسید.  
 

ذاشت که این واقعیت صحه گ بر    میز بار دیگرموفقیت آ   حرکتاین  
آگاهی دهنده مانند این تظاهرات که علیه    های انقالبی و  حرکت

می برگزار  جهان  کجای  هر  در  اسالمی  هم    شوند،  جمهوری 

  صدای حق خواهی مردم تحت ستم را که    ضرورت دارند و هم این 
در شرایط خفقان داخل کشور به گوش جهانیان رسانده و به سهم  

ارتقخویش   آبر  و  جومردم  گاهی های  ای  میزبان  باامع  آنان   اتحاد 
 کارگران و زحمتکشان ایران، تاثیر مستقیم دارند. 

 
جمهوری اسالمی، دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران،  

 نابود باید گردد! 

 نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم! 
 با انقالب علیه استثمارگران، در هم می شکنیم  

 شکنجه را! بساط دار و  
 کانادا   - خلق ایران در تورنتو چریکهای فدایی    عالینف

 2020سپتامبر  22
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در لندن در   جمهوری اسالمی حمله به کنسولگری

 اعتراض به اعدام وحشیانه نوید افکاری!
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
جالدان متعا توسط  افکاری  نوید  وحشیانۀ  اعدام  خبر  پخش  قب 

ساعت   در  اسالمی،  یکشنبه    2جمهوری  روز  ظهر  از    13بعد 
سازمانهای سیاسی و ایرانیان فعالین  ،  شماری از  2020سپتامبر  

م آزادیخواه لندن،  ،  در  ایران  خلق  فدایی  چریکهای  فعالین  نجمله 

اعتراض به اعدام  رای  ب  سریع  گیری  اطالع رسانی و تصمیم پس از  
حکومت در لندن تجمع کرده در مقابل کنسولگری    جوانکارگر  این  

به   حمله  ضمن  کنسولگریو  تخری  ساختمان   و و  ها   ب شیشه 
درب   بر  پاشی  مق این  رنگ  در  ساعاتی  تا  آنجاسوسخانه    ابل 

پرداختند.  مبادرت   رژیم  علیه  دادن  شعار  نوید  به  از  هایی  عکس 

پانل   و  حاوافکاری  عکس بزرگی  یک    ی  شعار    صحنه  با  اعدام 
شو متوقف  باید  در "اعدام  یا  و  چسبانده  کنسولگری  درب  بر  د" 

که به طوری  آن نصب گشت  تمام ع  مقابل  و ساکنان توجه  ابرین 
 محله را جلب کرده بود.  

النه مزدوران   رژیم  جاسوسخانه  داخل  در  که  اسالمی  جمهوری 
ا نداشتند،  آمدن  بیرون  جرات  و  پشت شیشکرده  فیلم  ز  به  ها  ه 

آن پرداختند.  کنندگان  تظاهر  از  ترسبرداری  از  پلیس  با    ها سپس 

آنها شدند. حضور  خواهان  و  گرفته  تماس  پلی  لندن  ورود  به  با  س 
کنندگ تظاهر  از  بازخواست  برای  تالش  و  شعارهای منطقه  ان، 

اسالمی " جمهوری  بر  که "،    " مرگ  آن  کشم  می  کشم،  می 
جمهوری  "،  "مرگ بر روحانی "،  " یر خامنه امرگ ب"،  "برادرم کشت 

مرگ بر "،  " مرگ بر حکومت شکنجه" ،  "اسالمی مرگت فرارسیده 

اعدام  اسالمی"و    "حکومت  زحمتکش  جمهوری  نوکر دشمن  ان، 
هر انهای انگلیسی و فارسی  و ... به زب  "غارتگران نابود باید گردد

 د.  تشدید شکنندگان  شعار دادن تظاهرو  چه رساتر سر داده شد 

 12دامه در صفحه ا

 کانادا  –و در مراسم دولتی عاشورا در تورنت

 ؟ چه گذشت 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

م در سال کانادا،  دولت  مجوز  با  و  اخیر  جمهوری  های  قامات 
بااسالمی   تا  اند  یافته  مزدوران   فرصت  از  تعدادی  آوری  جمع 

های   انایرانی و غیر ایرانی خود، دار و دسته هایی را در خیاب
 و  داخته انلی به راه  شهرهای مختلف اروپایی و آمریکای شما

بزرگدا عنوان  تحت  را  کنمراسمی  برگزار  عاشورا  و  نشت  از د 

طریق   برای  این  تبلیغ  جمهوری  به  شکنجه  و  دار  حکومت 
د. این مراسم در شهر تورنتو نردازبپعمومی    اسالمی در افکار

رانیان پوزیسیون و ایهر ساله با تظاهرات افشاگرانه نیروهای ا
فعا جمله  از  روبرو چریکهای    لین آزادیخواه  ایران  خلق  فدایی 

گان مرتجع و ضد مردمی این  دوزۀ سازماندهنشده و کاسه ک
 به هم خورده است. معرکه گیری 

طرفداران جمهوری  ،   2020آگوست   30روز یکشنبه  امسال نیز 

تورنتو  اسالمی   شهر  و  در  رسمی  اعالم   غ تبلیبدون  بدون 
خود  بیرونی نمای  ،مراسم  برگزاری  به  عاشورا اقدام  شات 

و  ن های  مودند  محدودیت  به  توجه  از  ناشبا  کرونا ی  اپیدمی 
تا   قبل   بر عکس سالکوشیدند  ماشین س،  های  بر  های    وار 

مزدوران برون .   کنندخود مراسم عاشورا را به اصطالح برگزار  

رژیم   های  گذشتههای    در سالمرزی  اطالعیه  پخش  از با  ی 
دادند می  خبر  خود  ه  ،برنامه  امسال  ااما  اطالعیه  از یچ  ی 

نیروهای چپ و به همین دلیل  چنین برنامه ای داده نشده بود  
کال اسال  و  جمهوری  ف  میمخالفین  جمله  چریکهای از  عالین 

از  عمال    در تورنتوایران  فدایی خلق   این  به خاطر بی اطالعی 
محل  برنامه   سا  برگزاری،و  برای  را  الزمخود  به   زماندهی 

 ند. اده نکرده بودبا آن آم تر  هر چه گستردهمقابله منظور 

 9دامه در صفحه  ا
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