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بر هیچ ناظر بی طرفی پوشیده 

در سالهای اخیر اتاقهای نیست که 
فکر جمهوری اسالمی با سفارش 

وزارت اطالعات حکومت، کارزار 
متمرکزی را علیه جنبش مسلحانه و 

و ونیست و فدایی آن کم هایبلمس

و  نسل چریکهای فدایی خلق بویژه
 50در دهه  بازماندگان و پیروان آنها

 سازمان داده و ده ها مقاله و کتاب و
باصطالح پایان نامه دانشگاهی را 

برای رد نظرات و پراتیک انقالبی آن 

در این  نسل انتشار داده اند.
خیر، ا یاهلچارچوب، بویژه در سا

باختۀ جمهوری کار و آبرو مقامات فریب
با مشاهده گرایش  ،اسالمی

شتابناک و فزایندۀ جوانان شورشی 
تشکل های و "لیدرهای" جنبش به 

مبارزۀ  گرایش به مخفی و رشد

علیه ارگانهای چریکی مسلحانه 
یکی  سرکوب جمهوری اسالمی،

 هب پس از دیگری به صحنه آمده و
و مبلغان  ن گادنیاعلیه نمسم پاشی 

ۀ مسلحانه شدۀ تئوری مبارز شناخته

به مثابه تئوری انقالب ایران می 
 د.پردازن

 
زمینه های مادی این رویکرد پیش از هر 
چیز ناشی از شرایط ملتهب و فضای 

تضادهای طبقاتی مبارزاتی گسترده و 
عمیقی ست که در جامعه تحت سلطۀ ما 

 کیجریان دارد. این واقعیتی ست که در 

قوع صد ها و شاید اخیر، عالوه بر و ههد
و اعتصاب هزاران حرکت اعتراضی، شورش 

و کوچک در جامعه،   بزرگ کارگریهای 
سرمایه داران حاکم و اربابان بین المللی 

شان با سه خیزش بزرگ اجتماعی با 

شعار مرکزی "مرگ بر جمهوری اسالمی" 
و خواست تغییر بنیادین در مناسبات 

اجه مو دوجارتجاعی مواجتماعی  -اقتصادی
سیر شتابناک حرکت توده ها بوده اند. 

برای گسستن زنجیرهای بردگی شان از 

یک  ربرابریق اعمال قهر انقالبی در ط
دیکتاتوری تا بن دندان مسلح و وحشی 

ویژگی بارز این خیزش ها بوده است. تا 

جایی که روزی نیست که هراس از 

گسترش "شبح سرخ" مبارزه مسلحانه 
ریقی در اظهارات و ط هب معلیه نظام حاک

نگرانی های مقامات حکومتی منعکس  دل
شت نسبت به نشود. آنها مرتبا با وح

"خشونت سازمان یافته" جوانان علیه 

ارگانهای سرکوبگر و از امکان ایجاد "گروه 
به  50های چریکی مسلح" نظیر دهه 

تشدید کمپین  یکدیگر هشدار می دهند.
 و یبالتعرض به افکار و ایده های انق

در تشکالت مدافع تئوری مبارزه مسلحانه 

 این بستر قابل فهم است.
     

ضد انقالبی و ضد فدایی در کمپین 
این است که یکی از روشهای کار ، حکومت

آفریدن داستانهای  با بوقهای تبلیغاتی 
خیالی در مورد رویدادهای سالهای اول 

 و یمالپس از روی کار آمدن جمهوری اس

مسلح انقالبی می  یعملکرد سازمانها
و  تجربۀ این سازمانهای مبارزکوشند تا 

را در چشم جوانان  نظرات و پراتیک آنان
خوار و امروز، مبارزه مبارز و جویای راه 

وزارت  شکست خورده و تحت اشراف

و عاقبت دست اطالعات نظام جلوه داده 
یازیدن به مبارزۀ قهر آمیز و مسلحانه با 

جلوه  یک سرابو  ی نتیجهب، اکم راح ماظن
 دهند.

 
یکی از جلوه های متعدد سیاست مورد 

نوشته ای با عنوان  اشاره در زمینۀ فوق،

بازخوانی غائله بندرعباس؛ نفوذ گروه  "
اشرف دهقان به اطالعات سپاه چگونه 

که خبرگزاری  می باشد "شکست خورد؟
 رویهرش 13چند ماه پیش یعنی در تسنیم 

 این مطلب  در . آن نمود چاپمبادرت به  98

"گروه اشرف دهقان است که  عنوان شده
غائله و  ۲پس از انقالب اقدام به برپایی 

آشوب در کشور کرد. غائله گنبد بر اساس 
و غائله بندرعباس با تئوری هجوم به شهر 

نفوذ به نهادهای نظامی و امنیتی انجام 

ایجاد  لامعی ... گروه اشرف دهقان .گرفت
وب کشور بود. و جنمال ر شه ددو غائل

های اعضای گروه اشرف دهقانی، چریک
فدایی خلق بودند که به رهبری اشرف 

پور در اواخر سال  دهقانی و محمد حرمتی

ل اینکه معتقد به دلی 58و اوایل سال  57

به تداوم مبارزه مسلحانه و چریکی بودند از 
د نشد داهای فدایی خلق جسازمان چریک

ف اشردادند. تشکیل  را و گروه جدیدی
دهقانی و اعضای گروهش معتقد بودند که 

ا باید روستاها و شهرها را به تصرف ابتد

و سپس به تهران رسید. آنان  آورد خود در
وان از ابتدا به سراغ تمعتقد بودند که نمی

تهران رفت، لذا دو غائله را در شمال و 
مال شه لائجنوب کشور طراحی کردند. غ

هورتر مش وف است،نبد معرکه به غائله گ

س، است، اما غائله جنوب یا غائله بندرعبا
 ...".ای کمتر شناخته شده استغائله

 
به  تسنیم در خبرگزاریمزبور نوشته  لینک

 این شرح است:
https://www.tasnimnews.com/fa/news/139

8%A7%D%D8%A8/06/13/2090386/%D8

%A7%D99%88%D88%B2%D8%AE%D

-%86%DB%8C 

داستان دروغین این  عوامفریبویسندگان ن
مسالۀ کامال  با طرح چنین صورت سپس 

از زبان محسن رضایی  ای قلب شده

برای  ،فرمانده وقت بخش اطالعات سپاه
می به خواننده القاء رژیم تطهیر جنایات 

یسی ونراعش و جار، ترورانفکنند که " 
ره بر روی دیوارهای شهر، چه

گی تبدیل به یک شهر جن عباس رابندر
کرده بود. اعضای گروه اشرف دهقان 

وه بر ایجاد ناامنی و آشوب در عال

ها و نهادها نیز بندرعباس به دستگاه
با سپس نویسنده  "نفوذ کرده بودند

مبارزاتی  نمایش عجز خود از فهم واقعیات
محل " اضافه می کند که در آن دوره

چه ه چرا و بل بود که اوسو ب تعج

دلیلی برادران ما در واحد اطالعات 
سپاه بندرعباس قادر به حل این 

اشرف دهقانی( مشکل )گروه 
و سپس برای )همان منبع(  " ....نیستند

با نمایش قدرت نمایی دیکتاتوری حاکم، 
"جیمز باندی" ادعا می  پردازییک داستان 

 هاسپت رییس وقت اطالعاچگونه کنند که 

ملیات د در یک عرضایی جال ن یعنی محس
به  ،اشرف جریانساده و فریب نیروهای 

آنها را  اوضاع را "مدیریت" کرده و سادگی 

 

 مالی به نگاه اج

 ۀوانی غائلبازخ"

 "سبندرعبا 

 نفوذ  ستشک"و  

 گروه اشرف دهقان

 "عات سپاهبه اطال 
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در این . می نمایدمتالشی باصطالح 
ضمن بازی با  رضایی ، محسن سناریو

خواننده خود مدعی می شود که شعور 
رفتن به بندر عباس و مشاهده پس از 

نفوذ دلیل ه ب که ودی شاوضاع متوجه م

ایران در این شهر فدایی خلق های چریک
اوضاع "بسیار حادتر" از آنچه بوده که قبال 

گزارش می شده 
است. بنابر این او و 

یکی از همکارانش با 
اجرای یک "طرح 

ریب" تظاهر می کنند ف

که از بندر عباس خارج 
شده ولی مخفیانه باز 

می گردند و سپس با 
ز دستگیری یکی ا

لیدی" ک ایضاع"

ف شرریان "اج
که در  دهقانی"

-سازمان عقیدتی
سیاسی نیروی 

"نفوذ" دریایی رژیم 
کرده بود موفق می 

شوند که با دستگیری 

او و "اعضای کلیدی" 
باصطالح "غایلۀ بندر 

س" گروه اشرف عبا
  دهقانی را تمام کنند! 

 

نچه که آاما واقعیت 
مزدوران جمهوری 

اسالمی از آن به 
ندر ب لۀئغان "عنوا

رفیق س" عبا

نام قانی شرف دها
 می برند چه بود؟ 

واقعیت این است که 
شکست  دنبالب

-57انقالب سالهای 
در ایران توسط  56

امپریالیستها و روی 

کار آوردن دار و دسته 
خمینی مزدور توسط 

حکومت جدید آنها، 
یعنی جمهوری 

اسالمی با اعالم 

"پایان انقالب" از توده 
خانه  ت که بهاسخو میبی های انقال

و مطالبات  و خواستها بازگردندن شاایه
 سیان بسپارند.انقالبی خود را به طاق ن

اما مردمی که با دادن هزاران شهید و 
کل نظام برای تغییر  اسیرمجروح و 

استثمارگرانه سرمایه داران به پا خاسته و 

ه شاه را به زباله دان تاریخ سپرد حکومت
ان جدید، کماح تاسخوبرعکس بودند، 

شعار ، استهایشاندگی بر خوضمن ایستا
می دادند که بعد از شاه نوبت آمریکاست. 

این آغاز یک دورۀ جدید در مبارزات مردم ما 

برای کسب آزادی و استقالل بود که 
قبل از بالفاصله بعد از سقوط شاه آغاز و 

این که جمهوری اسالمی با دست زدن به 
 ، چهرۀ جنایتکار خود را بر60کشتار دهۀ 

تقریبا به آشکار سازد،  ایران ۀ مردمهم

و  سال طول کشید و شهرها 3مدت 

 هن تودبید رنبنه ایران را به صح روستاهای
یعنی  های انقالبی با ضد انقالب جدید

 جمهوری اسالمی بدل ساخت.
 

با اسکله  در شهر بندر عباس که شهری

های بزرگ و محل تردد کشتی های عظیم 
و جوانانی  ان زحمتکش و ملوانان و ماهیگیر

مبارز و آگاه بود، سلطۀ جمهوری اسالمی 

 ناهاز همان ابتدا توسط مردم انقالبی خوا

و کار و آزادی و استقالل به چالش ن نا
د و با توجه به تاثیرات جنبش کشیده ش

سازمان از قبال وسیع ستامسلحانه و 
چریکهای فدایی خلق ایران به عنوان 

ا به  ل جوانی پمحبوبترین سازمان چپ، نس
انگیزه ها و رزه گذاشته بود که ن مبامیدا

ئوری ت از را اش چشم اندازهای  مبارزاتی

 مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک 
و جانفشانی های چریکهای فدایی خلق 

گرفته سال نبرد دالورانه با شاه  7در طول 
با مشاهدۀ بسیاریشان . نسلی که بود

ی ایفدسازمان رهبران غاصب سازشکاری 

جدایی رفیق اشرف دهقانی و سپس و 
را  ناریاچریکهای فدایی خلق  یارانش که

به هواداری از این جریان  ،شکل داده بودند

نفوذ معنوی چریکهای فدایی . ندپرداخت
خلق ایران تا حدی بود که در بندر عباس 

دانش  همانند برخی شهر های دیگرنیز 
ر روزهای به طور خود جوش دآموزان مبارز 

راهنمایی نقالب نام یکی از مدارس پس از ا

ۀ اشرف رسدم مدخترانه این شهر را به نا
بود  در چنین فضاییر دادند. دهقانی تغیی

در شهر بندر که 
همچون نیز  عباس 

بقیه نقاط ایران 
سازمانهای سیاسی 

و بویژه هواداران 

چریکهای فدایی خلق 
)که بنا به شواهد و  

یروی قرائن بزرگترین ن
ا ی شهر رسیاس

تشکیل می دادند( 

ضمن ارتباط با توده ها 
 یافعالیتهتشدید به 

بی و مبارزاتی النقا
علیه دشمنان خود 

مردم و رژیم ضد 
خلقی جمهوری 

 اسالمی پرداختند.

 
هواداران در آن برهه 

تئوری مبارزه مسلحانه 
و چریکهای فدایی 

در محافل  خلق ایران 

و گروه های گوناگون 
که  ندی کردیت مفعال

از اعضای اصلی آنها 
 باید از رفقای جانباخته

ن حسیرفقا  ای نظیر

عزیز پور  ی،کنر
قنبر احمدی، 

فتح هللا  پیشدست،
علیرضا  فربود، 

قاسمی، محمود 
یوسفی، محمد 

م برد . و ... نا رمضانپور

بدنبال ارتباط این 
هسته ها با  محافل و 

سازمان مادر و رهنمود 
 سازمان مبنی بر

، ر یکپارچهضرورت کا

سرانجام این هسته 
یکدیگر ادغام شده و با 1359 سالها در 

بهمن در بندر  19انش آموزی دش بجن
با عباس را بوجود آوردند. جنبشی که 

اسی شرکت فعال در مبارزات صنفی سی
اقشار مختلف مردم و به طور مثال مبارزات 

به خانه های مردم معلمان و حمایت از آنها 

آنها را با و  رسوخ کرد بندرعباس زحمتکش 
اهداف و آرمانهای خود همراه نمود. 

ین جنبش صنفی، رفقای ا رناکر همزمان د
با بوجود آوردن بندر عباس و هرمزگان 

هسته های سیاسی نظامی، در مدتی 

پیشرو و وتاه به یک جریان توده ای ک
علیه رژیم جمهوری اسالمی در مسلح 

ان راهای هواد. فعالیتندمنطقه تبدیل شد
در مدت  ایران چریکهای فدایی خلق

ۀ منا جونویسندگان هکوتاهی همانطور که 

خود مقامات یله بندر عباس" از زبان "غا

س و هرمزگان که یا در میدان های تیر و  ای فدایی خلق ایران در بندرعباکه دای زنده یاد چریهاز شبرخی  

 تند! یا در نبرد با مزدوران جمهوری اسالمی جان باخ

 چریکهای فدایی خلق گرامی باد!   ن جانباختگا  راه آزادی و سوسیالیزم و بویژهخاطرۀ تمامی جانباختگان 
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و مانع رژیم اعتراف کرده اند به یک معضل 
مرتجعین و استثمارگران حاکم بزرگ برای 

تبدیل شد، چرا که دیکتاتوری حاکم 
نیاز نمیتوانست اختناق و سرکوب مورد 

دلخواه سرمایه داران زالو و امنیت  رژیم

 صفت را در این شهر حاکم سازد.
 

سرکوبگر جمهوری و مزدوران سیک از
شهر در فضای ملتهب آن سالها اسالمی 

به صحنۀ تعرض و هجوم بندر عباس را 
روزمره خود و بگیر و ببند و قلع و قمع مردم 

و بویژه جوانان بدل کرده بودند و از سوی 

عملیات  زمان دادنندر با سا، رفقای بدیگر
علیه دشمن به سمبل های نظامی 

ابل جمهوری اسالمی قم رد مقاومت خلق
علیه عملیات ها گشته بودند. این بدل 

 آن همز سرکوب مزدوران رژیم و مراک

تنها با که در یک شهر نه چندان بزرگ 
و پشتیبانی حمایت وسیع توده ای 

نفس مردمی امکانپذیر می شد 
را ی هوری اسالموب جمن سرکماشی

ه طور مثال مزدوران . ببند آورده بود
با ری اسالمی هومج گروه ضربت

فرماندهی یک پاسدار مزدور به اسم 

صمد شمشیری، بدون هیچ اخطاری 
 ، دختر مبارزی به نام به ضرب گلوله

 مشغول فروش کهصنم قریشی 
 بود رانشریه مجاهد در بندر عباس 

اما طولی  ؛رآوردندوحشیانه از پا د

 -نکشید که هسته های سیاسی 
 قظامی هوادار چریکهای فدایی خلن

، این مزدور را طی ان در شهریرا
عملیاتی به سزای اعمال جنایتکارانه 

همین مساله به  و داش رساندن

هراس مزدوران رژیم از چریکهای 
فدایی خلق در منطقه هر چه بیشتر 

رفقای بندر در طول آن دامن زد. 
وف گسترش صف سالها ضمن

ق در تشکیالت چریکهای فدایی خل
 نۀاگرمنطقه  و فعالیتهای آگاه

می سیاسی علیه جمهوری اسال

مانند شعار نویسی و پخش اعالمیه، 
امی علیه رژیم و چندین عملیات نظ

 ماشین سرکوب آن سازمان دادند و
چند عملیات مصادره انقالبی برای 

راتی برآوردن نیازهای مالی و انتشا

تا  این وضعیت گرفت.الت صورت تشکی
هجوم سراسری رژیم جمهوری زمان 

و  مانهای انقالبی و مبارززسا بهاسالمی 
تشکیالت چریکهای فدایی خلق در از جمله 

سال  ادامه یافت و باالخره در اس بندر عب
ضربات بزرگی به این تشکیالت در شهر  60

 بندر عباس و کرج وارد نمود و ده ها تن از

یا در جریان درگیری با مزدوران  این رفقا
ر زی دستگیر و یم جان باختند و یا رژ

بدون برخورداری شهید شدند و یا  جهکنش
دادرسی قانونی  و محاکمه و یا هیچ از 

در برابر جوخه های  رسمی ای، سرانجام 

ند. بخش دیگری از نیروهای اعدام قرار گرفت
ده و باقی مانده نیز به کردستان منتقل ش

گان سازمان در کردستان فوف پیشمردر ص
ق یه جمهوری اسالمی و پا به پای خلعل

جا  دند.با دشمنان مردم ایران جنگی ردک

یکبار دیگر یاد و خاطرۀ   دارد تا در همین جا
که چریکهای فدایی خلق این تن از  ده ها

در در آن برهه در نبرد با رژیم جمهوری 
داریم.  را گرامی  اسالمی جان باختند؛

 ۀ قاسمی،رن های شیفته ای نظیر طاهاج

ن یحسعزیز پوراحمدی، فتح هللا فربد، 
، فاطمه رخ بین،  کنی، رضا خالصیر

مهشید معتضد، حسن روان،حسین پور 
 قنبری، علی احمدی و ... 

 
مبارزات بندر عباس به خاطر در حقیقت 

ای که تئوری  نۀ جوانان انقالبیادلیر

و به  دن آنها بومبارزۀ مسلحانه رهنمو
خاطر حمایت توده های زحمتکش از 

فرزندان چریک فدایی اش یکی از 
ین در جریان نبرد بمناطقی بود که 

 شمچر به خاری دانقالب و ضد انقالب 

تاثیرات  .یل شدجعین حاکم تبدمرت
سیاسی چریکهای فدایی خلق در 

آنچنان پایدار بندر عباس و در منطقه 
ام اله د نیزدر دوره های بعماند که 

جوانان و مبارزات نسلهای پیکار خش ب
بعدی گشت. در عوض، این تاثیرات بر 

د از روی دشمن آنچنان است که بع

 ایگذشت سی و چند سال، آنها بر
ن نسل جدید، ل ساختن آن بر ذهیزا

مجبور به تحریف تاریخ، سم پاشی و 
دروغگویی در بارۀ ماهیت مبارزات 

یدن آن مردمی در بندر عباس و نام

به عنوان غایله گروه توده ای  بشجن
 اشرف دهقانی گردیده اند.

 
داستان "غایله بندر عباس" کوشش 

و  برای سرکوب سیاسیسخیفی ست 

این روزها در هر   هک نوانسل ج فرهنگی
جایی سلطۀ منحوس رژیم جمهوری 

اسالمی را به چالش کشیده و با قیامهای 
یم و ژقهر آمیز خود خواهان نابودی این ر

ی باشد. با درک این واقعیت م حاکم منظا
تمام هم و غم است که می توان فهمید 

امثال محسن رضایی های جالد و 

 در یمری تسنخبرگزا عوامفریب گاننویسند
دستگاه اطالعاتی نمایی اب قدرت ب

با این هدف ساخته و جمهوری اسالمی 
که به خوانندۀ بی اطالع  پرداخته می شود

هیچ بوالند که ده را بقز این ایرو جوانان مبا

قدرتی نمی تواند مقابل دستگاه اطالعاتی 
نیروهای و  جمهوری اسالمی مقاومت کند

ر له بندغائ همانطور کهحکومت  امنیتی
"خواباند" می تواند هر حرکت را  سباع

  دیگری را سرکوب کند.
اما جدا از دروغپردازی های طراحان این 

 به چه اساسا هکگونه نوشته ها، باید دید 

خاطر در شرایط امروز دست اندر کاران رژیم 
ح کردن "غایلۀ بندرعباس و به یاد مطر

اشرف دهقانی" در  گنبد" توسط "گروه
د، و مخاطب پیام ان دهافتا سطح جامعه

توصیف "فتوحات" شان در جامعه ایران چه 

نیروها یی هستند؟  به عبارت آشکارتر، 
ر به ه مجبوک که می هراسندچه و آنها از 

ته و پرداخته کردن داستانهای دن اخس
کیشوت وار برای گرسنگان به جان آمده ما 

باید فوق سوال در پاسخ به  شده اند؟

کسانی که  یمامت برایتاکید کرد که 
تحوالت سالهای اخیر و بویژه نقاط عطف آن 

 98و  96و  88یعنی خیزش های  سالهای 
قیب می عرا با چشمانی خیره به واقعیات ت

شکار است که ارزیابی و جمع بندی کنند، آ

مهره های نظام از شرایط انفجاری فعلی، 
حاکم و سردمداران   ناراد مایهسربرای 

ته از واقعیات جاری آنان کابوسی برخاس
راحت نمی دمی را  بوجود آورده که آنها

گذارد و جلوه های آن هر روز و با شواهدی 
 ارند.ذقویتر خود را به نمایش می گ

هوری اسالمی با همه توان می مج

کوشد که از تکرار تجربه بندر عباس و 
جوانان به مبارزه مسلحانه  توسل

هراس از قهر  درست درجلوگیری کند 
طرف توده  زا تهیاف انقالبی سازمان 

ها و نیروهای پیشرو جامعه، و رجوع 

آنان به حرکت های مسلحانه در 
که  تگذشته جهت تجربه اندوزی اس

ه یاد عملیات به اران رژیم بجیره خو
اصطالح جیمز باندی و فتوحات خود 

یق علیه چریکهای فدائی خلق و رف
غافل از این اشرف دهقانی افتاده اند. 

قادر به  مهی مقطعکه اگر رژیم در 

نظرات و سرکوب مبارزین می گردد، 
سمبلهای مبارزات انقالبی مسلحانه 

 ادر جنبش، همچون ققنوس که ب
تش خود از خاکستر آسوختن خود 

تولدی دوباره می یابد، از نو ظهور می 

د؛  و امروز در شرایط بروز خیزش ننک
و گرسنگان و فرودستان، فرصت 

 ریثتار و که مهد نمی یابامکان آن را 
انقالبی خویش را بر تارک جنبش های 

و این همان تاثیری ست  دنجاری بزن

در  که در مبارزات جوانان به پاخاسته
بان ماه در بندر عباس آقیام  جریان 

 .منعکس شد

 1٩ از صفحۀ....  کمکهای مالی

 
 کاک عطا( رفیق حمید قباخلو )

 پوند 10                                         

 آلمان

 یورو 50                    مال تبریزی ک

 

 سوئد

 کرون 5000                        بابکان 

 

 

 میهنان آگاه و مبارز! هم 
در هر حدی  ، با کمکهای مالی خود

دایی خلق  چریکهای فمی توانید، که 

 ه علیهبارزمایران را در پیشبرد 

 وابسته به امپریالیسم  رژیم   

 نمایید!حمایت جمهوری اسالمی 
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با سالم و ابراز امتنان نسبت به همه 
دوستان و رفقای عزیزی که در سرمای 

 تاامروز زحمت کشیدند و به اینجا آمده اند 
رۀ دو روز بزرگ تاریخی یعنی رستاخیز طخا

( و قیام 49بهمن سال  19)در   سیاهکل

بهمن  ۲۲و  ۲1شکوهمند توده ها )در 
پاس بدارند و با حضور شون ( را 1357

تگان این دو واقعه نسبت به جانباخ
فراموش نشدنی در تاریخ مبارزات مردم ما 

برای "نان و کار و آزادی و استقالل واقعی" 
رام کنن؛ خوشحالم که یکبار دیگه تاح ایاد

ای عزیز ما در تورنتو فرصتی به همت رفق

ر عزیزان د مهیا شده تا از نزدیک با شما
رایط کنونی حاکم بر جامعه مون باره ش

متقابال از نظرات شما عزیزان  صحبت کنم و
 هم در این زمینه بهره مند بشم.  

 

اجازه دهید حرفهای امشب ام را با این 
یای شاعر بزرگ مردمی یعنی وگ هملج

در سالهای سیاه  شروع کنم کهشاملو 
اختناق و سرکوب پس از کودتای 

و سیصد و اد هزار مرد ۲8ی تامپریالیس
سی و دو سروده شده و شاعر در 

تایش مبارزینی که در نبرد با رژیم شاه و س

به خاطر گسستن زنجیرهای پای کارگران و 
ِق شعا و توده های ستمکش جان شیرین 

زندگی خودشون رو بی دریغ فدا کردند، 
 این سالبه یاد مردگان "و گفت  سرود

 "د.نکه عاشق ترین زندگان بود

 
سال پس از سروده شدن این  65 روزام 

شعر، بار دیگر در شرایط پس لرزه های 
در یک  1398خیزش بزرگ گرسنگان در آبان 

تقارن تاریخی میبینیم که دیوارهای تهران 

این بار در بزرگداشت خاطره عزیز  وه گدیبار 
تن از جوانان و توده های  1500بیش از 

جمهوری  مبارزی که بدست رژیم سرکوبگر
ل عام شدند  یکبار دیگه سالمی قتا

ت پر مفهوم شعر مزبور پذیرای همین بی
می شه "به یاد مردگان امسال که عاشق 

ترین زندگان بودند" و اشاره می کنه به 

که امسال با تهور و  ریوالجوانان د
ت بار موجود شجاعت برای تغییر وضع نکب

در مقابل گلوله های دژخیمان جمهوری 
جان شیرین  کردند و سینه سپر اسالمی

مردمان "بی خود را فدای منافع و آزادی 

 لبخند" کردند.
 

البته پژواک دوباره این شعار بعد از چند 
دهه اتفاقی نیست بلکه بیانگر رابطه 

تاریخی بین تمام جویبارهای  و ینومع
در تاریخ مبارزاتی  مبارزاتی ای است که

هریک و معاصر مردم ما اتفاق افتاده اند 

یا کوچک در پیشرفت این  شی بزرگنق
اند. رستاخیز سیاهکل در  تاریخ ایفا کرده

نیز بخشی از این  1349بهمن سال  19
تاریخ و یک نقطه عطف در مبارزات پر فراز و 

ات انقالبی توده های تحت زاربم نشیب
ت فراموش ستم ما هست که تاثیرا

نشدنی ای در روند و کیفیت این مبارزات 

 رد. ک ایفا
 

سال  49ونطور که اکثر ما می دونیم مه
پیش در چنین روزهایی گروهی کوچک اما 

مصمم، متشکل از آگاه ترین و صادق ترین 

فرزندان کارگران و مردم تحت ستم ما با 
سگاه سیاهکل در دل جنگلهای اپ هب حمله

اعالن جنگ ت شاه شمال، به رژیم قدرقد
 در. با این تعرض یک مرحله جدید دادند

نبرد  شروع شد و تداوم میهن ماتاریخ 
، سیاهکل توسط کمونیستهای فدایی

توسط شیر زنان و  مردان چریک که از یک 

پشتوانه تئوریک ) در کتابهای "مبارزه 
م تاکتیک" و هی ژاتمسلحانه هم استر

"مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقاء"( تدوین 
امیر شده توسط رفقا مسعود احمد زاده و 

ر بودند، در طول چند خورداویان برپ پرویز

نی رو سال یک روحیه و فضای مبارزاتی نوی
در جامعه به وجود آورد و بر بستر وجود 

جنبش مسلحانه و یک نیروی مسلح 
کشان، جریان تحمزع کمونیست مدافع مناف

جنبشهای خودبخودی، اعتصابات کارگری، 

اعتراضات دانشجویی و به طور کلی فضای 
یک تحول کیفی دچار شور ما ک بارزاتی درم

شد. و  چند سال بعد با ورود انبوه بزرگی 
از نیروی مبارزاتی مردم تحت ستم به 

میدون مبارزه، سد دیکتاتوری مطلق العنان 
رداشت، توده بک رت حکومت شاه سرانجام

ها به ندای پیشاهنگانشون پاسخ دادند و 

 بر بستر رشد بحران اقتصادی گریبانگیر
امواج   57- 56لهای م در ساجانظام سران

قیام  توده ها با  شد ویک انقالب پدیدار 
بهمن که  ۲۲و  ۲1پرشکوه توده ای 

بخشی از قیام کنندگان در آن فریاد می 

ی مل کاه"ایران را سراسر سیزدند 
دایی، فدایی تو افتخار کنیم" و "ف

نقطه پایانی بر سلطنت پهلوی  مایی"
 گذاشتند. 

 
، بودیم ه شاهدر کاما ُخب، همونطو

ان مردم ما یعنی امپریالیستها با دشمن

ت و قدرت خویش، دار و اتکاء به امکانا
دسته  خمینی را بر سر کار آوردند و در  

شرایطی که سازمان چریکهای فدایی 
فرصت طلب درون توسط یک باند  زا قخل

، تسخیر  که با اندیشه های توده ای
شده بود، در بستر فقدان یک رهبری 

دند به تقویت جمهوری موفق شالبی، انق

 ته و از طریق این رژیماسالمی پرداخ
انقالب مردم ما را سرانجام به شکست 

 بکشونن.
 

به این ترتیب ندای رهایی بخش رزمندگان 

نفوذ به قلب و روح توده ها،  با کهسیاهکل 
ساز مردم و طبقه کارگر رو از  نیروی تاریخ

 هگشاییرا اعماق جامعه آزاد کرده و اون
تاریخی را در کشور ما بوجود آورده بزرگ 

اش رو در باال به دالیلی که یکی  بود،
نقطه متوقف شد و اشاره کردم در یک 

  تداوم نیافت.

 
 انگندامروز در شرایطی خاطره رزم

ه خون خفته در قیام سیاهکل و توده های ب
رو گرامی می داریم که روندهای  57بهمن 

ی بر ینده اور فزاه طعینی در جامعه ما ب

آموزشهای اساسی و مهمتر از همه بر راه 
مبارزه مسلحانه هم  سیاهکل و تئوری

استراتژی هم تاکتیک، به باور ما مهر تایید 
می  یاشنا زده اند. این حقیقت از اینج

شه که تحلیلهای رزمندگان فدائی با 

واقعیت در انطباق بود و با قانونبندی های 
اق انطبعه در مل جامتکام بر تکوین و حاک

بوده و به همین خاطر  بود که تونست وضع 
ییر بده. در نتیجه رجوع به موجود رو تغ

آموزشها و تجارب زندۀ مبارزه مسلحانه ای 
شد و  مالعا که با سیاهکل در جامعه

تئوری حاکم بر اون حرکت، به باور ما امر 

ضروری هستش، چون تجارب و درسهای 
وز امر ه همین است ک فتهی در اونها نهبزرگ

می تونه در کمک به راهگشایی وضع 
 کنونی خدمت کنه. 

 

ولی مگر رزمندگان چه می گفتند؟ یکی از 
مهمترین تز های تئوری رزمندگان سیاهکل 

 ! 98قیام آبان  ل درپژواک رستاخیز سیاهک

می آید متن  آنچه در زیر :توضیح پیام فدایی

سخنرانی رفیق چنگیز قبادی فر در مراسم 
رستاخیز  سالگرد نهمینیادمان چهل و 

 2020فوریۀ  ٩سیاهکل می باشد که در تاریخ 
برگزار شد. پیام فدایی این  نتوی کانادادر تور

را از حالت گفتار به نوشتار درآورده و  سخنرانی
ع خوانندگان نشریه البا برخی ویرایشها برای اط

 این سخنرانيفایلهای صوتی منتشر می کند. 

 متعاقب آن در سایتو پرسش و پاسخ 
برای  www.siahkal.com سیاهکل، در آدرس

 .قابل دسترسی ست عالقه مندان 
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ت ظالمانه نظام اباسنم این بود که 
سرمایه داری حاکم بر ایران تا مغز 

نظام امپریالیستی استخوان به 
 دلیل همین هبو  وابسته استجهانی 

 جزئی عنوان به باید را ایران  اقتصاد

 در یالیستیامپر اقتصاد از ارگانیک
 اساس بر همچنین،  .دید جهان  سطح

 – اقتصادی ساختار از تحلیل
 تا که ران یا هعم جا بر حاکم اجتماعی

 این ما نظر به )و برجاست، پا امروز به
 جمهوری در جاها بعضی چارچوبها

 نه  ه(کرد داپی هم انکشاف اسالمی

 حاکم نظام اساس بلکه فرد آن  یا این
 و ایران  داری سرمایه سیستم یعنی

ریشه تمام  امپریالیستی، سلطۀ
مظالم و بدبختی های طبقه کارگر و 

این نظام با  تا و .تبوده و هس مردم ما

هر شکلی از رژیم سیاسی 
)شاهنشاهی، اسالمی و غیره( پا 

اصالح و  برجاست امکان کوچکترین تغییر
به نفع کارگران و زحمتکشان و شرایط 

ها راه رهایی اکثریت جامعه وجود نداره. و تن
مردم تغییر بنیادین این مناسبات از طریق 

یک انقالب توده ای به رهبری طبقه 

  .هرگرکا
 

دیگر از تز های تئوری مبارزه  یکی
مسلحانه که رستاخیز سیاهکل بر اساس 

لطۀ دلیل سبه این بود که  آن شکل گرفت،

نظام اقتصادی حاکم بر یالیسم، پرام
برخالف ایران در روبنای خودش 

سرمایه داری در کشورهای متروپل با 
شدیداً و وسیعا قهر دیکتاتوری  یک

قع او رد و آمیز محافظت می شه

، روبنای دیکتاتوری عریان متکی بر سرنیزه
الیتجزای حاکم بر ایران است و این 

حرکت رگونه رکوب ها سدیکتاتوری سیاه، ب
آزادی خواهانه مردم، با سرکوب هرگونه 

، با ردمی و غیر دولتیصنفی م تشکل
سرکوب شدید روشنفکران انقالبی، امکان 

 با پیشروارگانیک نیروهای ایجاد ارتباط 

رو از راه های ردم و با طبقه کارگر م
مسالمت آمیز به گونه ای که مثالً در 

 د کرده، سروسیه قرن نوزده ممکن بود
و این دیکتاتوری تمامی منافذ است. 

نفع مردم رو حرکات سیاسی در جامعه به 

 بر این مبنا اعالم شد که مسدود کرده. 
امر تشکل و سازماندهی طبقه کارگر و 

در ایران و من تاکید می  ناگدیددیگر ستم
، از یک مسیر ویژه و غیر کنم در ایران

ای رفقو در نتیجه مسالمت آمیز می گذره. 
از این تحلیل، یک وظیفه عملی برای  ما،

گفتند میو کردند خودشان استخراج می

وظیفه اصلی روشنفکران انقالبی این 
است که با برداشتن سالح و اعمال 

اتوری موجود کتید دسدر قهر انقالبی، 
شرایطی به وجود شکاف ایجاد کنند و 

ها و طبقه با توده بیاورند که بتوانند

تشکل و امکان د و بگیرن باطکارگر ارت
 د.به وجود بیاورنرا بسیج آن ها 

 
سال بعد از رستاخیز سیاهکل و  49امروز 

و روی کار  57سال پس از قیام بهمن  41

 هک میآمدن جمهوری اسالمی  ما شاهد

در هر برآمد آموزش ها و پیام سیاهکل 

عظیم اجتماعی که در این مملکت اتفاق 
  ه.د یم افتاده، خودش رو نشون

 
روز ما در شرایطی قرار گرفته ایم که از ما

ران و زحمتکشان، زنان، یک طرف کارگ

اقلیتها و خلقهای تحت ستم ما زیر 
حاکمیت نظام سرمایه داری وابسته با یک 

تناک و مظالمی روبرو شحو رافشار بسی
هستند و از طرف دیگر، خود این رژیم با 

 اجتماعی که –توجه به ساختار اقتصادی 

یکتاتوری ای که روبنای د کردم وثش رو بح
رایطی بوجود ذاتی این نظام هستش ش

آورده که امکان هر گونه حرکت مسالمت 
آمیز توده ها امکان هر گونه بسیج اونها از 

یز رو گرفته و هر گونه مآ تملراه های مسا
حرکتی را با قهر و چوبه دار و زندان پاسخ 

 می ده. 

 
ر، هم رف دیگز ط، ااین یک طرف واقعیته

کارگران و توده های دیگر با اتکاء به تاریخ 
مبارزاتی و تجارب گذشته شون با صد ها 

اعتصاب کارگری، با شورشهای مختلف یک 

ی هنملحظه از مبارزه برای تغییر وضع ج
وجود غافل نشده اند و به رغم سلطه م

سهمگین یک دیکتاتوری عریان مبتنی بر 
و عزم  ا نفرتاره، بچوبه های دار و شکنجه

خودشون رو با ریختن به خیابانها و حمله 
به تمام نمادها و بنیادهای این حکومت و 

فریادهای رسای "مرگ بر جمهوری 

اسالمی" و سران اون به منصه ظهور 
و در عمل هم، با دست زدن د. ان رسونده

به قهر انقالبی تا اونجا که امکانش رو 
ته واسداشتند گام عملی برای تحقق خ

 برداشته اند.هاشون 

 
در چنین شرایطی مسأله "چه باید 

کرد" با برجستگی در مقابل جوانان و 
البته  نیروهای پیشرو جامعه قرار دارد.

کسانی هستند که وظیفه ای برای 

و جامعه قائل نیستند و در یشری پنیروها
یأس می خوانند که مبارزه  عین حال آیه

 نکه ای)د ارتوده ها چون رهبری انقالبی ند
بخشی از واقعیته( محکوم به شکست 

است. آنچه من امروز می خواهم روی آن 
تأکید کنم اتفاقاً ضرورت شدیداً حتمی 

نقشی ایه که عناصر انقالبی پیشرو باید 
واقعاً با فعالیت انقالبی ون . چایفاء کنند

شرایط ذهنی پیشروان انقالبی ایه که 

د شر و نضج و تکامل پیدا می کنه انقالب
ه و جنبش انقالبی جاری توده ها نکمی 

پیش بره. به می تونه در مسیر درستی 
این شرایط یک نظر می رسه که در 

سوال اساسی اینه که آیا کمونیستها 
ها بیاموزند؟  ودهباید یا نباید از خود ت

باید یا نباید شکل اصلی مبارزه در 

اقعیت های جامعه را بر اساس و
عملی  یشراعینی و تاریخی و گ

تعیین  و ببینند ارزاتی خود مردمبم 
 کنند؟

 

در شرایط انقالبی کنونی توصیۀ 
سازمان ما به کارگران پیشرو و 

روشنفکران انقالبی، اینه که در ایران 
 -ای سیاسیه هباید با تشکیل گرو

نظامی،راه مبارزه ای که رزمندگان 
سیاهکل پیش گرفتند رو پیش بگیرند 

ان ورد ه دررزابتا بتونن به ضرورت م 

خودشون جواب بدهند و این بن 
بستی که امروز به یک شکل دیگه در 

جامعه وجود داره، این توازن قوا بین 
مردمی که برای انقالب به خیابون 

همه جا در که ریخته اند، کارگرانی 

اعتصابند با ضد انقالبی  که تا بن 
دندان مسلحه و اونها رو سرکوب می 

دن به ز ستبا درو  کنه، این توازن قوا
اما من در  اون شکل مبارزه عوض کنند.

اینجا قبل از این که این ضرورت رو توضیح 

بدم، الزم می بینم کمی مشخصتر نگاهی 
یک در به روندی بیافکنیم که جامعه ایران 

ده اخیر شاهدش بود. این برخورد به ما 
کمک می کنه که روی آنچه در شرایط 

یق دقه گذر می یجامعه ایران به طور عین
-تاریخی موقعیتشویم و در ضمن 

-مون رو بشناسیم اجتماعی جامعه خود 

که به گفته لنین بر اون اساس ها 
میشه فهمید چه شکل از مبارزه در 

است،  رزهیک جامعه شکل اصلی مبا
و پیشروان انقالبی در ایران با دست 

زدن به کدام شکل اصلی مبارزه قادر 

و ها  دهوتبه بسیج و سازماندهی 
قه کارگر شده و می تونند خالء طب

هبری کمونیستی در جنبش را پر ر
  کنند.

 
جاری در حداقل یک دهۀ اخیر جامعه ما با 

سه سیل عظیم مبارزات انقالبی و شدن 

کارگری برای سرنگونی  سیعاعتصابات و
جنبش رژیم و نظام حاکم روبرو بوده. 

که معرف حضور همه هست،  88سال 
ض به تقلب در راعتنه ابها اگر چه به

انتخابات رژیم شروع شد ولی با ورود 

کارگران و زحمتکشان به آن تا یک سال به 
صورت رادیکال در شکل جنگ و گریز 

ای روهنیروهای متعلق به صف انقالب با نی
ضد انقالب که تا بن دندان مسلح بودند، با 

در ه یافت. بعد، جمهوری اسالمی ادام

تکشان حمز ان وگرراکشورش  ٩6دی ماه 

از تز های تئوری مبارزه مسلحانه   یکی
که رستاخیز سیاهکل بر اساس آن 

بود که به دلیل   این شکل گرفت،
تصادی  اقنظام سلطۀ امپریالیسم، 

حاکم بر ایران در روبنای خودش 
سرمایه داری در کشورهای  برخالف 

اً و شدیددیکتاتوری  متروپل با یک
  و  وسیعا قهر آمیز محافظت می شه

قع دیکتاتوری عریان متکی بر او رد
، روبنای الیتجزای حاکم بر سرنیزه

سیاه، با   ایران است و این دیکتاتوری
سرکوب هرگونه حرکت آزادی 

ه مردم، با سرکوب هرگونه انخواه
، با  غیر دولتیردمی و صنفی م تشکل

سرکوب شدید روشنفکران انقالبی،  
ارگانیک نیروهای  ایجاد ارتباط امکان 
رو از  ردم و با طبقه کارگر م با  پیشرو

راه های مسالمت آمیز به گونه ای که  
ممکن بود، مثالً در روسیه قرن نوزده 

 سد کرده است.
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و تهی دستان گرسنگان یا به عبارت دیگر 
شهر و روستا و باالخره  160در بیش از 

 شهر 165در بیش از که  ٩8قیام آبان 
در تمام این حرکات ما  .اتفاق افتاد

خواست شته ذگ ،یم که هر چه زماناهدش

انقالب اجتماعی به همراه 
قهر انقالبی از اعمال ه اقدام ب

ی هاه تود و ناطرف کارگر
برای تحقق آن  گرسنه و محروم

هر چه بیشتر به خواست، 
جلوی صحنه رانده شده و توده 

با توسل به قهر انقالبی ها 

و به نظر من  نشان می دهند
داده ام به روشنفکران شون پی

که راه درست و اصلی  اند 
مبارزه برای در هم کوبیدن 

تثمارگران و ستمکاران قدرت اس

 حتی بهو  دمی شناسن ور
یادآور می  ای روشنفکرنیروه

شوند که این راه درست همانا 
اعمال قهر انقالبی علیه قهر 

 ضد انقالبی است. 
 

در همین جنبشها ما دیدم که 

ی رهاجوانان با فریاد شعا چطور 
 زن  ما» آتش«، جواب »آتش

 تا بجنگ جنگیم مرد و
 روزی به »وای و بجنگیم«

 با و شویم« مسلح که

 یانهجونگج لیعم تاقداما
راه   مسیر در واقع به خود،

مبارزه اصلی برای رسیدن به 
خواستهای انقالبی و برحق 

 حرکت می کنند.  خود

 
دیدیم عمل  نکته قابل توجهی هم که در

توده ای هر خیزش  ازپس  این است که 
که در بستر وحشی گری حکومت به 

حرکات قهرآمیز بدل  می گردد، توده ها در 
برای حمله  از قبل ردیدتور شط به ددور بع

به مراکز سرکوب و مصادره سالح و مسلح 

 عنوان به کنند. میکردن خودشون اقدام 
 همه 88 سال ای توده جنبش در مثال

نه ای در خامپس از سخنرانی  که دیدیم
)خامنه اِی به قول مردم ما  از جمعهنم

"الدنگ" و "قاتل"( و سرکوب های اولیه و 

ی متوهم و یا هاروع نیسری ناپدید شدن
طرفدار اصالحات از صفوف تظاهرات، و 

حمالت باقی ماندن کارگران و محرومین، 
به واحدهای سرکوب رژیم جوانان دالورانه 

همانطور تا وکالنتری ها و بسیج باعث شد 
 درفرماندهان رژیم اعتراف کردند که 

برخی محالت تهران ماشین سرکوب 

  بیفتد.رژیم از نفس 
 

جایی که  ٩6در جنبش م یسالادیکر ن یا
کارگران و گرسنگان آغازگر و ستون فقرات 

 ایذه، شهرهای درقیام بودند، فراتر رفت 

 ،کرمانشاه، شهر شاهین قهدریجان،
 در اصفهان  کهمبار  و اراک و اهواز

 موارد در دیگر محل چندین و دورود
 به سالح مصادره برای مردم زیادی

 کهایوسیک و بسیج و ها کالنتری

 در تن چندین و کردند حمله ظامینتا

 باختند. جان  ها کوشش این جریان 
 از متقابل تیراندازی جریان در همچنین

 چند بودند مسلح برخا که مردم سوی
 به ... و اهواز و اصفهان  در رژیم مزدور

  رسیدند. هالکت

 

 ،ماه آبان  قیام همین در باالخره و
 اپ به مردم  مبارزاتی انرژی شدت

 مبارزه در که دیکالیسمیرا و هاستخ
 بی و جدید مرزهای دادند نشون شان 

 اش شبیه که نوردید در رو ای سابقه

 .دیدیم 57 بهمن قیام در فقط شاید رو
 نیا رد که فاکتهایی از برخی من

 برای رو کرد اعالم رژیم خود زمینه
 کنم. می یادآوری رفقا

 

 وحشیگری بستر بر قیام این در
 به شهرها از اریبسی م،رژی مزدوران 

 ضد سپاه فرماندهان خود اعتراف
 صحنۀ به اسالمی جمهوری خلقی

 شد. بدل عیار تمام داخلی" "جنگ یک
 خلقی ضد ارتش نیروی جنگ، این در

 ارتش این هایرپتوک هلی و تانک و

 به چهره و گرفتند قرار استفاده مورد
 جمهوری رژیم خلقی ضد غایت

 ودنگش مان فر صدور با که اسالمی
 نیمه سالحهای و دوشکا با شآت

 راه به خون  حمام جنگی، سنگین

 و جوانان  از تن 1500 حداقل و انداخت
 بیش کرد، عام قتل رو گناه بی مردم

 اءشاف عمومی افکار در زمان  هر از
 این -موقتا البته- تونست رژیم اما کرد.

   کنه. سرکوب رو جنبش
 

ک ز یدر طول کمتر ا جنگ این جریان در

نا به گزارش خبرگزاری های ، بفتهه

پایگاه و پاسگاه  50بیش از " مختلف
مرکز مذهبی،  ٩بانک،   731نظامی، 

خودرو نظامی و  183بنزین، مپپ 70
 سنالآمبو 34و موتورسیکلت  1076

)که در فیلمهای منتشره نیروهای 

سرکوب را به محل های 
" درگیری منتقل می کردند( 

ار قر ها ندهمورد حمله قیام کن
گرفتند و یا به طور کلی منهدم 

در جریان  خسارت دیدند.شده و یا 
این "جنگ خاموش" )به قول برخی 

 به واقع در خبرنگاران خارجی(

 در رسانی خبر عدم خاطر
 محالت از یخبر آن، مورد

 و شیراز نظیر شهرهایی
 برای حتی بوکان و بهبهان

 به مردم کنترل در ساعاتی

 شدت ت.گرف قرار پاخاسته
 این  در مردم قهر مالاع

 حاکم دژخیمان  حتی مبارزات
 کرد. وحشتزده و زده عجبت رو

 زنم می براتون  که مثالی چند
 در وحشت این از ای گوشه

 یم  نشون رو ها باالیی میان

  .هد
 

در توصیف وسعت و شدت خیزش 
تودۀ شورشی، آخوند مزدوری به 

، که رییس ذوالنوریاسم 

ی س ممجلکمیسیون امنیت 
 26ما روز یکشنبه)گفت: » اشدب

نقطه 147آبان( فقط در تهران 
درگیری داشتیم، در سراسر 

نقطه 800کشور در یک روز ما 

 " درگیری داشتیم.
 

ن ادهندر تاریخ یک آذر، یکی از فرما
سرکوبگر سپاه به نام علی فدوی با اشاره 

استان کشور" تنها در  ۲8به درگیر بودن "
بنده می کند فه اضاها یزش"روز اول" این خ

با فرماندهان سپاه برخی شهرها که 

کردم در برخی مواقع این ت میصحب
می 4اغتشاشات انسان را یاد کربالی 

ساعت جنگ 48انداخت.... ما به واقع 
انستیم اشرار را جمع و وت وکردیم 

آذر  1)سایت انتخاب رژیم،  جور کنیم

٩8)  
اما گذشته از وسعت و شدت اعمال 

ا، آنچه که در مرکز ثقل ه هتودبی قالان
توجه جمهوری اسالمی قرار داشت و  

شدت سرکوب بیرحمانه آنها را توجیه می 
کرد وحشت مقامات رژیم از کوشش توده 

رکوب برای سز کها و حمالت مردم به مرا

در مصادره سالح و مسلح شدن آنان بود. 
نامه جوان وابسته به روز همین رابطه

ای در مورد  همقال رد ان سپاه پاسدار
بر عنصر قهر  ٩8های قیام آبان ویژگی

توسط مردم سازمانیافتۀ اعمال شده 

متمرکز شده و می نویسد "حمله به 
مراکز حساس از جمله مراکز نظامی، 

های خاص این ویژگی از انتظامی
دوره است" و با بر شمردن حمالت 

به " دهها کالنتری،  تظاهر کنندگان 

و سرد" و  مرالح گسا ب سپاه و بسیج
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"محاصره کردن و کشتن چندین 
بسیجی" و تاکید بر "نحوه قلع و قمع 

ها، تمرکز حمالت بر مراکز بانک
نظامی و انتظامی با هدف دسترسی 

ها با هدجا به سالح، بستن برخی

سالح گرم" به این جمع بندی معترف 
 ان یافتهخشونت سازم می شود که "

د فرهای منحصر بهاز ویژگی
 .اخیر بود" تاغتشاشا

 
این آمارها و اظهار نظر 

ها که البته من فقط 

چند تاشون رو به خاطر 
کمبود وقت براتون گفتم 

نمایانگر سطح واالی 
آمادگی توده ها و درجۀ 

وجود در م مرادیکالیز

شکل مبارزه کارگران و 
زحمتکشان به پا 

 خاسته است. 
 

جالب اینجاست که 
حقایق جنبش توده ها و 

رو حتی  اونای رتهضرو

از برخی نیروهای بهتر 
مخالف و روشنفکران 

مدعی دفاع از طبقه 
کارگر ، افرادی از درون 

کمپ دشمنان مردم و 

درک  عناصر طبقه حاکم، اتاقهای فکر رژیم
یی تا آنجاو خوفناک می شن و  نن کمی 

ابراهیم  از دهان کهنگران می شن 
از مهره های اصولگرای یکی  فیاض

به عنوان ژیم از او ت روعامطبکه نظام 

اقتصاد دان نام می برند با مشاهدۀ 
گرایش عینی جنبش گرسنگان در کف 

که  ن، عنوان می کن ٩8در آبان  خیابان 
 هایامروز نگران تشکیل گروه: "

ک ترور در کشور هستم. چکو
 51کنم که به سال احساس می

هایی نظیر برگشتیم. زمانی که گروه

 ل شدند..."شکی. تو..ار فدائیان و پیک
 

این توصیف از آنچه در عینیت جامعه می 
سیمای واقعی جامعه ایران و ، گذرد

واقعیت صحنه سیاسی کشور رو در جلوی 

 ونیروهای مبارز به نمایش می گذاره؛ 
یفه نیروهای پیشرو در تاثیر گذاری و ظو

جهت دهی به رادیکالیزم موجود در مبارزات 
ن و توده گراکارفع مناتوده ها، در راستای 

های ستمدیده رو برجسته می کنه. 
که بطور برجسته اکنون در بنابراین سوالی 

مقابل تمام مبارزین و نیروهای انقالبی و 

که  ییابویژه جوانان داخل کشور ) همونه
برخا در ویدئو کلیپهای مربوط به این 

مبارزات می بینیدشون که شعار ها را می  
به  هتوجبا که نه دهند( قرار داره ای

دیکتاتوری حاکم و قهر ضد انقالبی 

وجه به آمادگی ای که حکومت، و ... با ت
مردم و طبقه کارگر برای دست زدن به 

 رادیکالترین اشکال مبارزه در کف خیابونها
ن می دن چه باید کرد و چه راهی ونش

برای تضعیف و شکست دشمن در مقابل 

 انقالب مردم ما قرار داره؟

 
مه کسانی که ی هبرا ماظر به ن

گوشی برای شنیدن و چشمی برای 
واقعیات آنهم با  همه دیدن دارند،

بانگی صولتمند فریاد می زنند راهی 

نیست جز راه دست زدن به مبارزه 
ست جز اعمال زور ین یمسلحانه. راه

و قهر انقالبی توسط توده ها. مردم ما 
در زورآزمایی بین ضد انقالب و انقالب 

ور که تئوری انطهم تندهس مجبور

رزمندگان سیاهکل معرف آن است در 
انقالب، زور خودشون  مقابل زور ضد

رو سازمان بدن. در نتیجه مجبورند 
برای مقابله با ماشین سرکوب رژیم از 

اه گرفته تا بقیه، سازمان پس وارتش 

نظامی خودشون رو داشته باشن و 
سازمان دهند، مجبورن به اندازه ضد 

بهه شون رو و جون ودش، خانقالب
 40سازمان داده و قوی کنند. تجربه 

قیام بزرگ یک  3تجربه  سال گذشته و
دهه اخیر نشون داده که با صرف 

مبارزه سیاسی مسالمت آمیز در 

ف اعتصاب ) که رص اشرایط ایران ب
من نمی خام به هیچ وجه از اهمیت و 

شکوه اونها بکاهم(  و در یک کالم با 
نمی شه با  رانای در اسیکار آرام سی

این رژیم مقابله کرد و سازمان الزم 

مبارزات توده ها را شکل  برای رهبری
  داد.

 
ما می گیم از گذشته باید درس گرفت و 

نند که کی مزد بعضی ها فکر  نباید درجا
برای گذشته باید فقط یک یادبود گرفت و 

خاطره شهدا را پاس داشت. ولی ما 

و در  رفتس گدر ایدمعتقدیم از گذشته ب
شرایط کنونی از این درسها استفاده کرد. 

اون درسی که ما از گذشته می گیریم و بر 
اساس تجربه رزمندگان سیاهکل و تجارب 

 هشد سال گذشته ثابت 40عینی مردم در 

تحت دیکتاتوری بورژوازی حاکم بر اینه که 
هر مبارزه  ایران و در شرایط کنونی

ر ارگه کطبقیج اگر هدفش رو بس سیاسی
و توده ها برای انقالب قرار بده باید بر 

اساس مبارزه مسلحانه و حول این شکل 

اصلی از مبارزه سازمان پیدا کنه و جنبش 

ر د ن به پیش ببره..را یک گام علیه دشم
تیجه جوانهای پیشرو و آگاه در ن

رسیدن به هدف فوق یعنی برای 
سازمان دادن قدرت طبقه کارگر و 

منظور رسیدن  به یدهتمدی ستوده ها

به موازنه با قدرت دشمن، در درجه 
اول باید خودشون رو متشکل و 

مسلح کنند و یک سازمان و تشکل 
انقالبی بر اساس تئوری مبارزه 

 .ن رسلحانه بوجود بیام 
 

سال  تجربه  8بیش از 

جنبش مسلحانه در 
دیکتاتوری شاه و 

همچنین تجربه حدود 
سال مبارزه توده ها  40

می، اسال هوریجمر د

این واقعیت رو واضح 
نشون داده که در بطن 

دیکتاتوری موجود، یک 
تشکل انقالبی تنها در 

پرتو دست زدن به 
مبارزه مسلحانه قادر به 

ودیت و روابط حفظ موج

این ودشه. خ ینودر
 یک نکته اساسی!

 
ممکنه از ما یکی دو 

تا سوال بشه؛ از 

 هیفاین تفکر. اول این که وظ مدافعین
نظامی چیه؟  -یاسی های سگروه 

این گروه ها باید به عملیات چریکی 
دست بزنن، به مواضع دشمن حمله 

کنن، به مجازات نیروهای سرکوبگر و 

 یناافراد جانی بپردازند و غیره و در 
یر سعی در توضیح اهداف مس

انقالبی خودشون به مردم بکنند و با 
 یج نظرات انقالبی و منطبقتبلیغ و ترو

ه ایران بکوشند آگاهی جامع شرایط اب
سیاسی مردم را باال ببرند و بکوشند 

اعتماد مردم رو به خودشان جلب 

این گروه ها باید بتدریج روی توده  کنند.
نی طبقه یع لیصمردم و بویژه مخاطبان ا

کارگر و زحمتکشان تاثیر بگذارند و حمایت 
نن تا مسیر و راه معنوی اونها رو جلب ک

معنوی به مادی مایت این ح لدیبرای تب

مهیا بشه. معنی این حرف اینه که امروز 
نیروهای پیشرو مجبورن با اتکاء به مبارزه 

مسلحانه از نقطه ضعف شروع کنن و به 
شدن و  شکلمت تدریج با هر چه بیشتر

بسیج مردم، قوی بشن و یک نیروی بزرگ 
قابل دشمن و مسلح از توده ها رو در م

 ایجاد کنن.

 
نه سوال بشه که ال ممکدوم حال اوس

این گروه ها به فرض تشکیل، با این 
کارها به کجا خواهند رسید و چه 

 استراتژی در جلوی اونها قرار داره؟

   
و   یمگبه لحاظ استراتژیک ما می  اوال

کر می کنم همه نیروهای چپ و ف
مارکسیست قبول دارند که ماشین 

 ( به عنوان ارگان سیادتدولتی )دولت

ه بر طبقات دیگه از دو ک طبقاتی یقطب



9 صفحه        742شماره                                     پیام فدايي  
 

  

چیز اصلی تشکیل شده. یکی ارتش و 
ضمائم و نیروی سرکوبشه و یکی هم 

دستگاه اداری و بوروکراسی اش است. از 
ا تهیسسطرف دیگه از نقطه نظر مارک

البته اگر رد نکرده باشند و مارکسیسم )

ک امر را کنار نگذاشته باشند( این هم ی
در  سلط وبقه مطکه پذیرفته شده هست 

عصر ما یعنی بورژوازی رو با هیچ چیز غیر 
از قهر و مبارزه مسلحانه  نمی توان به زیر 

کشید. قهر "مامای انقالبه" و انقالب "پر 
این رو  لس(نگ)ا اتوریته ترین" چیزهاست.

تجربه تمام انقالبات و تحوالت بزرگ 

و میل هیچ  تاریخی ثابت کرده و اختراع
گاه کنید، رو ن پاریس  مونکسی نیست. ک

رو نگاه کنید انقالب روسیه  1948انقالبات 
رو ببینید انقالب کوبا و ویتنام ،  1917

همه و  همه این پیام رو دارن که برای بر 

قدرت، راه  از گرر اانداختن طبقه استثم
مسالمت آمیز متاسفانه امکان پذیر 

قه و هر نیست. به زیر کشیدن هر طب
اعمال  ازمندا، نیهده حکومتی توسط تو

قهره، و زور سازمانیافته و توده ای مسلح 
رو می خواد. این واقعیت را به جز 

رویزیونیستها همه می پذیرند. خب اگر بر  

 هاین اساس حرکت کنیم می بینیم ک
سلط از خودش ارتش داره ماشین ه مبقط

سرکوب داره، سپاه و بسیج داره باندهای 
ه که ت داراالعاه مسلح داره، وزارت اطسی

از منافع اون حفاظت می کنن. اینها 

هستند که در تحلیل نهایی از این رژیم 
محافظت می کنند در عمل. با حرف که 

نیستش. در واقع اکر خوب توجه کنیم 
رتش و ماشین ن ادوب  طبقه حاکم،

سرکوب شان چیزی نیستن و قدرتی 

 .ش ندارن. این یک طرف قضیه هست
 

هم  جدیدیطبقه  هر از طرف دیگه ثانیا 
که طبقه در قدرت قبلی رو سرنگون می 

کنه و میاید تا بر جایش بنشیند چون می 
خاد نظم جدید رو برقرار کنند، چون می 

د یاجتماعی جد-خواهند یک نظام اقتصادی 

ارند،  ماشین دولتی خودش رو مستقر بی رو
بوجود کنه، اونها هم باید ارتش خودشون رو 

عام انون قیک بیاورند. این هم 
ارکسیستی هستش که در تمام انقالبات م

در روسیه، در چین، در ویتنام،  عمل کرده؛

در کوبا و ... و همه جا همین بوده. به 
همین دلیل است که رفیق مسعود 

"شرط پیروزی ی کند، ح مطرم هاحمدزاد
انقالب، در هم شکستن نیروی مسلح 

ین امر نیاز به یک ضد انقالبی ست و ا
و بعد می پرسه  دارد"ه ای دتو ارتش

در ایران " اما ارتش توده ای چگونه به 

 وجود می آید؟" 
 

گرهی ست که  ببینید درست در این نقطۀ
در جنبش ما متاسفانه  اکثریت قریب به 

اآلن  .وت می کنن سک اوهیرناتفاق 

سیاسی نمیاد در   متاسفانه هیچ نیروی
باره این مساله مشخص حرف بزنه که 

نمی کنیم که حکومت رزه مبا ماگر خوب م
رو سرنگون کنیم و معنی ش اینه که ارتش 

رو، سپاه پاسداران رو، بسیج رو و می 

اهیم نابود کنیم و ارتش مردمی و خو

 یضعمو خلقی رو جاش بگذاریم؟ چه
رید، چطور می خواهند ارتشش شون رو دا

درست کنن، در چه پروسه ای می خواهند 
و برای صی رمشخ اهه راین کار را بکنند و چ

 این کار به مردم پیشنهاد میدید؟ 

 
ُخب! در این میان، نیروهای پرو 

عشون امپریالیست هستند که موض
روشنه. اونا صراحتاً می گن که که همین 

یگه رژیم رو حفظ ح دسلم ایهارتش و نیرو
کنن و تحت فرمان خودشون در آرن؛ 

منظورم نیروهای سلطنت طلب و 

می خواهیم گر ا ای مول مشابهینوشونه،
طبقه حاکم رو سرنگون کنیم اگه می 

ستون  بایدخواهیم نظام رو نابود کنیم 
صلی بقایش یعنی فقراتش که عامل ا

ماشین سرکوبش هست رو نابود کنیم. 

دش رو نابود کنیم و این وایز و تش رباید ا
نابودی هم با "گل و بلبل" نمی شه. شما 

 رتشک اهم برای نابودی دشمن نیروی ی
رو نیاز دارید، شما هم به یک  دمیمر

نیروی نظامی بزرگ  که بتونه جلوی ارتش 
هش می و به باور ما ب -دشمن بایسته 

نیاز دارید.  -گیم ارتش توده ای، ارتش خلق

که باید یک ارتش  ینها رفح ن معنی ای
مردمی  و توده ای داشته باشیم آیا غیر از 

 اینه؟ 
 

مساله  ینا ن بهاختهر گونه فرار از پرد پس

و یا پاک کردن صورت مساله که چگونه باید 
ستون فقرات رژیم سرمایه داران یعنی 

ارتش و ضمائمش را در هم شکست، و 
پنهان کردن این که چه چیزی رو جایگزین 

ی ش چیزی جز رفرمیسم معنرد ک ونا

چریکهای فدایی خلق ایران نیست. 
و  می گن حرف مشخصی می زنن 

ران باید با ایر را دقی ارتش ضد خل
تشکیل ارتش خلق در هم کوبید و گام 

-اول این کار بوجود آمدن سازمانهای 
سیاسی نظامی ست که باید در این 

جهت یعنی گسترش خودشون به 

 کت کنن.حر ای دهتو طرف ایجاد ارتش
و این ارتش توده ای در پیروزی انقالب 

اون  جایگزین ارتش ضد مردمی و
ردمی م  ضدی و وازساختارهای بورژ

 اش خواهد شد.  

 
البته، چنین گروه هایی، وظیفه اساسی 

دیگری را هم به عهده دارند. در واقع، آنها 
باید دو تا مساله را به عنوان هدف جلوی 

این که با  اولد. رنذاگحرکت خودشان ب
انجام عملیات مسلحانه علیه دشمن و 

د در جهت تبلیغات مجزای سیاسی بای

انقالبی بکوشند  رویشان پازمایجاد یک س
و در این مسیر شرایطی در جامعه به وجود 

بیارن که باعث ضعف دشمن و تقویت 
مبارزات توده ها در اشکال مختلف بشه و 

ه نگ تیزارفضای جامعه را در شرایط مبا

و به این ترتیب در پرتو گسترش   اردد
مبارزه مسلحانه فضایی بوجود می آید که 

دیگه،  ندشمارز اسیتمامی کارهای سی
کارهای آرام سیاسی، تمام اون اعتصابات 

کارگری با همه عظمتشون که جلوی 

چشم ما توسط رژیم سرکوب شدند امکان 

تنفس پیدا می کنن، امکان پیشروی پیدا 
ر گذاری حداکثری در تاثیان امکو ن نمی ک

مقابل دشمن رو پیدا می کنند. فضایی که 
 رویشوی پنیرامکان ایجاد رابطه ارگانیک 

کمونیست با طبقه کارگر و سازماندهی 

این طبقه مهیا بشه و از طرف دیگه بتونه 
امر بسیج و سازماندهی مسلحانه توده ها 

به این اعتبار گرو رو به پیش ببره.  
نطفۀ دو تا می، نظاسی یاس یهها

چیز هستند هم نطفه حزب طبقۀ 
کارگر  هستند و هم نطفۀ ارتش خلق 

که گروه  نهایوال ن س؛ پس پاسخ او

های سیاسی نظامی این چشم انداز 
  را جلوی خودشون می گذارند.

 
من چند دقیقه دیگه صحبت می کنم و بعد 

 جمع بندی می کنم.

 
حانه سلم هاون چیزی که ما می گیم مبارز

گروه های سیاسی نظامی   شکیلو ت
ضرورت شرایط کنونیه و از دورن خود جامعه 

پروسه ای ی شه. ج مو شرایط اون استنتا
ست که در بستر خودش به ارتش ضد 

انقالب به سپاه و بسیج و وزارت اطالعاتش 

ضربه می زنه و ماشین سرکوب حاکمین 
رو  به شکل مادی و معنوی تضعیف می 

و پراکنده می کنه لزل متزش رو هارویکنه، ن
و با ضربه زدن به پایه های دیکتاتوری، 

و به نه فضای اختناق رو متزلزل می ک

نبشهای توده ای و مبارزات طبقه کارگر ج
امکان پیشروی و تنفس و قدرت 

سازمانیابی می ده و در این روند هم 
هست که به تدریج، شرایط برای ایجاد 

ای که بری ا هارتش خلق ، ارتش تود

زی انقالب الزمه هم فراهم می شه. پیرو
برای اینجاست که رفیق مسعود می گه 

تجاعی رتش ارد اشکست ارتجاع بای
رو شکست دادبرای شکست ارتش 

ارتجاعی باید ارتش توده ای داشت. 
تنها راه شکست ارتش ارتجاعی و 

تشکیل ارتش توده ای مبارزه چریکی 

 هاتن طوالنی ست. و جنگ چریکی نه
استراتژی نظامی و به  نظر قطهاز ن

قصد شکست ارتش منظم و  نیرومند 
 بلکه از نظر استراتژی سیاسی به

یج توده ها نیز الزم است. ظور بسمن

امر سیاسی و امر نظامی به نحو  
اجتناب ناپذیر و ارگانیک در هم ادغام 

تجربه نشون داده که می شوند. 
چه آنز جدرشرایط ایران هیچ راه دیگری به 

ترسیم شد برای پیشرفت و  ینجار اد
پیروزی جنبش محرومان و تحقق 

 وسطخواستهای لگد کوب شدۀ مردم ما ت

حاکمه و رژیم های حافظش وجود  طبقه
 نداره. 

 
امیدوارم که خسته نشده باشید ولی 

به عنوان جمع بندی اجازه بدید بگم 

ما در شرایطی اینجا جمع شدیم و یاد که: 
های قیام کننده، ده ، تولهکیاسرزمندگان 

و جانباختگان چهل سال مبارزه بی امان 
 یه لعه کارگران و مردم خودمون رو در مبارز

 
 14ادامه در صفحۀ 
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 و 1948 سال در اسرائیل دولت تشکیل اب
 روزی فلسطین، خلق حقوق کردن پایمال

 این علیه ای دسیسه دولت این  که نبوده
 لتدو ن یا  باشد. نچیده محروم خلق

 به سرکوب و زور با همواره صهیونیستی

 تجاوز فلسطین  ستمدیده مردم سرزمین 
 یهای راتکش به دادن شکل با و نموده

  تل زعترو  شتیال صبرا، ،یاسین  دیر نندهما
 از را فلسطین مردم از بزرگی بخش 

 تمام در  .است اختهس آواره شان سرزمین 
 ویژه هب و ها امپریالیست مدت این 

 از حمایت ضمن ، آمریکا سملیاامپری

 فریاد ، اسرائیل تجاوزگرانه های سیاست
 مدافع را خود و داده سر آشتی و صلح

 مردم با اسرائیل ولتد قشهمنا نایپا
 این در جدید نقش   اند. زده جا فلسطین 

رئیس جمهور ایاالت  ترامپ به امروز راستا

 ضمن که است شده واگذار آمریکا متحده
 از بیش  حتی ، حصل حرط از گفتن  سخن 

 رسمیت اسرائیل دولت تجاوزات به گذشته
 مورد در آید می زیر در چه آن  بخشد.

 "طرح عنوان تحت رابطه نای در طرحی
 باشد. می قرن" معامله

 

 دونالد ، ۲0۲0 ژانویه ۲8 شنبهسه روز
تحت  به اصطالح "طرح صلح" خود ترامپ

را در رابطه با  "طرح معامله قرن"عنوان 
که در آن به طور طی مراسمی ن طیسفل

نخست وزیر بنیامین نتانیاهو برجسته 

 ناعمسفیران امارات و بحرین و و اسرائیل 
 رونمایی نمود.  ند،داشت شرکت

  
سه از  ترامپکه  "طرح معامله قرن"از 

کرد که  کرنا اعالم میسال پیش با بوق و 

هم  باعث می شودکه است طرح صلحی 
فلسطینی ها م ه واسرائیل راضی باشد 

و سرانجام جنگ و درگیری طوالنی بین این 
خواهد شد، در مراسمی دو به صلح منجر 

هیچ نماینده ای از  که شد هشتپرده بر دا
در  . حضور نداشت در آن طرف فلسطین 

 باس،ع محمود شرکتعدم این مراسم 

از یک  فلسطین  خودگردان تشکیالت رئیس 
 نخستطرف و تملق گوئی های بی حد 

از طرف دیگر ،خود اسرائیل از ترامپ  یروز
ضد فلسطینی بودن به حد کافی نشانگر 

 مودحمی طرح ترامپ بود، طرحی که حت

 با هایش، سازشکاری همه با هم باسع
 در توانست نمی فلسطین  از دفاع ادعای

   کند. شرکت اش رونمائی مراسم
 

درست در فاصله ای که رسانه ها ادعاهای 

را  اش "طرح صلح"د ورمگزاف ترامپ در 
هیچ انسان و البته  - اشاعه می دادند

 آگاهی به این تبلیغات وقعی نمی گذاشت
رت ایاالت متحده ل سفاانتقا اب ترامپ -

)اورشلیم( و  آمریکا به بیت المقدس
پذیرش این شهر به عنوان پایتخت اسرائیل 

و همچنین اعالم این موضع که بلندی های 

که در سال  یهورس بخشی از خاک) جوالن
 در اسرائیلتجاوزگر توسط ارتش  1967

جنگ با سوریه اشغال شده بود( بخشی 
به  مالع د،شاب یماز خاک اسرائیل 

همگان نشان داده بود که نه مرد صلح 

بلکه خود یکی از آتش بیاران جنگ و 
بین فلسطینیان و خصومت تشدید کننده 

 می باشد.اسرائیل 
 

 ایدعا کهدر همان سه سال پیش 
ایجاد صلح بین فلسطین و اسرائیل از 

داماد طرف ترامپ مطرح شد، وی 

 یهودیخود یک  که د کوشنرر  ج  خود 
ی در این ول تهیه طرحسئم  را تسا

طرحی آماده زمینه نمود و باالخره 
را به عنوان  دولت آمریکا آن  شد که

اما،   ."معامله قرن" تبلیغ می کرد

ت ولد هتبلیغات فریبکارانعلیرغم همه 
حتی رضایت سازمان طرح این  ،ترامپ

به قول  . دست نیاورده ملل را نیز ب
 ناخ قدر شور بود که معروف آش آن 

روزنامه  به طوری که ،مید هفهم 

سند به عنوان یک " گاردین از آن 
محمود  ، دیپلماتیک غیر جدی" نام برد

 برخی و قرن" "سیلیرا  عباس آن 
 نامیدند. قرن" "شوخی را آن  هم

 
 که صلح طرح اصطالح به این  به نگاهی اب

"معامله قرن" می نامد  را آن ترامپ دولت

 و دولت ورفورا روشن می شود که کش
های قبل و  ن که در مذاکرات سالفلسطی

طرح های صلح قبلی به نوعی برسمیت 
با همه و در قرارداد اسلو  شناخته شده بود

دو اجحافاتش علیه مردم فلسطین، وجود 

اسرائیل رسماً فلسطین و  قلستمدولت 
درت های بزرگ و خود آمریکا قمورد تأیید 

 نظر ردمودر "معامله" ، ندرفته بودقرار گ
از هم  جدامناطقی قرار است به  امپتر

تبدیل شود که کامال تحت کنترل اسرائیل 

رفت و آمد بین این  جا که گیرد تا آنبقرار 
 ها بدون اجازه اسرائیل عملی قسمت

چه  این بدان معناست که آن . بود دنخواه
که قبالً برای فلسطینی ها به عنوان 

 همند ، بودپذیرفته شده  حقوق حداقلی
 حفاظت ازواگذاری   .دنمی شوته س گرفپ

یاد شده نیز بر اساس  جداگانه مناطق

بر عهده اسرائیل  ترامپ "طرح معامله قرن"
فلسطینی  ،این طرح، چرا که در  قرار دارد

داشتن ارتش و پلیس محلی و ق حاز ها 
 فرودگاه محروم شده اند. همچنین 

 

یکی دیگر از ضربه های طرح ترامپ به 
ن کشیدن به ط بطالین، خطسفلمردم 

ها  "حق بازگشت میلیونله حیاتی ئمس
به سرزمین خویش می آواره"  فلسطینی

، چنین حقی معامله قرنباشد که با طرح  
ته می فبرای همیشه از مردم فلسطین گر

ها انسان که  میلیونبه این ترتیب،  شود. 

)یعنی روز تاسیس اسرائیل  از "روز نکبت"
ای ب هرکوس روز به( 1948در سال 

نیرو های مسلح اسرائیل از  وحشیانه
و خانه و کاشانه شان رانده  زمین اجدادی

امید بازگشت خود به دیگر باید ، شده اند 

 شان را برای همیشه از دست سرزمین 
بدهند و همچنان در اردو گاه ها و در تبعید 

 .برندببسر 
  

بخش وسیعی از  ،طرح معامله قرن 

قض نل با یئراکه اس ئیهاشهرک
و به قطعنامه های سازمان ملل برپا 

تبدیل کرده یهودی نشین  شهرک های
است؛  است را نیز برسمیت شناخته

کنترل بر اساس این طرح،  همچنین
ن های یزم دولت اسرائیل بر سر

 (1٩67سال روزه ) 6اشغالی در جنگ 

از سوی   .اعالم می شودقانونی 
بیت ، بر مبنای طرح ترامپ، دیگر

گشته تخت ابدی اسرائیل س پایدقلما
و فلسطینی ها تنها کنترل چند محله 

در شرق شهر را بدست خواهند 

 رییبرز سنجفر

 ترامپ لحص طرح در  فلسطین خلق طبیعی حقوق شدن پایمال
 



11 صفحه        742شماره                                     پیام فدايي  
 

  

نوار غزه ، و باالخره، حماس در گرفت
فلسطینیان و گردد می  خلع سالح

 اسرائیل را به عنوان یک دولت و باید
کشور یهودی و اورشلیم را به عنوان 

پایتخت اسرائیل به رسمیت 

 .بشناسند
 

که تنها برشمرده در باال رد ه موااهی بگن اب
های  شیگوشه کوچکی از حق کُ بیانگر 

امپریالیسم و صهیونیسم در حق مردم 
می  ،فلسطین در طرح مزبور می باشد

نفرت از ، ین طرح اچرا توان فهمید که 

و ترامپ را در میان فلسطینی ها 
، و تشدید نموده است منطقههان اآزادیخو

ق مردم از حقودفاع  یعنیروهای مد  چرا 
یک صدا این طرح را به عنوان  فلسطین،

اعالم کرده و رد  توطئه ای علیه خود

شی های موجود در طرح حق کُ   .نمودند
هم  لدر خود اسرائی تی راترامپ اعتراضا

به وجود آورده و جهت  علیه این طرح 
تظاهراتی  ،معامله قرنطرح محکوم کردن 

 .شدپا ربپ در تل آویو توسط نیروهای چ
 

طرج ترامپ با پایمال نمودن حق تعیین 

سرنوشت خلق فلسطین به مثابه بخشی 
از تالش های امپریالیسم آمریکا در دفاع و 

یک بار دیگر این ، تقویت دولت اسرائیل 
آزادی و قعیت را به اثبات رساند که او

تحقق حق تعیین سرنوشت خلق 
نه به وسیله قدرت های ، فلسطین 

بلکه ، طقه عین منو مرتج تیامپریالیس

پذیر اتفاقا با نابودی همین نیرو ها امکان 
  .می گردد

 
کمونیست ها و همه نیروهای آزادیخواه 

خلق حق تعیین سرنوشت از  همواره

لسطین دفاع نموده و از فوم و آزاده محر
خلق فلسطین که برای این منظور در 

مختلف، قهرمانانه علیه دولت مقاطع 
اند، گیده یل جنئاسرصهیونیستی ا

نکته ، در این میان   پشتیبانی نموده اند.
مهم که الزم است روی آن تأکید شود این 

در شرایط سلطه امپریالیسم و که است 

، جهان رگسترش سرمایه داری انحصاری د
رسالت رهبری انقالب و حل مسئله ملی 

 می باشد. بر عهده طبقه کارگر
   

در  تیسبه امید آن که نیروهای کمون
توانند با تالش های مبارزاتی خود طقه بمن

خود  جهت اعمال رهبری به این طبقه در

امکان تحقق حق تعیین یاری رسانده و 
چه در  ملی سرنوشت و حل مسئله

نقاط دیگر خاورمیانه را  درفلسطین و چه 
 نمایند. مهیا

 2020فوریه  – 13٩8بهمن 

 "دفاع از حجاب"سمینار و  جمهوری اسالمی علیهزارش کوتاهی از آکسیون استکهلم: گ
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 –ی اسالمی امام علاسالمی در مرکز از حجاب آکسیون اعتراضی ای علیه سمیناری که در دفاع ،  ۲0۲0روز شنبه اول فوریه 
زن ستیز جمهوری اسالمی یم این سمینار توسط رژِ   .صورت گرفت، ه بود گزار شدرب(Jakobsberg)  سوئددر استکهلم مسجد علی 

زن ستیز خود  ر استکهلم فراخوان داده شده بود.  جمهوری اسالمی به این وسیله قصد داشت تا چهرهو از طریق ایادی این رژیم د
و نشات گرفته از  ایرانواست و تمایل خود زنان که عمال نقض حق پوشش آزاد زنان می باشد را خی را تطهیر کرده و حجاب اجبار

اجباری و بقیه قوانین زن ستیزانه دیکتاتوری حاکم را که   ش بودند تا حجابین سمینار در تالمدافعین ا ها جا بزند.  ای دینی آنورهبا
له مبارزه وقفه ناپذیر زنان علیه کنند را خواست زنان جلوه داده و به این وسی مییران بیش از چهل سال است علیه آن مبارزه زنان ا

در اعتراض به این فریبکاری و در دفاع از   د.و به حاشیه براننبدون زمینه جلوه دهند ی را محجاب اسالز و از جمله ستیاین قوانین زن 

کمونیست و نفر از فعالین سازمانهای چپ و  ۲00اری حدود جبنان و مخالفت با سیاست زن ستیزانه حجاب احق پوشش اختیاری ز
این  جریاندر   برگزار کردند.ن را این آکسیو،  ۲0۲0اول فوریه بعد از ظهر روز شنبه  3عت در سا، ایرانیان مخالف جمهوری اسالمی 

چند سخنرانی صورت  ،ن شده بودئیهای شرکت کننده تز ها و پرچم های سازمان با بنرکه تظاهر کنندگان  محل تجمعدر  ،آکسیون
 .ندعلیه جمهوری اسالمی سر داد نندگان شعارهاییگرفت و تظاهر ک

 

مخالفت شدید و نفرت خود  ،می و دفاع از حق آزادی پوشش زناناسالهای فریبکارانه جمهوری  ران ها ضمن افشای سیاستخنس
تجمع کنندگان  . اعالم کردندایی سمینار دفاع از حجاب اجباری رپدر ب تالش مذبوحانه رژیمستیزانۀ حکومت و های زن  سیاسترا از 

های سرکوبگرانه  ر ایران و سیاستم بخشم و نفرت خود از دیکتاتوری حاک ،هوری اسالمی"جم"مرگ بر  همچنین با سر دادن شعار
نفر به وسیله  1500عام بیش از  تلق ، 98ین ضمن دفاع از قیام توده ای آبان ها همچن آن  اش علیه زنان را به نمایش گذاشتند.

 ی را محکوم نمودند. جمهوری اسالم
 

در طول این آکسیون اعتراضی که تا  ه عنوان نماد تحمیل حجاب بر زنان به آتش کشیده شد.بدر جریان این حرکت یک روسری 

پلیس به محل سمینار  ملای در ماشین های شیشه سیاه و در محافظت کمرتجعین اسالم، ظهر ادامه داشت از بعد 6ساعت 
 ها اعتراض می شد. رو گمشو" به حضور آنب، "مزدور بیشرف  برو گمشو"،، همواره با شعار"قاتل آمد می کردند که  ورفت 

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

 سوئد –ای فدایی خلق ایران در استکهلم سازمان هواداران چریکه

 2020فوریه  مسو
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بر ماپتلنین "جنگ پارتیزانی" را در ماه س
در شرایطی به رشته تحریر در آورد  1906

روسیه جاری که یک جنبش انقالبی در 

زمانی که قیام توده های انقالبی در   .بود
 به ، اگر چه موفق 1905مسکو در دسامبر 

نشده بود ، ولی امواج سرنگونی تزار 
جنبش انقالبی کارگران و دیگر توده های 

ی وریشستمدیده همچنان در حال پ

شرایطی بخشی از کارگران چنین  در  .بود
در دسته های چند نفره دست به عملیات 

نی علیه مراکز و نیروهای دشمن، پارتیزا
حزب   مصادره اموال دولت و غیره می زدند.

ین نه تنها از این یک با رهبری لنلشوب
نمود و بر شیوه مبارزه کارگران دفاع می 

سوی  زا ضرورت اعمال رهبری و کنترل

روی این عملیات تاکید داشت ،  زب برح
انجام عملیات بلکه خود حزب دست به 

زد و چنین عملیاتی را چریکی می 
بر این اساس بود   سازماندهی می نمود.

می کند:  حاضر مطرحزوه ز جکه لنین در آغا

"مسئله عملیات پارتیزانی در حزب ما و در 
ر میان توده های کارگری جلب توجه بسیا

 .".است..وده من
 

با توجه به این که جنگ پارتیزانی یا به 
عبارت دیگر مبارزه مسلحانه چریکی، شیوه 

شده در مبارزه جدیدی بود که در مقطع یاد 

نشان رایج مناکارگران روسیه علیه دش
ود، در مورد دست زدن کارگران به شده ب

میان نیروهای سیاسی مبارزه چریکی، در 
خشی ه و بگرفت ردی روسیه بحث هائ

علیه آن قلم فرسائی نموده و این شیوه از 

بش طبقه را حتی مضر به حال جنمبارزه 
این دسته،   کارگر ارزیابی می کردند.

 چه عملیات مسلحانه چریکی را با آن
ر روسیه مظهر آن بودند نارودنیک ها د

)نارودنیک ها به عنوان یک نیروی سیاسی 

میان  درغیر مارکسیست که عمدتا 

ن فعالیت داشتند، معتقد به تصرف دهقانا
قدرت سیاسی از طریق ترور دست اندر 

ای از "قهرمانان" حکومت توسط عده کاران 

بودند( یکسان پنداشته و مطرح می کردند 
ان تنها اعتصاب می وه مبارزه کارگرشی که

کارگران باید از دست زدن به باشد و 
 لنین و ماا  عملیات چریکی احتراز کنند.

لشویک که حتی ماه ها قبل از قیام حزب ب

، با پی بردن به 1905مسکو در دسامبر 
ود یک موقعیت انقالبی در جامعه، وج

خود کارگران را به مسلح شدن تشویق و 
آنان و دیگر  سازماندهی مسلح به اقدام

توده های مبارز نموده بودند، در مقطع مورد 
دست  ان دررگارکبحث نیز قاطعانه از اقدام 

زدن به مبارزه مسلحانه چریکی حمایت و 

د پشتیبانی کرده و همان طور که اشاره ش
سازماندهی و انجام چنین خود به 

 عملیاتی اقدام می نمودند. 
 

روسیه، چند مبارزه چریکی در ید لنین در تأئ

اثر از خود بجا گذاشته است و جزوه حاضر  
 د. درشاب مییکی از آثار او در این زمینه 

جزوه، لنین با بهره گیری از دانش این 
مارکسیستی خود، چگونگی برخورد 

مارکسیسم به شیوه دیدگاه اصولی از 
های متنوع مبارزه را نشان داده و با توجه 

روسیه، به شرایط جامعه  اش به احاطه

مبارزه مسلحانه چریکی در شرایط ضرورت 
 1906خاص جامعه روسیه در مقطع سال 

 ه ست.ح دادیضتورا 
 

این اثر لنین )جنگ پارتیزانی( از جهاتی  

برای نیروهای انقالبی ایران از اهمیت زیاد 
طرف از یک   و خاصی برخوردار است.

برخورد  نگیانقالبیون ما با آگاهی از چگو
به جنگ پارتیزانی یا چریکی،  لنین نسبت

اپورتونیست های متوجه بدآموزی های 

ن که ضمهائی  نماوطنی خواهند شد، ه

تحریف جوهر تفکر لنین، از این انقالبی 
مسالمت  پیکارجو، چهره ی فردیرزمنده و 

جو و تسلیم طلب ارائه می دهند؛ و از 

ر طرف دیگر، نیروهای انقالبی به طو
ه سم پاشی های مشخص خواهند دید ک

اپورتونیست های وطنی ما علیه نظرات و 
 انخلق ایرخط مشی چریکهای فدائی 

جنسی است که مخالفین  ز هماندرست ا

لنین علیه وی و حزب بلشویک مطرح می 
اهمیتی حتی عظیم تر، این ا اما ب  کردند.

اثر، با آموزش های مارکسیستی ای که در 
هی د ، به اعتالی آگادارخود نهفته 

سیاسی نیروهای انقالبی کمک نموده و 
روش برخورد لنین نسبت به مسایل جنبش 

آن ها می به  نین راشیوه ل بهو عمل 

آموزد. بی شک یادگیری از لنین و عمل به 
وزگار برجسته جنبش آموزش های این آم

مبارزه برای رسیدن به کمونیستی، راه 
 رد.د کپیروزی را هموار خواه

 

آموزش های مارکسیستی  یکی از اولین
جزوه جنگ پارتیزانی، آموزش در مورد 

 ها با ستشیوه درست برخورد مارکسی
مبارزه می باشد؛ و مهمترین درس اشکال 

در این زمینه این است که کمونیست ها 
مبارزه دگم برخورد نکرده یچ گاه با اشکال ه

س و در همه جا اشکال مبارزه را بر اسا

 -تاریخی  رایط عینی و موقعیتش
جامعه مورد نظر ، تعیین می اجتماعی 

ن از نظر لنین، با تکیه بر ای  کنند.
ی که در هر جامعه ای به ای واقعفاکتوره

از مبارزه امکان بروز و رشد می اشکالی 

می توان شکل یا اشکال مبارزه را  دهند،
تعیین نمود، اشکالی از مبارزه که عمال 

ستمدیدگان مبارزات کارگران و  ایراهگش
می گردند. در نتیجه وظیفه کمونیست ها 

 یتو موقعتحلیل درست از شرایط عینی 

اعی جامعه خود و کشف اجتم - تاریخی

  از لنین "جنگ پارتیزانی"مقدمه ای بر     اشرف دهقانی 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  به اين اثر ارزشمند لنینبرای دسترسي 

 رجوع کنید:هکل، در سايت سیابه آدرس زير 

http://www.siahkal.com/publication/jang
e-partizani-HTM-PDF.htm 

 

 توضیح چریکهای فدایی خلق ایران  

 وه حاضر انتشار جز ۀدر بار

ین می باشد که "جنگ پارتیزانی" از جمله آثاری از لنجزوه 
ا دسترس مبارزین انقالبی ایران قرار گرفته است. بکمتر در 

جزوه  ینه درس های پر اهمیت و گرانقدر نهفته در اتوجه ب
ضاع کنونی متحول اوکه به خصوص در شرایط ملتهب و 

ه بوده و بی ما آموزندکامالً می تواند برای جوانان انقالایران 

درت ر جامعه قرار گیرد، مبادر خدمت رشد مبارزات جاری د
 .ییمتکثیر این اثر ارزشمند لنین می نمابه باز 

صورت گرفته  ایز تکثیر این اثر با تایپ مجدد ، از نسخه با
خشی از مقاله ای از هایی )ب با افزوده 50که در دهه 

را همچنان  ها ود که آن استالین و یک مقدمه( چاپ شده ب
د با متن ن فارسی این اثر ارزشمندر ضمن مت حفظ کردیم. 

 محتوا  ساتر کردنانگلیسی آن تطبیق داده شد و به جهت ر

انجام گرفت. این  50ه ، اصالحاتی در نسخه متعلق به ده
ارتیزانی" لنین اکنون با مقدمه ای از ز "جنگ پنسخه جدید ا

خوانندگان قرار می انی در دسترس رفیق اشرف دهق
 .گیرد

 دایی خلق ایرانیکهای فچر
 2020ژانویه 

 

http://www.siahkal.com/publication/jange-partizani-HTM-PDF.htm
http://www.siahkal.com/publication/jange-partizani-HTM-PDF.htm
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شیوه اصلی و شیوه های فرعی مبارزه از 
کردن کارگران و هنمون یک طرف و ر

ستمدیدگان به مسیر مبارزه اصلی که 
بود، از طرف  داهمتضمن پیروزی آنان خو

چنین اساسی، یکی از می باشد. بر دیگر 

جلوه های دگم سازی از اشکال مبارزه، در 
استناد به تجربه که با  می کند وزآن جا بر

انقالب مشخص، تنها بر روی اشکال یک 
تاکید گردد؛ مثالً گفته خاصی از مبارزه 

شکل شود چون در روسیه دوره لنین فالن 
نیز  بوده، در جامعه ما همبارزه مطرح و عمد

چنین است و باید به همان شکل کار کرد 

می شد. در ایران، که در روسیه انجام 
به عنوان مدافعین کار  ز آن هانی که اساک

آرام سیاسی یاد می شود، می کوشند 
ه کارگران روسیه در قرن نوزده مبارزالگوی 

اجتماعی متفاوت با  -با شرایط اقتصادی 

نمایند حمیل را به کارگران ما ت جامعه ایران
و حتی برخالف آموزش های لنین، اعتصاب 

. اد کنندمدرا تنها شکل مبارزه کارگران قل
برخالف این دگماتیست لنین درست اما، 

 های وطنی، در این جزوه به وضوح توضیح
می دهد که "مارکسیسم به هیچوجه خود 

تنها به اشکالی از مبارزه که در یک را 

ه کار برده می معین ممکن بوده و ب لحظه
معتقد است شوند، محدود نمی کند، بلکه 

عی، که در صورت تغییر موقعیت اجتما
ال قبال ناشناخته و نوینی از زیز اشکناگ

این رهنمود به   آمد".مبارزه به وجود خواهد 

خصوص امروز که شناخت و یا به واقع تأکید 
ونه ای گبه  -بر شکل اصلی مبارزه در ایران 

یگر مبارزه در حول آن مفید اشکال دکه 
یک ضرورت حتمی است،  -واقع شوند 

اهمیتی ران از برای نیروهای انقالبی ای

 جدی برخوردار است.
 

رهنمود دیگر لنین در این اثر، اتفاقاً مربوط 
به تعیین شکل اصلی مبارزه در هر شرایط 

مطرح می کند که مشخص می باشد؛ و او 
ادی و در تصحل گوناگون تحول اقا"در مر

رابطه با شرایط مختلف سیاسی، فرهنگ 

 زندگی و غیره، اشکالی ازملی، شرایط 
یافته، عمده می شوند، و  مبارزه ارجحیت

طبق آن سایر اشکال مبارزه نیز که در 
دوم و درجات پائین تر اهمیت قرار درجه 

دارند، تغییر می یابند". بر مبنای این 

توسط ه یین شکل اصلی مبارزعرهنمود، ت
نیروهای پیشرو، در هر جامعه ای امری 

الزم و ضروری است. در ایران، بر مبنای 
شرایط و تحلیل چریکهای فدائی خلق از 

ساختارهای بنیادی جامعه، شکل اصلی 
مبارزه، مبارزه مسلحانه می باشد. مسلم 

بودن این شکل از مبارزه به است که اصلی 

 یری کم اهمیت بودن سانهیچوجه به مع
اشکال مبارزه نیست. اساساً، هیچ 

هر  –جنبشی صرفاً با یک شکل از مبارزه 
پیش نمی  -اصلی هم باشد چند شکل 

در حول رود بلکه اشکال مختلف مبارزه 

شکل اصلی مبارزه است که باعث شکل 
گیری جنبش نیرومندی در یک جامعه می 

لف تبه اشکال مخگردد. با چنین نگرشی 
که شکل اصلی بودن  ستمبارزه باید دان

مبارزه مسلحانه در ایران راهی را پیش پای 

های تحت ستم ایران  دیگر تودهکارگران و 

قرار می دهد که تنها راه رهائی آنان از زیر 
رژیم سلطه دشمنانشان )امپریالیسم و 

 دست نشانده اش( می باشد. 

 
در روسیه، اعتصاب، شکل اصلی 

 مان ود ولی بلشویک ها هبمبارزه 
طور که دیدیم در شرایط مشخصی، از 

مبارزه چریکی نیز برای پیشبرد شکل 

ها استفاده می نمودند. جنبش توده 
با این حال آن ها به خاطر دست بردن 

اسلحه شدیداً مورد حمله و به به 
خصوص مورد حمله نیروهای متعلق 

مخالفین،   به بورژوازی قرار داشتند.
مورد ین ارتیزانی را این چنپجنگ 

انتقاد قرار می دادند: "این آنارشیسم 

است، بالنکیسم است، برگشت به 
است. این عملیات از طرف تروریسم 

افرادی دنبال می شود که از توده جدا 
هستند، این عملیات تاثیر بد در روحیه 

دارد، پشتیبانی وسیع مردم کارگران 

ت الرا از آن ها سلب می کند، تشکی
ند و به انقالب ی زجنبش را به هم م

رساند." و لنین به آنان پاسخ ضرر می 
ه کار می داد: "تروریسم قدیم روسی

روشنفکران توطئه گر بود. اکنون 
به طور عمده از طرف مبارزه پارتیزانی 

کارگران عضو گروه های انقالبی و یا 

کارگران بدون شغل رهبری می 
شرایط  د"بایشود." و می گفت که 

در نظر گرفت" و "نمی  را عینی مبارزه
توان و نباید با چند کلمه حفظ شده، 

،تجاوزات و مانند آنارشیسم ،تاراج 

زیاده روی اوباش، کلماتی که ورد زبان 
کادت ها و کارکنان نشریه "نویه ورنیا" 

و در پاسخ است، خود را راضی کرد"؛ 
به نظراتی که عملیات پارتیزانی را 

تشکیالت  به ز توده"، ضرر زنندها"جدا 

لنین به و انقالب ارزیابی می نمودند، 
خود واقعیت رجوع کرده و مطرح می 

کرد: "گفته می شود عملیات 
پارتیزانی، تشکیالت کار ما را متالشی 

می کند. ببینیم این حکم تا چه حد در 
یعنی در  1٩05شرایط بعد از دسامبر 

ه و ادوره قتل عام های باندهای سی

در   است. ادقحکومت نظامی ص
چنین دوره ای چه چیز تشکیالت 

جنبش را بیش از همه متالشی می 
ن مقاومت و یا یک مبارزه نبودکند. 

 پارتیزانی متشکل؟"

 
بی شک خواننده آگاه و آن هائی که از 

تاریخ نیروهای سیاسی در دهه پنجاه و 
خوبی بر شصت ایران مطلع می باشند به 

که  ماتیآگاهند که نوع اتها این امر
نیروهای متعلق به اردوگاه بورژوازی با به 

نارشیسم، نظیر آکار بردن کلمات و عباراتی 

بالنکیسیم، تروریسم، مبارزه مسلحانه جدا 
از توده، به لنین و بلشویک ها به دلیل 

مبارزه چریکی می زدند، عینا قبول شیوه 
اه جهمانند اتهاماتی هستند که در دهه پن

بین ده و در سال های ب توابتدا از طرف حز

در شرایط توده ای بودن جنبش، از  57-60
نگهدار و همپالگی  طرف سازمانی که فرخ

داشتند )سازمان به هایش در رأس آن قرار 
اصطالح چریکهای فدائی خلق ایران( و دیگر 

تشکل های سیاسی اپورتونیست، به 
به  هچریکهای فدائی خلق ایران کتشکل 

مشی ارائه شده از خط  نظرات بنیادی و

اولیه طرف بنیانگذاران و تشکیل دهندگان 
ؤمن و وفادار مانده چریکهای فدائی خلق، م

بودند، وارد و وسیعاً و شدیداً تبلیغ می 
زاویه نیز، مطالعۀ این بنابراین، از این   شد.

اثر ارزشمند لنین، برای نسل جوان و مبارز 

اً چه باید کرد؟" مطلق"کنونی و جویای 
 ست. روری ض

 
در "جنگ پارتیزانی"، لنین در مقابل 

را مضر منتقدین که شیوه مبارزه چریکی 

برای پرولتاریا می نامیدند، بر ضرورت 
رهبری کمونیستی این مبارزه )به واقع چه 

در یک جامعه شکل اصلی مبارزه باشد یا 
مهم توجه نباشد( به عنوان یک شرط 

می گوید: "بدون منتقدین در مقابل  ونموده 
توجه به این شرط آخر، قطعاً، همه شیوه 

ی، پرولتاریا را جامعه بورژوائهای مبارزه در 

به اقشار ماورا و یا مادون پرولتاریا نزدیک 
می کند و همه این شیوه ها در صورتی که 

دستخوش کوران حوادث خود بخودی قرار 
فاقد ارزش  گیرند، گمراه کننده، سترون و

دستخوش اعتصاباتی که   د.خواهند ش

کوران حوادث خود به خودی شوند، تا 
و بند های  یعنی زد -مرحله "سازش" 

 -مصرف کنندگان کارگران و کارفرمایان علیه 
". بی شک امروز در تأئید ..تنزل می کنند.

این نظر لنین مثال های زیاد و تاریخی وجود 
د ن می دهنوناگون نشاگتجارب دارند. مثالً 

که به عنوان مثال نمی توان تضمین کرد که 

بزرگترین در اثر یک رهبری اپورتونیستی، 
جنبش اعتصابی کارگری هم به ملعبه 

  ارتجاع تبدیل نشود.
     

در شرایط مشخص جامعه ایران که یک 

جنگ داخلی اعالم نشده بین رژیم 
از جمهوری اسالمی و توده های وسیعی 

آموزش های لنین  ن دارد،دیدگان جریامست
در زمینه جنگ داخلی نیز برای انقالبیون ما 

او در   ی است.بهائحاوی درس های گران 

مورد جنگ پارتیزانی که خود شکلی از 

در "جنگ پارتیزانی"، لنین در مقابل 
یوه مبارزه چریکی را  قدین که شمنت

نامیدند، بر   میمضر برای پرولتاریا 
رزه  رهبری کمونیستی این مباضرورت 

)به واقع چه در یک جامعه شکل 
عنوان  یا نباشد( بهاصلی مبارزه باشد 

قابل مهم توجه نموده و در میک شرط 
منتقدین می گوید: "بدون توجه به این 
ی شرط آخر، قطعاً، همه شیوه ها

جامعه بورژوائی، پرولتاریا را  در مبارزه 
ماورا و یا مادون پرولتاریا   ار به اقش

همه این شیوه ها در  نزدیک می کند و
دستخوش کوران حوادث صورتی که 

ر گیرند، گمراه کننده، اخود بخودی قر
خواهند ارزش سترون و فاقد 

دستخوش کوران اعتصاباتی که   شد.
 تا مرحله حوادث خود به خودی شوند،

یعنی زد و بند های  -"سازش" 
مصرف فرمایان علیه ار کارگران و ک

 "...تنزل می کنند. -کنندگان 
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جنگ داخلی است ، این آموزش را بیان 
"در مراحل مختلف بحران های می کند که: 

عمیق سیاسی و اقتصادی، مبارزه طبقاتی 
به ی گردد، یعنی منجر م ه جنگ داخلیب

مبارزه مسلحانه میان دو بخش از اهالی. 

تی موظف در چنین مراحلی، هر مارکسیس
داخلی حرکت است از موضع جنگ 

هر نوع محکوم کردن اخالقی جنگ   کند.
داخلی از نظر یک مارکسیست مردود 

و آموختنی دیگر   مهماست". نکته بسیار 
ا دور ت که لنین بسدر این رابطه آن ا

ندیشی شگفت انگیز و ژرف نگری بسیار ا

مطرح می کند: "بدون شک ما قابل تعمق 
ر مقایسه با انقالب های در روسیه د

بورژوائی اروپای غربی با تنوع وسیع تر این 
مبارزه مواجه هستیم." و ادامه می دهد: 

"در دوره ای که اعتصابات سیاسی 

تواند در  سراسری می باشند، قیام نمی
انجام عملیات انفرادی که از  کل کهنهش

لحاظ زمانی کوتاه و از لحاظ مکانی 
طبیعی و کامال  محدودند، صورت گیرد.

اجتناب ناپذیر است که قیام به اشکال باالتر 
و پیچیده تر یک جنگ داخلی طوالنی که 

بر می گیرد، تبدیل می سراسر کشور را در 

ورت یک صچنین جنگی تنها به   گردد.
های وسیع با فواصل نسبتا ه نبرد سلسل

تعداد زیادی زد و خورد های کوچک بزرگ و 
نجام می گیرند قابل که در این فواصل ا

اگر چنین باشد، که بدون   تصور است.

تردید چنین است، سوسیال دموکراسی 
باید خود را موظف بداند، تشکیالتی را 

کافی  اندازهایجاد کند که حتی االمکان به 
توده ها را چه در نبردهای رهبری  آمادگی

عظیم و چه در زد و خورد های کوچک دارا 

راسی باید در دوره دموکباشد. سوسیال 
ای که مبارزات طبقاتی تا مرحله جنگ 

داخلی شدت می یابد، خود را موظف بداند 
تنها در این جنگ شرکت کند، بلکه که نه 

ید، ادر آن نقش رهبری را نیز ایفا نم
ی باید تشکیالت خود را دموکراسسوسیال 

آن چنان تعلیم داده و تدارک ببیند که واقعا 

گجو عمل کند و هیچ به عنوان بخش جن

دشمن از دست موقعیتی را برای تضعیف 
 ندهد". 

 
درست با درس گیری از چنین آموزش 

هائی بود که بنیانگذاران و تشکیل 

، ایران چریکهای فدائی خلقدهندگان اولیه 
سال مطالعه دقیق آثار چهار  پس از

مارکسیستی، مطالعه تجارب تاریخی چه 
ایران و چه در  ارتباط با تاریخ گذشتهدر 

مورد تاریخ انقالبات جهانی، و پس از 
تفحص و کند و کاو ، به طور عینی و از 

نزدیک در خود واقعیات و رویدادهای جاری 

ی با ردر جامعه، و با کوشش در ارتباط گی
موفق به  1349خره در سال ، باالکارگران

کشف قانونمندی های جامعه ایران گشته 
جامعه ایران به مثابه و با تکیه بر این که 

مستعمره، تحت سلطه یک جامعه نو 

امپریالیسم قرار دارد و از این رو دیکتاتوری 
بسیار خشن و عنان گسیخته، ذاتی 

 ف)قدرت دولتی که از طرروبنای آن 
گماشته شده( می  به کارامپریالیسم 

باشد، مبارزه مسلحانه به مثابه هم 
لی هم تاکتیک را شکل اصاستراتژی و 

با تدوین   مبارزه در ایران تشخیص دادند.

تئوری مبارزه مسلحانه به مثابه تئوری 
ایران و وقوع رستاخیز سیاهکل، انقالب 

 رویدادی که خواب آرام اپورتونیست ها را به
مبارزاتی ن بست گشای بهم زد و راه 

شد،  50حاکم بر جامعه ما در دهۀ 

ا کمونیست های فدایی عالوه بر نبرد ب
مبارزه دائمی رژیم سرکوبگر شاه مجبور به 

سیاسی نیروهای  -با تعرض ایدئولوژیک 
بورژوا و خرده بورژوا در جبهه ای دیگر 

 شدند.

 
ه طامروز، در شرایطی که جامعه تحت سل 

دو سال، دو قیام قهر آمیز  فاصلهما تنها در 
قیام  -( 98آبان و  96توده ای بزرگ )دیماه 

اصلی تشکیل دهنده آن  هائی که ستون
را از سر  -کارگران و زحمتکشان بودند 

شرایطی که بعد از قیام خونین گذرانده، در 

آبان ماه، مرتباً خبر از حمله مسلحانه 

ب آن مرکز سرکو اچریکی جوانانی به این ی
یا ترور این یا آن فرد جانی مرتبط با رژیم و 

می رسد، روشنفکران و نیروهای پیشرو و 
پای خود نیست راهی جز این پیش کمو

ندارند که یا باید با آموختن از لنین، به 

سازماندهی مبارزه مسلحانه توده ها 
توده ها دست به پرداخته و خود پیشاپیش 

رک مل مانند و یا با حزمبارزه مسلحانه ب
اپورتونیست در پیشانی خود، همچون 

در جبهه بورژوازی، بکوشند مخالفین لنین 
ران و کارگران انقالبی را از دست روشنفک

زدن به مبارزه مسلحانه چریکی برحذر 

داشته و به طبقه کارگر مبارز ایران اندرز 
دهند که وظیفه آن ها در شرایط انقالبی 

مومی عی اعتصابات ئکنونی، "بر پا
که البته خود  -اقتصادی و سیاسی" است 

نیز می دانند که این طبقه در شرایط 

عدم برخورداری از فوف خود و پراکندگی ص
یک تشکل انقالبی سراسری قادر نیست 

به "اندرز" آنان جامه عمل بپوشاند. در 
واضح است که انتشار و چنین اوضاعی 

ه منبع آگاهی کمطالعه این جزوه، در حالی 
قابل اتکایی را در اختیار جوانان  بخش و

قرار می دهد، خود بستری ست که مبارز 

دست جریان های توده ای و یکبار دیگر 
سازشکار را رو کرده و عوامفریبی و 

اپورتونیسم آن ها در تبلیغ علیه مبارزه 
 مسلحانه را به نمایش می گذارد.

 

شته ارزشمند وبه امید آن که باز تکثیر این ن
ه مثابه یکی از آموزگاران راستین و ین بلن

تعهد نسبت به کبیر پرولتاریای جهان که با 
یسم، با ژرف بینی به کنکاش در مارکس

یک موضوع مربوط به مبارزه طبقاتی 

های پر ارزشی در اختیار پرداخته و آموزش 
گذاشته، مورد توجه و استفاده عملی 

 ، بهکارگر در ایران پویندگان راه رهائی طبقه
خصوص در شرایط ملتهب کنونی، از زیر 

   ظلم و ستم و استثمار قرار گیرد.
 

 2020ژانویه  - 13٩8بهمن 

 ٩از صفحه   پژواک پیام سیاهکل در قیام.....

توده ای با شعارهای  -بزرگ کارگری گرامی می داریم که امواج قیامهایمپریالیسم و رژیم دست نشانده اش جمهوری اسالمی ا

شویم جامعه ما رو فرا ی و مرگ بر دیکتاتور و وای به روزی که مسلح انهوری اسالمی، مرگ بر خامنه ای مرگ بر روحنابود باد جم
می مسلحانه برای سرنگونی جمهوری اسالتی این جنبشهای جاری به ضرورت اعمال قهر و مبارزه گرفته و تمایل و آگاهی مبارزا

ینه که به چه شیوه ای می شه به ا روشنفکران و کارگران انقالبی قرار گرفته یک واقعیت آشکاره. سوال اساسی که جلوی تمام

های ین ما یعنی کارگران و زحمتکشان، جوانان، زنان، خلقیشرفتش که ماحصل آرزوهای ده ها میلیون نفر از محروماین جنبش و پ
به برداشتن موانع جلوی پیشرفت و  کنیم و چه به لحاظ عملی و چه فکری سعی کنیم تا تحت ستم ملی و مذهبی ست، کمک

 محتوم اون گام برداریم؟   یاری برسونیم و به سهم خودمون در راه پیروزین تحقق او
 

روهای مبارز دعوت می کنیم که به کل و قیام بهمن و در این شرایط حساس ما از تمام نیدر سالگرد رستاخیز سیاه
مبارزه برای  لیلی هر گونه گریز از تعیین و تبلیغ شکل اصاین مساله بپردازند و توجه کنند که در شرایط فع

زدن به جنبش طبقه برای لیدرهای اون تظاهرات چیزی جز رفرمیسم و ضربه  جوانهای تشنه آگاهی و مبارز ما

ید بگوئیم که  شکل اصلی مبارزه در ایران، که ال به نظر ما درست جواب بدیم، باکارگر نیست؛ و  اگر ما به این سو
شن نشون بدن  یان مبارزه تمام ظرفیتهای خودشون رو قادر میجرپناه اون بقیه اشکال الزم مبارزه که در  در

ارزات انقالبی یط امروز جامعه، در شرایطی که در اثر قیام ها و مبمبارزه مسلحانه است که به خصوص در شرا
ا می زند، این شکل از مبارزه، نیاز بحران سیاسی عمیقی دست و پ ا،جمهوری اسالمی در توده های رزمنده م

مامی یکبار دیگه یاد رزمندگان سیاهکل، و تمامی تزی است. مسیر پیشبرنده جنبش توده ها ؛  به سوی پیرو و جامعه

اه آزادی و سوسیالیسم رو گرامی می دارم و می و امپریالیسم، جانباختگان رجانباختگان چهار دهه مبارزه علیه جمهوری اسال
بتوانیم به زوایای دیگر یدوارم که در بخش پرسش و پاسخ با همکاری هم امرم که با بردباری به حرفهایم گوش دادید. سپاسگزا

 این بحث بپردازیم.
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 مضحکه انتخاباتی جنایتکاران     

 !حاکم را تحریم کنید            
 !کارگران و توده های ستمدیده

رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی قصد دارد در 

مضحکه جدیدی تحت نام  1398اسفند  دومتاریخ 
برگزار کند تا به قول "ولی فقیه" وقیح  "انتخابات"

را خود  ، لی"ناظران بین الملدر مقابل "،  حکومت
و نمایندگان  جلوه دادهپایگاه مردمی دارای 

یازدهمین دورٔه مجلس شورای برای  اش انتصابی
بلکه نتیجه آراء مردم  ، نه انتخاب خود را اسالمی

دهمین دوره مجلس شورای یازحکومتی انتصابات . وانمود کند

ما در  اسالمی در شرایطی برگزار می شود که اکثریت مردم
و آبان  1396له در قیام های دی ماه از جم شانت بی وقفه مبارزا

شهر کشور و سر  165های بیش از  با حضور در خیابان 1398
دادن فریاد "نابود باد جمهوری اسالمی" و حمله به مراکز سرکوب 

، نفرت و انزجار خود از  ها و به آتش کشیدن آن رژیم تبلیغو 

خود  چشم همگان و از جملهرا در مقابل  دیکتاتوری حاکم بر کشور
ولی فقیه و "ناظران بین المللی" مورد نظرش به نمایش گذاشته 

انتخاب شان  ی انقالبیمردم ما در خیزش ها روشن است که اند.
اند که "جمهوری  خود را نشان داده و با صراحت اعالم کرده

را به مضحکه در نتیجه چنین مردمی  ؛اسالمی نمی خواهیم"
ممکن "فریبکاری اعالم کردن که  و با رندی و وت کردنانتخاباتی دع

،  اما اگر ایران را دوست دارد، است کسی از بنده خوشش نیاید 

رژیم " بیانگر اوج وقاحت و بیشرمی باید به پای صندوق رأی بیاید
و نادان فرض لوح خود را ساده  مخاطبانباشد که می  دیکتاتوری

  کرده است.
 می و برگزاری طه خونین جمهوری اسالو یک سال سل تجربه چهل

به  ،و در واقع انتصابات حکومتی "انتخابات"ها  ده
مردم ما نشان داده که برای رژیم دار و شکنجه حاکم 

چه اساسا فاقد هرگونه ارزشی می باشد همانا  آن، 
چه که برای این  و اتفاقا آنهست اء و اراده مردم آر

همانا ،  است زیادی برخورداردیکتاتوری از اهمیت 

و  با هزار حیله و ترفند نمایش حضور مردم در انتخابات
ارائه آمارهای غیر واقعی از تعداد شرکت کنندگان در 

به همین دلیل  نمایشات انتخاباتی خود می باشد. 
، کف  یامارگیری رهای صندوق هم مردم ما به جای 

 را که تجربه بهچ خیابان و قهر انقالبی را برگزیده اند. 
نشان داده که قهر ضد انقالبی جمهوری ها  نآ

 اسالمی را تنها با قهر انقالبی می توان پاسخ داد.

 
 !ایرانیان آزاده

سردمداران جمهوری اسالمی با توسل به چنین بالماسکه هایی 
م جلوه داده و خود را مقبول مرد المللیبین  ظارقصد دارند در ان

بر هر ایرانی آزاده و   کنند. خود را "بیمه" یختهدیکتاتوری لجام گس

ی های زبا تحریم گسترده شعبده با الزم است کهوجدانی  با
نفر را  1500بیش از  98ماه جنایتکاران حاکم که تنها در قیام آبان 

، پاسخ دندان شکنی تل رساندند از فرزندان این آب و خاک را به ق
که عزیزانی خاطره به فریبکاری های جمهوری اسالمی داده و 

 .ندسرنگونی این رژیم بپاخاسته بودند را پاس داربرای 
، ، نوکر غارتگران  دشمن زحمتکشان  ،جمهوری اسالمی 

 !نابود باید گردد

    !مرگ بر فریبکاران و دغلکاران 
 !انتخاباتنه صندوق، نه آرا، تحریم 

 !پیروز باد انقالب
 با ایمان به پیروزی راهمان

 خلق ایران چریکهای فدایی

 2020فوریه  14 – 13٩8بهمن  25 

 

 ! تالش های ما برای تغییر نام مدرسه مان به نام اشرف دهقانی
با سقوط رژیم شاه قدرت به ات اصلی خود برسند و قادر نشدند به مطالب 1357اگر چه مردم ما به دلیل شکست انقالب و قیام بهمن 

بهمن دستاوردهایی انکار ناپذیر داشت.  ۲۲و  ۲1دارو دسته ای مرتجع و سرکوبگر رسید، اما انقالب و اوج آن یعنی قیام توده ها در 

این قیام  تحاد خود را در جریانبرای نمونه در جریان این قیام سالح زیادی به دست مردم افتاد و توده های انقالبی که عمال قدرت ا
دیده بودند روحیه  مبارزاتی باالیی پیدا کردند.  با قیام توده ها  فضای سیاسی جامعه کامال به نفع کارگران و زحمتکشان  دگرگون 

لب می شد. در چنین فضائی توده ها احساس قدرت کرده و به وجود آمدن تغییرات مثبت در زندگی را حق خود دانسته و آن را ط

هوری اسالمی تازه به قدرت رسیده هم که فریب توده ها یکی از ارکان اصلی حاکمیتش بود، قادر به نشان دادن چهره کردند. رژیم جم
واقعی خود به توده ها نبود. در چنین شرایطی یک نوع فضای شبه دمکراسی در جامعه به وجود آمد. سازمانهای سیاسی ستاد می 

در همه جا یاد جانباختگان فدایی گرامی داشته می شد. ما نیز در بندر عباس که  کتاب گذاشته می شد و زدند و در همه جا میز
نام مدرسه ما به  .دانش آموزانی در دوره راهنمائی بودیم در فضای مبارزاتی موجود دست به کار تغییراتی در مدرسه مان شدیم

ن نام ننگ آلود از سر در مدرسه مان تصمیم گرفتیم که آن می شد. برای زدودن ایمناسبت روز تولد شاه جنایتکار "چهار آبان" نامیده 
نام را تغییر دهیم و نام مدرسه را بگذاریم اشرف دهقانی. ولی وقتی دست به کار شدیم با مخالفت مسئولین آموزش و پرورش با این 

یبا نوشتند : مدرسه راهنمایی برخی با خطی درشت و زخواست روبرو شدیم. با این حال در جایی که تابلوی مدرسه نصب شده بود 

در مقابل این برخورد جسورانه دانش آموزان و حامیانشان، مسئولین آموزش و پرورش فورا عکس العمل  .دخترانه ی اشرف دهقانی
چپ ان این مدرسه  گرایش نشان داده و اعالم کردند که نام مدرسه بشود "جمیله بوپاشا".  اما با توجه به اینکه بیشتر دانش آموز

داشتند و متعلق به خانواده هائی با گرایش چپ بودند، اصرار داشتند که نام مدرسه اشرف دهقانی باشد. دانش آموزان می گفتند 
اما که چرا نباید نام مدرسه ما به نام مبارزی از کشور خودمان بشود. به همین دلیل  با اینکه با نام جمیله بوپاشا مشکلی نداشتیم 

وزان مبارز گذاشتن نام  اشرف دهقانی روی در مدرسه مان بود. این امر باعث شد که نمایندگان دانش آموزان اصرارهمه دانش آم

خود را در مورد تغییر نام مدرسه اعالم کنند. اعتراض خود را به آموزش پرورش برده و طی نشستی با رئیس آموزش پرورش خواست 
به دلیل عدم موافقت مسئولین با پیشنهاد  .می کردند و همه تالشهای ما بی نتیجه می ماندا موافقت ناما مسئولین با پیشنهاد م

مدرسه و دادن شعار و خواندن ما، اعتراضات دانش آموزان باال گرفت. دانش آموزان با تعطیل  کردن کالسهای درس و تحصن در 
در مدرسه تالش کردند که مسئولین را به پذیرش خواستشان وادار نظم" سرودهای انقالبی و به قول مسئوالن مدرسه، با بهم زدن "

نمایند. اما آنها به هیچ وجه زیر بار این امر نمی رفتند و تبلیغ می کردند که مبارزات دانش آموزان انقالبی عاملی جهت جلوگیری 

مان همزمان شده بود با جنبش  سرتاسری درسه ازتحصیل دیگر دانش آموزان می باشد. جالب بود که تالشهای ما برای تغییر نام م
با توجه به اوضاع  .که مدتها فضای شهر بندر عباس را به خود مشغول نموده بود 58محصلین و معلمان اخراجی و تعلیقی در سال 

رتجع مانع از لین محاکم  بر آموزش و پرورش و ماهیت رژیم جدید، علیرغم همه تالش های مبارزاتی دانش آموزان آگاه و مبارز، مسئو
جمهوری اسالمی، نام آن شدند که تابلوی "مدرسه اشرف دهقانی" بر سر در مدرسه ما گذاشته شود. با قدرت گیری هر چه بیشتر 

ردند مدرسه به جمیله بو پاشا هم تغییر نکرد و آنها برای تنبیه دانش آموزان که بیشترشان هم چپ بودند نام مدرسه را ک
اما مسئولین آموزش و پروزش  .روز رفراندم و تائید جمهوری اسالمی، یعنی یکی از منحوس ترین تاریخ  ها بودکه فروردین"، 1۲"

جمهوری اسالمی غافل بودند که  نام اشرف دهقانی در قلب دانش آموزان حک شده  و راهش، راهشان  شده بود. واقعیتی که 

بهمن در بندر عباس نشان داد. قابل توجه است که مسئولین  19گسترش جنبش دانش آموزی  خیلی زود خودش را در رشد  و
آموزش و پروزش در محل دیگر در بندر عباس، نام یک دبیرستان دخترانه را کردند جمیله بوپاشا. اما بعد از چند سال این نام را هم 

 13٩8بهمن -آزاده بندری                         .یا نامیده می شودغالمحسین رضا نتغییر داده و هم اکنون  آن دبیرستان به نام  
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اخیرا در نشریه کار، سازمان فدائیان 

سال چهل و یکهم ،  851)اقلیت( شماره 

مقاله ای تحت عنوان "قیام  1398آذر  ۲5
آبان و پیدایش موقعیت انقالبی" منتشر 

ردیده است که نگرش و مواضع سازمان گ
ان ماه فدائیان )اقلیت( را نسبت به قیام آب

ا  ب ارتباطای که برای کارگران در  هو وظیف
و شرایط قیام های قهر آمیز توده ای 

قایل است را توضیح داده انقالبی کنونی 

 است. 
 

ه ر مقطع قیام توده ای و بزرگ دیمااقلیت د
وقعیت انقالبی به وجود آمدن یک م ،1396

به دلیل دیماه  . قیامدرجامعه را رد کرده بود

به آن از همان  ان و زحمتکشانورود کارگر
آغاز با شعار "مرگ بر جمهوری اسالمی" و 

"جمهوری اسالمی نابود باید گردد" آغاز 
 160بیش از  درشد و در مدت کوتاهی 

قیامی که  شهر و روستا گسترش یافت،
در مواردی  تری ها وحمله توده ها به کالن

، ها ها، حمله به فرمانداری تسخیر آن

بعضی از  های بسیج در هحمله به پایگا
یا حمله به دفاتر ائمه جمعه،  مساجد و

آتش زدن ماشین نیروهای سرکوبگر رژیم، 
 واژگون کردن خود روی نیروی انتظامی و

حمله به بسیج با بمب های دستی 

لح أموران مس)اصفهان(، درگیری با م
 مشخصات آن بود. جمله از  و... )اهواز(

زد و خوردهای در ادامه خود به قیام دیماه 
در دراویش زد و خورد خیابانی ) هرآمیزق

نیروهای  قمه و... با ستان تهران باگل

، 1396اسفند  در بهمن و مسلح رژیم
تظاهرات کشاورزان اصفهان و زد و خورد 

ر دمسلحانه آنان با نیروهای مسلح رژیم 
 رویدادهای ، و1396زمستان سال 

به   باالخره و مبارزاتی کوچک و بزرگ دیگر،
شور و آگاهی بخش کارگران  رمبارزات پ

هفت تپه و فوالد اهواز منجر شد. همه این 

که مردم تحت ستم  ندبود آنوقایع بیانگر 
ایران آشکارا خواستار از بین بردن جمهوری 

بر اسالمی و نظامی بودند که زندگی را 
. این واقعیت همراه با آنان سیاه کرده است

 ، دیگه تمومهبشعار "اصول گرا، اصالح طل

نشان  ماجرا" در تظاهرات های توده ای،
بحرانی در جامعه شکل گرفته داد که 

،  رژیم جز با تشدید سرکوباست که 
اختناق ، دیکتاتوری و میلیتاریزه کردن 

جامعه نمی توانست به مقابله با مردم 

 خیزد. بر

 
اما اقلیت که به واقعیت های فوق بی 

 سال، دوتر از اعتنا بود، بعد از گذشت کم
که  1398باالخره بعد از قیام توده ای آبان 

و ابعاد به کارگیری قهر البته خونین تر 
از قیام دیماه انقالبی توسط توده ها در آن 

بود، وجود موقعیت انقالبی را به بیشتر 

است که  سأله این رسمیت شناخت. اما م
قبول یا عدم قبول موقعیت انقالبی باید دید 

ت به جنبش توده یدر برخورد اقلچه تغییری 
 ها ایجاد نمود.

 

با توجه به این که اقلیت خود را 
ببینیم  ، طرفدار لنین معرفی می کند

به  1٩05که لنین وقتی مثال در سال 
در جامعه  انقالبیموقعیت وجود 

ظایفی برای روسیه پی برد چه و
 کارگران پیشرو قایل شد.پیشاهنگ و 

سوسیال  لنین در کتاب )دو تاکتیک

سی در انقالب دموکراتیک( با ادموکر
پی بردن به وجود یک موقعیت 

می  در حالی کهانقالبی در روسیه، 
مردم از دولت جدا شده اند و "نویسد 

پی  توده به لزوم استقرار نظم جدید

ه سخن ویژ  از وظایف "برده است
گفته و به طور مشخص بر ضرورت 

و حکومت  ایجاد یک ارتش انقالبی
کند.  در همان کتاب  البی تاکید میانق

یقین : "لنین می نویسد، دو تاکتیک 

است که ما هنوز باید برای تربیت و 
بسیار کار  تشکل طبقه کارگر بسیار و

سر  ولی اکنون تمام مطلب بر  .کنیم
ه این است که مرکز ثقل عمد

سیاسی این تربیت و این تشکل در 
و در اتحادیه ها   کجا باید قرار گیرد؟

نی یا در قیام لجمعیت های ع

مسلحانه و در کار ایجاد یک ارتش 
انقالبی و حکومت انقالبی؟  که پاسخ 

لنین بطور واضح شق دوم بود و در 
 سراسر کتاب به آن تاکید کرده است.

 

در یک ی بول موقعیت انقالبقبا این، بنابر
، بر دوش پیشاهنگان انقالبی ، جامعه

کارگران  بی وانقال روشنفکران کمونیست و
که انقالب کار توده  گاه ، با اعتقاد به اینآ

هاست ، وظایف ویژه ای برای پیشبرد 
 جریان انقالب در مقابل ضد انقالب قرار می

با انجام اقدامات بتوانند  ها باید آن  .گیرد
 زاتی توده ها را تقویت وقدرت مبارویژه ای 

در چنین لنین   .آن را به جلو سوق دهند

بر ضرورت مسلح  ی به طور مشخصدوره ا
اکنون ببینیم  کردن کارگران تأکید می کند. 

وقتی اقلیت مطرح کرده است که در حال 
حاضر در ایران موقعیت انقالبی وجود دارد، 

تاکتیک های خود را با این  ا شعارها وآی
که  منطبق می سازد و یا این موقعیت 

ادامه خود را های سابق  همان سیاست

 می دهد.
  

ارائه ارزیابی خود از شرایط  زاقلیت بعد ا
عینی جامعه در حال حاضر، راه برون رفت 

از وضعیت کنونی را یک انقالب اجتماعی 

داند و در نتیجه گیری خود چنین  می
مینویسد: "مبارزات طبقه کارگر ایران در 

ل چند سال گذشته نشان داده است طو
خوردار که طبقه کارگر ایران از این توانائی بر

را از ز هم اکنون ابتکار عمل ااست که 
 ، اقتصادی وطریق بر پائی اعتصاب عمومی

سیاسی و برپائی یک اعتصاب سراسری 

ر دست بگیرد و انقالب قریب سیاسی د
الوقوع را به پیروزی برساند." نباید فراموش 

در سخنان را مواضع و یم که اقلیت این کن
ید می گوکه خود  مطرح می کندشرایطی 

 موقعیت انقالبی وجود دارد. در جامعه یک

بنابراین، در چنین شرایطی، اقلیت برخالف 
لنین کارگران را به مسلح شدن دعوت 

ر به مواضع این جریان اگ حال، د.نمی کن
خواهیم دید که اقلیت شعار ، واقف باشیم

سیاسی را همیشه در  وتصاب عمومی اع

فت چه در دوران اآرشیو خود محفوظ دارد و 
 چه در دوران خیزش و سیاسی جامعه

و اکنون در شرایط وجود های انقالبی 
، به آن شموقعیت انقالبی به گفته خود

امری که نشان می  جوید.  توسل می
لیل در واقع، برای این جریان تحدهد 

 نی ومشخص از شرایط مشخص مع

 .مفهومی ندارد
 

هیچ شکی نیست که اعتصاب عمومی 
رزه اعتصابی شکل عالی مباسیاسی 

 واسته کارگر برای بدست آوردن خقطب

در   .نان استآسیاسی  های اقتصادی و
این شکل از مبارزه است که توده های 

چرخ  کلی ه زحمتکشان ب عظیم کارگران و
با دست  و اقتصاد جامعه را فلج می کنند

مبارزه خود  تحاد وا ، قدرت ون از کارکشید
ب در واقع اعتصا . دهند را نشان می

 ه عالی سازماندهی ولعمومی یک وسی

تجهیز کارگران و زحمتکشان در مبارزه علیه 
باید فراموش ن تم سرمایه داران است وس

سیاسی برای  کرد که اعتصاب عمومی
تکامل جنبش کارگری از اهمیت بسزایی 

این جا  در این اما، موضوع   .برخوردار است

نیست که اعتصابات سیاسی کارگران از 
امروز ما  بلکه تاستی برخوردار چه اهمی

یم که توده های در شرایطی قرار گرفته ا
، تهیدستان، عظیمی از کارگران

ستمدیدگان و ارتش ذخیره بیکاران که جز 

 پایشان چیزی برای از زنجیرهای دست و

 در جدایی از رفرمیسماقلیت ناتوانی 
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قیام  پی تظاهرات و دست دادن ندارند ، در
روحیات  خود که نشانگرهای توده ای 

در است ن اات قهر آمیز آنمبارز انقالبی و
جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی 

اگر صحبت از وجود حرکت می کنند. 

باید نشان موقعیت انقالبی در ایران است، 
و مخصوص چنین داد که چه وظایف ویژه 

ای آگاه بر دوش کارگران و نیروه موقعیتی
 د. نجامعه قرار دار

 
واقعا جواب انقالبیون کمونیست به این 

تواند  چه میبی( ال)موقعیت انقیط شرا

مانند سازمان فدائیان آیا باید  ؟ باشد
مواضع سابق تکیه  به شعارها و)اقلیت( 

، بر دوش موقعیتیکه در چنین  یا این  کرد و
، کارگران آگاه ، روشنفکران انقالبی

بی وظایف ویژه ای قرار قالپیشروان ان

های  . لنین در مقاله )درسگرفته است
اوت سال  ۲9 و( که در تاریخقیام مسک

در ارتباط با ، به چاپ رسیده است  1906
ضرورت تبلیغ و عمالً مسلح کردن کارگران 

چنین در شرایط وجود موقعیت انقالبی، 
بردن سطح آگاهی توده  باال"می نویسد: 

مضمون اصلی تمام  و کماکان بنیان، ها 

 ولی در عین حال . فعالیت ما خواهد بود
چه که  ر آنیم که لحظاتی نظفراموش نکنی

 گذراند ، وظایف ویژه و فعال روسیه می
 خاصی را به این وظیفه عمومی ، دائمی و

با استناد  اساسی عالوه می نماید. 

بیهوده به وظایفی که گویا در هر شرایط و 
بار  وال تغیرند ، از زیر برای ما ثابتزمانی 

این وظایفی  این وظایف مخصوص زمان و
مبارزه  یهای فعل به شکلکه مختص 

است شانه خالی نکنیم تا به عالم نمایان 

پس با درس  ."کوته نظران مبدل نگردیم و
 در موقعیتگیری از رهنمودهای لنین 

خاصی را به  انقالبی باید وظایف ویژه و
اساسی اضافه  ، دائمی وعمومیوظایف 

ما اگر به سرتاسر مقاله اقلیت ا . کنیم
 و از وظایف ویژه کلمه ای،  دقت کنیم

و  خاص این دوران در آن دیده نمی شود،

 می نویسند کهخود که  این در حالی است
نمی توانند به شیوه گذشته زندگی مردم "

کنند و دلیل آن را در عمل نشان دادند و 
جان خود را آشکار ساختند که حاضرند ، 

خاطر بر انداختن نظم موجود که امکان   به

ا دسلب کرده است فن زندگی را از آنا
تمام شرایط عینی برای یک کنند" و یا "

انقالب یا دقیق تر موقعیت انقالبی را 
 فراهم ساخته است".

 
لنین با وقوع نبردهای خیابانی 

 ،با سرکوبگران و عامالن تزارکارگران 

از ضرورت ت، اقلیدرست برخالف 
مبارزه پیشبرد سالح برای تدارک 

گوشه ای به  . می آوردسخن به میان 
کتاب امر می توان با رجوع به  این از

با نیکالی والنتینف )خاطراتم با لنین 

 پی برد. در آن (سیف خدایاری ترجمه
لنین با جزئیات جا نوشته شده: "

 و 1٩02فراوان در مورد تظاهرات 
 1٩03ئیه ژو درگیری با پلیس در

مرتب به این   .)کیف( صحبت کرد

موضوع برمی گشت که چطور به 

بطور فیزیکی در  و همعنی واقعی کلم
وقتی  مقابل پلیس مقاومت کردید؟ 

فهمید که من علت عالقه شدیدش به 
جنبه خشونت آمیز تظاهرات را درک 

نمی کنم ، با هیجان توضیح داد این را 

که ست درک کنید که آن زمان رسیده ا
بتوانیم نه فقط در سطح سیاسی و 

ر قه ور فیزیکی وطه آگاهی ، بلکه ب
که پرچم  . دوران ایننیمکآمیز مبارزه 

سرخ را در تظاهرات تکان دهیم ، 
فرار  فریاد بزنیم »مرگ بر استبداد« و

، سر آمده است این کافی کنیم

این ها دروس مقدماتی بودند  .نیست
   .رفتی و اکنون باید به سطح باالتر

استبداد ، با صدای طبل های اریحا 
اعتراضات باید با   .سقوط نخواهد کرد

بطور فیزیکی آن را پایین  ی واتوده 

باید با تمام   می فهمی؟ -کشید 
  .طور فیزیکی حمله کرده ب قدرت و

عامالن تزار باید بفهمند که ما خشونت 
خشم بلکه با  را نه فقط با اعتراض و

این مهم  -دهیم  خشونت پاسخ می
به ازای هر ضربه که از اراذل   .است

 - باید دو، کنیم استبداد دریافت می 

 - ریا حتی بهتر است چها سه ضربه و
 نه حرف پنج ضربه بزنیم عمل ما و

های زیبای ما موجب می شود که 
آنان نیز حواس شان را جمع کنند و 

وقتی متوجه قدرت ما شدند ، با قدرت 

االن با   .کنیمبیشتری عمل می 
سنگ شروع به نبرد می  مشت و

یافتیم ، هر وقت تدارک بهتری  کنیم و
 . خواهیم رفت گح بهتری به جنبا سال

فلسفه بافی را به روشنفکران بی 

ها را  کاسه کوزه این  .بخار بسپارید
، باید به طریق پرولتری در هم شکنیم 

باز یاد گرفت که چطور  باید جنگید و
  ". ت پردازی را ول کنعبار  .جنگید

 
پیدایش موقعیت  ام آبان وقی"در مقاله 

ه قیام مسلحانه ب، اقلیت اشاره "انقالبی

سخنانی از لنین را تکرار می  می کند و
کند و خود را طرفدار اندیشه های لنین 

جا از  دهد ، پس باید در این  نشان می

اقلیت پرسیده شود چرا آموزش های لنین 
ام و شرایط انقالبی کنونی تدارک قیرا برای 

در جریان انقالب مثالً   کار نمی گیرید.ه ب
تزار برای سرکوب  حکومتوقتی  1905

را در مقابل  انقالبیون نیروی ضد انقالب خود

ها لزوم  ، بلشویکها قرار داده بود نآ
سازماندهی مقاومت مسلحانه کارگران و  

 به منظور ایجاد یکستم را  تحتتوده های 
مطرح کرده و به انجام آن قالبی ارتش ان

چنین آموزش اقلیت نه فقط   .پرداختند
بلکه ،  ادیده می گیردنئی از لنین را ها

کارگران را آشکارا از شرکت در قیام های 

در این   مسلحانه توده ها باز می دارد.
در قسمتی از مقاله خود چنین می مورد 

مقابله مسلحانه رژیم به نا گزیر "نویسد: 
مردم را به سوی آن اشکال از مبارزه این 

 سوق خواهد داد که با تاکتیک ها و

نه رژیم مسلحا یز ومرکوب های قهر آس
این اشکال  . قدرت مقابله داشته باشند

، ارزه قطعا دیگر مسالمت آمیز نیستمب
خواهد بود ، در چنین  حانهبلکه مسل

که به  ، توده کارگر به جای این شرایطی
شکل با شکل های صورت یک نیروی مت

مبارزه تعین کننده مختص خود ، وارد مبارزه 

به جنبشی  رت عناصر منفردشود ؛ به صو
ها  می پیوندند که نه تنها جنبش خود آن

مهر طبقه کارگر بر آن نخورده ،  نیست و
د طبقه کارگر تبدیل بلکه می تواند به ض

 ."شود

 
در جواب باید گفت ، همه بحث بر سر این 

تواند مهر  ه کارگر وقتی میاست که طبق
مجهز  و خود را بر جنبش بزند که متشکل

 . همانم باشدسینیلن -رکسیسم به ما

له اشاره گردیده ئطور که بارها به این مس
این است که طبقه بحث در ایران  ،است

ه پروسه مبارزه اقتصادی خود ، بکارگر در 
، حتی قادر به دلیل شرایط دیکتاتوری حاکم

شکیل تشکل های یا ت و وجود آوردن
که در  ، بماند این صنفی خود نمی باشد

زعم اقلیت  ر مسلحانه و بهیک پروسه غی

یا حتی سیاسی  با اعتصاب اقتصادی و
بتواند به عنوان طبقه کارگر مجهز به 

 د.ایدئولوژی طبقاتی خود متشکل شو
 

از شرکت این که ، اقلیت برای در ادامه

لیه جمهوری در مبارزه مسلحانه عکارگران 
: می نویسدجلوگیری کند، اسالمی 

تداول گردند چنانچه این اشکال مبارزه م"
هی نخواهی جنبش در دست آنهایی اخو

خواهد افتاد که امکان حمایت مالی ؛ 
در  ." اتی از آن را دارندتبلیغ تسلیحاتی و

چه  باید از اقلیت پرسیده شودجا  این 

 مسلحانهشکل مبارزه  دررد که دلیلی دا
در شکل مبارزه چنین می شود ولی 

هایی  ، جنبش در دست آنمسالمت آمیز
حمایت مالی ،  د که امکانافت مین

اتفاقا،   ا دارند؟رتسلیحاتی و تبلیغاتی 

کارگران آگاه  انقالبی وبرای پیشروان امروز 
برای متشکل کردن خود و   بهترین فرصت

 ن و توده های انقالبی بوجود آمدهکارگرا
ی توانند با عمل به رهنمود است که م

های لنین یعنی دست زدن به مبارزه 

 ش کنونیبتی نقاط ضعف جنمسلحانه ح

وقعیت پیدایش م ام آبان وقی"در مقاله 
، اقلیت اشاره به قیام  "انقالبی

سخنانی از لنین  مسلحانه می کند و
ا طرفدار  را تکرار می کند و خود ر

دهد ،  دیشه های لنین نشان میان
ا از اقلیت پرسیده ج پس باید در این

شود چرا آموزش های لنین را برای 
تدارک قیام و شرایط انقالبی کنونی 

جریان  در مثالً   کار نمی گیرید.ه ب
حکومت تزار برای  وقتی  1٩05انقالب 

سرکوب انقالبیون نیروی ضد انقالب  
، بود ا قرار دادهه نآرا در مقابل  خود

ها لزوم سازماندهی  بلشویک
ه کارگران و توده  مقاومت مسلحان

  به منظور ایجاد یک ستم را  تحتهای 
مطرح کرده و به انجام  ارتش انقالبی 
چنین  اقلیت نه فقط  .آن پرداختند

آموزش هائی از لنین را نادیده می  
بلکه کارگران را آشکارا از  ،  گیرد

حانه توده  شرکت در قیام های مسل
 ا باز می دارد. ه
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ها فقدان رهبری  که یکی از آن 
 . باشد را از بین ببرند می

 
واقعیت این است که سازمان 

ی مبارزه تئور با ردفدائیان )اقلیت( 

هم و مسلحانه هم استراتژی 
سازمان تاکتیک که بنیانگذاران 

در چریکهای فدایی خلق ایران 
با جامعه وابسته  رابطه با

تدوین  ایرانیکتاتوری حاکمیت د
به  تا و پذیرش نظرات دیگر  ،کردند

قادر به جدایی از تناقضات و  امروز

در   .نشده استرفرمیسم خود 
در میان طبقه کارگر، جامعه امروز 

کارگران کمونیست و آگاه زیادی 
ما همچنین   خورند. به چشم می

شاهد بسیاری از کارگران 

 هستیم که دارای تحصیالت باال
اهی گو دارای آ اشندمی ب

این   سیاسی و انقالبی هستند.
د با همراهی با کارگران بای

 روشنفکران کمونیست صادق و
انقالبی در تشکل های سیاسی 

تجارب   گردند.نظامی متشکل  -

گذشته رژیم های دیکتاتوری در 
در ما آموخته است که ایران به 

تنها یک تشکل جامعه ما 
می نظامی است که  -سیاسی 

رشد خود به  و شده حفظواند ت

م تداوامروز تشکیل و . ادامه دهد
نظامی این  –سیاسی  بارزه م

گروه هاست که می تواند شرایط 
جامعه را به نفع طبقه کارگر و  

همه توده ها تغییر داده و شرایط 

طبقه کارگر را برای متشکل شدن 
و برطرف کردن نقطه ضعف جنبش 

کنونی یعنی فقدان رهبری 
 .، فراهم نمایدیانقالب

در پایان باید مبارزات قهرمانانه 
ه ه های بپا خاسته ایران بتود

آبان سال جاری را  ۲4خصوص در 

پاس داشت که با برافروختن 
شعله های پر فروغ مبارزه علیه 

شکنجه جمهوری  و رژیم دار
امید برای ایجاد جامعه  اسالمی،

ای عاری از ستم و استثمار و 

ل ستمدیدگان دیکتاتوری را در د
 م ایران روشنی بخشیدند ، ودمر

قهرمانانه خود برای نان  با مبارزات
، کار ، آزادی ، و استقالل از 

ها، بار دیگر نشان  امپریالیست
دادند که قهر ضد انقالبی را تنها 

اسخ با قهر انقالبی می توان پ

با در پیش گرفتن راه مبارزه  داد. 
طبقه کارگر نظامی،  –سیاسی 

آخر انقالبی  هنوان طبقه تا ببه ع
رهبری مبارزات  خواهد توانست

توده های تحت ستم را به عهده 

و تحت رهبری خود نظام  گرفته
گندیده سرمایه داری حاکم بر 

و حاکمان دیکتاتور آن را از  ایران
  بین ببرد.

 

 ٩8بهمن ، روزیاکبر نو

  ئی خلق،به یاد گرامی چریک فدا      

 رفیق کیومرث سنجری              

 ترین یقی که یکی از طوالنیرف
 های مخفی در زیر سلطه جهنمی زندگی 

 ششرژیم شاه یعنی نزدیک به  دژخیمان
 د! سال را از سر گذران

 رفیق کیومرث سنجری دومین چریک فدائی خلق جان
 انواده سنجری است. انقالبی کمونیستیباخته از خ

 های بر حق و انقالبیخواستتحقق آزادی و  که در راه

 حت ستم ایران یکی از طوالنیتهای ان و تودهکارگر
 ربار مخفی در زیرار اما پُ وترین زندگی های بسیار دش

 سلطه سازمان جهنمی امنیت شاه و شرایط اختناق
 گیروقفه و پیو بی ز سر گذرانددیکتاتوری حاکم را او 

 هایش را در راه رشدقابلیتها و همه وجود و توانائی
 .هادنهای فدائی خلق اعتالی سازمان چریک و

 

با حضور رفقا حمید مؤمنی و صبا  به مشهد منتقل شد و در پایگاهی 1353وی در سال 
به  او( 1353تابستان حدود اوایل ای نیز )زاده فعالیت انقالبی خود را دنبال نمود. در دورهبیژن

ریدون( جعفری اکبر )فهد که رفیق علیدهقانی در پایگاهی در مش مدت کوتاهی با رفیق اشرف
ضور داشت. از جمله کارهای او در  کرد، حبه عنوان مسئول شاخه مشهد به آنجا رفت و آمد می

ات سازمان و دیگر نشریمشهد کمک به انتشار نبرد خلق، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق 

سازمان  ریزی آرم جدیدی برایرحبا رفیق جعفری موفق به ط ر همین دوره بود که او همراهد بود.
ها سازمان جهت سالکه دست با مسلسل در باالی نقشه ایران قرار دارد، شد. در آن 

ختن خودکفائی در نیازهای تسلیحاتی خود انرژی زیادی صرف تهیه مواد منفجره برای سا
 1353سال  از ضرباتی که در نیمه اولیکریک ماده اصلی آن بود. پس پ اسیدکرد که مینارنجک 

ده رد شد و امکانات تهیه اسید پیکریک از بین رفت، مسئولیت ساختن این مابه سازمان وا

منفجره به رفیق کیومرث محول گردید که وی با همان تعهد انقالبی که همواره برای انجام 
این رداخت. اما کار مداوم با داد، به انجام این کار پمی اند نشاش از خویهای سازمانمسئولیت

 .د که او دچار مشکل تنفسی گرددماده شیمائی باعث ش
 

 مرث سنجری در سازمان چریکهای فدائی خلق اطالعاتیق کیورفهای متأسفانه از همه فعالیت
بهمن  9ت بود که در تاریخ این صوره ب تن رفیق کیومرثباخجریان جانکافی در دست نیست. 

رود ولی در میماس با رفقای تهران طبق معمول به تلفنخانه مشهد توی برای  1355سال 

ای سرکوب مبارزات مردم اقدام به روز نیروهای انتظامی رژیم شاه جهت تمرین آمادگی برآن
مورد شناسائی و روز آنر د د. در نتیجه اومانوری نظامی کرده بودند و محیط شدیداً پلیسی بو

دارد به بیند که امکان فرار وجود نیرد و پس از آن که میگتعقیب نیروهای دشمن قرار می
ثل هر چریک فدائی خلق دیگر درگیری مسلحانه با آنها پرداخته و سپس با خوردن سیانور که م

، به ان داشتزبر عاتش همیشه زیبرای محروم کردن ساواک از دستگیری و دست یافتن به اطال

 رسد.به شهادت می زندگی سراسر مبارزاتی خود پایان داده و
 

در رابطه با درگیری رفیق  1358به اول اسفند سال در نشریه کار به تاریخ چهارشن
"آنها به او حمله  لح رژیم شاه، نوشته شده است که:کیومرث با نیروهای مس

از مزدوران رژیم را از یک نفر  و دکنمیند. رفیق اسلحه را کشیده و مقاومت کنمی
ت به عمل گیرد. رفیق دساز چندی در محاصره ساواک قرار می دآورد . بعپای در می

اسرار حفظ  ارفیق ب.....  دکنمیو از قرص سیانور استفاده  زندفدائی می

 ".اش جان خویش را فدا کردسازمانی
ای به طور حرفههزندگی مخفی برگزیده و ب 1350ترتیب رفیقی که در اردیبهشت سال  به این 

های مخفی در زیر ترین زندگیه بود، رفیقی که یکی از طوالنیران پیوسترگجنبش مسلحانه کا
بهمن  9سال را از سر گذرانده بود، در  شش نی نزدیک به سلطه جهنمی دژخیمان رژیم شاه یع

راه آرمانهای انقالبی خود نهاد. این چریک فدائی خلق، انقالبی کمونیستی جان در  1355سال 

بارزاتیش از های مکرد و با فعالیتسی را با خود حمل میپلیس سیا باها مبارزه که تجربه سال
نقالبی در درون سازمان چریکهای فدائی خلق، به واقع نوجوانی و بعد در طی سالها فعالیت ا

مبارزاتی مردم ایران بود، اینک در تاریخ مبارزات خونین زحمت کشان و  تجسم بخشی از تاریخ
 .ستا ستمدیدگان ما جاودانه گشته

های چنین ها و جانفشانینقالب ایران با فداکاریادانند که را مردم مبارز ایران به خوبی می این 

دان تاریخ بریزد. بالهرفقائی بود که قادر شد سرانجام رژیم وابسته به امپریالیسم شاه را به ز
روی خدمت پیش دررفروغ ربار مبارزاتی رفیق کیومرث سنجری همچنان پُ باشد که نمونه زندگی پُ 

 .ظلم و استثمار قرار گیرد به دنیائی عاری از مبارزات کارگران و ستمدیدگان تا رسیدن
 

 ی و راهش پر رهرو باد!میاد عزیزش همیشه گرا
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روز  گزارش مراسم یادمان دو

 20فحۀ از ص      ...بزرگ تاریخی 

ست که طی آن، مجری  یشاهنشاه

ایران  فدایی خلق ایبرنامه گفت "چریکه

 به یاری ما بشتابید!" (  
قیام آبان پس از آن ویدئو کلیپی در رابطه با 

مبارزات انقالبی اخیر توده های مردم و  98
 د.ایران پخش ش

رفیق چنگیز قبادی فر  سخنران این مراسم
پژواک " بود که سخنرانی ای تحت عنوان

ارائه داد.  "سیاهکل در قیام آبان زرستاخی

برخی تجارب و ردن ن ضمن برشمراسخن
تئوری و پراتیک رزمندگان  های آموزش

و انعکاس آن در پراتیک اجتماعی  سیاهکل
 سال گذشته 49وده های تحت ستم در ت

با بررسی ایط کنونی بازگشت و به شر

قیام آبان ماه نشان داد که امروز مبارزه 
ابله با قهر ضد انقالبی قمسلحانه برای م

نی و نیاز ک ضرورت عیی جمهوری اسالمی
و تجارب توده ها و  می باشد جامعه

واقعیات جامعه تحت سلطۀ ما با هزار زبان 
اتکاء به این با  .دناین نیاز را فریاد می زن

توضیح داد رفیق سخنران  ،قعیات عینیوا

ر رهنمود چریکهای فدایی خلق دکه چرا 
 –یل گروه های سیاسی کاین شرایط تش

تشویق ان فوق با خنس نظامی می باشد.
 جمعیت حاضر روبرو شد. 

پس از سخنرانی رفیق چنگیز، نیم ساعت 

آنتراکت داده شد و بعد از آن، بخش دوم 
خش دوم، مراسم شروع شد. در ابتدای ب

ق ُمشرف )از مبارزین انقالبی رفی
ه  به وجو ،افغانستان( طی سخنانی

در شرایط دو کشور  اشتراک موجود
 مشترک تودهن دشمهمچنین همسایه و 

های مردم ایران و افعانستان، یعنی 

امپریالیسم، اشاره نمود.  او در سخنان 
اگر در  نمود که  اشارهخود به این امر مهم 

ز طالبان نباید به حق ما ا "نفرتافغانستان 
 ما را به دامن امپریالیسم بیاندازد، و نفرت

امپریالیسم و جنایاتش نیز  حق ما علیهبر 

لبان بیاندازد، در ایران ه دامان طاب نباید ما را
نیز  نفرت به حق ما از رژیم خونخوار 

نباید ما را به دامن  ،جمهوری اسالمی
علیه  و نفرت بر حق امپریالیسم بیاندازد

الیسم نیز نباید کمونیستها و انقالبیون امپری

 ".  دزاسالمی بیاندا را به دامان جمهوری
از ی صحبت های رفیق ُمشرف، یک بدنبال

کانادا چپ هندی و مقیم سیاسی فعالین 
نیز در رابطه با ضرورت اتحاد کمونیست 

و  های دنیا حول مبارزه علیه امپریالیسم
ی زنجیری و سگ هانظام سرمایه داری 

و متذکر شد به رغم تمام  کرد اش، صحبت

ها  کمونیست تفاوت شرایط کار و زیست
چه  جهان تحت سلطۀ امپریالیسم، آن در

ها را به یکدیگر پیوند  می کمونیستماکه ت
زده و نیروی عظیمی در اختیار آنان می 

لنینیسم می  -مارکسیسمسالح گذارد، 

م س از سخنان این دو رفیق، خان. پباشد
گالویژ )خواننده آزادیخواه ُکرد( چند ترانه 

جنگل"، "زده  ، مانند "آفتابکارانسرود
له در چمن" و همچنین "شیرعلی عش

که زنده یه دایه" را فنگ" و "دا"تمردون"، 
مبارزاتی خلق های -کننده خاطرات تاریخی

تشویق حضار  که با اجرا کرد، ایران بودند
 رو شد. روب

ی برنامه مطابق سنت همیشگسپس 

نوبت به های چریکهای فدایی خلق ایران 
در جریان ه بخش پرسش و پاسخ رسید ک

ضار با افکار و خطوط سیاسی مختلف حآن 
های خود از رفیق  افتند پرسش ی فرصت

سخنران و همچنین نظرات خویش در موارد 
مختلف را در طول یک ساعت بیان کنند. در 

 لوائرفیق چنگیز قبادی فر به ساین بخش 

او در   های شرکت کنندگان پاسخ داد. 
فدایی چرا چریکهای " والئاین س پاسخ به

امی نیروهای سرنگونی طلب از مخلق با ت
تا مجاهدین و ... طنت گرفته سلطرفداران 

مشترک برای سرنگونی  یک اتحاد و جبهه

جمهوری اسالمی ایجاد نمی کنند؟" 
اتحاد بین نیروهای سیاسی که توضیح داد 

بین  یعنی های طبقاتی مختلف ستبا خوا
نیروهای انقالبی خواستار تغییر مناسبات 

نیروهایی که به هر  وارتجاعی موجود 
رانه م استثمارگظاشکل خواستار حفظ ن

نه تنها خدمتی به  حاکم می باشند،

، پیشبرد جنبش توده ای موجود نمی کند 
د و از جمله بلکه بر اساس تجارب موجو

انه "همه با هم" دار و تجربه شعار فریبکار
موجب به  57دسته مزدور خمینی در سال 

ارزاتی توده بن نیروی عظیم مانحراف برد

های  تاسهای تحت ستم در بارگاه سی
یالیسم و نیروهای پرو امپریالیستی امپر

خواهد گشت و از لحاظ واقعی نیز چنین 
 امری نه اصولی و نه عملی ست.

زمینه  وال دیگری در همین ئدر پاسخ به س

در مورد سیاست چریکهای فدایی خلق 
مردمی و ایران برای اتحاد با نیروهای 

، رفیق سخنران ضمن ه صف خلقبمتعلق 
چریکهای  های دائمی شبرشمردن تال

فدایی خلق برای اتحاد و به میدان کشیدن 
نیروی بزرگتری از جریانات انقالبی در مقابل 

ر سیاست عملی و اصولی دشمن، ب

های مبارزاتی" بین گروه ها و   ل"اتحاد عم
 های مردمی تاکید کرد.  سازمان

، یکی دیگر خسپرسش و پا بخش  ادامۀدر 
 ت رزمندگاناشاز حضار متنی را در بزرگد

سیاهکل و نقش رستاخیز سیاهکل در 

جامعه قرائت کرد و تاکید کرد که رستاخیز 
سازمان سیاهکل، نه متعلق به یک 

عه و توده مشخص بلکه متعلق که کل جام
   های تحت ستم آن است.

جمعیت چند ، پاسخ ها  در بخش پرسش و
های داده  به پاسخ لار در عکس العمب

توافق همراهی و  ، ممتدشده با کف زدن 

خود را با مواضع اعالم شده از طرف 
با پایان بخش   سخنران نشان دادند.

گداشت راسم بزرپرسش و پاسخ، م
در فضایی  رستاخیز سیاهکل و قیام بهمن 

 به پایان رسید.صمیمانه و رفیقانه 

 
ق ایران در فعالین چریکهای فدایی خل

 کانادا - تونتور
2020فوریه  12

 

 20از صفحۀ ....  کمکهای مالی

 200             مهناز نجاری رفیق

 پوند

 نروژ 
چریک فدایی خلق رفیق سیروس 

  دنوپ 50        سپهری 

چریک فدایی خلق رفیق ایرج 

 کرون  500                سپهری
چریک فدایی خلق رفیق  فرخ 

 کرون 500                          سپهری 
فرهاد  ایی خلق رفیقچریک فد

 کرون 500                           سپهری

 

 آمریکا
 دالر 2000       ماهی سیاه کوچولو 

 رفیق شهید شیرین معاضد
 دالر 50        فضیلت کالم( )

 دالر 50  رفیق شهید نسترن آل آقا 
 رفیق شهید افسر السادات

 دالر 50                              سینیح

 دالر 50    رفیق شهید گلرخ مهدوی
 دالر 50 رفیق شهید  احمد فرهودی

 دالر 50علی دباغیرفیق شهید  ناد
 دالر   50   رفیق شهید حمید مومنی 

 فیق شهید کرامت هللا دانشیانر

 دالر 50                                           
 دالر  50   رفیق شهید علیرضا نابدل

 دالر 50 رفیق شهید یوسف زرکاری
 یجمشیدس باعرفیق شهید 

 دالر 50                               رودباری
اری رفیق شهید محمد صف 

 دالر 50                              آشتیانی

 ردال 50 رفیق شهید یوسف زرکاری
 رفیق شهید سیروس سپهری

 دالر 50      
 دالر 50    رفیق شهید فرخ  سپهری

 دالر 50   رفیق شهید ایرج سپهری 

 دالر  50   الحیسرفیق شهید جواد 
 دالر 50  الحیسرفیق شهید کاظم 

 دالر 50الحیسحسین  یدرفیق شه
 کاسه چی مدید محرفیق شه

 دالر 50      

 
چریک فدایی خلق رفیق محمد رضا 

 دالر 100      قنبر پور 
چریک فدایی خلق رفیق بهنام 

 دالر 100                   امیری دوان    
چریک فدایی خلق    شهرام 

 دالر 100      حسینخانی   

 چریک فدایی خلق   احمد کریمی
 دالر 100                                          

      نصرت کریمی      چریک فدایی خلق  
 دالر 100                                        

 نگلستانا
 چریک فدایی خلق خشایار سنجری

 پوند 10                                          

 چریک فدایی خلق کاظم سعادتی

 پوند 10                                          

 پوند 10            رفیق مریم دژآگاه   

 

 4  ادامه در صفحۀ
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 برقرار باد جمهوری دمکراتيک خلق به رهبری طبقه کارگر!
 

 

 بر روی شبکه اینترنت "پیام فدایی"

 از صفحه چریکهای فدایی خلق ایران 

 ن کنید: یددر اینترنت د 
.comsiahkalwww. 

 

 اشرف دهقانی  رفیق  از صفحه

 در اینترنت دیدن کنید: 
 

www.ashrafdehghani.com 
 

 

 

 آدرس پست الکترونیک 
E-mail:ipfg@hotmail.com 

 

 فیس بوک سازمان

SiahkalFadaee 
 

 ال تلگرامانک
@BazrhayeMandegar 

 

 گرامااینست
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 برای تماس با

 چریکهای فدایی خلق ایران 
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 روز بزرگ تاریخی    گزارش مراسم یادمان دو

 کانادا  -تورنتو
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

در گرامیداشت چهل و نهمین سالگرد ،  ۲0۲0ۀ فوری 9در تاریخ 

 یکمین سالگرد قیام بهمن  ( و چهل و1349) حماسه سیاهکل

 خلق ایران در تورنتو ی از سوی چریکهای فداییسممرا (1357)
برگزار شد. این مراسم شامل سخنرانی و پرسش و پاسخ  )کانادا(

 نامه های هنری بود.و همچنین نمایش کلیپ و بر
سالن مراسم با آرم سازمان، تصاویر رزمندگان سیاهکل و 

می"، "زنده باد انقالب" و "زنده جمهوری اسالر شعارهای "مرگ ب
چریکهای ده ها تن از رزمندگان کمونیسم" و همچنین عکس د با

فدایی خلق ایران و برخی دیگر از مبارزین راه آزادی تزئین شده بود 

ها و شعارها جلوه مبارزاتی خاصی به سالن محل  و این عکس 
 برگزاری مراسم داده بود.

به دنبال انترناسیونال شروع شد و با سرود  لهکبرنامه یادمان سیا
یگر مبارزینی که جان خود را در راه دکمونیست ها و  خاطرۀه ب آن

از سوی رفیق مجری مبارزه برای آزادی و سوسیالیسم فدا کردند، 

شد. سپس شعری از زنده یاد رفیق اعالم  دقیقه سکوتیک برنامه 
غان که انقالبی افر "کبیر توخی" )رفیق کمونیست مبارز و شاع

 که نامش رکرد( خوانده شد. این شعت متأسفانه اخیرأ در تورنتو فو
"چریک های فدایی خلق ایران" بود را رفیق توخی چند سال پیش 

در  سروده بود.  - یگانمادر شا فاطمه سعیدی، -برای رفیق مادر

 بخشی از این شعر آمده است:
 از نخستین "جرقه" تفنگ "چریک"

 ب ایرانریق" انقال"حبرخاست 
 زمان وتاز لبان، وا شد بخیه های سک

 یز پری زبانها،عقابان ترها شد، 
 :دندانها قفس  از تنگنای

 "چریکهای فدایی خلق ایران!

 به یاری ما بشتابید!"  
 نخستین جمالت پس از تسخیر رادیو تلویزیون )اشارۀ شاعر به 

 1٩ادامه در صفحۀ 

 

 کمکهای مالی به چریکهای فدایی خلق ایران 

 کانادا

 دالر 100                            شبنم  

 دالر 200      احمد زاده ودسعرفیق م 

 دالر 200       رفیق امیر پرویز پویان

 دالر 200       رفیق عباس مفتاحی

 دالر 200       ن پورحس غفور رفیق

 دالر 200       رفیق علی اکبر صفایی

 دالر 200             رفیق اسکندر صادقی نژاد

 دالر200       بهروز دهقانیرفیق 

 دالر 200       ادیرفیق جلیل انفر

 دالر 200       رفیق مهدی اسحاقی

 دالر 200      رحیم سماییمحمد ق رفی

 دال  100      همن آژنگچریک فدایی خلق ب

 دالر 100     چریک فدایی خلق حسن نیک داودی

 دالر 100      چریک فدایی خلق احمد زیبرم

 دالر 100     میچریک فدایی خلق اسکندر رحی

 دالر 100یی خلق هادی بنده خدا لنگرودی چریک فدا

 دالر 100      چریک فدایی خلق هوشنگ نیری

 دالر 100     پیرونذیری رحمت هللا خلقی فدای یکچر

 دالر 100       چریک فدایی خلق مصطفی حسن پور

 دالر 100           لق فاطمه حسن پورچریک فدایی خ

 دالر 100        هرنوش ابراهیمیم  چریک فدایی خلق

 پوند 200                              رستاخیز سیاهکل

 پوند 200      چریک فدایی میر هادی کابلی

 پوند 200      رث سنجریوم کیچریک فدایی 

 پوند 200           فدایی  زهره حاجیان سه پله چریک

 پوند 200                              هنامه کارگریما

 پوند 200            مد حسین خادمیچریک فدایی مح

 پوند 200                    چریک فدایی فریدون محمدی

 پوند 200                        راجی چریک فدایی فرشید

 پوند 200                    چریک فدایی جمشید هدایتی

 پوند 200                              فدایی امپی

 پوند 200      ح انگیز دهقانیمادر انقالبی رو

 پوند 200                            سین شانه چیح  رفیق

 پوند 200              ر)کاک ساعد(حمید فوالد پو رفیق
 

1٩ ادامه در صفحۀ  

http://www.siahkal.com/
http://www.ashrafdehghani.com/

