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 1399 دی                                                                         جم پن   ست وبی لسا                  ن ایر ا قیی خلدای فاکه چری انگرا  

  مقاله مقاله ررسسبه جای به جای 

ویند چه می گیکهای فدایی خلق ایران چر

 و برای چه مبارزه می کنند؟ 
ما ...   جامعه  در  وابسته  داری  سرمایه  سیستم  که  مادام 

حکو است، هر  آیباقی  کار  بر سر  اقتصادی، متی  لحاظ  از  د 
نظا و  به  سیاسی  بوداممی  خواهد  وابسته  و    پریالیسم 

ردم ایران اعمال امپریالیسم سلطه خود را از این کانال بر م 
نمود. حاکم، دیکتا  ....خواهد  قهرآمیز  وسیعاً  و  شدیداً  توری 

را منوط به وجود و گسترش  بسط هرگونه مبارزۀ سیاسی 
ل تضاد بین کارگران  کرده است. بنابراین ح  مبارزه مسلحانه

ه پرولترها و خرده بورژوازی شهر و روستا( ینش )نیمو متحد
)امپریالستها داران  سرمایه  سرمایه با  و  ایران  در  ذینفع  ی 

وابست ای  داران  توده  مسلحانه  مبارزه  پیروزی  گرو  در  ه( 

بود.   خواهد  خلق  دشمنان  علیه  واقعیت   ....طوالنی،  درک 
و انقالبفوق،  امر  با  رابطه  در  را  خاصی  انقالبی    در  ظایف 

آنها باید آغازگر  نیست قرار می دهد.  یشاهنگان کمومقابل پ
باشند  مبارزه توده  مسلحانه  که  این هدف  میدان  با  به  را  ها 

مبارزهچن مبارزهین  و  کشانده  در  ای  توده  ای  مسلحانه  ای 

 2صفحۀ                                        ....جامعه جاری سازند

   

   57گفتگو با رفیق فریبرز سنجری در باره روزهای منتهی به قیام بهمن 
 کیالت چریکهای فدایی خلق ایران تشو تکوین  

زندانیانی که سال    ...  از  زیادی  تعداد  از زندان، ساواک  آزادی  از  به زندان قصر ا در زندان اهمدتی قبل  را  نگهداری می شدند  وین 
های ارشع  شهر تهران قرار داشت ما برخی مواقع صدای  منتقل کرد که من هم یکی از آنها بودم.  در زندان قصر که تقریبا در وسط

"مرگ و  کنندگان  امب  تظاهرات  یعنی  می شنیدیم.  قصر  زندان  بلند  دیوارهای  پس  در  را  آنها  گفتن  چنور شاه"  انقالب  ابعاد  اج  ان 
خود شاه در    57آبان    15وسیعی پیدا کرده بود که کمتر کسی می توانست تغییرات بزرگی که در پیش بود را احساس نکند. در  

ایران را شنیده است. بنابراین انقالب خودش را به راس دیکتاتوری  ت  الم نمود که پیام انقالب مل اعما  تلویزیون حضور یافت و رس
               ...  بود.  به همین دلیل هم در همان زمانی که شاه هنوز در ایران بود تعداد زیادی از زندانیان را آزاد کردند  تحمیل نموده  زحاکم نی

6 ۀ حفص  

 

 ديگر ت صفحادر 

ک فدایی  چری ۀ خاطرگرامی باد ●

 4.........  فیق فاطمه نهانیرخلق، 

، حسن نوروزی رفیق کبیر به یاد ●

.................................... 4 

 ،  کرونا واکسنواردات  یتممنوع ●

 5. ......بازی مرگبار با جان مردم 

 5 ....تختی  ،ن پهلواناجهبه یاد  ●

  آکسیونیک ی از گزارش ●

 20 .............. هلند مبارزاتی در  

ه جلوه ای از شدت  یژانو 6واقعه 

رونی طبقه تضاد های د  گیری

 آمریکا حاکمه 
به  .  .. دموکراتها  العمل  اقدامات  عکس 

میدهد   نشان   ینگرانجمهوریخواهان، 
نیست.    اصلی فاشیسم  رشد  دموکراتها 

مدت  نگرانی جنبش    دراز  توسعه  آنها 
و   کارگر  طبقه  آگاه  اعتراضی  آمریکا  مردم 

طبقه   های  جناح  همه  منافع  که  است 
امپریالیستی  حاک کشور  این  بر  مورد  را  م 

عمده به عنوان مثال  خطر قرار خواهد داد.  
سران   دیگر  و  بایدن"  "جو  اقدام  ترین 

عالوه  ژانویه،    6رابطه با حمله  دموکرات در  
زد کلید  )بر  ترامپ  دوم  استیضاح  به  به  ن 

سمبلیک   اقدامی  اسعنوان  بعید    ت که 
خواهان  جمهوری  خود  حمایت  به   بدون 

از  برسد(  فرجامی   درخواست 
برای  جمهوریخوا "اتحاد"  استحکام  هان 

 18صفحۀ     ...میان دو حزب بوده است.

 یدر قبال مسئله ملموضع ما 
ملیکمون  یراب.  ..   در مسئله  ، یستها 

تع و "حق ییشعار "حق  ن سرنوشت" 
عزیجدائ نقطه  تشی"  را  ل  یکمت 

رد و  ین اصل را نپذیکه ا  یسدهد.  کیم
را   خود  نکند، حرکت  شروع  آن  از 

ست یچوجه حق ندارد خود را کمونیبه
ولبدا ا  یند.   کردن  عنوان  ن یصرف 

بودن   یانقالبست و  یل کمونیر، دلشعا
ن شعار با یستها ایر نزد کمونست.  دین

توداراده   است.   ه  آزاد  همراه  ها 
ها یا  یمعنا توده  آزاد"  "اراده  ن 

ن است که توده یآن ا  یمعن ست؟   یچ
د نظر  یبا   ی ت آزادیک ملت در نها ی  یها

ان یرامون "سرنوشت" خود بیپ  خود را
ا ریکنند.   که  کمون نجاست  از یاه  ستها 

فظ  کنند با حیکه گمان م  یکسانآن راه  
بوروکراس و    ی ستیالی امپر  یارتش 

ستمیم شعار   یل م  توان  براساس  را 
تع کردیی"حق  جدا ن سرنوشت" حل   ،

 14صفحۀ                     .. د.می شو
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 ساس مواضع ما ا

، به مثابۀ  "چریکهای فدایی خلق ایران"   -1

به    اعتقاد  با  کمونیستی  تشکل  یک 
جهانی  ،  لنینیسم   -مارکسیسم اردوی  به 

   تعلق دارد. پرولتاریای انقالبی

کمونیست های فدائی بر این باورند که     -2
قرار   امپریالیسم  سلطه  تحت  ایران  جامعه 

و   طبیعی  منابع  غارت  با  که  نیروئی  دارد، 

استثمار نیروی کار در ایران، فقر و فالکت را  
تحمیل   ما  توده های تحت ستم  زندگی  بر 

 کرده است.   

بر   -اقتصادیظام  ن   -3 حاکم  اجتماعی 
داری سرمایه  به  و  کشور،  ابسته 

باشد   می  از  و  امپریالیسم  امپریالیسم 
ارگانیک    این طریق   ایران را به جزئی  نظام، 

کرده  تبدیل  جهانی  امپریالیستی  نظام  از 

 است.  

داری    -4 سرمایه  سیستم  که  مادام 

هر   است،  باقی  ما  جامعه  در  وابسته 

آی  کار  بر سر  اقتصادی،  حکومتی  لحاظ  از  د 
به   نظامی  و  وابسته   امپریالیسمسیاسی 

بودخو از    اهد  را  خود  امپریالیسم سلطه  و 
 این کانال بر مردم ایران اعمال خواهد نمود.  

های     -5 حکومت  بقای  اصلی  عامل 
به   توجه  با  ایران  در  امپریالیسم  به  وابسته 

، به طور  در جامعه  پایگاه بسیار محدودشان 
د.  هرآمیز توده ها می باشعمده سرکوب ق

لی که  در هر شک  این حکومت هاز این رو، ا

و  خشن  و  عریان  دیکتاتوری  شوند  ظاهر 
و  کارگران  بر  را  قهرآمیز  وسیعاً  و  شدیداً 

توده های تحت ستم ایران تحمیل خواهند  
 کرد.

در    -6 حاکم  دیکتاتوری  اصلی  گاه  تکیه 

توسط   شده  ساخته  ارتش  ما،  جامعه 
ها   باشد.  امپریالیست  می  آن  ضمائم  و 

ت حاکم  نی دیکتاتوری  این  نظامی  وسط  روی 
ها  توده  مبارزات  آمیز  قهر  سرکوب  به 

پرداخته و از هر گونه تشکل کارگران و دیگر  

می   جلوگیری  ایران  ستم  تحت  های  توده 

 کند. 

انقالب ایران تنها با رهبری مبارزات توده    -7
به  آگاه  و  متشکل  کارگر  طبقۀ  توسط  ها 

)مارکسیسمایدئولوژ خود  طبقاتی    -ی 

 ز شود.تواند پیرولنینیسم( می 

ه به این که در شرایط دیکتاتوری  با توج  -8

طبقه   ایران،  جامعه  بر  حاکم  امپریالیستی 
سازمانیابی   کارگر امکان  از  خود  عمال 

گردیده   محروم  صنفی(  حتی  )و  سیاسی 
مسیر   در  تواند  نمی  نیز  بدیهتا  است، 

رهبر سیاسی  صرفاً  مبارزات  مبارزات  ی 

بگیرد.   عهده  به  را  ها  اینرو،  توده  از 
ساسی توده های دربند ایران  خواستهای ا 

سیاسی و نهایتا قیام  صرفاً  ی  از راه مبارزه
تحقق   قابل  ای،  توده  ناگهانی  مسلحانۀ 

   نیست.

قهرآمیز   -9 وسیعاً  و  شدیداً  دیکتاتوری 
را   سیاسی  مبارزۀ  هرگونه  بسط  حاکم، 

مبارزه مسلحانه    منوط به وجود و گسترش
بنابراین ح بین کرده است.  تضاد  کارگران    ل 

خرده    و و  پرولترها  )نیمه  متحدینش 
داران   سرمایه  با  روستا(  و  شهر  بورژوازی 

سرمایه   و  ایران  در  ذینفع  )امپریالستهای 

مبارزه   پیروزی  گرو  در  وابسته(  داران 
توده ای طوالنی، علیه دشمنان   مسلحانه 

 خلق خواهد بود.  

بها  ب  –  10 و      توجه  دشمن  ضعف  قدرت 

این    ،مسلحانه اش   ز نبرددر آغاطبقه کارگر  
متحدینش طبقه   با  با   همراه  مبارزه  در 

توازن قوا را به نفع خود    گام به گام،  دشمن 
تضمین   را  انقالب  پیروزی  و  داده  تغییر 

 . خواهد کرد

انقالبی    -11   وظایف  فوق،  واقعیت  درک 

انقالب امر  با  رابطه  در  را  مقابل    خاصی  در 
کمو  دهد.  پیشاهنگان  می  قرار  ا آنهنیست 

مبارزهب آغازگر  این    اید  با  باشند  مسلحانه 
توده که  چنین  هدف  میدان  به  را  ها 

مبارزهمبارزه و  کشانده    ای   مسلحانه  ای 

 در جامعه جاری سازند.ای توده

با    -  12  موظفند  کمونیست  پیشاهنگان 

  چه در شهر و چه انجام عملیات مسلحانه  

زمینه را برای    علیه دشمن ر  در خارج از شه
توده هساز تا  ماندهی مسلح  کنند  آماده  ا 

جریان در  علیه    بتوانند  ای  توده  جنگ  یک 
هر   و  حاکم  امپریالیسم  به  وابسته  رژیم 

متشکل  ، شرایط را برای  نیروی پشتیبان آن

 توده ها مهیا نمایند. شدن  

تنها در بستر مبارزه مسلحانه، اشکال    -13

ف مبارزات توده ها زمینه رشد و ارتقاء مختل

تحت    یافته های  توده  دیگر  و  کارگران  و 
امکان و    ستم  صنفی  های  تشکل  ایجاد 

همچنین   یابند.  می  را  خود  در  سیاسی 
آورد،   وجود می  به  مبارزه  این  که  محیطی 

و   ها بسیج  توده  جنگ   سازماندهی  جهت 
و تأمین رهبری طبقۀ کارگر   با دشمنانشان

مبار کل  می  بر  پذیر  امکان  ها  توده  زات 

 گردد.

اعت   -14 بربا  مارکسیستی    قاد  اصل  این 
)حزبی   کمونیست  حزب  تشکیل  بدون  که 

 هبه جای سرمقال

 کنند؟   چه می گویند و برای چه مبارزه مییکهای فدایی خلق ایران چر

 هم میهنان گرامی! جوانان آگاه و مبارز! 
ز آ در  اساس  نچه  از  ای  فشرده  آید  می  یر 

و   فدایی  اعتقادات  چریکهای  لق خمواضع 
مهمترینر در  ایران   با  و   ابطه    تضادها 

ما  جامعه   گریبانگیرمسایل   سلطه    و   تحت 
توده ستمدیده    انقالب  ضد  های  رژیم  علیه 

نظام  و  اسالمی  جمهوری  مردمی 
است حاکم  صورت    استثمارگرانۀ  به  که 

 ه است.  منعکس شدزیر فشرده در سند 
 را یی راهنما اصول  ،سند این   که این به امید 

 و  آگاه جوان  سلن  طبقه کارگر و اختیار  در 
 پرچم با اکنون  هم که دهد قرار  مبارز 

  و آزادی مسکن، کار،  نان، "برای   انقالب
 به وابسته رژیم  مقابل در   "استقالل

.  ند ا ایستاده اسالمی   جمهوری امپریالیسم
اصولی که پایبندی به آن و حرکت در جهت  
آن بدون شک مبارزات جنبش انقالبی را هر  

 رد. بخواهد چه بیشتر به پیش 
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با   و  داشته  ارتباط  کارگران  با  وسیعاً  که 
بردن اندیشه های سوسیالیستی در میان  

عن خود آنان،  در  را  طبقه  این  آگاه  اصر 
نمی   کارگر  طبقه   باشد(،  کرده  متشکل 

پیروزی در    تواند  نماید،  تضمین  را  انقالب 

تش ایران،   و جامعه  کمونیست  حزب  کیل 
ط رهبری  جنبش  تأمین  کل  بر  کارگر  بقه 

ایران در جریان جنگ  توده های تحت ستم 
پذیر   امکان  خلق  ضد  نیروهای  علیه  خلق 

 خواهد بود. 

برای    -  15 ما 

جامعه   یک  برپائی 

سوسیالیستی،  
در  که  ای  جامعه 

آن اصل "از هرکس  
اندا توانائیش  به  زه 

به    کس  هر  به  و 

کارش"حاک م  اندازه 
مبارزه   بود،  خواهد 

کنیم. هدف    می 
رسیدن   ما  نهائی 

جامعه  به 
می   کمونیستی 

پرچم   بر  که  باشد 

برحسب   هركس  "از  شده:  نوشته  آن 
هركس   به  و  اش  برحسب  توانائى 

 نیازهايش!“ 

 شرایط کنونی و وظایف  

 نیروهای انقالبی 

سا  -1 چهل  از  بیش  که  که  امروز  است  ل 
دولتی  قدرت  سوی    هدایت  از 

دامپریالیس کننده  شرکت  کنفرانس  تهای  ر 

و  فرانسه  آلمان،  آمریکا،   ( گوادلوپ 
تفویض   خمینی  دسته  دارو  به  انگلیس( 

اصلی   کانال  به  اسالمی  جمهوری  شده، 
امپ گشته  سلطۀ  تبدیل  ایران  در  ریالیسم 

 است. 

رژیم    -2  یک  عنوان  به  اسالمی  جمهوری 
سپرده پیشبرنده  امپریالیسم    به  سر  و 

ا نهادهای  های  ستثمارگر سیاست 

تأم برای  و  امپریالیستی،  آنان  منافع  ین 
بر   تکیه  با  ایران،  وابسته  داران  سرمایه 

پاسداران،   و ضمائم خود چون سپاه  ارتش 
انتظامی  بسیج،   های  نیروی  ارگان  دیگر  و 

و شکنجه   زندان  به  را  کشور  خود،  مسلح 

تود  همه  برای  بزرگی  رنج  گاه  های  ه 

 کشیدۀ ما تبدیل نموده است. 

بیشتر توجه    با  -3  چه  هر  بسط  به 

مناسبات سرمایه داری در ایران که ویژگی 
باشد،   می  امپریالیسم  به  وابستگی  آن 

ک   لحاظ  به  امروز  کارگر،  طبقۀ   ،یم  طبقه 
لحاظ   از  و  دهد  می  تشکیل  را  پرجمعیتی 

رشد   از  نیز  طبقاتی  های  آگاهی  کسب 

 ر شده است. چشمگیری برخوردا

جمه  -4 حاکمیت  دوران  همۀ  طول  وری  در 

دهقانان و   اسالمی، کارگران، زحمتکشان،

خرده بورژوازی شهر و روستا در مقایل این  
های   شکل  در  و  کرده  ایستادگی  رژیم 

اند. مختلف بی   آن مبارزه کرده    وقفه علیه 

هاگستردگی  و  استمرار   توده  در    مبارزات 
ا بی باکی و حرکت های قهرآمیز آنها که ب

انگیز   ستایش  دشمن تهور  مراکز  به    به  و 
مراکز سرکوب یورش می برند،  به  خصوص  

و همچنین بی هیچ واهمه ای به رویاروئی 

پردازند می  رژیم  مسلح  نیروهای  و   با 
س جمهوری  مستقیماً  رژیم  رنگونی 

.  جلوه گر است   ،اسالمی را فریاد می زنند
دیماه   آبان1396قیام  قیام  آن  متعاقب   و 

آن،  که    1398 رژیم  طی  مسلح  نیروهای 
پس   توده  تنها  عام  قتل  به  ارتکاب  های  از 

در  انقالبی   خون  حمام  انداختن  راه  به  و 

،  شدند  هاسرکوب آنسراسر کشور قادر به  
مبارزاتنمونه    دو از  قاطعانه    برجسته 

ایران،   توده های ستمدیده  و  برای  کارگران 
می   اسالمی  جمهوری  رژیم  سرنگونی 

 اشند. ب

ز  -5 فریاد می  خود  مبارزات  در  نند  کارگران 
استث"ا آنز  یعنی  بیزارند"،  خواهان مار  ها 

و   استثمار  از  آن  در  که  هستند  شرایطی 

خواهان   کشاورزان  نباشد.  خبری  سرکوب 
آب   دولتی  حق  های  باج  لغو  و  زمین  و 

با می حقوق  تساوی  خواهان  زنان  باشند، 
زن    رفع هر گونه ستم جنسیتی برمردان و  

پوشش هستند، خلقاز جمله   های  آزادی 

خوتحت   بستم  حق  اهان  از  رخورداری 
اقلیتهای  تعی و  بوده  خویش  سرنوشت  ین 

می عقیده  آزادی  خواهان  باشند،  مذهبی 
زنشستگان خواهان معلمان و پرستاران و با

بطور   آن  با  بتوان  که  مکفی  حقوقی 
و نمود هستند  زندگی  اما    شایسته  غیره، 

این   همه  نابودی  تحقق  به  منوط  مطالبات 

و داری  سرمایه  ق  سیستم  هر قطع    طعی 
س می گونه  ایران  در  امپریالیسم  لطۀ 

انقالب   یک  پیروزی  با  تنها  که  امری  باشد، 

 اجتماعی حاصل خواهد شد. 

تحلی  -6 اقتصادیهم  ساختار  از    -ل 

تجربۀ   هم  و  ایران  بر  حاکم  اجتماعی 
های   توده  دیگر  و  کارگران  طوالنی  مبارزات 

ستم در رژیم جمهوری اسالمی، دال    تحت

این  صحت  ک  حقیقت  بر  زیر ه  است  در 
امپریالیستی  مناسبات  حاکمیت    سلطۀ 

و    موجود عریان  دیکتاتوری  اعمال  و 
امکان  گسیختهعنان آن،  از  ناشی  ی 

تشکل شدن کارگران و دیگر ستمدیدگان  م

وجود  خود  صنفی  های  ارگان  در  حتی 
طرف از  اما  د  ندارد.  تجربه  رخشان  دیگر، 

مب در  جریان  کردستان  در  مسلحانه  ارزۀ 

را کاروایل  اسال   وی  جمهوری  می  آمدن 
مسلحان مبارزه  پرتو  در  که  داد  ه  نشان 

و ای توده کارگران  شدن  متشکل  امکان   ،
ستمدید و  می  دهقانان  فراهم  دیگر  گان 

 گردد.

با توجه به این که پیروزی انقالب در    -7
ر  ایران تنها با رهبری طبقۀ کارگر میس 

است و کارگران در ایران تنها در مسیر  

ت   یک وده  جنگ 
طوالنی    ای

تشکل   امکان 
به   و  یابی 

گرفتن   دست 

جنبش   رهبری 
خواهند   پیدا  را 

سازمان   کرد، 
)چریکهای   ما 

خلق   فدائی 
بر  آن    ایران( 

 است که: 

حال   -الف در 

نیروهای ح اضر 
که  پیشرو  جوان 

با  روشنفکران  و  آگاه  کارگران  از  مرکب 
باید خود را  آگاهی کمو نیستی می باشند 

سازمان    نظامی  -سیاسیدر تشکل های  

انجام   مهم، دهند.  تنها    این  اول،  درجۀ  در 
در   مخفی  انقالبی  تشکل  یک  بقای  راه 

درخشا تجربه  در  باشد.  می  دهۀ ایران  ن 
شد   داده  نشان  نیروهای پنجاه  جز  که 

سیاسی سازمانهای  در  نظامی    -متشکل 
قاد دیگری  نیروی سیاسی  بقای هیچ  به  ر 

  ی   هط جامعخود نگردید. این تجربه در شرای

 تحت دیکتاتوری امروز نیز صادق است.  

های    -ب تشکل  در  شدن  متشکل  برای 
تجربیات    -سیاسی  از  توان  می  نظامی 

بهره گرفت   پنجاه  انقالبیون مسلح در دهه 
ه با نیروی اندک و اسلحه های محدود و ک

شدید   رعایت  و  کاری  مخفی  حفظ  با 
را   مسایل خود  مسلحانه  مبارزه  امنیتی، 

کرد در  عا  قط   ند. آغاز  امر  این  چگونگِی 

شناخت   اساس  بر  باید  کنونی  شرایط 
جامعه  امروز  مشخص  شرایط  از  عینی 

د کوشش  گیرد.  به  صورت  باید  جهت  این  ر 
امکانات   از  آگاهی  در جامعه  کسب  موجود 

 سلحانه بیانجامد.  برای پیشبرد مبارزه م 

هدف  -ج و  انداز    –مبارزه سیاسی    چشم 
باید  نظ ها  تشکل  این  آامی  وردن  وارد 

نظامض مسیر  ربات  این  در  و  دشمن  به  ی 

د  سازماندهی و بسیج توده ها برای پیشبر
مسلحانه  مبارزه گی  سمت  به  با  یری 

دشمنان   علیه  ای  توده  جنگ  یک  سوی 

 اشد. ب

در شرایط کنونی، قدم اول برای دست    -8

ج رژیم  سرنگونی  پیروزی،  به  مهوری  یابی 
توان  می  موقعی  اما  باشد.  می    اسالمی 

انقال پیروز را تضمین شدهی  که    ب  دانست 

این سرنگونی به رهائی همه ستمدیدگان  
حاکم  از اسارت امپریالیسم و سرمایه داران 

 بر ایران منجر شود.  
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برا  -9 برای  جمهوری  ما  رژیم  نداختن 
داری   سرمایه  نابودی سیستم  و  اسالمی 

برپایی و  ایران   اقتصادی    در    -نظام 
کنیم می  مبارزه  ای  در   سیاسی  آن    که 

"نان، کار، مسکن، آزادی  برخورداری از    حق

و استقالل از سلطه امپریالیستها" تضمین  
نجیرهای سرکوب  شده باشد. نظامی که ز

کارگران پای  از  را  اسارت  زحمتکشان،  و   ،
و   ستم  تحت  خلقهای  جوانان،  زنان، 

ثروتها و  اقلیتهای مذهبی گسسته و تمام  
بیک انسانی  نیروی  و  طبیعی  ران  منابع 

درمو زن  جود  در خدمت  را  توأم  جامعه  دگی 

 با رفاه و آزادی توده ها به کار گیرد.

د  -10 سرمایه  نظام  شدن  حاکم  اری  با 

سال های  رفرم  از  بعد  ایران  در   وابسته 
تحت  1341 خصوص  به  آن  استمرار  با  و   ،

حاکمیت رژیم جمهوری اسالمی، این نظام  
با چنان شدت و وسعتی رشد یافته است  

مبارزه با    ،از هر وقت دیگرکارتر  روز آشکه ام

مبارزه   با  امپریالیستی  علیه  سلطه 
عناصر سرمایه رو  این  از  و  خورده  گره   ،

بیشتر س چه  هر  انقالب  وسیالیستی 

گشته این  ندا   تقویت  گرفتن  نظر  در  با   .
عینی دیگر   فاکتور  طرف  از  و  طرف  یک  از 

طبقه نیروهای   نیاز  با  اتحاد  به  کارگر 
که طبقاتی   نظام  نابودی  با  آنان    ع مناف  ای 

و قطع قطعی  حاکم  سرمایه داری وابسته  

ایران   در  امپریالیسم  می  سلطه  تأمین 
با خلع ید از   )دموکراتیک نوین( انقالب ، گردد

وابسته بورژواز امکان    ،ی  کارگر  طبقه  به 
در   اش  هژمونی  اعتبار  به  که  دهد  می 

سیا فرصت،  ،  سی قدرت  اولین   مرحلهدر 

 .كند آغاز را ستيسوسیالی انقالب

   فدایی خلق، چریکه و راه  خاطر گرامی باد

 رفیق فاطمه نهانی                 
 ه از ُسالله زنی آزاد ، فاطمه )شمسی( نهانیرفیق 

 در  1328در سال  چریکهای فدائی خلق ایران بود که

 زن رزمنده   تهران چشم به جهان گشوده بود. 
 کارگران و فقررنج و درد  دستانش را کمونیستی که

 سالح  گرفتن   دردستو فالکت مردم ستمدیده برای  

 پرورده بود. زنی که ر تغییر وضع اسارتبار آنان، به منظو
 شم و نفرت از ظلم و ستم  همه وجودش را خ 

 انباشته بود. رفیق شمسی پس از پایان تحصیالت 
 دانشگاه تهران در   دانشکده ادبیات متوسطه خود وارد

 با رستاخیز که  بود در شرایطی ین و ارشته تاریخ شد. 

 ان تاریخ  ز جنبش مسلحانه در ایراسیاهکل و آغ
 مبارزات چریکهای    این مرز و بوم ورق خورده بود.

ایی خلق فضای سیاسی جامعه را دگرگون نموده و به خصوص حضور زنان دلیر و آگاه در فد
قش آنها در اجتماع ضربه زده و افکار و اندیشه های پوسیده در رابطه با زنان و ناین جریان  به 

پار ز  هدر خدمت  اسارت  زنجیر های  زنان کمونیستی چون کردن  مبارزات  بود.  گرفته  قرار  نان 
مهرنو فظیلت  رفقا  معاضد)  و شیرین  اسکویی  احمدی  مرضیه  یدالهی،  پوران  ابراهیمی،  ش 

درهم دریدن زنجیر  کالم( و  ... پیام روشنی به همه زنان آگاه بود که برای رسیدن به آزادی و  

وابس بورژوازی  اسارت  بتهای  و  برگرفته  باید سالح  به همین  ه  بپوندند.  جنبش مسلحانه  ه 
فاطمه)شمسی( رفیق  هم  با   دلیل  آشنایی  و  دانشجویی  مبارزات  در  شرکت  ضمن 

فدا چریکهای  هوادار  در  یدانشجویان  زود  خیلی  خلق  پیمودن  ی  و   راهجریان  کارگران  آزادی 
 ید ظلم و ستم به سازمان فدایی پیوست.  ستمدیدگان از ق

زمانآدر   تالش    ،ن  در  با سازمان  که  تالشی  بود.  مازندران  به  خود  صفوف  گسترش  جهت 

رف ناپذیر سازمان  شهادت  رهبران خستگی  از  یکی  اکبر جعفری  کبیرعلی  اردیبهشت  یق  در 
دچار وقفه شد و سپس بار دیگر با تالشهای رفیق بهمن روحی آهنگرانی روند جدیدی    54

 کارگری سی مسئول یک تیم  ( رفیق شم 54ستان  دود تاب ح)  پیدا نمود.  در سازماندهی جدید
با   همچنین  و  شد  شهر(  شاهی)قائم  ساریدر  در  قلهکی  نبی  آقا  زهرا  پایگاه   رفیق  و 

 در ارتباط قرار داشت.   نیز فران رمستعابا نام  سازمان در این شهر
ی حساواک موفق به دستگیری مسئول شاخه مازندران که رفیق بهمن رو    1354در دی ماه

  نی به نام احمد ئگشت های کمیته ضد خرابکاری که خا  54دی    17  در.  انی بود، گشتآهنگر

کرد می  همراهی  را  آنها  کریمی  خیابا  رضا  تهران  سی  ندر  در  نارمک  بهمن   متری    رفیق 
را شناسایی و دستگیر کردند. رفیق بهمن را به دلیل استفاده از سیانور به  روحی آهنگرانی  

که در نتیجه همین شکنجه های   ه کشیدندبرده و سپس به زیر شکنج  یانرببیمارستان شه
 های مزدوران ساواک  در زیر شکنجه   ی، رفیق بهمن روحی آهنگرانماهدی    23وحشیانه در  

رفیق  یعنی  از دستگیری  بهمن   به شهادت رسید  رژیم    پس  دژخیمان  در چنگ  گرفتن  قرار  و 

ماند.   6تنها    ،شاه زنده  دست  روز  با  بهمنیگمتاسفانه  رفیق  ر  ،ری  برخی   زمدفترچه  و 
گزارش ساواک    وی  نوشتجات در  افتاد.  در به دست ساواک   " که  است  آمده  زمینه  این  در 

قرار مالقات او با دختری  به نام فران در   فیق بهمن می باشد(ر)منظور  مدارک مکشوفه از وی
ه محل عالمت  بساری مشخص شد". به این ترتیب نیرو های امنیتی رژیم سرکوبگر شاه   

نترل منطقه که یکی از رفقا که کسی جز رفیق شمسی نبود پی بردند. آنها با کگذاری قرار  
جهت دستگیری    در مقابل سینمای سپهر ساری بود با مشاهده رفیق فاطمه)شمسی( در

با آنها درگیر و نارنجک خود را منفجر نمودوی بر   . با این عمل، رفیق آمدند که رفیق متقابال 

تالی آگاهی خود به عنوان یک فدایی کمونیست و بویژه اوج از جان گذشتگی و اع  یشمس
به توده های رنجبر  در مقابل چشمان وحشت زده مزدوران رژیم و  را  ه یک زن انقالبی  به مثاب

چریکهای فدایی  ،بعد ازظهر 3حدود ساعت  1354دی ماه   21این ترتیب در  به  نمایش گذارد. 
هم  ،خلق رفیق  و  )شمسی یار  فاطمه  خود  زنده  از    نهانی  ( یشه  یکی  ما  کارگر  طبقه  و 

 برای همیشه از دست دادند.  را پاکباخته ترین رهروانش 

 
 !دیاد رفیق فاطمه نهانی، گرامی و راهش پر رهرو با 

 

  

 

 

 

 

 

 

 خلق،  فدایی کچری یاد باد گرامی

 نوروزی  حسن کبیر  رفیق

 باختنش جان سالگرد در 

 !شاه رژیم  مزدوران  دست به 
 

ه اي از درياي بيكران من قطر... 

 خلقم 

گلهاست   زيور  كه  و همچون شبنمي 

 آسمان  و همچون آن تك فروغ

 كه زمين را روشن ميكند  

اگر  نتابم،  اگر  با اين همه من هيچم 

 نخندم 

همچ و  بگريم  اگر  كه  وتازه  شبنم  ن 

 گلها فراموشش مي كنند 

 تبخير شوم 

بود و من در شما خاك   شما خواهيد 

 شده ام 

 انوسها بيانديشيد،نه، بمن به اقي

نه بپاي زخم دار، به قدمهاي استوار  

 اميدوار باشيد 

 شعله مانند خشم خوشه ميدهد 

فرو  هاي  اميد  سرخ  خرمن  خشم  و 

 ...كوفته است
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 ،  کرونا واکسن ممنوع نمودن واردات  

 بازی مرگبار با جان مردم ماست!
در حالی که همه گیری کرونا هر روز قربانیان بیشتری  

بویژه طبقات و اقشار بی چیز و محروم  مردم  از میان  
گیرد،    ۀجامع به  سیمای    و  صداما می  وابسته  رژیم 

ی ماه  د   19  عهجمز  رو  جمهوری اسالمی امپریالیسم  
ای   خامنه  که  کرد   کروناواکسن    ارداتواعالم 

ساخت  19 کووید) که  انگلیس (  و  را    باشد  آمریکا 

در    ممنوع ضدمردمی  تصمیم  این  است.  نموده 
از   شرایطی که کشورهای بسیاری در حال استفاده 

خود نوع  این   ساخت  واکسن  و  هستند  واکسنها 
نیست دسترس  در  هم  معنا  ،کشور  مردم  با  ی  از ب  جزیی  عمال  فرمان  زندگی  صدور  و 

ندارد. یک بازی جنایتکارانه که بار دیگر چهره  نانوشتۀ مرگ تعداد بیشتری از توده ها را  
گر    ضدمردمی سردمداران جمهوری اسالمی را در مقابل چشم همگان قرار می دهد. 

  ضد   ی هاسیاستبا    ،چه از رهبران جمهوری اسالمی که از همان آغاز شیوع این اپیدمی 

چنین تصمیماتی دور از انتظار نمی    ،ردمی خود باعث تسریع هر چه بیشتر آن گشتندم
 باشد. 

کسی فراموش نکرده است که ولی وقیح جمهوری اسالمی در همان آغاز این اپیدمی  
این   که  گرفت مدعی شد  قربانی می  از مردم  روز داشت  کرونا هر  که  در شرایطی  و 

  می باشد   "بهمن   22راهپیمایی  "و  خابات مجلس"  نت"اح  اصطالبه    "توطئه دشمن" علیه

مردم   از  نکنند.  ستمدیدهو سپس  بزرگ"  زیاد  را  که "مسئله  به خاطر همین    خواست 
مسال  "بزرگ" روز  ۀنکردن  هر  بود  ۀمرگ  حکومتی  که    مردم  هواپیمایی  مقامات  به 

باعث    هک  تیعی اق؛ ودهندمدتها پرواز های خود را به چین ادامه    ند تااجازه داد  "ماهان"
مردم ما در طول یک سال اخیر و پس  .  شدتسریع گسترش این بیماری در سطح کشور  

از شیوع وسیع این بیماری نیز دیدند که مقامات جمهوری اسالمی با سیاستهای ضد  
مداوای این ویروس    مردمی خویش ضمن خودداری از تامین کمترین وسایل پیشگیری و

وارد    ،مرگبار تلفات  بیشتر ساخم  ردم  برابعاد  تا را هر چه  تند 

رسمی  آمار  به  بنا  امروز  که  تمام   -جایی  وجه  هیچ  به  که 
هزار نفر از مردم، جان   56بیش از    -  حقیقت را بیان نمی کنند 

 خود را از دست داده اند.  
در این شکی نیست که شرایط  غم انگیز و هولناک ناشی از 

کرونا ویروس  گیری  مر  همه  هم  باز  نتایج   -  ادیصقتا  ترارگبو 

اجتماعی آن بر حیات و معیشت توده ها قبل از هر چیز نتیجه 
رهبر  از  ست.  اسالمی  جمهوری  خلقی  ضد  رژیم  سلطه 

تا بن استخوان به امپریالیستها وابسته است و هر رژیمی که  
به  منطقه  و  ایران  در  آنها  سیاستهای  پیشبرد  جهت  در  روز 

و   شودجنایتی  دسیسه  می  متوسل  یب عج  صالا  ،جدید 

دلیل  نیست به  از   که  که  ای  حکومتی  باندهای  سودجویی 
و تغییر کمپانی های  ورود و یا عدم ورود واکسن های موجود  

اسالمی،امپریا جمهوری  به  فروشنده  سودهای    لیستی 
چنین   زنند  می  جیب  به  هایمیلیاردی  ای    حکم  ضدخلقی 

شکی نمی توان داشت که آنهم در شرایطی که    صادر شود، 
ها نامبرده    ارهکتبد  خو واکسن  همین  از  اش  دسته  دارو  و 

 استفاده می کنند. 

جمهوری   سردمداران  آمریکایی  ضد  های  هیاهو  حکایت 
همچون   کرونا  واکسن  با  رابطه  در  آقازاده اسالمی  حکایت 

که باشد  می  که    هایشان  حال  عین  همین  در  در  اکثرشان 
  نت  و  شیکرده و مشغول عیا آمریکا و انگلیس در رفاه زندگی  

ما  زحمتکشان  خون  مکیدن  از  ناشی  های  پول  با  پروری 

هستند، فریبکارانه شعارهای ضد غربی می دهند. خامنه ای  
تبهکار در شرایطی با دستور منع ورود واکسن غربی به گرفتن  

رییس جمهور   ،در عملُپز ضد امپریالیستی مشغول است که  
ت یاه  سهجلدر  همین چند روز پیش    فریبکارروحانی  او یعنی  

استد کرده  صادر  را  کرونا  واکسن  خرید  دستور  گفت   .ولت 
من شده  تگزارشات  زمینه  شر  این  که در  است  آن  از   حاکی 

 -  "کواکس "هزار دوز واکسن از طریق    700میلیون و    16ایران  

هماهنگ دسترسی تالشکننده  نهاد  برای  جهانی  های 
کووید واکسن  به  است   -  19-کشورها  کرده   به  هک؛  خریداری 

بدون واسطهاین محصوالت،    ارش خبرگزاریهازگ یا   ،با واسطه 
آنها تولید شرکت  های آمریکایی و بریتانیایی و متحدان تجاری 

باشند. بعدا  می  جمهوری    مسئولین   البته 
آمریکا   "تحریم"  اسالمی خرید   های  مانع  را 

کرد اعالم  مدعی شدند  واکسن  و  می   کهه 
و  خواستند دوز  میلیون  بیست    سناکحدود 

اما  نا  روک کنند    مالی های  تحریمخریداری 

 . چنین امکانی را نمی دهدآمریکا 

جدایی   جزیی  دروغ  که  داده  نشان  تجربه 

و   است  اسالمی  جمهوری  حیات  از  ناپذیر 
آ  ضد  های  این     ،مریکایی هیاهو  از  بخشی 

باش هیاهوی ضد    د.ندروغها می  نیز  بار  این 
با   کردن  بازی  برای  پوششی  به  آمریکایی 

سران  ه  ودت  انج توسط  ما  محروم  های 

بنابراین    جمهوری اسالمی بدل شده است.  
چه تحریم های آمریکا باعث عدم امکان خرید  

این  واکسن شده باشد و چه حکم خامنه ای  
نموده باشد فرقی در  امکان را از مردم سلب  

کند که جمهوری اسالمی   نمی  واقعیت  این 

اصلی   حد  مسبب  بی  میر افزایش  و  مرگ 
باش ط  وس ت  دممر می  برای  د.  کرونا  مردم 

اپیدمی این  با  نیازمندند  مقابله  واکسن  و    به 
عمال    هر بگیرد  را  امر  این  جلوی  عاملی 

زندگی   خواستمقابل   ایستاده    و حق  مردم 
از    است مردم  انقالبی  قهر  قدرت  به  باید  و 

 سر راه برداشته شود. 

نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم  
 ! جمهوری اسالمی

 ی فدایی خلق ایراناکهیرچ
 1399دی ماه  بیست و نهم 

                                                       

   

 

 
 تختی  ،به یاد جهان پهلوان 
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پیام فدایی:ت انقالب     وضیح  گیری  اوج  با 

زندانیان    57و    56سالهای   آزادی  که 
خواستهای   از  یکی  آن،  جریان  در  سیاسی 

رژیم   بود  بپاخاسته  میلیونی  های  توده 
بوابست ضربات   هه  زیر  که  شاه    امپریالیسم 

می   را  خود  های  نفس  آخرین  انقالب 

خواست   به  دادن  تن  به  مجبور  کشید، 
ا سیاسی  زندانیان  آزادی  و  ز  انقالب 

دی    30زندانهای سراسر کشور گشت.  در  
سال   زندانیان    1357ماه  از  دسته  آخرین 

آزاد   شاه  رژیم  سیاهچالهای  از  سیاسی 

یی ترتیب  وگگفتگشتند. به همین مناسبت  
ف رفیق  با  ایم  آن  داده  در  که  ریبرز سنجری 

سیاسی   زندانیان  دسته  آخرین  جزء  سال 
به  بود که از زندان آزاد شدند. در این گفتگو  

آن  در  رویداد ها  پر شتاب  واقعه و سیر  این 
به   و  پردازیم  انقالب می  پر خروش  روزهای 

برای  که  است  این  تالشمان  خصوص 

از تاریخ پر فراز    یه اروشنی افکندن بر گوش
دوره به ویژه برای نسل جوان،  و نشیب آن  

معتقد   رفقای  جدایی  چگونگی  و  چرایی  از 
که با  -ق  به نظرات اولیه چریکهای فدائی خل

شناخته   احمدزاده  مسعود  رفیق  می  نام 

سازمان چریکهای فدائی خلق بعد   از - دشو
و به خصوص دید   از قیام بهمن جویا شویم 

ا تری  چواقعی  مجدد  و گز  تشکیل  نگی 
فدائ که  چریکهای  روندی  و  ایران  خلق  ی 

 طی کرد، به دست آوریم.  
 

ضمن   سنجری  رفیق  فدایی:  پیام 

که   شما  از  در  تشکر  را  خودتان  وقت 
آنجا که شما در   از  ما گذاشتید،  اختیار 

زندانیان سیاسی   از  گروه  آخرین  میان 
که زندان   بودید  این    از  و  شدند،  آزاد 

راب در  زندانیان    ابطه  گفتگو  آزادی 

زن از  تحوالتی  سیاسی  و  شاه  دانهای 
چریکهای   مجدد  گیری  شکل  به  که 

منج خلق  قبل  فدایی  باشد  می  شد  ر 
چیز   هر  در  از  که  بپرسیم    30بگذارید 

 شما از کدام زندان آزاد شدید؟   57دی 

 

این    فریبرز سنجری: با درود به شما  که 

ات  گفتگو را سازمان دادید و قصد دارید خاطر
منظو  و به  را  گذشته  های  درس  رویداد  ر 

گیری و تجربه اندوزی نسل جوان امروز زنده  
از زندان قصر    1357دی ماه  30کنید. من در  

 هران آزاد شدم. در ت

 
که   سیاسی  احوال  و  اوضاع  پرسش: 

انجامید   سیاسی  زندانیان  آزادی  به 
 چگونه بود؟ 

 

ایران  پاسخ:   دانید  می  که  همانطور  خوب 
سالهای   انقالب    57  و  56در  یک  شاهد 

مردم رژیم  بزرگ  و  امپریالیستها  بود.  ی 
انقالب   این  و سرکوب  کنترل  برای  سلطنت 

ند. شاه  له ای متوسل می شدبه هر وسی 
و   اوضاع  کردن  آرام  برای  فاصله  این  در  که 

در   اصالحات  امکان  به  مردم  کردن  دلخوش 

رژیم، چندین نخست وزیر را تغییر داده بود.  
در   از  ایجاد    ردیگبعد،  برای  و  شده  وارد 

در میان مردم، یک دولت نظامی به  وحشت  
نخست وزیری ارتشبد ازهاری تشکیل داد.  

تر این  از  کدام  هیچ  نتوانستند  اما  ها  فند 

ترفند   آخرین  کنند.  خاموش  را  انقالب  آتش 
شاه برای انحراف مسیر انقالب، این بود که 

دی ماه، شاپور بختیار که در گذشته    10در  
خست  اعضای جبهه ملی بود را به ن  زاکی  ی

در   و  نمود  انتخاب  هم   26وزیری   ماه  دی 
به   وی،  فرمایشی  مجلس  اینکه  از  پس 

اعتما رای  برای  بختیار  را  کشور  داد  د 

آخرین   آزادی  بنابراین  نمود.  ترک  همیشه 
در   سیاسی  زندانیان  ماه   30دسته  دی 

حاصل این شرایط بود که انقالب توده های  
ر بپاخاسته های  یژ،  نشینی  عقب  به  را  م 

با    بزرگی شاه  شخص  و  بود  کرده  وادار 

شده   کشور  ترک  به  مجبور  گریان  چشمان 
طی که وضعیتی  بود. بنابراین در چنین شرای 

شاه  رژیم  و  بود  برقرار  جامعه  در  انقالبی 
در  و  کشید،  می  را  هایش  نفس  آخرین 

شرایطی که بختیار بطور رسمی و البته در 

انحال از  سظاهر  دستگاه  وال  یعنی  اک 
سرکو بود،  اهریمنی  گفته  سخن  شاه  ب 

زندانیان   آزادی  به  تن  اجباراً  دشمنان مردم، 

خشم مردم    سیاسی دادند تا شاید بتوانند
به   او  حامی  امپریالیستهای  و  رژیم شاه  از 

 خصوص از امپریالیسم آمریکا را کنترل کنند.  
 

زندان   در  وقتیکه  شما  آیا  پرسش: 

که زمان آزادیتان    د یکردبودید فکر می  
 است؟   فرا رسیده

 
فرق    پاسخ:  هم  با  زندان  سالهای  ببینید. 

سال   در  مثال  ساواک    54داشتند.   9که 

ی را در تپه های اوین اعدام  زندانی سیاس
حین   که  شد  مدعی  دروغ  به  بعد  و  نمود 

فرار کشته شده اند خوب ما شاهد شرایط  
و   اضطراب  بودیم.  زندان  در  بدی  خیلی 

فرب  حتینارا را  سیاسی  زندانیان  از  ا  رخی 
از   که جدا  بود  زمان شایعه  آن  در   9گرفت. 

دومی هم   لیست  تیرباران شدند  که  نفری 

قرار است در زمان مناسب به  وجود دارد که  
چنین   در  شوند.  دچار  سرنوشت  همان 

اوضاعی روشنه که کسی تصوری از آزادی  
بعد ساواک  چندی  که  به خصوص  نداشت. 

ز  آزادی  محکومیتشان  ینندا از  دوران  که  انی 

حتی  تما نمود.  جلوگیری  هم  بود  شده  م 
دهقانی،  محمد  جمله  از  آنها  از    برخی 

چی مديرشانه  دل   محسن  ابراهیم  و 
افسرده که محکومیتشان تمام شده بود را  

به   را  کدام  هر  و  کشانده  دادگاه  به  دوباره 
چند سال زندان اضافی محکوم کرد. اما در  

سا دو  به  بنزدیک  گیری   ال  اوج  به  توجه 

ه ها، تحوالت آنچنان سرعتی به  مبازات تود
کرد.   تغییر  شدت  به  اوضاع  که  گرفت  خود 

کوتاهی   مدت  حزب  هنوز  تشکیل  از 
قدرقدرت   در  رژیم  کوشش  و  رستاخیز شاه 

انقالبی  که  بود  نگذشته  خود  دادن  نشان 

بزرگ و مردمی ایران را فراگرفت. برای اینکه  
ر  شرایط  تغییر  باین  الزم  تها  دهم  توضیح  ر 

بگویم   از  است  آزادی  از  قبل  مدتی  که 
که   زندانیانی  از  زیادی  تعداد  زندان، ساواک 

وین نگهداری می شدند را  سالها در زندان ا

به زندان قصر منتقل کرد که من هم یکی از  
آنها بودم.  در زندان قصر که تقریبا در وسط  

 

   57گفتگو با رفیق فریبرز سنجری در باره روزهای منتهی به قیام بهمن 

 تشکیالت چریکهای فدایی خلق ایرانتکوین  و

 
 
 
 
 
 

 
 

 ن برای آزادی زندانیان سیاسیسیاهچال اوی تجمع مردم در مقابل 
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مواقع   برخی  ما  داشت  قرار  تهران  شهر 
های تظاهرات کنندگان و "مرگ راشع  صدای 

ر شاه" گفتن آنها را در پس دیوارهای بلند  ب
زندان قصر می شنیدیم. یعنی امواج انقالب  

کمتر  چن که  بود  کرده  پیدا  وسیعی  ابعاد  ان 

در  که  بزرگی  تغییرات  توانست  می  کسی 
در   نکند.  احساس  را  بود    57آبان    15پیش 

رس و  یافت  حضور  تلویزیون  در  شاه  ما خود 
ملت  عا انقالب  پیام  که  نمود  را  الم  ایران 

به   را  انقالب خودش  بنابراین  شنیده است. 
بود.     راس دیکتاتوری حاکم نیز تحمیل نموده

به همین دلیل هم در همان زمانی که شاه  

از زندانیان را   ایران بود تعداد زیادی  هنوز در 
ما زمانی که در  آزاد کردند. از سوی دیگر  

بودی قصر  ش زندان  واقعه  هام  چند  د 
درک   به  که  تا  بودیم  رویدادها  سیر 

یک   نمونه  برای  کرد.  می  کمک  حدی 

کالرک"   "رمزی  اشتباه    -روز  اگر  و 
که    -منکن میناچی  ناصر  با  از  همراه 

مهن بازرگان نزدیکان  از   دس  و 
ارشاد   حسینه  چند  موسسان  و  بود 

به   خارجی  خبرنگار  چند  و  دیگر  نفر 
نیرو از  آمدند.  قصر  چپ    یها  زندان 

با رمزی کالرک   تمایلی  کسی به بحث 

از   قبالً  وی  که  چرا  نداد.  نشان 
قرار   از  و  بود،  آمریکا  دولت  مسئولین 

ماینده یا فرستاده ویژه این  حال نقش ن
مجاهدین   اما  کرد.  می  بازی  را  دولت 

خیابانی   موسی  و  رجوی  مسعود  که 

ورود   بدو  همان  در  بودند  راسشان  در 
با وی  درر ک رمزی کالرک، وی را دو  ه و 

نشستند.   مذاکره  جمعی  به  میان  در 
که وارد زندان شده بود یک جوانی هم  

نشریه   خبرنگار  گفت  می  که  بود 

چند  لیبراس  یعنی  ما،  باشد.  می  یون 
شهید   رفیق  مثل  فدایی  رفقای  از  نفر 

کریمیان،   رحیم  و  صبوری  عبدالرحیم 
های   اتاق  از  یکی  به  را  خبرنگار  این 

رد جنایات شاه  وم در  زندان برده و کلی  
افشاگر ساواک  می  و  او  کردیم.  ی 

گفت که حتما این صحبتها را در نشریه  

م  همه  که  آنجا  از  کرد.  خواهد  ا  درج 
آزاد   زندان  از  آن  از  بعد  کوتاهی  مدت 

شدیم دیگر از انعکاس یا عدم انعکاس  
خبری   روزنامه  آن  در  ها  افشاگری  آن 

ع  واقعه دیگر که نشان می داد اوضا   ندارم.

هدقچ چهره  دیدن  است  کرده  تغییر  ای  ر 
با   زندانیان سیاسی  مالقات  زمان  در  جدید 

انقالبی   اوضاع  بود.  خود  آشنایان  و  اقوام 
زندانیان  ب آشنایان  ار  برخی  بود  شده  اعث 

که قبال نمی خواستند یا به آنها اجازه داده 
به دیدن   بیایند حاال  به مالقات  تا  نمی شد 

ب آمدند.  می  خود  زندانبانان    دررخوآشنایان 

ک زندانیان  با  همه  هم  بود.  کرده  تغییر  امال 
 اینها نشانگر آغاز دوره جدیدی بود. 

 
پ یش می  پرسش: پس شرایط طوری 

آزادی   به  سیاسی  زندانیان  که  رفت 

 خود یقین داشتند؟ 
 

گرچه در آن روز ها شایعاتی مبنی    پاسخ: 
به   ارتش  عمل  شدت  و   کودتا  احتمال  بر 

ایران    اا بگوش می رسید، ام از  خروج شاه 

ر همه  سلطنت  برای  رژیم  که  بود  وشن 

به   زندان  از  آزادی  به  یقین  است.  رفتنی 
روز چند  که  بود  ای  که    گونه  این  از  قبل 

آزاد کنند   را  آخرین دسته زندانیان سیاسی 

ارتباط   آنها در  در بین رفقای چپ که بیشتر 
شده   دستگیر  خلق  فدایی  چریکهای  با 

درگرف بحثی  کبودند  اجباراً    هت  دولت  اگر 
دسته   از آخرین  یکی  کرد  آزاد  را  زندانیان 

رفقا پیامی از طرف جمع رفقای چپ فدایی  

به  برای مردم بخواند توجه  با  این،  از  . پیش 
به  چند  )هر  جزنی  رفیق  های  مخالفت 

صورت غیر صریح( با تئوری چریکهای فدائی  
احمدزاده   مسعود  رفیق  نام  با  که  خلق 

بشناخته می شود این    ن ی ،  طرفدار  رفقای 
کس و  طرفداران  تئوری  عنوان  به  که  انی 

انشقاق   شدند،  می  شناخته  جزنی  رفیق 

ن حال در آن شرایط،  به وجود آمده بود. با ای
به  پیامی  که  کردند  توافق  دسته  دو  هر 

جناح،   دو  توافق  با  شود.  تهیه  فوق  منظور 
ابوالقاسم   شد  قرار  که  شد  نوشته  پیامی 

تق در    اریبطاهرپرور که  بود  تر  بقیه مسن  از 

آ مردم  زمان  به  رو  را  پیام  این  همه  زادی 
آخرین   آزادی  به  مشروط  این  البته  بخواند. 

زندان احتمالش  دسته  روز  هر  که  بود  یان 
به   که  این  به  توجه  با  شد.  می  بیشتر 

دسته بندی در میان فدایی ها اشاره کردم  
بد نیست همین جا اضافه کنم که با توجه  

یق بیژن جزنی در زندان در رد  فرکه  به این  

بود،   نوشته  مقاالتی  مسعود  رفیق  نظرات 
زندانیان   بین  در  زندان  در  حادی  های  بحث 

ه وجود آمده بود. البته، ابتدا خود  سیاسی ب
طرفداری   وی  از  که  و کسانی  جزنی  رفیق 

نوشته   که  بودند  امر  این  منکر  کردند  می 

  فیق های ارائه شده کامال متضاد با نظرات ر
دم دلیل  همین  به  باشد.  می  یک  سعود  ر 

نظرات   پایبند  که  رفقائی  انرژی  مدتها  دوره 
بودند   خلق  فدائی  چریکهای  شناخته شده 

نظرات  ص ثابت کنند که  آن می شد که  رف 

نظرات   با  جزنی  رفیق  توسط  شده  ارائه 
متضاد  و  متفاوت  احمدزاده  مسعود  رفیق 

برای   جائی  دیگر  که  مدتی  از  بعد  است. 
اانکا به    ن یر  آنها  نداشت،  وجود  هر  واقعیت 

مصلحتی که بود تأکید کردند که رفیق بیژن  
جزنی، نظرات رفیق مسعود را "تکامل" داده  

انشقاق   ها،  بحث  این  با  رابطه  در  است. 

به   مسلحانه  جنبش  طرفداران  بین  علنی 

در   نمونه  برای  طرف،  دو  هر  و   آمد  وجود 
ود  اوین که من آنجا بودم، تشکیالت خاص خ

گ  ار تدریج  به  داشتند.  زندان  رایش  در 
به   شروع  سیاسی  زندانیان  بین  جدیدی 

را   مسلحانه  مبارزه  اساسا  که  نمود  رشد 

این  نادرست   متاسفانه  کرد.  می  قلمداد 
و هر چه می گذشت   بود  رو برشد  گرایش 

زندانیان   و  فدایی  رفقای  از  بیشتری  تعداد 
 چپ به آن متمایل می شدند.   

 
گ  این  از    شرایپرسش:  آیا  سوم 

 نی بودند یا هردو؟ ان نظرات جزطرفدار 

  
بیشتر از پیروان جزنی بودند. اما از    پاسخ:

اح رفیق  طرفداران  در  طیف  که  هم  مدزاده 
جزنی   توسط  شده  ارائه  نظرات  با  ارتباط 

رفیق   نظرات  مورد  در  تردیدهائی  دچار 

دیده   آنها  بین  در  هم  بودند  شده  مسعود 
ا  واقعیت  کالً  که طرفداران  وبین  می شد.  د 

یشتر وقتی نظرات رفیق  جنبش مسلحانه ب
مسعود را رد می کردند، ابتدا طرفدار نظرات  

و شدند  می  جزنی  مدتی    بیژن  از  بعد 
کالً  و  گذاشته  کنار  هم  را  جزنی  نظرات 

مخالف تئوری و شیوه مبارزه مسلحانه می  

شدند. این روندی بود که در دو سال قبل از  
س زندانیان  زندانها    ، ی یاسآزادی  در 

آگا بودیم.  از  شاهدش  واقعیت  این  به  هی 
آنجا اهمیت دارد که در زمان آزادی برخی از  

طر زندان  در  که  رفیق  کسانی  خط  فداران 

احمدزاده را تحت فشار گذاشته و علیه آنها  
تبلیغ می کردند و حتی علنا علیه فدایی و 

گرفتند،   می  موضع  مسلحانه  مبارزه 
استقبال که  از ن  کم  هنگامی  ها  توده  ظیر 

مشاه را  به  فدایی  توجه  با  و  کردند،  ده 

زندانیان   به  نسبت  ها  توده  که  احترامی 
م دوش  روی  داشتند  قرار  سیاسی  ردم 

گرفتند، موضع واقعی خود را کتمان نموده و  
  " و  فدایی"  بر  "درود  با مردم، شعار  همراه 

را سر می   مایی"  افتخار  تو  فدایی  فدایی، 
هم اینها  ها  اهان  دادند.  بعد  که  بودند  ئی 

با   از  همراه  بزرگی  بخش  نگهدار  فرخ 

 سازمان فدایی را به پابوس ارتجاع بردند.  
 

بگذارید برگردیم به روز آزادی  پرسش:  
 از زندان.  آن روز وضع چگونه بود؟ 

 

که   پاسخ: اخباری  به  توجه  با  روز   آن  در 
مردم  کرد،  می  زندانیان  آزادی  از  حکایت 

قصر جمع شده بودند    نازندزیادی جلوی در  
خواهان   مانده  و  باقی  زندانیان  فوری  آزادی 

جمعیت   این  میان  در  حال،  این  با  بودند. 
آزادی  شای عدم  احتمال  بر  مبنی  عاتی 

را   آنها  شدیدا  که  بود  یافته  رواج  زندانیان 

احتمال  که  حدی  تا  بود  ساخته  خشمگین 
بعدها   رفت.  می  زندان  به  آنها  یورش 

زند که  خشم  ناانبفهمیدیم  ترس  از  ان 
آر برای  خواسته  جمعیت،  مردم  کردن  ام 

بودند کسانی داخل زندان شده و به چشم  

ندانیان سیاسی دارند برای  خود ببینند که ز 
آزادی آماده می شوند. به همین دلیل هم  

مهدی سامع که خودش از زندانیانی بود که  
در   جلوی  زمان  آن  در  و  بود  شده  آزاد  تازه 

ت وارد زندان شد. وی  شا ر دزندان قصر حضو

که از قطعی بودن  آزادی زندانیان    آمده بود

ین که رفیق بیژن جزنی در ا توجه به اب
رد   در  مسعود زندان  رفیق  نظرات 

بود، بحث های حادی  مقاالتی نوشته 
در زندان  ب  در  سیاسی  زندانیان  ه بین 

ال بود.  آمده  رفیق بوجود  ابتدا خود  ته، 
طرفداری   وی  از  که  کسانی  و  جزنی 
که   بودند  امر  این  منکر  کردند  می 

ضاد با  نوشته های ارائه شده کامال مت
به نظرا باشد.  می  مسعود  رفیق  ت 

د دلیل  انرژی  همین  مدتها  دوره  یک  ر 
رفقائی که پایبند نظرات شناخته شده 

صچریک بودند  خلق  فدائی  آن های  رف 
کنند که نظرات ارائه    می شد که ثابت

نظرات   با  جزنی  رفیق  توسط  شده 
و   متفاوت  احمدزاده  مسعود  رفیق 
دیگر   که  مدتی  از  بعد  است.  متضاد 

ا برای  وجود  جائی  واقعیت  این  نکار 
به   آنها  مصلحتی  نداشت،  تأکید  هر 

نظرات   جزنی،  بیژن  رفیق  که  کردند 
 است. "تکامل" داده  رفیق مسعود را



2 صفحه        852 شماره                                        ي  يادم فیاپ
 

  

ع  خبردار شده و به جمعیت بیرون زندان اطال 
آخرین   زندان،  درون  به  او  آمدن  با  دهد. 

دسته از زندانیان سیاسی هر چه بیشتر در 
آن روز،  در  فضای بیرون از زندان قرار گرفتند.  

جمعی کردن  مطمئن  برای    هکتی  زندانبانان 

د نسبت به  مقابل در زندان جمع شده بودن
حتی   سیاسی،  زندانیان  همه  آزادی 

از   رجوی  مسعود  که  مجاهدین  گذاشتند 
و  گرفته  قرار  مردم  مقابل  در  لحظاتی  برای 

آنها  به  را   زندانیان  قطعی همه  آزادی  خبر 
 بدهد. 

 

پیامی   از  قبالً  ببخشید،  پرسش: 
آزادی   صحبت کردید که قرار بود موقع 

این  ب   طاب خ آیا  شود.  خوانده  مردم  ه 
 ار را کردید؟ آن پیام چه شد؟ ک

 

در    پاسخ: آخرین دسته    30بله  وقتی  دی 
شرایطی  ز در  شدند  آزاد  سیاسی  ندانیان 

قصر   زندان  درب  جلو  در  بسیاری  مردم  که 
تجمع کرده بودند  این پیام توسط ابوالقاسم  

طریق   از  و  بود  الهیجان  اهل  که  طاهرپرور 
غفور اصلی    ن حس   رفیق  سازمانده  پور، 

جنگل قرار  گروه  ها   فدایی  با  ارتباط  در   ،

 خوانده شد.  گرفته بود،
 

م گفتید  مقابل  پرسش:  در  زیادی  ردم 
آیا از شعار   زندان تجمع کرده بودند  در 

 هایی که میدادند یادتان هست؟  

 
شرایط    پاسخ:  شرایط،  چون  تردید.  بدون 

د  پیروزی بود و مردم به چشم خود می دیدن
باید    هک آزاد  "زندانی سیاسی  گردد"  شعار 

که در طول انقالب فریاد زده می شد، دارد  

شعا  از  شود.  می  که  متحقق  هایی  ر 
بر   فدایی، سالم  بر  درود  شنیده می شد" 

می   سیاهکل  سراسر  را  "ایران  و  مجاهد" 
و   مایی"  افتخار  تو  فدایی  فدایی،   " کنیم"، 

آمریکاست" نوبت  شاه  از  شعار    "بعد  و 
بختیارلعیی  ها دولت  آخر  یه  واقع  در  ین  که 

بود.   میشد،  شناخته  شاه  وزیر  نخست 

زند مروقتی  کردند  آزاد  را  بر  انیان  را  آنها  دم 
دوش گرفته و همین شعار ها را تکرار می  

چشم   با  من  که  بود  روز  همین  در  کردند. 
نفع  به  کسانی  دادن  شعار  شاهد  خود 

فدایی و رزم سیاهکل شدم که در زندان با  

و  علیه فدایی ها سخن می گفتند،    ترحرا
رأس   در  بعداً  ها  همین  گفتم  که  همانطور 

ا خلق  فدائی  چریکهای  قرار سازمان  یران 
 گرفتند. 

 
اندکی   موضوع  این  درک  پرسش: 

علیه   که  کسانی  چطور  است.  دشوار 

دالورانه   رزم  و  خلق  فدائی  چریکهای 
رهبری   از  سر  باره  یک  بودند،  آنها 

آو در  آنها  کمی    ؟ دردنسازمان  لطفا 
 بیشتر توضیح بدهید؟ 

 

را    : پاسخ موضوع  این  نمونه  ذکر  با  باشد؛ 
توضیح می دهم. در زندان برخی از کسانی  

فدائی   چریکهای  سازمان  با  ارتباط  در  که 
خلق دستگیر شده بودند، ابتدا تحت عنوان  

بیژن جزنی علیه نظرات   از نظرات  طرفداری 

مخالفت و  خلق  فدائی  چریکهای    با  بنیادی 

به  ن شروع  زاده  احمد  مسعود  تبلیغ  ظرات 

جنبش   اساساً  که  گفتند  بعد  آنها  کردند. 

مسلحانه را قبول ندارند و به صورتی که آن  
روزها گفته می شد مشی مسلحانه را رد  

کرده بودند. خوب بطور طبیعی چنین افرادی  
شعار  مردم  دوش  بر  که  نبودند  محق    دیگر 

مت" اما  بدهند.  فدایی"  بر  ما  نااسفدرود  ه 
بودیم  طلبی    شاهد چنین مواردی از فرصت 

بی   با  اپورتونیستها  کار  داد  می  نشان  که 

پرنسیبی تمام، "هم رنگ جماعت شدن" با  
طاهری   جمشید  مورد  یک  است.  جماعت 

با   آزادی   از  قبل  و  زندان  در  که  بود  پور 
مبارزه   که  بود  مدعی  تمام  بیشرمی 

به  بزرگی  ضربات  ها  فدایی  مسلحانِه 

کار  اکبش  جن و  زده  کمونیستی  و  رگری 
ها  فدا بوده  ئی  مردم  به  خیانت  حد  در 

است. اما وی به دنبال آزادی بر دوش مردم  
فرد   همین  داد.  می  شعار  فدایی  نفع  به 

باند   ترکیب  در  زندان  از  آزادی  از  پس 
سازشکار حاکم بر سازمان قرار گرفت و در  

از   یکی  مقام  در  نگهدار،  فرخ  معیت 

س آن  به  ناازممسئولین  بزرگی  ضربات   ،
چریکه فدا سازمان  امید  ای  که  خلق،  ئی 

 طبقه کارگر و توده ها بود زد. 
 

بیشتر   این توضیح، موضوع  با  پرسش: 

روشن شد. هر چند قرار گرفتن فردی  
در   نگهدار  فرخ  یا  و  بردید  اسم  که 

 رهبری سازمان نیاز به توضیح داره. 
 

درسته . این مساله را باید در جای    پاسخ: 
ا در ا تفصیل بررسی کرد و دالئل آنرب  ودشخ

این  ا در  اگر  اما  گذاشت.  جوان  نسل  ختیار 

آن  به  موجز  و  کلی  بطور  بخواهم  فرصت 
اشاره کنم باید بگویم که بعد از ضربات بهار 

سال   تابستان  و    55و  فدایی  سازمان  به 
تشکیالت  این  رهبران  که   ،شهادت  ضرباتی 

  ت کمیعمال    ،تا مدتی بعد هم ادامه داشت 

ی  . کسانمان شدیدا نزول کردو کیفیت ساز 
درک   که  گرفتند  قرار  سازمان  رهبری  در 

سازمان  تئوریک  های  بنیان  از  درستی 
شکلی   به  هم  خاطر  همین  به  و  نداشتند 

از   دقیق  تحلیلی  ارائه  بدون  و  کودکانه 

در   نشریه    56آذر    16شرایط  پیام "در 
نظرات    3شماره    "دانشجو که  کردند  اعالم 

نظرات  زد احمرفیق   و  گذاشته  کنار  را  اده 
را  جز این  نی  اعالم  شیوه  اند.   پذیرفته 

فکری   دستگاه  کلیت  یعنی  مهم،  مسالۀ 
مبارزۀ   هیچ  بدون  را  سازمان  یک 

تغییر  ای،  عمومی  و  علنی  ایدئوئولوژیک 

بودن   مارکسیستی  غیر  موید  خود  دادن، 
برخورد آنها بود. با اوج گیری انقالب و آزادی  

مرکزیت جدید در عمل و    ،اسیزندانیان سی
هم شیومطابق  به ان  مبادرت  برخورد،  ۀ 

عضو گیری از میان این زندانیان نمود که به  
با   است.  شده  معروف  ویژه"  گیری  "عضو 

بحث   مورد  دسته  دارو  عمال  عضوگیری  این 

ضعف   به  توجه  با  و  شدند  سازمان  وارد 
سازمان، زمان  آن  مسئولین  این    نظری  و 

مس این  که  تئوری    ن ی ئولواقعیت  قبل  از 
مسلحان یعنی  راهنما ه  مبارزه  سازمان  ی 

نظرات رفیق مسعود  را کنار گذاشته بودند  

قرار   رهبری  ارگانهای  در  توانستند  براحتی 
 بگیرند. 

 
آزادی   روز  فضای  به  برگردیم  پرسش: 

آیا   سیاسی.  زندانیان  از  دسته  آخرین 
روز   این  در  که   آورید  می  خاطر  به 

 شدید؟  ی ایطشاهد چه فضا و شر 

 
چون    پاسخ:  حتما؛  روز    آنبله،  یک  روز، 

و فراموش نشدنی در زندگی ام  بزرگ  
ابد   حبس  به  من  که  دانید  می  بود. 

محکوم شده بودم و به واقع هم خودم  

برای   تصور،  قابل  حالت  بهترین  در  را 
سالهای طوالنی ماندن در زندان آماده  

کرده بودم. اما حاال می دیدم که بعد از  
انقال  8  به  نزدیک با  دارم  سال  مردم  ب 

کهآزاد   دیدم  می  شوم.  باره    می  دو 

به   مبارزه  ادامه  برای  یابم  می  امکان 
سازمانی که با همه وجود به آرمانها و  

همان   در  بپیوندم.  داشتم  باور  راهش 
را   ما  مردم،  آزادی،  اولیه  لحظات 

شعار   فدایی  نفع  به  و  گرفته  بردوش 
که    مردا   می دادند. بعد دقیقا به خاطر

مرتبه  روی    یک  که  دوش  متوجه شدم 

نعمتی  رضا  از    رفیق  رضا  دارم.  قرار 
رفیق   و  بروجرد  اهل  و  فدائی  رفقای 

خود   او  بود.  ای  ورزیده  و  ورزشکار 
از   ما  از  قبل  که  بود  سیاسی  زندانی 

زندان آزاد شده بود. تقال کردم از دوش  

باز   دیگری  رفیق  ولی  بیایم.  پائین  او 
خود   دوش  به  دفعه    .ت گرف مرا  این 

ده، اهل کنگاور از  یق غالم ابراهیم زارف
از   بعداً  که  بود  سرخ  ستاره  گروه 

اصال   من  شد.  کارگر"  "راه  بنیانگذاران 
مایل به اینکه بر دوش رفقا قرار بگیرم  

دوی   هر  به  مرتب  همین  برای  نبودم. 

بگذارید.   زمین  مرا  گفتم  می  رفقا  این 
خواهم   نمی  است،  زیاد  وزنم  میگفتم 

درست کنم! اما    برای کمرتان   یلمشک
های  آنه  حرف  به  اصال  من  ا  مصرانه 

گوش نمی دادند و کار خودشان را می  

کردند. در آن روز همچنین شاهد بودم  
که بعد از این که همه زندانیان از زندان  

آزاد شدند، فریاد های مردم که "شعار  
را   گردد"  باید  آزاد  سیاسی  زندانی 

پی لحظه  و  یافته  را    یروزتحقق  خود 

کسا  از  برخی  زندان  در  ندر  که  ی 
فدائی   چریکهای  سازمان  با  ارتباط 
تحت  ابتدا  بودند،  شده  دستگیر  خلق 
از نظرات بیژن جزنی  عنوان طرفداری 

بنیا  علیه فدائی نظرات  چریکهای  دی 
مسعود  نظرات  با  مخالفت  و  خلق 

به   شروع  زاده  آنها  تبلیغ  احمد  کردند. 
اساً جنبش مسلحانه  بعد گفتند که اس

صو به  و  ندارند  قبول  آن  ررا  که  تی 
روزها گفته می شد مشی مسلحانه  
طبیعی  بطور  خوب  بودند.  کرده  رد  را 
بر   که  نبودند  دیگر محق  افرادی  چنین 

شعار  دوش فدایی" "  مردم  بر  درود 
چنین   شاهد  ما  متاسفانه  اما  بدهند. 

فرصت از  که طلبی    مواردی  بودیم 
اپ با بی  نشان می داد کار  ورتونیستها 

ج رنگ  "هم  تمام،  اعت  مپرنسیبی 
 شدن" با جماعت است. 
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دی منمی  فضای  سراسر  را  دند،  طقه 
 فرا گرفت.  

اسم   که  رفیق  دو  آن  که  بگویم  متأسفم 
ابراهیم زاده   بردم، رفقا رضا نعمتی و غالم 

در   زندان  از  آزادی  از  پس  کوتاهی  مدت 

شده   آورده  کار  روی  تازه  رژیم  دست 
گرفتار   امپریالیستها 

دوِی   هر  و  شدند 
جالدان   توسط  آنها 

ا    ی مسالجمهوری 
 دند. به شهادت رسی

  

ا آیا  ز  پرسش: 
خ ودتان  خانواده 

در   کسی  هم 
زندان   درب  جلوی 

و   داشت؟  حضور 

از   بعد  ضمن  در 
این   شدن  تمام 

چکار   مراسم 
 کردید؟ 

 
که    پاسخ: این  با 

در   همیشه  مادرم 

بودم   که  زندانی  هر 
می   من  مالقات  به 

آنجا   در  روز  آن  آمد، 
مادر سن  زمان،  در همان  که    جرینبود. چرا 

مادران،  ب از  دیگری  تعداد  اتفاق  کاخ ه  در 

زندانیان   همه  آزادی  برای  دادگستری 
به   بردند.  می  بسر  تحصصن  در  سیاسی 

شدن پراکنده  از  بعد  هم  من  دلیل    همین 
با   مراسم،  آن  اتمام  شما  قول  به  یا  مردم 

تعدادی از رفقا به کاخ دادگستری رفتیم. در  

از   بعد  بار  اولین  برای  که  بود  از    ید آزاآنجا 
 ه مادران دیدم. زندان  مادر را همراه با بقی

 
به   بعد  که  رسد  می  نظر  به  پرسش: 

از   بعد  شب  اولین  و  رفتید  تان  خانه 
 آزادی را در آنجا گذراندید؟ 

در    پاسخ:  شب  که  است  یادم  نه، 

رفتیم   زود  صبح  فردا  و  ماندیم  دادگستری 
قطعه   زهرا  مخصوص    33بهشت  که 

بود ادای    دع . بشهدای جنبش مسلحانه  از 
ب  جنبش  شهدای  به  برای  احترام  که  ود 

 اولین بار رفتیم به خانه.  

 
خط   طرفداران  با  که  گفتید  پرسش: 

تشکلی   زندان  در  احمدزاده  رفیق 
آزادی از زندان چه بر سر آن    داشتید با

 روابط آمد؟ 
 

شهرهای    پاسخ: اهل  رفقا  که  آنجا  از 

بایست هر   بودند بطور طبیعی می  مختلف 
ودش و برای دیدار با خانواده  خ شهرکس به  

ارتباط    رنج هم  با  بعدا  و  برود  خودش  دیدۀ 
با   گرفتن  ارتباط  مستقیماً  ما  برای  بگیریم. 

دانس نمی  ما  بود.  مطرح  که  تسازمان  یم 

سازمان در رابطه با شرایط جدید دارای چه  
امر  این  از  خواستیم  می  است،  خطی 

با   به خصوص می خواستیم  مطلع بشویم. 
زندان  ن  به  توجه در  که  مختلفی  ظرات 

ودیم، بدانیم که سازمان در کجا شاهدش ب

 ایستاده است؟ و برنامه اش چیست؟ 

 
با   ارتباط  اینکه  به  توجه  با  پرسش: 

فدای  زیادی  سازمان  اهمیت  برایتان  ی 
 داشت این ارتباط کی برقرار شد؟ 

 

مربوط    پاسخ:  من  خود  به  که  جائی  تا 

رتباط  ا  این است تقریبا از همان شب آزادی  
چریکهای  سازمان  شد.  خلق    برقرار  فدائی 

که   داشت  قسمتی  یا  بخش  زمان  آن  در 

فعالیت های علنی سازمان را پیش می برد  
ین فعالیت ها  ه نکنم مسئول ا که اگر اشتبا

که  شنیدم  البته  بود.  سامع  مهدی  هم 
با  علنی  نهاد  یک  ایجاد  فکر  در  سازمان 

و   فرهنگی  های  چهره  برخی  همکاری 

ولی  هانشگدا بود،  شده  شناخته  ی 
حواد و  سرعت  کرده  منتفی  را  مساله  ث 

همان  در  شد.  علنی  سازمان  خود  بعدا 
دوران  آشنایی های  به  توجه  با  دادگستری 

صحبت   سامع  زندان،  مهدی  با  هایی 
از   بعد  و   بعد  روز  اساس،  این  بر  داشتم. 

برنامه بهشت زهرا که به خانه رفتم وی نیز  

در  آمد.  ما  خانه  و ایجر  به  ها  صحبت  ن 
کا رئوس  وی،  سازمان  توضیحات  رهای 

همان   در  نیز  من  شد  قرار  و  آمد  دستم 
فعالیتهای علنی همکاری کنم تا در فرصتی 

سازمان   مسئول  رفقای  قرار  با  ارتباط  در 

مسئول   رفقای  که  بود  آن  من  تصور  بگیرم. 
مبارزات   دوران  در  که  هستند  کسانی 

کردن می  فعالیت  سازمان  در    ه بد.  چریکی 
مال روز  رسیدن  فرا  تا  خاطر  با  همین  قات 

روز   فردای  از  تصورم،  مورد  چریک  رفقای 
آزادیم در بخش فعالیت های علنی سازمان  

 دست به کار شدم.  

 
لط  با  پرسش:  رابطه  در  کمی  فاً 

شده   آزاد  زندان  از  که  اولی  روزهای 
بودید صحبت کنید. به خصوص با توجه  

نی  عی ان  به این که شما از روز آزادی ت 

روز    20، چیزی حدود تنها  1357دی    30
در   توده ها که  قیام  بهمن همان    21تا 

 سال اتقاق افتاد، فاصله داشتید. 
 

به    پاسخ:  دوره  آن  در  که  دانید  می  خوب 
توام   فرار شاه  با  زندانیان  آزادی  اینکه  دلیل 

جریان   خیابانها  در  انقالب  و  بود  شده 
و دوستان  و  اقوام  طبیعی  بطور   داشت، 

در    یان زندانیان بی هیچ مالحظه کاری انآش

شده   آزاد  زندانی  دیدن  به  وسیع  ابعادی  
می رفتند و اصرار هم  

زندانی   که  داشتند 
خود  خانه  به  را  مزبور 

مورد   در  کنند.  دعوت 
بود.   طور  این  هم  من 

با   آشنایان  و  اقوام 

فراوان   وشوق  و  شور 
آمدند   می  دیدن  برای 

مادر   طبیعی  بطور  که 
تر مه  ه   تیبسنجری 

می   را  ها  دیدار  این 

جدا   فامیل  داد.  از 
از   بزرگی  بخش 

کسانی که برای دیدن  
زندانیان   خانواده  آمدند 

فدایی   شهدای  و 
طول   در  بودندکه 

مادر   زندان،  سالهای 

رابطه   آنها  با  سنجری 
کرده   قرار  بر  نزدیکی 

اول  روز  چند  در  بود. 
طبق   و  بود  پر  همیشه  خانه  اغراق،  بدون 

م رایج،  و  ب  ادررسوم  اقوام  کمک  ه 

 ذیرایی می کرد.دوستانش از آنها پ 
 

را   نفر  برای نمونه چند  این جمعیت  از میان 
ری نورالدین  برم.  می  با  نام  همراه  احی 

سال،   چند  از  پس  که  آمدند  اش  خانواده 

از   نورالدین  بود.  کننده  خوشحال  وی  دیدن 
آباد  عادل  زندان  در  هم  با  که  بود  رفقایی 

اش با مادر سنجری    ه دنواشیراز بودیم و خا
ند. نورالدین از کسانی بود  خیلی نزدیک بود

در ارتباط با سازمان دستگیر    50که در سال  
در زندان مبارزه مسلحانه را رد  شده بود اما  

من   به  در حین صحبت  که  یادمه  بود.  کرده 

از   قبل  و  هستی؟  ازدواج  فکر  در  آیا  گفت 
اینکه من پاسخ دهم خودش گفت نکند به  

را  عاطر  خا ازدواج  چریکی  مبارزه  به  تقاد 
بول نداری؟ در پاسخ گفتم این مساله به  ق

  این بر می گردد که تو فرد مورد عالقه ات را 

البته این   او در تفاهم باشی  با  پیدا کنی و 
هم واقعیتی است که شرایط مبارزه برخی  

مواقع کارهایی را محدود و مشروط می کنه 
نین امری  چ  کنماما از نظر اصولی فکر نمی  

م حاال من هیچ نادرست باشد. بعد هم گفت
مگر خودت که به مبارزه چریکی دیگر اعتقاد 

ی!؟ که با دخالت  نداری کسی را پیدا کرده ا

بدون   پرسش  و  شد  عوض  موضوع  دیگران 
تا   ندیدم  دیگر  را  نورالدین  ماند.  باقی  پاسخ 

نقش   کارگر   راه  بنیانگذاری  در  که  شنیدم 
یداشته و بعد ا خرداد دستگیر و    30ش  ر وز 

به   جمهوری  متاسفانه  جالدان  دست 

 اسالمی اعدام شده است. 
 

بیژن  یکی دیگر از رفقایی که به خانه ما آمد  
ارتباط   در  از دستگیری  قبل  که  بود  چهرازی 

در  و  کرد  می  فعالیت  انقالبی  سازمان  با 

  همین ارتباط هم به چین رفته بود. وی پس 

57در جریان قیام ال اوین توسط مردم فتح سیاهچ  
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بع  ایران  به  آمدن  ااز  چند سال فعالیت،    ز د 
ساوا ش توسط  دستگیر  سال  ک  در  بود.  ده 

برای مدتی من با رفقا بیژن و صبوری در    53
دیم و بیشتر با هم  زندان قزل قلعه با هم بو

قدم می زدیم. بیژن با همسر و دخترش که 

اگر اشتباه نکنم بهار نام داشت آمده بودند.  
روابط   زندان  سالهای  در  بیژن  همسر 

با که   ردما  نزدیکی  یادمه  داشت.  سنجری 
خوشحا با  کارگران  بیژن  که  گفت  می  لی 

و   کرده  درست  هایی  تشکل  تهران  شرق 
ارتباط این تشکل ها هم تا حدی با   هم در 

در   آنها  با  که   بود  معلوم  اند.  گرفته  قرار 

تماس است. بعد ها شنیدم که بیژن که در 
توسط   بود  گرفته  قرار  کومله  با  ارتباط 

جه وپاسداران  و  ج  ل  دستگیر  نایت 
دژخیمان توسط  جمهوری    متاسفانه 

 تیرباران می شود.    62اسالمی در سال  

 
با   رابطه  در  بازهم  لطفا  پرسش: 

 که به دیدنتان آمدند بگوئید؟  کسانی
 

این    پاسخ: به  که  باشد  این  بر  قرار  اگر 
موارد بپردازم باید بگویم که این داستان سر 

ی هم  دلیل  همین  به  دارد.  مدرازی  د  رو ک 

گذرم.   و می  گویم  را می  دیدیگر  گر  یکی 
ما   به خانه  آن روزها  در  از کسانی که 

آمد علی فرخنده که به کشتگر معروف  
است از  شده  یکی   آشنای  او  بود.   ،

هم   دلیل  همین  به  و  بود  من  برادران 

زندان،  از  خانه    قبل  در  را  او  بارها 
خودمان دیده بودم. اما تا جایی که من  

شناخت وی  کسی    ادپی  از  بودم  کرده 
دی باشد. جالبه  نبود که اهل مبارزه ج

او به خانه ما آمده بود   که حاال  وقتی 

با من  در    همه اش سعی می کرد که 
بحث   وارد  فدایی  سازمان  با  رابطه 

همان   دلیل  به  درست  من  اما  شود 
شناخت قبلی ام که او را فردی جدی  

بحث   این  به  تن  دیدم،  نمی  مبارزه  در 
و گفت  ت   ادم ها نمی د اینکه برگشت  ا 

دا  بحثهای  از  مواضع  من  و  زندان  خل 

شما ها اطالع کامل دارم. همین را که  
بای او  که  شدم  متوجه  من  با  گفت  د 

از   تازه  که  زندانیانی  همین  از  یکی 
به   باشد.  ارتباط  در  شده  آزاد  زندان 

این   به  پاسخ  در  هم   دلیل  همین 

مایل   اصال  اینکه  به  توجه  با  حرفش 
شوم  و  با   نبودم  جدی  بحث  وارد  ی 

ه که  تو  خوب  می  گفتم  را  چیز  مه 
صحبت   به  نیازی  چه  دیگه  دانی 

در   وی  که  فهمیدم  بعدها  هست. 
فرخ  با  به    تماس  و  باشد  می  نگهدار 

ارتباط   در  سازمان  با  هم  دلیل  همین 

قرار گرفته است.  یادم است که وقتی  
افراد   از  یکی  وی  که  شد  آشکار  که 

فدای  چریکهای  خسازمان  شده    قل ی 
های   ای  دانشکده  هم  از  یکی  است، 

و   شناخت  می  خوب  را  او  که  وی 

خودش نیز اصال اهل سیاست نبود به  
کنم االن وقت    کسی گفته بود که فکر

سیاست   وارد  هم  ما  که  است  آن 
هم   فرخنده)کشتگر(  چون  بشویم. 

وارد سیاست شده و دارد با فدایی ها  

کند. می  ام  کار  همین  گرفتن  نظر  در  ر  با 

ک  یم متوجه شد  تر  عمیق  چه  هر  ه  توان 

ک انقالبی  چه  واقعا  رفقای  جای  به  سانی 
فدایی   چریکهای  سازمان  در  امور  سکان 

را بدست   تاثیرات منفی  خلق  و چه  گرفتند 
بزرگترین   در سرنوشت  بعد  و  در جامعه  ای 

 سازمان چپ کشور ما گذاشتند.  

 
پرسش: گفتید که در ارتباط با سازمان  

علنی  قسمت  کردید    رکا   در  می 
 ؟ فعالیتان در این بخش چه بود

 

سازمان    پاسخ:  هواداران  زمان  آن  در 
و  کردند  برگزار می  نمایشگاه عکس شهدا 

ه شهدا که مادر سنجری هم یکی از  خانواد
آنها بود فعالیت زیادی برای معرفی سازمان 

که   در مراسم هایی  آنها  داشتند.  به مردم 
کرد می  برگزار  سازمان  ند هواداران 

ز نرانی می کردند و مردم را به حمایت اخ س

از   برخی  کردند.  فدایی دعوت می  سازمان 
ا  در  نیز  شده  آزاد  زندان  از  تازه  ین  زندانیان 

من   کردند.   می  سخنرانی  ها  مراسم 
تالشم این بود که در همه این برنامه های  

باشم. سازمان شرکت زمان    داشته  آن  در 

  ل شغایکی از مسایل مهمی که ذهن مرا ا
درونی    کرده بود این بود که بتوانم از اوضاع

   . شوم  مطلع  آن  کیف  و  کم  و  سازمان 
به  وجود  همه  با  گفتم  قبال  که  همانطور 

آغازگرش  آر سازمان  این  که  راهی  و  مانها 
آن   به  که  بودم  آماده  و  داشتم  ایمان  بود 

حدی   تا  علنی  کارهای  در  بپیوندم. شرکت 

 این امکان را به من می داد. 
 

خو  :سش رپ مراسم  آیا  آن  در  دتان هم 
 ی می کردید؟ ها سخنران 

 

صنعت    پاسخ:  و  علم  دانشکده  در  یکبار 
و  خشایار  برادرانم  تحصیل  محل  که  نارمک 

مرا هم   که  برپا شد  مراسمی  بود  کیومرث 
برای سخنرانی در آن مراسم دعوت کردند و  

من در آنجا سخنرانی کردم. اتفاقا در همان  

از زندان آزاد شده    هکیی  روز تعدادی از رفقا
د آنها  از  با سازمانو برخی  ارتباط  زندگی    ر 

دیدم. را  بودند  گرفته  پیش  در  کالً    مخفی 

از  برخی  که  بود  شده  طوری  جامعه  وضع 
سازمان  به  آزادی  از  پس  که  زندانیانی 

را   داشتند  مخفی  زندگی  و  بودند  پیوسته 
در حاشیه همین مراسم   و  خیابانها  در  گاه 

تظاهر و  دید.    اهات  ها  در همین  می شد، 

ع که  بود  تازهمراسم  که  توسلی  ز  ا   لی 
آزاد شده و به سازمان پیوسته بود و    زندان

دیدم.   هم  را  شد،  اکثریت  رهبران  از  بعدا 
نامبرده اکثریت هم    سازمان  در    سرنوشت 

فرصت  در  که  است  شنیدنی  داستان 
 دیگری باید به آن پرداخت. 

 

که   اوضاعی  به  توجه  با  پرسش: 
از    ف ی تعر برخی  شما  پس  کردید، 

که بو   در  افرادی  سازمان  آن  دند  درون 
خانه   در  هنوز  ولی  شناختید.  می  را 

 خودتان مستقر بودید. 

 
بله تعدادی را می شناختم که بعد    پاسخ: 

از آزادی از زندان مستقیماً شروع به فعالیت  
در درون سازمان کرده بودند. اما در مورد این  

اید بگم هم بله و  ب  ودمکه در خانه خودمان ب
عی پیش آمده بود که  هم نه. از یک سو وض 

این   از  تا  بود  خانه  در  حدی  تا  بایست  می 

ا برخی  ایجاد  برای  استفاده  امکان  رتباطات 
اجتماعی   الزامات  به برخی  کرد و همچنین 

پاسخ   دادم،  توضیح  قبال  که  زندان  از  آزادی 
وسیعی   شایعات  دیگر  سوی  از  اما،  داد. 

داش مرواج  قرار  نبت  ارتش  که  این  بر  ی 

و در اولین گام زندانیان آزاد    است کودتا کند
به  کرد.  خواهد  دستگیر  دوباره  را  شده 

تهیه  همین دلیل یکی ا آپارتمانی  ز رفقایم  
کرد و در اختیار چند نفر از رفقای فدایی که  

تازه از زندان آزاد شده بودند قرار داد که من 

شرایط     لوتح  هم یکی از آنها بودم. سرعت 
اصال دست و حجم کارها هم طوری بود که  

می  خارج  خانه  از  وقتی  که  نبود  خودت 
 شوی کی می توانی برگردی!  

 
در    : رفقای  پرسش  آیا  فاصله  این 

 همفکرتان در زندان را می دیدید؟ 

 
آنهایی که شهرستان نرفته بودند را    پاسخ:

راحت می شد دید. رفیقی داشتیم به نام  
که   آقای    رایکبسهراب  دیدار  به  وی  با 

رفتیم برای  احمدزاده  آقا  طاهر  دوره  آن  در   .

زیادی   تعداد  میشد،  تلقی  ای  وزنه  خودش 
یده بودیم که بعد از آزادی  آنجا بودند. ما شن 

میان   در  به مشهد  بازگشت وی  و  زندان  از 
بودند   آمده  وی  استقبال  به  که  جمعیتی 

عکس های رفقا مسعود و مجید هم توسط  
مخالفت    البا  مردم با  که  بود  شده  برده 

اللهیو  خمینی    طرفداران آن    حزب  های 

آن   هم  دلیل  همین  وبه  شده  مواجه  موقع 
بودند. می خواستیم  عکس ها را جمع کرده  

ز کم و کیف این امر از خودش بپرسیم.  در  ا
موقعیتی سهراب به این امر اشاره نمود که  

هم   بار  یک  نکرد.  رد  را  موضوع  آقا  طاهر 

کارگرانش  ک  تیمرف که  متال  پارس  ارخانه 
اوضاع    اعتصاب به  توجه  با  و  بودند  کرده 

بودند که   جامعه جلسه سخنرانی گذاشته 
دید رفتیم  آقای  وقتی  از  اتفاقا  که  یم 

  احمدزاده برای سخنرانی دعوت کرده بودند. 

تص که  این  تبرای  کثرت  از  وده  ویری 
طرف در های  خلق  فدائی  چریکهای  دار 

ب این تظ  باید  گویم اهرات به دست دهم 
به  تهران  دانشگاه  از  که وقتی جمعیت 
صف   افتاد  براه  فوزیه  میدان  سمت 

بود که    نیتظاهرکنندگان به قدری طوال
اندر  دست  و  دهندگان  سازمان  برای 
کاران این تظاهرات هم اصال قابل تصور  

به نبود.   جمعیت  وقتی  که  طوری  به 
آخر رسید هنوز  فردوسی  میدان    حدود 

زم  در  کنندگان  تظاهر  چمن  صف  ین 
بود.   تهران  بر  دانشگاه  عالوه 

می  پخش  بلندگو  از  که  شعارهائی 
  ری گشدند تظاهرکنندگان شعار های دی

م سر می دادند. در این فضا طنین  را ه
ر  ره  "تنها  شعارهای  ره  اندازی  هایی 

سراسر   را  "ایران  فدایی"،  سرخ 
می و   سیاهکل  بر شاه"  ،"مرگ  کنیم" 

تمام   با شور  با  ... که جمعیت بزرگی  و 
 فریادی رسا سر می دادند، 
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ارتباط    فدایی  با سازمان  آیا  پرسش:  
 گرفتید؟ 

 
این   پاسخ:  گفتم  قبال  که  اط  بتار  همانطور 

بر آزادی  شب  همان  از  من  ش برای  د.  قرار 

مخفی   اعضای  با  ارتباط  منظور  اگر  اما 
قب که  همانطور  باشد  می  هم  سازمان  الً 

ک مختلف  اشاره  تجمعات  در  بار  چند  ردم 
برخی از زندانیانی که پس از آزادی از زندان   

به سازمان پیوسته و مخفی شده بودند را  
بار  دیدم یک  نمونه  برای  را    کبریا  رضاعلی . 

یک  حاشیه  در  موتور  با  که  از  دیدم  ی 

را از زندان می  تظاهرات ها ایستاده بود. او  
پ محفل  یک  با  رابطه  در  وی   رو شناختم. 

نظرات جزنی   به  زندان  در  و  چینی دستگیر 
دیدارها این  از  اما  بود.   شده    متمایل 

اطالعات خاصی از سازمان که من دنبالش  

گ  چون  نشد.  دستگیرم  اکثرا   وفتگبودم  ها 
یاد دارم که    حول مسائل روز دور می زد. به

از   را  او  دیدم.  را  فتاپور  ماشاهلل  هم  یکبار 
دانس می  و  شناختم  می  از  زندان  که  تم 

جزنی   بیژن  نظرات  قرص  پا  و  پر  طرفداران 
درون  در  او  که  این  به  توجه  با  باشد.  می 

سازمان فعالیت می کرد، از او در مورد نظر  

ب در  چگونگی  ا  ارهسازمان  و  خلق  رتش 
شا ارتش  شر  از  او رهایی  کردم.  سوال  ه 

یک پاسخ کلی و مبهمی به سوال من داد  
ان در رابطه و   تأکید کرد که در درون سازم

با این مسائل بحث دارد می شود. خالصه 

تا زمانی که آن سازمان )سازمان چریکهای 
فنی   دانشکده  در  ایران(  خلق  فدائی 

تهران ستا تدانشگاه  به  ک شد  بود،  نداده  یل 
منتشر   که  مطالبی  یا جز  و  شد  می 

دست   به  ها  دیدار  جریان  در  که  اطالعاتی 

کی و  از سطح  زیادی  اطالعات  آمد  فیت  می 
  . نکردم  پیدا  آن  در  غالب  نظرات  و  سازمان 

نظرات   رسما  آنها  که  دانستم  می  گرچه 
دارند قبول  را  با   جزنی  مغایرت  در  که 

ن ستاد بود آ  ر ، دباورهای من می باشد. اما
ساز آن  که  دیدم  عینه  به  با که  که  مانی 

همه وجود به آن عشق می ورزیدم به چه  

  روزی افتاده است. 
 

از  پ که  سوالی  به  توجه  با  رسش: 
ماشاهللا فتاپور کردید، آیا شایعاتی که  

یافته   رواج  ارتش  کودتای  با  رابطه  در 

به   نسبت  را  شما  حساسیت  بود، 
انگی  بر  ارتش  یا  بو   خته سرنوشت  د 

 دلیل دیگری داشت؟  
 

ئوری ای که من به  اساس ت  نه، بر  پاسخ: 
)ستون   ارتش  مسأله  داشتم  اعتقاد  آن 

و نظامی که مردم برای تغییر آن   فقرات رژیم

بودند( یکی از مسایل کلیدی   به پا خاسته 
بین   زندان  در  که  هایی  بحث  در  بود. 

یعنی   مسلحانه  مبارزه  تئوری  طرفداران 
رفیق و    دوعمس   نظرات  اوضاع  با  رابطه  در 

کشو سیاسی  همواره  احوال  شد،  می  ر 

ارتش مطرح می شد. چون   کلیدی  مساله 
ارتش تکیه گاه عمده    بر اساس این تئوری، 

سلطه   بقای  عامل  و  حاکمه  طبقه 
امپریالیسم در ایران می باشد، و این ارتش  

توان   ارتش خلق می  با  تنها  را  ضد مردمی 

چه ارتش    هکن ای    در هم شکست. بنابراین، 

معی خود  کرد  می  پیدا  بود  سرنوشتی  اری 
پیشروی   و  انقالب  عینی  سیر  درک  برای 

 های آینده. 

 
زمانها  پرسش:   همین  در  که  میدانیم 

این   در  ایران شد.  وارد  که خمینی  بود 
 مورد بگوئید. 

 

در    پاسخ: با   12بله  خمینی  بهمن  
هواپیمای دولت فرانسه به فرودگاه مهرآباد 

پشت  اساس    نانیباآمد.  در  که  وی  اصلی 
وابسته نیروهای    بورژواهای  همه  و  ایران 

که   در شرایطی  بودند،  جامعه  انقالبی  ضد 
اولیۀ  مر دروغین  های  وعده  فریب  دم 

بودند   توانسته  بودند،  خورده  را  خمینی 

از وی گرد   جمعیت بزرگی را برای استقبال 
سفارت   ماشین  با  خمینی  هم،  بعد  آورند. 

به سمت   او چند  ز  تبهشآمریکا  رفت.  هرا 
ب را  بازرگان  بعد  وزیر  رور  نخست  عنوان  ه 

موقت تعیین نمود. در آن مقطع هنوز بختیار  

رأس قدرت بود. ولی با در نظر گرفتن این    در
با  که  بود  روشن شده  همه  برای  رویدادها 

بزرگ   قدرتهای  آشکار  حمایت  به  توجه 
امپریالیستی از خمینی، رژیم بعدی زیر نظر  

د و بختیار که مردم به او "نوکر بو  اهدوی خو
و آخرین نخست وزیر    تیار" می گفتندبی اخ

 ماندنی نیست.   شاه بود،

 
به   زمان  همین  در  سازمان  پرسش: 

رستاخیز    19مناسبت   سالگرد  بهمن 
سیاهکل فراخوان تظاهرات داد اما بعد  

روز   به  جریان    21آنرا  داد.  تغییر  بهمن 

 چه بود؟ 
 

اینکه  پاسخ:  از  به    ینیخم   بعد  را  بازرگان 
موقت تعیین نمود.  ن نخست وزیر دولت  عنوا

سازمان   دانست  می  اینکه  با  هم  بازرگان 

تجمع  افد فراخوان  تهران  دانشگاه  در  یی 
در   حضور  برای  را  روز  همان  ولی  داده، 

دولت   برنامۀ  باره  در  سخنرانی  و  دانشگاه 
از   پس  بود  قرار  و  کرد  تعیین  موقت 

راهپیمائ از    ز یی نسخنرانی، یک  در حمایت 
، امام"  منتخب  وزیر  دانشگاه   "نخست  از 

آغاز شود. چنان راهپیمائی هائی در جهت  
درت خمینی  و دولت بازرگانش در  تحکیم ق

بعد   روز  چه  و  روز  آن  چه  ها  شهر  همه 
 برگزار شد. 

 

برای   فدایی  سازمان  فراخوان  به  توجه  با 
زیادی   تعداد  سیاهکل  رستاخیز  بزرگداشت 

دوستدا چمن  سا  ران از  زمین  در  زمان 
مبادرت تهران  در    دانشگاه  کردند.  تجمع  به 

عنوان   به  سامع  مهدی  مراسم  این 
فدائی  سخنگوئی   چریکهای  سازمان  از 

خلق ایران، متنی مبنی بر مطالبات سازمان  

شرکت   اطالع  به  را  درخواستهایش  و 
خانواده   از  برخی  همچنین  رساند.  کنندگان 

ه کردند.  سخنرانی  شهدا    نی مچنهای 
ا گوناگون  نهاد های  از سوی  پیام  ز  تعدادی 

که   خاور  بنز  و  واحد  شرکت  کارگران  جمله 

فرستا سازمان  خوانده شد.  برای  بودند،  ده 
این   تداخل  از  جلوگیری  جهت  آن،  از  پس 

بازرگان،   از  حمایت  راهپیمایی  با  تجمع 
و   لغو  را  روز  آن  راهپیمایی  فدایی  سازمان 

یعنی   بعد  روز  دو  به  موکول    ن مبه  21آنرا 
روز آن  تجمع  ترتیب  این  به  و  بدون    نمود 

قرار   و  تغییر  این  یافت.  پایان  راهپیمایی 

بهمن در همان روز به    21ر روز  راهپیمائی د
 همه شرکت کنندگان اطالع داده شد. 

 
بهمن جمعیت    21پرسش: در تظاهرات  

زیادی به نفع سازمان فدایی دست به  

چ تظاهرات  این  در  شما  زدند.  ه  تجمع 
 داشتید؟  یش قن

 
گفتم  پاسخ: قبالً  که  مسئول    همانطور 

سازمان مهدی سامع بود.  فعالیتهای علنی  

تعدادی   و  شده  من  آزاد  زندان  از  رفقای  از 
می   فعالیت  حرکت  این  پیشبرد  برای  نیز 

جمع   در  هست  یادم  که  آنجایی  تا  کردیم. 
محسن   شده،  یاد  تظاهرات  برندگان  پیش 

عمتی ن  ارض  شانه چی، قاسم سید باقری و
زندانیان سیاسی   از  دیگری  تعداد  از  و  تازه 

زندان آزاد شده شرکت داشتند. البته بعدها  

که رابطه   شنیدم  در  مهدی سامع، خودش 
در   ها  فعالیت  این  پیشبرد  با  با  ارتباط 

قرار  فتاپور  به  ماشاهلل  برگردم  اگر   داشت. 
دوستداران   که  زمانی  شما.  پرسش 

ن جمع  ارهه تسازمان در زمین چمن دانشگا

تشک  را  زیادی  خیلی  جمعیت  که  یل  شدند 
می دادند؛ قرار بود که این جمعیت به طرف  

ایی کند. اما در همین موقع  راه آهن راهپیم
هوایی   نیروی  در  همافران  که  رسید  خبر 

و   گرفته  قرار  ارتش  از  بخشی  یورش  مورد 
به   اند.  زده  به مقابله مسلحانه  آنها دست 

تعدادی   خبر  این  تظاهرات    رفهمادنبال  در 

فدا سازمان  از  و  یافته  تقاضای  حضور  یی 
فشنگ و حمایت کردند. بر این اساس، بین  

د بحثی  جهت  ما  است  بهتر  که  گرفت  ر 
به   که  فوزیه  میدان  طرف  به  را  تظاهرات 

به    . دهیم  تغییر  بود،  نزدیک  هوائی  نیروی 

بطرف   راهپیمایی  شد  قرار  بحث  این  دنبال 
برود.   پیش  فوزیه  کامالً  تص  این میدان  میم 

 درستی بود.  
تص که  این  تبرای  کثرت  از  های  ویری  وده 

این   در  خلق  فدائی  چریکهای  طرفدار 

کهتظ بگویم  باید  دهم  دست  به    اهرات 

راه   آباد  عشرت  پادگان  سمت  به 
وقتی  افتاد که  یم.  دیدیم  رسیدیم 
این دتعدا در  مسلح  نیروهای  از  ی 

می   مقاومت  به  پادگان  نیز  ما  کنند. 

صف توده هائی پیوستیم که تالش می 
نی آن  مقاومت  هم  روکردند  در  را  ها 

سالح   نبرد،  جریان  در  باالخره  بشکنند. 
با    هائی و  افتاد  مردم  دست  به 

انق ضد  نیروهای  متقابل،  الب  تیراندازی 
این  پذیرش شکست شدند.   به  مجبور 

به  یچن آباد  عشرت  پادگان  که   بود  ن 
دیگر قیام توده های     دست مردم افتاد.

نیروهای    بود.  شده  آغاز  ایران  دلیر 
کهای فدائی خلق به همراه ریطرفدار چ

کوتاهی    دیگر توده های دلیر، در فاصله
برخی کالنتری ها را خلع سالح کرده و 

مرد از  را  تعدادی  خود  توانستند  م 
نز از  من  کنند.  بی دمسلح  شاهد  یک 

هائی  توده  فداکاری  و  باکی، شجاعت 
خلق   فدائی  چریکهای  به  عشق  با  که 
را   خود  و  تاختند  می  خود  دشمنان  بر 

 ، بودم. ح می کردندسلم
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از دانشگاه تهران به سمت    وقتی جمعیت 
تظاهرکنندگان   صف  افتاد  براه  فوزیه  میدان 

سازمان   برای  که  بود  طوالنی  قدری  به 
ا دست  و  تظاهرات    کاران  ندردهندگان  این 

به طوری که وقتی  هم اصال قابل تصور نبود. 

رسید   فردوسی  میدان  حدود  به  جمعیت 
صف تظاهر کنندگان در زمین چمن    هنوز آخر

 دانشگاه تهران بود.  
 

داشتند   هم  بلندگو  که  وانت  چند  قبل  از 
تدارک دیده شده بود که در فاصله هایی در  

داده شد  قرار  بصف طوالنی جمعیت  ند  دوه 

زدند  ک می  فریاد  بلندگو  از  را  ها  و  ه شعار 
از   یکی  کرد.  می  تکرار  را  آنها  هم  جمعیت 

بلند از  که  شعار  کسانی  رسا  صدای  با  گو 
که   همانطور  که  بود  نعمتی  رضا  داد  می 

رژیم   دژخیمان  دست  به  بعداً  کردم  اشاره 

رسید. قتل  به  اسالمی  البته    جمهوری 
می    ش خ و پعالوه بر شعارهائی که از بلندگ

را   دیگری  های  شعار  تظاهرکنندگان  شدند 
م سر می دادند. در این فضا طنین اندازی  ه

هایی ره سرخ فدایی"،  شعارهای "تنها ره ر
کنیم"  می  سیاهکل  سراسر  را    ،"ایران 

با  بزرگی  جمعیت  که   ... و  شاه"  بر  "مرگ 

شور تمام و با فریادی رسا سر می دادند،  
ت داده  ارظاهعظمت و ابهت زیادی به این ت 

که کنم  اشاره  نیست  بد  حاشیه  در     بود. 
که در  درست برای کتمان همین واقعیت بود 

ا وزارت  که  جمهوری  کتابی  طالعات 

  ، به اصطالح  منتشر نمود  1387اسالمی در  
آشکارا به دروغ نوشت:"    این کتاب  ۀیسندنو

های   چریک  بار  این  انقالب،  هنگامه  در 
  از   یجُکنفدایی خلق در تنهایی مطلق، در  

که   حالی  در  تهران،  دانشگاه  چمن  زمین 

ه  ام در های ارتباط خود را با مردم قفل زدتم
سراسر   را  دادند:»ایران  می  شعار  بودند، 

فدایی  های  کنیم«".)چریک  می    سیاهکل 
ب تا  از نخستین کنش ها  -1357من  هخلق 

 ( 830صفحه 
 

با توجه به حساس بودن شرایط در رابطه با 

رف همافران،  ا  یقائ قیام  را  که  تظاهرات  ین 
خود من، می    هدایت می کردند و از جمله

تا  بایست مرتب فاصله دو ماشین   را بدویم 
برخی اخبار ضروری را به یکدیگر اطالع داده  

پیشبرد   مورد  در  همدیگر  و  با  تظاهرات 

سیم   بی  نه  زمان  آن  در  کنیم.  همفکری 
داشتیم و نه از امکاناتی نظیر تلفن دستی  

 بودیم.  رداروخبر  های امروزی
 

و    راه  های  وسط  به  جمعیت  تقریبا  وقتی 
رسید  فردوسی  میدان  که  حدود  آنجا  از   ،

اوج   همافران  قیام مسلحانه  که  رسید  خبر 

جم از  بلندگو  از  گرفته،  عیت  بیشتری 
خواسته شد که هر کس می تواند به کمک  

نمی  که  هم  کسانی  و  بشتابد  همافران 
امکان   تا  شوند  پراکنده    بقیه  تحرکتوانند 

به  کمک  و  فوزیه  میدان  به  رسیدن  برای 

زمان  هم همین  در  شود.  تسهیل  افران 
از   حالیکه برخی  در  سازمان  مخفی  رفقای 

با   داشتند  دست  در  را  هایشان  اسلحه 
دیدن آنها    کنار جمعیت گذشتند کهموتور از  

همبستگی  و   شادی  های  فریاد    با 

 .  راهپیمایان مواجه شد

تیب شما  تر  این پرسش: جالبه. پس به  
بسوی قیام تاریخی و شکوهمند بهمن  

 رفتید؟ 
 

به  بله.    پاسخ: و  جمعیت  با  همراه 

میدان   رفتیم  رفقا  از  تعدادی  اتفاق 
سنگر   مردم  از  تعدادی  آنجا  در  فوزیه. 

آن  ب پشت  اسلحه  با  و  کرده  پا  ه 
و   زنان  بودند.  گرفته  قرار  سنگرها 

درست   مشغول  هم  جوانی  مردان 
مولوت  بکردن کوکتل  ارتش  ن دوف  با  تا  د 

ها زمان  این  در  کنند.  دی  مقابله 

ماشینی   بر  سوار  که  دیدم  را  غفاری، 
دستور  فریا  هنور  "امام  که  زد  می  د 

جهاد نداده است". او آخوند لمپنی بود  
بود  که ح  "امام" شده  یاران  از  اال یکی 

از   قدرت  بود  قرار  که  سردمدارانی  و 

شاه به آنها منتقل شود، وی را به این  
و  ف   ن یدا م  همافران  تا  بودند  رستاده 

پشتیب های  دست  توده  از  را  آنها  ان 
باز دارد.   تازه به میدان  زدن به قیام  ما 

که   رسید  خبر  که  بودیم  رسیده  فوزیه 
ت آیاد حمله کرده  مردم به پادگان عشر

شده   شروع  بزرگی  درگیری  آنجا  در  و 

به سمت    است. فوری  جمعیتی  اتفاق  به 
راه آباد  عشرت  به  داتاف   پادگان  وقتی  یم. 

نیروهای   از  تعدادی  که  دیدیم  رسیدیم  آنجا 
کنند. ما مسلح در این پادگان مقاومت می  

تالش   که  پیوستیم  هائی  توده  صف  به  نیز 

نیرو  آن  مقاومت  کردند  هم می  در  را  ها 
سالح   نبرد،  جریان  در  باالخره  بشکنند. 

تیراندازی   با  و  افتاد  مردم  دست  به  هائی 
نیروهای   به  قناضد  متقابل،  مجبور  الب 

بود که    این چنین  پذیرش شکست شدند.  

 پادگان عشرت آباد به دست مردم افتاد.
شده    آغاز  ایران  دلیر  های  توده  قیام  دیگر 

کهای فدائی خلق  بود. نیروهای  طرفدار چری
فاصله   در  دلیر،  های  توده  دیگر  همراه  به 

سالح  خلع  را  ها  کالنتری  برخی  کوتاهی 
تعدادی   و  را  درماز  کرده  خود  توانستند  م 

مسلح کنند. من از نزدیک شاهد بی باکی،  

شجاعت و فداکاری توده هائی که با عشق  
خود   دشمنان  بر  خلق  فدائی  چریکهای  به 

مسل  را  خود  و  تاختند  کردند،  می  می  ح 

فقدان   آشکاری  به  حال  عین  در  بودم. 
گونه   هر  بدون  شرکت  و  یافتگی  سازمان 

نیز را  قیام  برای  دیدم.  عی  به   آمادگی  نه 
اما   گذشته  زمان  آن  از  زیادی  سالهای 

رفقای   از  تعدادی  با  که  کنم  نمی  فراموش 

عدم   از  بودم  همراه  که  سازمان  علنی 
رهنمود  هیچ  بدون  حرکت  و    سازمانیافتگی 

سازمان   مرکزیت  از  بایست  می  اصوالً  که 
می رسید، شدیداً در رنج بودیم. در واقع اگر  

طور وسیع   هبها  چه توده های طرفدار چریک
در قیام بهمن شرکت داشتند ولی این یک  

 قیام خودبخودی و بدون رهبری بود. 

 
بعد   روز  بهمن  قیام  البته  پرسش:  

 بهمن هم ادامه یافت؟   22یعنی در  
 

بله. اتفاقا برخی  درگیری ها در روز    پاسخ:

قاسم     22 رفیق  افتاد.  اتفاق  بهمن 
صبح   در  سازمان  مسئولین  از    22سیادتی 

در جریان حمله به ساختمان رادیو در    ن مبه
تیر   ساختمان  این  های  پله  در  ارک  میدان 

که   دارم  یاد  به  رسید.  شهادت  به  و  خورد 
نظامی   حکومت  قبل  روز  از  بختیار  دولت 

منع    اعالم مقررات  به  کسی  اما  بود  کرده 

 عبور و مرور توجه نمی کرد.   
 

در   سازمان  که  بود  زمانها  همین  در 
گاه تهران، ستاد علنی  نشا دنی  دانشکده ف

حالت   از  سازمان  افراد  همه  و  کرد  برپا 

مخفی خارج شده و علنی شدند. این خبر 
بین همه دوستداران سازمان منعکس شد.  

که در فعالیتهای    یبطور طبیعی همه رفقای
ستاد  این  به  داشتند  نقش  سازمان  علنی 

رفتند. با علنی شدن سازمان در ستاد فنی  

عمال که  وکمی  بود  سیاسی    ت  کیفیت 
سازمان در مقابل چشم همگان قرار گرفت.  

در آنجا بود که متوجه شدم که چرا رهبران 
و دست اندرکاران آن سازمان در حالیکه در  

ه و  مردم  به  گفتند  واعالمیه  می  اداران 
به  باوری  خودشان  اما  کنید"،  باور  را  "قیام 

آن نداشتند. آنها عمال هیچ گامی در جهت  

ران هواداری برنداشتند که دهی هزاسازمان
های   رهنمود  که  بودند  آماده  جان  و  دل  با 

 سازمان را عملی کنند. 
 

روزهای   خوِد   22و    21در  این  نیز  بهمن 

با که  بودند  سازمان  به    هواداران  توجه 
چریکهای  مسلحانه  مبارزه  از  که  تاثیراتی 

بودند   گرفته  پیش  سالهای  در  خلق  فدائی 
کردند و در  ام شرکت  خودشان وسیعا در قی

واقعیت   را  شکوهمند  قیام  آن  خود  حد 
با  بهتر  اینکه  برای  بگذارید  بخشیدند. 

آشنا   سازمان  زمان  آن  مسئولین  واقعیت 

که   کنم  اشاره  رشوید  همین  در  ز  ودرست 
ماشاهللا   تاریخی  حساس  و  بزرگ  های 

به   سازمان  سازماندهی  با  رابطه  در  فتاپور 
پیشنهاد تشکیالت  این  کند   مسئولین  می 

تیم   چند  جز  به  چریکی  های  تیم  همه  که 

و   مخفی  اعضای  و  شده  منحل  نظامی 
نزد سازمان  علنی    مسلح  سمپاتهای 

 کنند.   زندگی
 

پرسش: آیا شما در ستاد فنی هم به  

 خود با سازمان ادامه دادید ؟   همکاری

در   سازمان  که  بود  زمانها  همین  در 
دانشد فنی  ستاد انشکده  تهران،  گاه 

علنی برپا کرد و همه افراد سازمان از  
علنی  و  شده  خارج  مخفی  حالت 

دوستداران ش همه  بین  خبر  این  دند. 
طبیعی  بطور  شد.  منعکس  سازمان 

رفقای علنی   یهمه  فعالیتهای  در  که 
داشتند نقش  ستاد   سازمان  این  به 

رفتند. با علنی شدن سازمان در ستاد 
بود و  فنی  کمیت  عمال  کیفیت   که 

چشم  مقابل  در  سازمان  سیاسی 
که  بود  آنجا  در  گرفت.  قرار  همگان 

که   شدم  دست چمتوجه  و  رهبران  را 
در   حالیکه  در  سازمان  آن  اندرکاران 

اداران می گفتند واعالمیه به مردم و ه
ا خودشان باوری  "قیام را باور کنید"، ام

به آن نداشتند. آنها عمال هیچ گامی در  
هزاجه سازماندهی  هواداری ت  ران 

برنداشتند که با دل و جان آماده بودند  
عملی   را  سازمان  های  رهنمود  که 

 نند.ک
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این    پاسخ:  با  ارتباط  در  همچنان  من  بله 

م که  سازمان فعالیت می کردم و منتظر بود 
با مسئولین آن تماس گرفته و ببینم  بتوا نم 

که برنامه و خط حرکتی سازمان با توجه به 

تحوالتی که رخ داده چیست. بر این اساس  
به   فنی  دانشکده  به  ورودم  بدو  در 

مسئولش  ق اتا که  شدم  هدایت  ی 
( هادی  لنگرودی(  ا رفیق  غالمیان  حمد 

افراد   از  یکی  زمان  آن  در  که  بود 
سازمان   شمار  مرکزیت  رفت.  به  می 

مرا   باشد  دیده  مرا  اینکه  بدون  هادی 

می شناخت. بعد از اینکه هم را دیدیم  
به من گفت که مدتها با برادرم کیومرث  

این   است.  بوده  ارتباط  در  مشهد  در 
هم  ضمو با  تر  راحت  که  شد  باعث  وع 

 یم. کار کن 

هدایت   قسمت  این  کارهای  از  یکی 
مکان   به  عملیاتی  کوچک  های  دسته 

ه خبر می رسید که در آنجا  ی بود ک های
ها   ساواکی  یا  ارتش  و  مردم  بین 

همین   در  است.  آمده  پیش  درگیری 
رفقا   از  تعدادی  با  بار  دو  یا  یک  رابطه 

رفتی هایی  ماموریت  چنین    . مبرای 

ساواکی   یک  مردم  ها  وقت  گاهی 
با    معروف و  کردند  می  دستگیر  را 

دیدند   می  سازمان  این  در  که  قدرتی 
می رفقای  کردند    درخواست  که 

را   شده  دستگیر  فرد  و  بروند  سازمان 

که   شد  می  شایعه  یا  بگیرند.  تحویل 
تلویزیون   به  خواهند  می  ها  ساواکی 

 حمله کنند و آنها کمک می خواستند.  
 

کار بایست  هاین  می  سریع  آنقدر  ا 

ا در چند شب اول هیچ  پیش برود که م
فرصتی برای خوابیدن نداشتیم و اصال  

بو بخوابنتوانسته  همین  دیم  به  یم. 
دلیل بعداً هادی ترتیبی داد تا به نوبت  

کارها   به  نفر  چند  و  بخوابند  نفر  چند 
برسند. همچنین یکی از کارهای ما در  

ها سالح  که  بود  این  اتاق  که  یاین  ی 

دادند   می  تحویل  سازمان  به  را  مردم 
سپس   ها  این سالح  کنیم.  آوری  جمع 

های   مکان  به  رفقایی  وسیله  به 
منتقل  دیگ همین  ری  در  گردید.  می 

)سیامک   اسکندر  رفقا  که  بود  ستاد 

بهکیش(،   رضا  )محمد  کاظم  اسدیان(، 
خشایار   و  مژده(  گل  )یدهللا  نظام 

رفقای   از  که  شاهی(  پنجه  )جعفر 
را  دمخفی   بودند  چریکی  فعالیت  وران 

بی تحت  دیدم.  نیز  رفقا  این  شتر 
به   و  کردند  می  کار  هادی  مسئولیت 

کا  به  ما  مشترکی  واقع  مشغول  ر 

به یاد دارم که برای نمونه   بودیم. مثالً 
در   بهکیش(  رضا  )محمد  کاظم  رفیق 

ارتباط با هادی یکی از رفقایی بود که  
که مردم به ستاد سازمان  سالحهایی  

امن  ی تحو مکانهای  به  را  بودند  داده  ل 

این  منتق همه  متأسفانه  کرد.  می  ل 
توسط   بعداً  انقالبی  و  پرکار  رفقای 

 به قتل رسیدند.  ی اسالمی جمهور

 
 )ادامه دارد( 
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از  یا است تحت سلطه    یکسو کشوریران 
است    یگر کشوری د  یسم و از سوی الیامپر

مل از  بهم  یتهای مرکب  و  جهت  ی گوناگون  ن 

مین اه  یمل   سئله ز  آن  مضاعف  یم در  ت 
طرف از  خلقها  یدارد:   ا  یتمام  ن  ی ساکن 

ک در  ی و دمکرات  یمل   ین در مبارزه ا ی سرزم
امپرمقاب قیال یل  و  رن یگیرار م سم   یاز طرفد 

ا  ی تهایگر ملید ن  ی ن سرزمیگوناگون ساکن 

مل  یرهائ  یبرا ستم  از    یا  ی از  که 
کنون واحد  دولت  وارد    ی چهارچوبه  آنها  بر 

مبیم هرگ ی م  ارزه شود،  برخوردکنند.     ی ونه 
مل ایبا  ی با مسئله  متفاوت،  ی د  جنبه  دو  ن 

پ بهم  متقابال  نظر  یاگرچه  در  را،  وسته 
 .ردیبگ

 

مل ا  یمسئله  آغاز،  از    ان ری در  همان 
سلطه   با  رابطه  در  اساسا 

ز  یستیالی امپر شد  ایمطرح  ن  یرا 
پ که  است  سلطه  یدرست  از  ش 

نیالی امپر محدوده  ی سم  در  دولت یز    ک 

م  اقو تنسبتا  ملمرکز  و    ی تهایام 
زندگ ولیم   یگوناگون  اند  در    یکرده 

ا دلی آنزمان  به  متمرکز  دولت  ل  ین 
سیشرا  اق  یاس ی ط  ایو  یتصاد و    ی ژه 

بوجود    یفئودال   ی دیلم توظا براساس ن
بورژوائ  روابط  رشد  و  بود  و    یآمده 

داری سرما سطح   یه  که    یدر  نبود 

ش ملتها را که حاصل رشد روابط  یدا یپ
شت اس  ی دار  ه ی سرما باعث  ود.   ، 

سرما  همانطور روابط  داری که  در    یه 
امپریا با  رابطه  در  اصوال  سم  یالی ران 

و گسترش   همی بسط  نافت،  ز  یانگونه 

مل مسئ پد ن  یا ر  د  یله  آمد.   یرابطه  د 
مل مسئله  سلطه    یاگر  با  رابطه  در 

ز به  یبوجود آمد، حل آن ن   یستیالی امپر
سم و درهم شکستن  یالی مبارزه با امپر

سلطه،یا ا   ن  اگر  وابسته  ست.  

ملیالی امپر ستم  وس  یسم  ایرا    ی له 
آنها    ی برا استثمار  و  خلقها  سرکوب 

م  از ست  یرهائ  یاقرار داده، مبارزه بر 
ر از  یناپذ   یجدائ   یبه جزئ   دیباز  ین  یمل 

ضدامپر شود.   یتبد  یست یالیمبارزه  ل 

را در    ین امر است که مسئله ملیهم
ضدامپر از    ما   ی کنون  ی ستیالی مبارزه 

 .کندیدار م رخور ژه بی و ی تیاهم

 
مل  مسئله  کنون  یاگرچه  مرحله   یدر 

ضدامپر ران،  یا  یخلقها  یستی الیمبارزات 
دیبو خلق  ژه  با  رابطه  مطرر    شدهح  ُکرد 

ن مسئله  یا  یطرح و حل انقالب   یاست ول

انقالب    یران، برایا  یخلقها  یاز لحاظ تمام
اهم حائز  بو  یاساس  یتیما  که  یاست،  ژه 

وسیط ن  یع یف  از  یائرژوبو  یهاوریاز   ،
بورژواز  یبورژواز خرده  تا  گرفته    ی وابسته 

تبل به  فعاالنه  انحرافیدمکرات،  نظرات    ی غ 
مشش  یخو جامعه  سطح  و  در  غولند 

اسالم   یهایلوژدئو یا پان  از  سم  یگوناگون 

مارکس تا  تحر یگرفته  برایسم  شده    ی ف 
مل مسئله  کردن  ا  یمخدوش  بکار  یدر  ران 

م بو یگرفته  ایشود.   روز ی ژه  آن    ا شاهدهن 
بورژوائیهست خرده  درک  چگونه  که  از    یم 

له  ین سرنوشت" صرفا بوسییشعار "حق تع

پوشش تسلبندوبس  یبرا  یو  و  ها  م  یت 
بورژوازیژراتستا   یها  یبطل خرده  در    ی ک 

بورژواز  ن  یمقابل  درآمده    یروهایو  وابسته 
مل مسئله  با  رابطه  در  مثال  در    یاست.  

م چینی بیُکردستان  که  شورا م    ی مل  یگونه 
خود،  اوممق "برنامه"  چهارچوبه  در    ی عنیت 

بوروکراس و  ارتش  پناه    ی ستی الیامپر  یدر 

تکیتصم با  دارد  بهیم  "تمام   ه  ت  یاصل 
" بدهد و یان "خودمختاردستر" به کُ یضار

می همچن دمکرات  ینیب ین  حزب  چگونه  که  م 
ا میُکردستان  اعالم  "تحقق  ی ران  که  کند 

در    یمل   ی طرح شورا تحقق  مقاومت  واقع 

ُکردستان   یاساس  یواستهاخ مردم 
 )1."(است

 
سو  سای د  یاز  و  له  کومه  نیگر    یروهایر 

کمون در"حزب  کننده  باالخره   ست"ی شرکت 

نه آشکار گشته  ینون بع "اک:  کرده انداعالم  
جمهور که  ُکردستان    یاسالم  ی است  در 

ه  یبرا  ییجا در  قشریخود  توده    یچ  از 
ندارد.  آشکار  یها ُکرد  گشته است    خلق 

تماما    یاسالم  یرمهوجکه   ُکردستان  در 

رژی است.")یک  اشغالگر  ا2م  از  و  نجا  ی(  
در    یسراسر   یرند که "شعارهایگیجه می نت

ازیا جنبش  عی فور  ن    ی متر ک  یملت 

ا به  و  است.   گشته"  ترتیبرخوردار  ب  ین 
م مسئله  ینشان  حل  حاضرند  نه  که  دهند 

طبقات  یمل مبارزه  با  رابطه  در  در    یرا 
فاصله در ارتباط  آنرا بال  نه  ونند  یدستان ببُکر

 .نند ی بیران می در ا  یستی الیبا جنبش ضدامپر

،  ی وائخرده بورژ  یکه تنگ نظر   یطی در شرا
در    ی از مسئله مل  راد  کرانه خودرک کوته ف 

تبل فعاالنه  خلق  صفوف  میدرون  و یغ  کنند 
امپر  یبورژواز به  نی ال یوابسته  با  یسم  ز 

خ  یکهایتاکت از"وحدت  گوناگون  ود، 
مل یاسالم  و"وحدت  تا ی"  گرفته   "

مل وابستگ ی"استقالل  حفظ  با  در    ی" 

م ها  توده  ذهن  کردن  کوشد،  یمشوب 
تبلیتشر و  نیح  پرولتارغ  نظر  و   یائیقطه 

مل  مهنابر در مسئله  مهم  ی او  از    ی بخش 
 .دهدیل می ستها را تشکیف کمون یوظا

 

جدی نخست گام  برا   ی ن  و  یتحل   یکه  ل 
نظیتشر نقطه  پرولتارح  برنیر  و  در و  اامه  ا 

مل مسئله  ا  ی باب  اهم ی در  مرحله  ت  ین 
از شعار اساس ابهام  زدودن    ی دارد، همانا 

تع در  ملل  سرنوشت  یی "حق  و  ن  خود" 
"حق جدا    یعن ی  حقن  ی ا  یتجل  ن ی ع تریوس

شدن" و نشان دادن حدود و ثغور مشخص  

شود،  یکه از آن حاصل م  یا  یج عمل یو نتا
رار رد و به تکی ورت نگنکار صیباشد.  اگر ایم

ن شعار اکتفاء گردد، یا   یمحتوا   یروح و بیب
نفوذ دشمن به صف انقالب و به    یراه را برا

 یم.  گاهیذاشته ادن آن باز گیانحراف کش

ا  یوز ر  کهیکسان تکرار  ی هزاربار  را  شعار  ن 
شوند که مثال رفع ستم  ی م  یکنند، مدعیم

از   یمل خروج  مستلزم  الزاما  ُکردستان  در 
سم  یالیو امپر  یرداه  یه مناسبات سرماریدا

ده  ی را زائ  ینها که ستم ملیدر نزد ا  نیست.

نمی هم "مناسبات"  شعار"حق  یب ین  نند، 
چوجه ی " بهیو"حق جدائ ن سرنوشت"  یی تع

دمکرات   یانقالبعار  ش  کی ن یو  ست.   یک 
ا کردن  عنوان  صرف  ماهی پس  شعار  ت  ین 

نم  روشن  آنرا  بایطراح  دی کند.   هر  ی د  که  د 

 ر مشخص کردستان بطور  و د ی کل   ان بطورری در ا  یدر قبال مسئله ملا موضع م
 

  موضع آید می زیر در  نچهآ:  "پیام فدایی"
 مورد در  ایران  خلق  فدایی  چریکهای

 در  و کلی  طور  به ایران  در  ملی  مساله
 که باشد  می  مشخص به طور  کردستان 

 .است یافته انتشار  1362 سال  اسفند در 
خلقهای به   توجه با مبارزات  گستردگی 

های   سرکوبگری  برغم  و  ستم  تحت 
ی اسالمی که مطالبات ر ددمنشانه جمهو

را  ستم  تحت  خلقهای  خواستهای  و 
وحشیانه پایمال  قدرت سرکوب خود می  

و کشور را به زندان بزرگی برای ملتها    کند
است نموده  حق    بدل  و  آزادی  برای  که 

 مبادرتتعیین سرنوشت مبارزه می کنند  
 . کنیم  جزوه می این مجدد چاپ به
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نیو  کس   هر  ن  ی ا  یتشبردا  چه  با  یروئیا 
 . کندیشعار را عنوان م

 
ملیکمون   یراب مسئله  در  شعار یستها   ،

تع جدائیی"حق  "حق  و  سرنوشت"  "  ین 

  که   یسدهد.  کیل میمت را تشکی زنقطه ع
نپذیا را  اصل  این  در  را  خود  حرکت  و  ن  یرد 

بهیزم نکند،  شروع  آن  از  حق  ینه  چوجه 
کمون را  خود  بدایندارد  ولست    یند.  

باالهمانطور   در  ا که  کردش  صرف  یاره  م، 
ا  کردن  دلی عنوان  کمونین شعار،  و  ی ل  ست 

نت انقالبی در  ن  یجه  نزد ی بودن  در  ست.  

ای کمون اراده    ن یستها  با  تودشعار  ها ه  آزاد 
توده  یا   یهمراه است.  معنا آزاد"  "اراده  ن 

ا   ی ست؟  معنیها چ توده  یآن  ن است که 
د نظر خود  یبا  یت آزادیک ملت در نهای  یها

"سریپ  را بنرامون  خود  کنند.   یوشت"  ان 

کمون یا راه  که  آن  ینجاست  راه  از  ستها 
م  یکسان گمان  و یکه  ارتش  حفظ  با  کنند 

ستم یم   یستی الیامپر  یبوروکراس   توان 
تع  یلم "حق  شعار  براساس  ن  ییرا 

و   آنهائیسرنوشت" حل کرد،  که گمان    یا 
ملیم ستم  شرا  یکنند  بقا ی در    یط 

شعار براسا  یستی الیامپرمناسبات     س 

ت است،  یی ع"حق  رفع  قابل  سرنوشت"  ن 
م میجدا  ما  و یگوئیشود.   ارتش  تا  م 

امپر  یبوروکراس به  وجود یالیوابسته  سم 
گر  دارد، آزیذزناپ یاختناق  و  توده    یراب  یادر 

،  ین صورت یرممکن است.  پس در چنیها غ

بخواه  یبرا تعیآنکه  "حق  شعار  ن  ییم 
جدائ و"حق  ریسرنوشت"  تحقق  "  ا 

بایبخش  برای م،  مبارزه  یسا "دمکر  ید   "
است که    یک دمکراس یرا تنها در  یم؛ زیکن

توده ها امکان    یملتها   یاراده  تحت ستم، 

 .ابدییم  یتجل
 

و یبا  ی دمکراس  یراب ارتش    ی کراسوروب  د 
امپر  یستی الیامپر مناسبات  را    یستیالیو 

ایبرانداز  در  "حق  یم.   شعار  که  نجاست 
ش  ی بانقال   یتمام معنا  ن سرنوشت" بایی تع

نشان   را  میم خود  نشان  و  که  ی دهد  دهد 

مل بطورکلی چگونه حل مسئله  و  حل    یتها 
مل ناگز  یمسئله  و  خدمت یبالفاصله  در  ر 

د ضدامپیمکراتانقالب  و    رار ق  یستیالیرک 
ط وجود  ی کنند در شرایدارد.  آنها که گمان م

ُکردستان   در  سازان  "جاش"  و  وابستگان 

ها ُکرد  یتوده  توانست    خلق  خواهند 
ان کنند و سرنوشت  یرا ب   د "آزادانه" اراده خو

تع را  نمایی خود  نحوی ن  به  ا   یند،  ن  یبه 
برا اند.   وابسته  کردن    ی وابستگان  آماده 

شعایزم تحقق  جهت  تع نه  "حق  ن  یی ر 
ش شرط  ی د پ ی " بای رنوشت" و"حق جدائس

شرای مح  یعن یآن   و  آزاد  دمکراتی ط  ک  ی ط 

ط آزاد  ی ما محط کشور  یبوجود آورد و در شرا
است که در آن    یطی ک محیط دمکرات ی و شرا

دولتی ماش امپر  ین  به  و  ی الیوابسته  سم 
اقتصاد و   یاجتماع   -یمناسبات  وابسته 

ماندهیبقا پس  و  ب سم  یفئودال   یها  ا  ن  یاز 

بفتر مح اشد.   ه  دمکرات یپس  و  آزاد  ک  یط 
ارض  یعنی تک  یانقالب  در یبا  دهقانان  بر  ه 

سم از  ی الیامپرروستاها و برانداختن سلطه  
پول  نظام  و  اوکش  یصنعت  الزمه  و  نها یر.  

از هر چ  آن ماش یقبل  ن  یز درهم شکستن 

سلطه    یا  یدولت حافظ  که  است 

مناسبات  ی الیامپر در    -یاقتصادسم 
واسران  یا  یاجتماع آنرا   ت  فقرات  ستون 

امپر می تشک  یست یال یارتش     دهد. ی ل 
سال  شش  تجربه  مخصوصا  که  همانطور 

ن  یو در ُکردستان به بهتر  دهدیر نشان میاخ

د شرا  مید ینحو  دی در  اختناق    ی کتاتور ی ط 
طر  یستی الیامپر از  ها  توده  ق  یکه 

ز امکان تشکل ندارند، پروسه  یمسالمت آم
اانقال پروسه   از  که  یطوالن  است  یب، 

  ی همان گام نخست با توسل به قهرانقالب
قهرضدانقالب مقابل  پ  یدر  م یبه  رود.  یش 

شرا در  آنکه  ای تصور  دط  و    ی کتاتوریختناق 

جر  ه تود  یستی الیامپر در  مبارزات  یها،  ان 
آم تشکلیمسالمت  چنان  با  یب  ی ز،  که  ابند 

قی ماشیک  دولتی ام  مناسبات    ین  و 
کنند،    یستی الیامپر جارو  ت  اس  یتصوررا 

به عظمت    یام یم که چگونه ق ی دیو ما د  پوچ

دل   57ام بهمن  یق توده ها بدون  یبه  آنکه  ل 
آگا  یسازمانده  بدون  آنچه    یه و  بر 

جایم موجود   یخواهند  به    وضع  بگذارند، 
سلطه  یم نتوانست  بودند،  آمده  دان 

ما ی الیامپر باز  و  براندازد  کشور  از  را  سم 
خلیدید چگونه  که  بم  اکنون  ُکرد  از  ی ق  ش 

حفظ    یاست که ناچار است برا  سالر  چها

آزاد اندک  جر  ییهایهمان  در  قیکه  ام یان 
مبارزه مسلحانه  بود،  آورده  کند.     بدست 

تک و ی دمکرا  آزاد و   یطی جاد محی ا  ی پس برا
تحت ستم بتوانند آزادانه    ی آنکه ملتها  یبرا

ب را  خود  جنگ یاراده  کنند،  در    یطوالن  یان 

داریپ جنگمیش  بتدر  ی.   ماشیکه    نی ج 
تخر  یولتد میرا  احی ب  و  به  یکند  منطقه  انا 

اقتصاد مناسبات    ی اجتماع  -ی منطقه 
 .ندیچی وابسته را برم

 

م،  ین صورت مطرح کردیمسئله را بد   یوقت
برا   یوقت   یعنی در    ی دمکراس  یمبارزه 

تع در  ملل  "حق  شعار  تحقق  ن  یی جهت 
جدائ "حق  و  خود"  با  یسرنوشت  را   "

سرمابرانداختن   وابیسلطه  به  ه  سته 
مستقی لایرمپا دی سم  ارتباط  در  و  یدیما  م 

  ی ن امر جنگی تحقق ا  یم که برایقبول کرد

پ  یطوالن داری در  و  یش  که  م  بسا  چه 
و   منطقه  به  سنمنطقه  به  در گسنگر  ر 

آزاد ی ا  یطوالن  ی مدت کن  ین  کسب  م،  ی را 

ا  برا  یمسئله  میکه  مطرح  ایمان  ن  ی شود 
مناطق در  که  ن   یاست  به  انقالب    یرویکه 

و مناسبات آن    یستی الیرامپت  نگال قدراز چ
مناسبات چه  و  قدرت  چه  شده،  را    یرها 

ده برایقرار  هم  تا  جنگ  ی پ  یم  شبرد 

رهائ  یقالبان برای و  هم  و  به  ین   یبخش  ل 
خلقها  ی دآزا و  ها  بهتریا   ی توده  ن  ی ران 

ایزم در  آورد.   فراهم  را  که  ی نه  نجاست 
ای رسیم پاسخ  به  حی م  تا  که  مسئله  د ن 

ه وجود دارد.   سئل م  ن در خودعناصر آ  یادیز
امپر به  وابسته  مناسبات  که  سم  یالیهرجا 

برم بایاندازیرا  ملی م،  مناسبات  و    ید 

  ب ک انقالید با  ی م، بایک را برقرار کنی اتدمکر
در روستاها بطور اطالق نفوذ خان و    یارض

و  بانکها  و  خر  سلف  و  خوار  نزول  و  ارباب 
م  ی را برانداز  یست یالیامپر   یتعاون  یشرکتها

ن توان  یعظ  یوریتا  تمام  با  دهقانان  م 

  ی جنگ انقالب  ی ه هایش آزاد شود، و پایخو
  رها با خلع د در شهیرا استحکام بخشد.  با

ه داران  یسرما  وابسته و  یه دارید از سرمای
از توده    یزالوصفت و رفع سلطه بوروکراس

ن جهت یعظ   یرویها،  در  را  ها  توده  م 
انقالب یپ جنگ  بس  یشبرد  و  یامکان  ج 

منطقه  داد  یسازمانده  هر  در  خالصه    .

آزادشده، هر چند هم که کوچک باشد و آن  
دست  در  کوتاه  مدت  به  چند  هر    منطقه 

و   انقالب باشد، تک تک کارگران و دهقانان
د انقالب را عمال حس  یبا  یگر اقشار خلقید

برا  آنرا  و ثمرات  بب  ی زندگ  یکنند  نند،  یخود 

حت و  هرگز  شده  اگر    یتا  آزاد  بار  مناطق 
صرف دشمن درآمد، از انقالب جدا  ه تب  گرید

 .نشوند
 

ا   یوقت  به  را  فهم یمسئله  شکل  م،  ی دین 

ن سرنوشت" و"حق  ییتع  م که "حق ی فهمیم
ک  یو دمکرات  یب مل ط انقال ی" در شرا یجدائ

ضدامپر ا  یست یالیو  تنها  یدر  نه  ک  یران 
ته تنها    یجیی شعار  نه  زمیو  تبلیک  غ  ینه 

رای بلکه   هم  یهنماک  در  حال  یعمل  ن 
ااضح انقالبر  ما،  انقالب  است    یست.  

کشوریستیالیضدامپر  ما  کشور  است    ی ، 

امپر دوران  در  و  سم،  ی الینومستعمره 
مل و   یمسئله  مستعمرات  مسئله  و 

آم   یاهکشور بهم  چنان  اند  یوابسته  خته 
از  یکه د ستند.   یگر قابل جدا کردن نیکدیگر 

م  ییآنها صورت،  یکه  بهر  در    خواهند 

وجود  ی شرا امپ ط  و یالیرسلطه  سم 
" را رفع  ی"ستم مل  یستی الیمناسبات امپر

حق در  کار یکنند،  ا ی نم  یقت  جز  نکه  یکنند 
ش ا   ی کلحداکثر  ملیاز  ستم  با    ی ن  را 

د  آن  یگریشکل  از  یتعو   از  کنند.   ض 
ران با ینجاست که ما همچنانکه در مورد ایا

طلب مخالفت    یست ی الیامپر  یالحاق 

ه ز کیلب نط  ی جدائ  یروهاینم، با آن  یکن یم
امپریشرادر   مناسبات  بقاء    ی ستی الیط 

 .میکن یهستند، مخالفت م یخواهان جدائ
 

ا م یدر  دوم م  یرسینجا  خصوصی به  ت  ین 

در تع  خود"    ن سرنوشتیی شعار "حق ملل 
ستها که بدون ی" در نزد کمونیو"حق جدائ

  ی ج عملیح آن و بدون نشان دادن نتایتشر
ا برنامه  ا  یو  اآن هنوز  ب ی بهام  طور  ن شعار 

ع نشده است.  شعار "حق ملل  رتفم  کامل

تع اصلییدر  خود"  سرنوشت  و یصح  ین  ح 

ملیکمون  یراب مسئله  در  ، یستها 
تع و "حق ییشعار "حق  ن سرنوشت" 

عز یجدائ نقطه  تشی"  را  ل  یکمت 
رد و  ین اصل را نپذیکه ا  یسدهد.  کیم

را   خود  نکند، حرکت  شروع  آن  از 
را کمونیبه ندارد خود  ست یچوجه حق 

 اشاره  که در باالانطور  هم  یند.  ولبدا
ایردک کردن  عنوان  صرف  شعایم،  ر، ن 

کمونیدل نتیل  در  و  انقالبیست    یجه 
ن کمونیبودن  نزد  در  ایست.   ن  یستها 

اراده   با  تودشعار  همراه  ه  آزاد  ها 
ن "اراده آزاد" توده ها یا  یاست.  معنا

ن است که توده  یآن ا  یست؟  معنیچ
ر  د نظیبا  ی ت آزاد یک ملت در نها ی  یها

ب  رامون "سرنوشت"یپ  خود را ان یخود 
ا ریکنند.   که  کمون نجاست  از  یاه  ستها 

کنند با حفظ  ی که گمان م  یکسانآن  راه  
بوروکراس و   یستی الیامپر  یارتش 

ستمیم شعار   یلم  توان  براساس  را 
تع کردیی"حق  جدا  ن سرنوشت" حل   ،

 می شود.  
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ن  ی کند.  ایا مطرح مدر هر حال الزم االجراء ر
ا وجود  صرفا  که  است  و    ن یدرست  شعار 

ایتصر هی ح  اصل  سازمان ی ن  دادن    یچ  از  را 
بخش  یبرنامه مشخص در مورد مبارزات آزاد

مه و برنا  یکند، ولیم از نین   یب  ینیملت مع 

برا ین  ی چ سازمانیه  یورین ن خلقها،  ی ا  یز 
تکل یه نمی ا  یفیچگونه  هی جاد  چ  ی کند.  

کمونیسازمان   حزب  حق  ینم  یست یا  تواند 
  ی تنهائ  هن سرنوشت خود را بیی ملل در تع

  ی جنبش کنون  یبعنوان برنامه خود، مثال برا 
ا در  ُکرد  نمایخلق  مطرح  هر  یران  بلکه  د، 

سازمان ین و    رو 

د  ی با  یستی کمون
باب   ی لیحلت  هرحال 

شرا از  عیکه    ی نی ط 
ذهن جنبش  یا  یو  ن 

م نشان  ی ارائه  کند، 

او   نظر  به  که  دهد 
ا یا و  شعار  صل  ن 

صورت    یکل چه  به 
که    یمشخص

به   شود،  متحقق 
خواسته  یرتبه نحو  ن 

ها   یها   ی توده 

ن خلقها  یزحمتکش ا 
آنها طبقه   و در رأس 

برآورده   را  کارگر 
ع  یول.  کندیم ن  ی در 

هح ا یال  برنامه    ی چ 

"حق  اص د  توانینم ل 
تع در  لزوم یی ملل  و  خود"  سرنوشت  ن 

کردن شرا دمکراتیفراهم  برای ط    یتجل   یک 
ها  اراده توده  ملیا   یآزادانه  انکار  ین  را  تها 

مثال سازمان  ی   ی وقت  کند.   ک 

نوع   یست یکمون خود  برنامه  از    یدر 
برا  ی خودمختار ارائه    یرا  ُکردستان 

بایم  پ یکند،  ا یشاپ ید  تأک یش  کند  ینرا  د 
البته  ک نهائی متصه  مورد    ی م  در  را 

هایآ توده  آزاد  اراده  ُکردستان،    ی نده 
ا  ُکرد خواهد گرفت.   ن سازمان  یخلق 

برا یم   یست یکمون برنامه    یتواند 

تبل خ  یخودمختار ولیود  کند  حق    یغ 
د.  در  یل نمای ندارد آنرا به توده ها تحم

مل هرگاه  ی بهتر  ی مسئله  ها  برنامه  ن 
ت  زور  بدتیحمبا  به  شوند  آنها یر ل    ن 

م یبدت ا یل  از  پس  نت یشوند.   جه  ینجا 

کمونیر یگیم  نظر  از  که  هی م  چ  یستها 
ا ه  یبرنامه  تواند  ینم   یروئ ی ن  چ ینزد 

تعیگزیجا در  ملل  "حق  اصل  ن  یین 
و  نسر گردد  خود"  بعبارت  یوشت  ا 

هیدق کمونیقتر  برنامه    ی ست یچ 
پ ینم چیتواند  هر  از  حاوی ش  ن  ی ا  یز 

ما   نباشد.   تب اصل  را  خود  غ  یلبرنامه 

ا  یل و  م ی کنیم  آزاد  ی سرانجام  اراده  ن 
ها که    یتوده  است  ستم  تحت  ملت 

ایآ تعی نده  را  ملت  م یین  ا   کند.ی ن  ن یاز 
نتیامر   دیک  نی جه  میگر  گرفته  ویز  آن    شود 

است  یا تردن  بدون  ما  وارد  ی که  بدون  و  د 

محتوا  به  ا  یشدن  برنامه  هر  که   یآن،  را 
رد  یا  یحاو نباشد،  اصل  آن  یکنی من  با  و  م 

بف برم مبه  عاالنه  آنرا  یز یخیارزه  طراحان  و  م 
قلدرها مردم  ی آ  یاحتمال   ی بعنوان  به  نده 

هی نمائی م  یمعرف به  ما  اجازه  ی م.   چکس 

بجا یدهی نم را  خود  برنامه  "حق    یم  اصل 

جدائیی تع و"حق  سرنوشت"  بگذارد.   ین   "
را    یکه خود شعار خودمختار یحال   مثال ما در

م   یبرا م ی هدیُکردستان  بایتوانیم،  هر   م 
بدهد    یگر ید  یروین استقالل  شعار  که 

باش  یمبارزات  ی همکار به شرط  یداشته  م 

ُکرد را در تع  قز حیرو ن یآنکه آن ن ن  ییخلق 
 .  اشدبرفته یش پذی سرنوشت خود از پ

 
کمون  یول ما  در  یاگر  ملل  "حق  اصل  ستها 

" را به  ین سرنوشت خود" و"حق جدائیی تع
نحو  ی رتریگیپ دمکراسهم  یعنین  با    ی راه 

در    یجلت  جهت  یاقعو ها  توده  آزاد  اراده 
زم یا م ین  اعالم  ولی کنینه  حال یدرع  ی م،  ن 

و اتحاد آزادانه ملتها و   یتگسویما خواهان پ
بزرگ    یبه دولتهاوا در چهارچیوحدت پرولتار

اغلب خواست  یواحد هست ما  نزد  م.  پس 

آزاد  خواست  آزادانه،  را    یجدائ  یالحاق 
میتکم  هوشکند.   یل  مرایما  آن  ارانه  قب 

بورژوازم  یتهس شعار    یکه  از  استفاده  با 
تع در  ملل  با  یی"حق  خود"  سرنوشت  ن 

دولتهایا مخصوصا    ی جاد  و  ملتها  کوچک، 
از  ی ا  یایپرولتار را  ملتها  نگه  ید کین  جدا  گر 

ن جهت است که ضمن مبارزه  ی ندارد.  بهم

جدائ  یبرا "حق  شعار  فوائد  یتحقق   ،"
  ی تهامل  یتوده ها  یبراالحاق داوطلبانه را  

 .میدهی ح میرسته توضد  بناز 
 

که بر طرح برنامه   یم به اصولی توانی اکنون م

مسئل در  بپرداز  یمل  هما  است،  م.   یحاکم 
ا  در  را  خود  برنامه  زم ی ما  براساس    نهی ن 

ت  یم: وضعیدهیقرار م   ینیط عی ل شرایتحل 
فرهنگ  یاقتصاد معی بهتر  ی و    ی ارهائین 

م  کمک  بما  که  تایاست  کل  کند   یطرح 
تبرنامه   را  کشور ینمائ  ن ی یع خود  در    یم.  

ا امپریمثل  سلطه  براثر  که  و    یستیالیران 

مل منا  یستم  شراطدر  مختلف  ط  یق 
نم  یمتفاوت  یاقتصاد دارد،  و  ی وجود  توان 

ن ی تادمکر واحدیک  برنامه  که  بطور    یست 
ن  ی ه کرد.  همچنیهمه جا ته یکسان و برا ی

تها یمل ست که تنوع  یک نی توان و دمکراتینم

 .نگرفت  را در نظر
 

شراز  ا در  اقتصادی تفاوت  مناطق    یط  در 
  ی برا  یمحل  ی ها  ی مختلف لزوم خودمختار

زم آ اقتصادینکه  تکامل  و  رشد  و    ینه 

سر  یاجتماع گیهرچه  فراهم  دد،  رعتر 

ایجه می نت اکثر مناطق  در  و چون  ن  یشود.  
اقتصاد تنوع مل   ی تنوع  تها همراه است،  یبا 

ن با توایودمختار را م معموال حدود مناطق خ
 .ن کردیی تع  یلم  اریمع

 

ملیمع   یوقت شد،    ی ار  گرفته  نظر  در 
م ابتوان  ی بالفاصله  برنامه  اصول    ی ه 

توان  ید م یاشاره کرد که بدون ترد  یمشخص
ا  یملتها   تمام  یبرا خواستار  ی ساکن  ران 

مل  زبان  از  ازاد  استفاده  حق  ،  یشد.  
فرهنگ مؤسسات  و  مدارس  ،  یداشتن 

و  ادارات 

زبان    یدگاههادا با 
حق  یمل  ،

رعاتفاس و  ت  یاده 
و   عادات  آزادانه 

و   یمل  یسنتها

غیغ و  ره.   یره 
ا را    انهیهمه 

  ی د برای توان و بایم
ملتها   ی همه 

ا ران  یساکن 
 .خواستار شد

 

با  نتوایم د  یو 
همه    یتساو

الغاء  و  ملتها 
ملتیامت بر    یازات 

را  ید   یملت گر 

در   و  خواستار شد 
م کرد.   مبارزه  آن  بای راه  و  الغایتوان  ء د 

را بر    یاز فرهنگ و مذهب ملتیمتا  هرگونه
در    خواستار شد و  ی گری فرهنگ و مذهب د

 .راه آن مبارزه کرد

 
ملیاما   برنامه  ا  یک  بر  ن  یعالوه 

تحل یابعام    ی خواستها با  مشخص  ید  ل 
را    یمشخص  یو حکومت  یاوضاع، نظام ادار

ارائه کند.  مثال ما در مورد ُکردستان ضمن  
از "حق    دیبالق ُکرد  م که خیکن یقبول م آنکه  

اراده  یجدائ و  برا "  ا  یآزاد  از  ن  یاستفاده 

برخو ارحق  آنکه  ضمن  و  باشد  نیدار  ز  ینرا 
خلق ُکرد    یبرا  ی ن آزادی م که ایکنیاعالم م

ک  یدمکرات   ی)جمهور   یدمکراس  یبرقرار  اب
دارد، و   یناگسستن یران ارتباطیخلق( در ا

م آنکه  شریگوئیضمن  چنان  در    ی طی ام 

کُ  خلق  درمصلحت  و  مصلحت    أس ر  رد  آن 
سا  یایپرولتار با  اتحاد  در  ر یُکردستان 

چهارچوبه  یا  یخلقها در  دولت  یران  ک 
برا ی دمکرات آنکه  ضمن  است،  واحد    ی ک 

ن  ُکرد  میخلق  خلقهاید   ننداز  ساکن    یگر 
ملیا زبان  از  کامل  استفاده  حق  در    یران 

م را  دادگاهها  و  ادارات  م،  یشناسیمدارس، 

راضمن   ُکرد  خلق  تمام  آنکه    ی هالقخ  با 
اید لحاظ مساو یگر  از هر  باز ی دانی م  یران  م 

آنکه  ی بدل ُکردنشمل  ای نطقه  در  از  ین  ران 
اقتصاد   ینوع که    یوحدت  است  برخوردار 

د منایدر  و طگر  ندارد  وجود  آن  همجوار  ق 

از زبان واحد و عادات و ی همچن ُکرد  ن خلق 
تار و  واحد  نسبتا  مشترک یفرهنگ  خ 

بهتربرخور است،  ادارن  ی دار  ه  شکل 
اکُ  را در چهارچوبه  ک  ی دمکرات  یرانیردستان 

م که در آن  یدان ی ر ماحکومت خودمخت  ینوع

امور از  سینظ   یکل  یصرفنظر  و  یر  است 
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خارج امور  یاقتصاد  را یفاع د،  پول  ج  ی، 
ها  برنامه  و  ،  یسراسر   یاقتصاد  یکشور 

هایسا ارگان  برعهده  امور  خودمختار    یر 
و یم   یمحل  ع  یلباشد.   کم ی در  حال  ک  ن 

جا په  نبهمه  مرکزیگیو  دولت  د  یر  گر  یو 

ا  یخلقها برا یساکن  را  ُکرد،    خلق  یران 
اقتصاد مشکالت  بر  آمدن  فائق  و    یجهت 

 .می دانیو الزم م  یخود ضرور  یاجتماع
 

ا  ک طرح ی م در  ین نکات را بخواهیاگر همه 
کن  یکل قبال  یخالصه  در  ما  موضع  م، 

 :د یآیر من صورت دی جنبش خلق ُکرد به ا

 
برایم  -1 ُکر  ا  تعیین  حد  خلق  ق 

 .سرنوشت و حق جدائی قائلیم
حق -2 تحقق  سرنوشت  تعیین    برای 

ُکرد   خلق  برای  جدائی  حق  و 

اراده   بیان  دمکراتیک جهت  شرایط 
ها توده  الزم    یآزاد  ُکرد  خلق 

 .است
دمکراتیک   -3 شرایط  ایجاد  برای 

خلق   اراده  تجلی  جهت  مطمئن 
خود،   سرنوشت  تعیین  در  ُکرد 

دیکتدره قدرت  شکستن  اتوری  م 

مناسبات  ی پرام  و  الیستی 
در   تنها  نه  وابسته  اجتماعی 

ایران  ُکردستان   سراسر  در  بلکه 

 .الزم است
دیکتاتوری    برای  -4 شکستن  درهم 

براند و  ختن  ا امپریالیستی 
وابسته،   اجتماعی  مناسبات 

ُکرد خلق  که  از    همانطور  بیش 

چهار سال است با تجربه خود آنرا  
  ا راه یک جنگ توده درک میکند، تنه

 .است نی ای طوال
ُکردستان   -5 آنکه سرزمین  به نسبت 

نیروهای  از   سرکوبگر  وجود 
با   باید  میشود،  پاک  امپریالیستی 

و   کهن  مناسبات  برانداختن 

ت بر اساس  و برقراری قدرت  ده ای 
نوین، نطفه های   دمکراتیک  روابط 

ُکردستان   آینده  حکومت خودمختار 
دمکراتی دیکتاتوری  بصورت  ک  را 

دهقان  و  ُکردسکارگران    ن تا ان 

 .ریخت
دمکراتیک در -6 جمهوری    چهارچوبه 

رفنظر از سیاست  خلق در ایران ص
دفاعی،   امور  خارخی،  اقتصاد  و 

و   اقتصادی  طرحهای  و  رایج  پول 
راسری، سایر امور در  س اجتماعی  

محلی   خودمختار  ارگانهای  اختیار 

 .هستند
ُکردستان    حفظ  -7 داخل  در  انتظامات 

م  حفظ  و  در  مطلقا  کشور  رزهای 

ُکردس ناح  االمکان    ن تا یه  حتی 
رد است که از  برعهده خود خلق کُ 

نیروهای    طریق و  تشکلها 
انقالبی   جنگ  در  که  مسلحی 

را   الزم  نیروی  اند،  داشته  شرکت 

ادار خودمختار    هتحت  حکومت 
 .خود، سازمان میدهند

مدارس،   -8 رسمی  زبان  ُکردی  زبان 
ُکردستان   دادگاههای  و  ادارات 

را   میباشد.   در  فارسی  بطه  زبان 
ارگانهای  ل دوبین   و  مرکزی  ت 

در  خودمختا و  دارد  رسمیت  ر 

زبان  مدا  کنار  در  ُکردستان  رس 
 .ُکردی تدریس میشود

 
 راهمان  یروزیمان به پ یا اب

 ران یخلق ا  ییا دف یکهایچر

 1362اسفند ماه سال 
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 19از صفحه ...  ه جلوه ای ازیژانو 6واقعه 

حفظ برتری خود در رقابتهای امپریالیستی و به ویژه مقابله با خشم طبقه کارگر است   و  قتصادیبقه حاکم به بحران اطبخشی از  

 می تواند به سرعت منجر به گسترش مبارزه طبقاتی علیه سیستم حاکم شود. خود  از جنبۀ دیگرکه 
دان سازماندهی انقالبی رنج  ق ( از فو دیگر کشورهای جهانکه در حال حاضر طبقه کارگر )در آمریکا  ین است  ا  ،دیگر واقعیت  یک  اما  

مقابله   و در چنین شرایطی  نابودی  میبرد  برای  و مبارزه  اولین وظیفه سازمانیافته  درنتیجه،  برایش بسیار دشوار است.  فاشیسم 
که  جنبشی کمونیستی    ازماندهی انقالبی طبقه و ایجاد و گسترش ر راه سطبقه کارگر آگاه، تالش برای رفع موانعی است که س

   وجود دارند.طبقاتی در جامعه آمریکا هر روز زمینه های بیشتری برای تقویت آن بروز می دهند،  یتضادها

 1399دی ماه  -سهیال
 

 زیرنویس ها: 
ر دفاتر جه رویدادهایی مانند قطع آژیرهای خطر دژانویه متو  6برخی از اعضای حزب دموکرات اعالم کردند که چند روز پیش از  (  1)

در  تورهای بازدید )شناسایی( در کاخ کنگره توسط نمایندگان جمهوریخواه برای افراد مشکوک، و ... بوده اند.    نزار شد کارشان، برگ
 ...https://www.commondreams.orوع کنید: این رابطه به این لینک رج

حزب جمهوریخواه نیست. طبقه حاکم بر  از    بخشیو  یسم منحصر به ترامپ  فاشین امر درواقع این است که گرایش به  دلیل ا   (2)

عملکردهای فاشیستی متوسل خواهد  آمریکا اگر الزم بداند، برای حفظ منافع خود در زمان دولت بایدن و دولتهای بعد از او نیز به  
اح دیگر طبقه  نه با جهر تفاوت تاکتیکی ک  ست و دولت بایدن )دمکراتها( نیز باده ا بحران زبورژوازی  سلطه  فاشیسم محصول    شد.

 حاکم یعنی جمهوری خواهان داشته باشد، یک دولت بورژوازی و نماینده سیاسی بورژوازی حاکم بر آمریکاست.   
نوان مثال بورژوازی حاکم بر آلمان در  اینگونه تالش های فاشیستی دارای نمونه های موفقی در قرن بیستم نیز بوده اند. به ع  (3)

سال   9ندانی کرد. اما همان طبقه حاکم،  ز قرار فاشیسم در آن زمان نمیدید، هیتلر را دستگیر و  ترای اسکه ضرورتی ب  1923ال  س

همان طبقه را حفظ  رانهای اقتصادی و رقبای امپریالیست آلمان، هیتلر را بر مسند قدرت نشاند تا منافع  بعد از آن، برای مقابله با بح
آنجا که هیتل از  انتخابات  کند.  او  ن پیروز  ر هرگز در  انتخابات    37شد و بیشترین میزان آرای حزب  با  1932درصد )در  ( بود، که تقریباً 

کمونیست آلمان برابر بود و هیچ دولت اکثریت نمیتوانست تشکیل شود، طبقه حاکم مجموع آرای احزاب سوسیال دموکرات و حزب  
لیسم میگروید، هیتلر را به مقام صدراعظمی منصوب کرد و ارادیک  ور روزافزون به چپ ومان با هدف مقابله با جامعه ای که به طبر آل

ری محض میداد که بتواند قوانین دیکتاتوری جدیدی را بدون  پس از مدت کوتاهی قانونی را تصویب کردند که به هیتلر قدرت دیکتاتو

 ه جامعه تحمیل کند. نیاز به تصویب در مجلس، ب
جدیدی را در رابطه با اپیدمی کرونا تصویب خواهد کرد که بر اساس آن جمهوریخواهان    الیحه   بایدن اعالم کرد که  به عنوان مثال(  4) 

داشته    ای کارفرمایانی که کارگرانشان در اثر ابتال به کرونا در محل کار فوت کرده اند، راحق وتوی مقرراتی مانند مصونیت قانونی بر
 باشند. 

این (  5) به  رابطه  این  کنید:    در  مراجعه  a-with-inauguration-into-heads-w.cnbc.com/2021/01/15/bidenhttps://ww-لینک 
d.htmltailwin-market-stock 

 

 

 مپريالیسم جمهوری اسالمي!باد رژيم وابسته به ا نابود

https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.commondreams.org%2Fnews%2F2021%2F01%2F13%2Frep-mikie-sherrill-leads-demand-probe-gop-colleagues-who-gave-reconnaissance-tours%3Futm_campaign%3Dechobox%26utm_medium%3DSocial%26utm_source%3DTwitter%23Echobox%3D1610588221%3A0XPk-6cyP-KLKDnRv4sfsgBnx10&cuid=1106927
https://www.cnbc.com/2021/01/15/biden-heads-into-inauguration-with-a-stock-market-tailwind.html
https://www.cnbc.com/2021/01/15/biden-heads-into-inauguration-with-a-stock-market-tailwind.html
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معاصر   سیاسی  تاریخ  عطف  نقاط  از  یکی 
آمریکا متحده  اخیر  اياالت  های  دهه  ،  در 

"فداران  طرهجوم   به  "  ترامپفاشیست 

"کاپ )کاخ  ساختمان  شهر در  کنگره  یتول" 
  ژانویه   6در بعد از ظهر  واشنگتن دی.سی(  

)زمانی که قرار بود نتیجه انتخابات و    2021
ریاست جمهوری "بایدن" توسط کنگره تائید  

 شود( بود. 

 
ها  این   فاشیست  طور هجوم  به  که 

کمپ   توسط  مستقیم  غیر  و  مستقیم 
ا و  ترین  ترامپ  راست  و  ترین  رتجاعی 

کم در آمریکا سازماندهی و محافل طبقه حا
تشویق شد، نقطه ای در یک روند بود که  

دیگری  بر زمان  هر  از  تر  ماهیت  جسته 

بورژوایی   پوسیده  بزرگترین  دمکراسی  در 
نمایش   به  را  جهان  امپریالیستی  کشور 

که  گذارد. دیدند  روشنی  به  زمان    مردم  در 
فاش   بحران حتی  تالشهای  و  یستی 

میتواند   فاشیستی  ی  آمریکادر  کودتای 

  اتفاق بیفتد نیز  "مهد دمکراسی" و "آزادی"  
ش تکرار  آنقدر  سرانجام  و  تا  برآورده ود  به 

مردمی    اهدافشدن   ضد  و  دمکراتیک  ضد 
 . منجر شودعاملینش  

 
ند  ادنشان دشواهد و مدارک منتشر شده  

فاشیستهااین  که   از    حرکت  برخی  )که 

اصلی هم    عاملین  هنوز  مقامات اش  از 
قدرت   مدت(  تندهسنهادهای    ه ب  ،قبل   هااز 

بود  شده  ریزی  برنامه  هدایت و    دقت  با 
آموزشهای    افرادی دارای  که  گرفت  صورت 

بودند نظامی  شبه  و  نظامی  .  پلیسی، 

برای   چینی  چندین    6مقدمه  از  ژانویه، 
توجیهات   با  و  قبل  مانند  تهفته  بلیغاتی 

عواملش   و  ترامپ  بر  ادعاهای  مبنی 
 . شروع شد  "انتخاباتنتایج سرقت  "

 

راستا،   همین  ازدر  حزب  بخشهایی 
بخشیدجمهوریخواه   مشروعیت  قصد  ن  به 

زمان   خرید  همچنین  و  ترامپ  ادعاهای  به 
اجرای   مدت  ژانویه  6حرکت  برای  به   ،

از   هفته  جمهوری  چندین  ریاست  تائید 
کردبایدن   این،    .ندخودداری  بر  عالوه 

د ای  کلیدی  و  ر  مقامات  "سیا"  سازمان 
اطالعدیگر   های  آمریکا  آژانس  رغم  اتی  به 

تحرکات تشدید  هشدارهای متناوب در باره  

های برای  فاشیستی    گروه  ترامپ  طرفدار 
خود،   مورد  سازماندهی  در  تحقیق  از 

واقعه   از مدتها   6مقاصد عاملین  که  ژانویه 
اینترنت   طریق  از  را  خود  طرفداران  قبل 

میک سازماندهی  و  خودداری  تهییج  ردند، 

منتشر  فیلم های  ه  با مراجعه بکرده بودند.  
مهاجمین   که  میبینیم  به شده  ورود  برای 

، زیرا  روبرو نشدندموانع زیادی  با    کنگرهکاخ  
ان مثال حتی نرده های حفاظتی که به عنو

پلیس   توسط  قبل  از  نیز  ساختمان  بیرون 
داخل ساختمان  در    (1) برداشته شده بود.  

نیز  آن  قسمتهای  ترین  و حتی در حساس  

ندرت شد پنیروهای    به  می  دیده  .  ندلیس 
تاکنون مشاهده   از سال گذشته  درحالیکه 

که  که چگونه همین نیروی پلیس  کرده ایم  
بود،   شده  موش  فاشیستها  مقابل  در 

با هزاران  همیشه   گارد ملی    نیروهمراه  و 

تظاهرات  به شکلی   به  مرگبار  و  وحشیانه 
مردم   آمیز  علیه  ات  )تظاهرمسالمت 

پلیس  برد  (خشونت  همیشه  یورش  ک  ت ، 
بلند و  روی ساختمانهای    مستقرتیراندازان  

عیت تظاهرکننده  یی که روی جم هلیکوپترها
در  میچرخیدند را  مردم  که  بودند  آماده   ،

حرکت   کوچکترین  به  ارتکاب  نظر صورت  از 

بغیرمجاز،  آنها   رگبار  چنین  بندند.  به  اما 
در زمان ترامپ اوباش نه تنها علیه  اتفاقاتی 

بلکه  نیفتاد  اتفاق  کنگرهکاخ  به  هجوم    ،
کاخ  اولی به  تهاجم  روز  د  کنگرهن    ر عمأل 

و  دموکرات  حزب  برجسته    اتمقامسکوت  

. برغم تالش دمکراتها جهت دولت طی شد
حادثه این  دلیل  به  ترامپ    اما   استیضاح 

  شدولت "بایدن" و  به نظر نمیرسد که  اکنون  
باش داشته  مان قصد  عمق  که  و د  جرا 

ند.  نک  ءسازمان دهندگان اصلی آن را افشا

اعضای  از  برخی  درخواست  بایدن  حتی 
برای   دموکرات  بحزب  آن  رتاکید  استعفای 

واقعه   در  که  جمهوریخواهان  از    6دسته 
ژانویه دست داشتند را نپذیرفت، چه رسد  

گران توطئه  اینکه  پیگرد    اصلی  به  تحت  را 
دهد.   قرار  تال  بایدنقانونی  بر  ش  عالوه 

روی   بر  گذاشتن  سرپوش  و  برای  عاملین 
فاشیستها   این جزئیات   حزب هجوم  دو  از   ،

خواسته  حاکم   شوننیز  متحد  د.  که 
درواقع  ت "ا که  بهحاد"ی  راه    منجر  کردن  باز 

آینده  برای   فاشیستی  مردم  تهاجمات  که 

 . گرددمی آمریکا از آن متضرر خواهند شد، 
 

با  ه  پنهانکاری و مماشات دموکراتها در رابط
ترس  ژانویه، ناشی از حماقت یا    6جزئیات  

دلیل این    .یستآنها از ترامپ و حامیانش ن
اس این  کهپنهانکاریها  به   ت  دموکراتها 

از این    بخشی از طبقه حاکمعنوان نماینده  

دا در  که  رند  هراس  جدی  افشای  پیگیری 
ژانویه    6  عاملین   و اهداف سیاسیجزئیات  

و توده    گرمنجر به واکنش مترقی طبقه کار
و   مردم  اجتماوقوع  های  جنبش  عی  یک 

که    شودب علیه سیستم و دولت حامی آن  

آ های  نشانه  نیز  اکنون  قابل  هم  ن 
 ( 2) .  مشاهده است

 
ژانویه چه بود؟ آیا    6هدف گردانندگان واقعه  

یورش   کنگرهبه کاخ تصاحب قدرت  آنها برای 
طرفداران  خیر.  بردند؟   و  ترامپ  شاید 

میک تصور  کاخردناآگاهش  اشغال  با  که    ند 

ر مقام ریاست جمهوری  میتواند دکنگره وی  
آگاه عناصر  اما  بماند.   و   باقی 

میدانستند  ژانویه    6واقعه    نندگاسازمانده 
اقدام حاصل نمی    که چنین  این  از  نتایجی 

حاکم  شود طبقه  آگاه  عناصر  به  که  . 

بینند  ی  روشن حاکمیت  می  و  نهادهای 
داری  اقتصاد   در  سرمایه  بحران    یکغرقاب 

سو  از  تعرض  خطر  در  مزمن  ی  اقتصادی 
و این  توده های تحت ستم قرار گرفته اند،  

جنبشها گسترش  به  اجتماعیمنجر  -ی 

افتادن  انقالبی   خطر  به  کل موجودیت  و 
داری   سرمایه  سیستم  و  حاکم  طبقه 

شدخواه از  نمیدا   ؛د  محافظت  برای  که  ند 
روی آوردن  برای  باید خود را  سیستم خود،  

)در زمانی که همه روشهای    سمبه فاشی 
با .  دن کنآماده  (  ه باشندرددیگر شکست خو

اهداف  یکی از احتماأل توجه به این واقعیت، 

سنجش  ژانویه،    6هجوم   و  زدن  محک 
نیروهای اجتماعی در سطوح    عکس العمل

کارگر  از  )جامعه  مختلف   تا   گرفتهطبقه 
حاکم،   در  طبقه  اجتماعی  نیروهای  از  و 

آمریکا   آن(  تا    تهگرفداخل  از  بوده  خارج 

 ( 3)  .است
 

که    واقعیت واقعه  میتوان  دیگری    6از 
گرفت ژانویه   است  نتیجه  این  با  ،  که 

فاشیستی   جنبش  یک  هنوز  اینکه 
ای   عیار    توده  تمام  آمریکا  و  پا  در 

دیکتاتوری  نگرفته تهدید  نمیتوان  اما   ،

فاشیستی که اطراف "ترامپ" و حزب  
ل  در حال شکحامی وی  جمهوریخواه  

به عنوان  گرفتن است را نادیده گرفت.  
هایی  برخی  ال،  مث که  نظرخواهی 

واقعه   از  شدند    6پس  انجام  ژانویه 

دادند  نشا  حدود  ن  از    ٤3که  درصد 
و   کل    20جمهوریخواهان  از  درصد 

در  شرکت  شرایط  آمریکایی های واجد  
حرکت   از  ژانویه    6انتخابات، 

واقعیتی که  فاشیستها حمایت کردند.  

حدودی رشد    ابعاد  تا  و  کنونی  بحران 

 
 

 

 ه جلوه ای از شدت گیری یژانو 6واقعه 

 ر آمریکا رونی طبقه حاکمه دتضاد های د
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دهندگانیراتعداد   دلیل    ی  هر  به  که 
فریب وعده های ترامپ و این بخش از  

از  علنا  ه آمریکا را خورده و  هیات حاکم
فاشیستها دفاع می کنند را به نمایش  

 می گذارد.  

 
اهی به عکس العمل دموکراتها به چنین  گن

میدهد   نشان  جمهوریخواهان،  اقدامات 
فاشیسم  دمو  اصلی  نگرانی رشد  کراتها 

نگرانی  مدت  اصلی  نیست.  دراز  آنها    و 
توسعه جنبش اعتراضی طبقه کارگر و توده 

آگاه آمریکا است که منافع همه   های مردم

حاک طبقه  های  کشور  جناح  این  بر  م 
مورد خطر قرار خواهد داد.  را  امپریالیستی  

عمده ترین اقدام "جو بایدن"  به عنوان مثال  
  6ات در رابطه با حمله  و دیگر سران دموکر

ن به استیضاح دوم عالوه بر کلید زدژانویه،  

عید  که ببه عنوان اقدامی سمبلیک  ترامپ )
خواهان   است جمهوری  خود  حمایت    بدون 

فرجامی   از  برسد(  به  درخواست 
"اتحاد" میان  استحکام هان برای جمهوریخوا

دموکراتها   است.  بوده  حزب  به  دو 
که   بایدن  تسرکردگی  روند  کنترل   امی 

را هم چونمجلس   در دولت    سنا  کنگره  و 

تردید وعده تقسیم قدرت    گیرند  دست بی 
ه با سیاستها و انتخاب  و امتیازاتی در رابط

کلیدی   جمهوری را  مقامات  داده  به  خواهان 
 ( 4)  .اند

 

به  نگاه ر ی  تحلیف  جمهور  ئمراسم  یس 
سخنرانی  آمریکا   مراسم  آدر  او  و  نیز  ن 

این   از  تر میتواند بسیاری  واضح  را  واقعیات 
دهد.   بایدن  مراسم  نشان  در  تحلیف 

شرایطی برگزار شد که نظام سرمایه داری  

آمریکا   بی سابقه در  بحران  یک  با  جهان  و 
اق و  اجتماعی  روبرو سیاسی،  تصادی 

وضعیت    یدنبااما    .میباشد با  رابطه  در 
سیاسی جاری و سیاستهای دولت جدید،  

م جز  عوامفریبانهچیزی  جمالت  و   شتی 
انتزاعی   های  تحلیل  و  ها  ارائه  کلیشه 

سخنرانی    .نداد در  بایدن  مثال،  عنوان  به 

"پیر را  خود  پیروزی  و  اش،  هدف"  یک  وزی 
خوان دموکراسی"  "پیروزی  گرفتن  د  "جشن 

ی  ترامپ  اسم  اینکه  بدون  ماجرای  و    6ا 
به  را بیاورد، به شکلی بسیار مبهم  ژانویه 

... در ه اشاره کرد و گفت که "ژانوی  6واقعه  

روز   چند  فقط  که  جایی  مقدس،  زمین  این 
بنیاد  تزلزل  در  سعی  خشونت  پیش 

به عا"ک ما  را داشت،  نوان یک ملت  پیتول" 
آ هم  گرد  خدا  پناه  در  ناپذیر،  مده  انشعاب 

قدرت را همانطور که    ایم تا انتقال صلح آمیز
انجام   ایم،  داده  انجام  قرن  دو  از  بیش 

 دهیم". 

 
هجوم   عنوان    هکنگرکاخ  به  بایدن  به  را 

نام   به  انتزاعی  موجودی  عملکرد 
افراد و    "خشونت" معرفی کرد، نه عملکرد 

از حمایت سیاسی  ی که  جریانات مشخص

ترین   فاشیست  از  بخشی  پشتیبانی  و 
او با این    دند.ناصر طبقه حاکم برخوردار بو ع

ترفند عوامفریبانه، از افشای عاملین واقعه  
اگر اری کرد.  خوددنیز  و اهداف آنها    ژانویه  6

بینید    گوش بدهید، میبایدن  به سخنرانی  

را  که   کرونا  مرگبار  حد  نیز  اپیدمی  در 

بیصدا به آمریکا هجوم آورده"  "ویروسی که  
و   کرد  این سکوچک  افکار  به  در  مطرح  وال 

نداد که به دم آمریکا جوابی هم  عمومی مر
جلوی   نتوانست  آمریکا  دولت  دلیلی  چه 

نه هزاران نفر در گسترش کرونا و مرگ روزا

  به آن را بگیرد. الاثر ابت
 

که   بود  آنجا  بایدن  بخش سخنان  ترین  پوچ 
این  بر  "غلبه  به   گفت  نیاز  چالشها" 

اما   دارد.  ""وحدت"  از  او  وحدت"،  منطور 
؟  راد و گروه ها است همکاری میان کدام اف

"وحدت"  و   سیاستهایاین  چه  پایه  ی بر 

 ؟  میباشد
 

برای   که  است  این  بر  واقعیت  غلبه 
)از   آمریکا  جامعه  روی  پیش  چالشهای 

اپیدمی جدیدی  کرونا  جمله  سیاستهای   )

سیاست با  که  هستند  دولتهای  الزم  های 
باشند.   داشته  تفاوت  آنکقبلی  جمله  ه  از 

مملکت و از جیب  دولت جدید باید از خزانه  
صرف  را  دالر  میلیارد  ها  ده  داران  سرمایه 

  مایت رمانی و واکسیناسیون و حاقدامات د
که    از کند  ها  آمریکایی  از  نفر  میلیونها 

بار   زیر  در  اپیدمی  کمرشان  این  و  شرایط 

آن   از  ناشی  استنتایج  شده    اما   .خم 
ز آنکه  صرف نظر ااتخاذ چنین سیاستهایی  

اراده آن یا نه،    دولت بایدن  را داشته باشد 
ها را تشدید و به درگیری  بین باالیی  تضاد  

حاکمب های  جناح  میان  می    یشتر  منجر 

 شود. 
 

منظور   ببینیم  دیگر  بایدن  حال  و  "اتحاد"  از 
چیس آورد  زبان  به  که  در تکلماتی  او   .

ا اش،  بخشی  سخنرانی  تشبیه ز  با 

مراسم به  خود  تحلیف  امضای    مراسم 
بردگ آزادی  ژانویه  ان"  "اعالمیه    1863در 

آبراهام لینکلن  وقتی  توسط لینکلن، گفت "
که گفت  گذاشت،  کاغذ  روی  را  اگر »  قلم 

کار   این  برای  شود،  ثبت  تاریخ  در  من  نام 
...    «خواهد بود، و تمام روح من در آن است

ست: ... اتحاد وح من در این ا امروز، تمام ر

دشمن با  مبارزه  روبرو برای  آنها  با  که  انی 
افراط  هستیم  نفرت،  و  کینه   ، خشم   :

بیماری،   خشونت،  قانونی،  بی  گرایی، 
 بیکاری و ناامیدی". 

.  تمامأ عوامفریبی بودنیز  ان بایدن  این سخن

مراسم   به  نمیتوان  را  او  تحلیف  مراسم 
وسط لینکلن  امضای اعالمیه آزادی بردگان ت

کرد.  تشب اوال  یه  که  اعالمیزیرا  ه  امضای 
بردگان توسط   از یک    لینکلن آزادی  بخشی 

بود. و دومأ   مبارزه مهم برای لغو برده داری
در      فریبانهعوام  اتتبلیغ  با  لغو برده داری نه

بلکه طی جنگ خونین داخلی    "وحدت"باره  

اینکه همه    حاصل شد. برای  بایدن  سومأ، 
جامعه   مفاهیمی  مشکالت  گردن  به  را 

اجتم محتوای  از  تهی  و  اعی  انتزاعی 
که بیندازد،   های  حاص  "نفرت"  شکاف  ل 

هاست توده  فالکت  و  فقر  و  ،    طبقاتی 

که   اقتصادیذاتی  "بیکاری"  -وضعیت 
و "بیماری" کرونا که پدیده    اجتماعی است 

است بیولوژیک  و  خاص  کرا    ای  اسه  یک 
پنه  کرد را  واقعیت  این  خود،  خیال  به  ان  تا 

به کند   جامعه  "دشمنان"  و  مشکالت  که 

نه و  و  افراد  اجتماعی  و  اقتصادی  ادهای 

و   مربوط سیاستها  حاکم  طبقه  منافع 
از   نظم سرمایه دارانه مستقر و  میشوند و 

حاسیاستهای   میگیرندکم  طبقه  و    ریشه 
واقعیات   از  جدا  انتزاعی  کلمات  به  ربطی 

 . ندارند

 
بایدن   ن سخنان  "اتحاد"  با  رابطه  نه  در  یز 

به   مردم  خطاب  های  توده  و  کارگر  طبقه 
به  آمریکا خطاب  بلکه  و ،  حاکم    طبقه 

نمایندگان سیاسی و نظامی آن )از هر دو  
مراسم   در  که  حاکم(  حضور  نیز  حزب 

ب اوداشتند،  او  "اتحاد"  د.  ضرورت  میان ز 

در   حاکم  طبقه  درون  مختلف  های  جناح 
با  حاکم  طبقه  که  مشکالتی  با  رودررویی 

روبر رشد  آن  بزرگترینشان،  )که  است  و 
مبارز و  خشم  توده روزافزون  و  کارگران  ات 

آگاه طبقه    های  و  سیستم  علیه  مردم 

بود   رو  این  از  میکرد.  صحبت  است(  حاکم 
خطاب به   که سخنان اطمینان بخش بایدن

حا موجب  طبقه  و کم،  قیمتها  افزایش 
در   وفعالیت  بورس  این    ...بازار  دلیل  شد. 

که   است  این  مختلف  بخامر  طبقه  شهای 
یافت اطمینان  رکه    ندحاکم  طول  یاست  در 

بایدن،   در    اساسیتغییری  جمهوری 

و   شد  نخواهد  ایجاد  دولت  سیاستهای 
به   پیشین  دولتهای  مانند  نیز  بایدن  دولت 

ج و محرومیت بیشتر کارگران و بی  قیمت رن 
به   آمریکا  گرسنگان  و  منافع  چیزان  حفظ 

 ( 5)  طبقه حاکم خواهد پرداخت.

 
طبقه ع سیاسی  نمایندگان   ، این  بر  الوه 

به   و   ، کامالً  حاکم  دموکرات  حزب  ویژه 
در رابطه  هر گونه بررسی جدی    ند که فقوا

و    6واقعه  با   سیاسیژانویه  -نیروهای 

که  اجتماعی   آمریکا  فاشای  در    را یسم 
کنند   می  های  افشای  و  تقویت  سیاست 

حزب   آمیز  حاکم  دو  فاجعه  گسترش  که 
را   کرونا  شدند،  اپیدمی  ی  هاانفجارموجب 

دنبا به  را  سیاسی  و  خواهاجتماعی  د  نل 
رمایه داری را تهدید  سم  اداشت که کل نظ

 ند.   نمی ک

   
با توجه به آنچه که گفته شد، میبینیم که  

نه یک رویداد تصادفی    2021ه  ژانوی  6واقعه  
تاریخی  بلکه   های  لحظه  آن  از  یکی 

از   بخشی  که  بود  داری  سرمایه  سیستم 

در  طبقه س که  مجبور شد  حاکم  دار  رمایه 
تناقضات   به  سیستم  واکنش  حل  غیرقابل 

روش با  حل  که  قابل  خشونت  بدون  های 
شبه اقدام  چنین  به  دست  -نیستند، 

ل  این  بزند.  اگرح فاشیستی  تاریخی    ظه 
امروز در آمریکا اتفاق افتاده، فردا میتواند در  

دموكراتیک"   "جهان  کشورهای  نیز  دیگر 

زیر بیفتد.  که  اتفاق  اقتصاد  ا  سیستم 
ش توسعه  به  همچنان  داری  رایط  سرمایه 

طبقاتی   ظالمانه  دهد.  بسیار  می  ادامه 
بورژوایی   دموکراسی  تدریجی  فروپاشی 

داری   سرمایه  سیستم  بحران  در  ریشه 

نابرابری  د.  دارد در  غرق  که  ای  جامعه  ر 
ثبات  -اقتصادی است،  روزافزون  اجتماعی 

ده  حتی در اشکال سرو دم بری  دموکراسی
آن بورژوایی  است.    و   درنتیجه،غیرممکن 

 شات فاشیستی در آمریکا پاسخ رشد گرای

 17در صفحۀ 
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فرا رسیدن سومین سالگرد خیزش گرسنگان در دی ماه سال   با  با و    1396همزمان 

حمای  کمیته  از  فراخوان  زحت  و  کارگران  فعالین  ممبارزات  که  هلند  در  ایران  تکشان 
ای از آن هستند، روز شنبه  چریکهای فدایی خلق    2021ژانویه    9ران در هلند بخشی 

یک آکسیون افشاگرانه در میدان دام آمستردام برگزار شد. رفقای شرکت کننده در این  
  تصاویر جنایات جمهوری حاوی  با برپایی چادر اطالعاتی و نصب بنرهای بزرگی  ،  حرکت  

ج رژیم  علیه  افشاگری  به  گذشته  سال  چهل  طول  در  اسالمی  اسالمی  مهوری 

هلند   در  کرونا  از شیوع  ناشی  وضعیت  دلیل  به  قرنطینه،  پرداختند.  قوانین  طور  و  به 
در منطقه و همچنین تعداد بازدید کنندگان از محل آکسیون  حاضر  طبیعی تعداد مردم  

ان این گردهمایی تعدادی از عابران  ی. در جرقبلی کمتر بودهای    نسبت به گردهمایی
های برگزار کنندگان آکسیون    دند، از بنرها دیدن کرده و به صحبتبه محل  آکسیون آم

های فارسی و هلندی    به زبان  ،گوش فرا دادند.  بیانیه های برگزار کنندگان این حرکت

ز  ای اسالمی و در حمایت  جمهور و شعارهایی علیه    ند و انگلیسی در محل پخش شد
سرداده   ایران  ستم  تحت  های  توده  و  کارگران  جمهوری  ندشدمبارزات  بر  "مرگ   .

، "زندانی سیاسی  اسالمی"، "جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد"
گردد"  باید  بود   آزاد  شده  داده  سر  شعارهای  زمره  علیه  نداز  شعارهایی  همچنین   .

 .  نداتی نیروهای مردمی نیز سرداده شد ز لیغ ضرورت اتحاد مباردر تبامپریالیسم و 
با برپایی  ،  که فعاالنه در تدارک و برگزاری این آکسیون شرکت داشتند    فعالین سازمان

سازمان آرم  نصب  و  کتاب  پرداختند.  میز  سازمان  مواضع  تبلیع  شرکت    به  ارزیابی 

م همه  وجود  با  که  بود  این  حرکت  این  از  شرایط    تحدودی کنندگان  از  ناشی  های 
آکسیونق این  برگزاری  پژوا  رنطینه،  برای  افشاگرانه  صدای    کهای  تر  قوی  چه  هر 

اعتراضات بر حق کارگران و خلقهای تحت ستم ایران و بویژه صدای زندانیان سیاسی  
علیه رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی و حامیانش یک ضرورت مبارزاتی است که باید  

 تداوم پیدا کند.  رهای بیشت زاری آکسیونو برگبا ادامه کاری 

 
 به امپریالیسم جمهوری اسالمی! نابود باد رژیم سرکوبگر و وابسته 

 زنده باد سوسیالیزم!   پیروز باد انقالب!
 چریکهای فدایی خلق ایران در هلند فعالین  

 2021ژانویه  10

 

 

 پیام تسلیت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شدي مطلع  تاسف  فريده با  خانم  كه    م 

خانوا اعضاي  از  رنجديدداميرشكاري  هاي  ۀ  ه 

سياسي   دزندانيان  جانباختگان  خونين  و  هۀ 

فريدۀ اميرشكاري همسر  اخيرا درگذشت.  ،  60

دژخيمان   عليه  مبارزه  در  را  خود  برادر  سه  و 

داد دست  از  اسالمي  امير  جمهوري  حميد   .

پيشمرگان شكاري   از  فريده  برادران  از  يكي 

ايران در كردستان  چريكهاي فدايي خلق  دلير  

در جريان يك درگيري    1362سال    ربود كه د

كرد در  رژيم  مزدوران  جان    قهرمانانهستان  با 

فدايي"باخت.   و  فقدان    "پيام  مبارز  زن  اين 

او  عزيزان  و  بازماندگان  تمام  به  را  رنجديده 

 تسليت مي گويد.  

 

 

http://www.siahkal.com/
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