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 1399 آبان                                                      جم پن   ست وبی لسا                  ن اایر  قیی خلداای فکه چری انگرا  

  رمقاله رمقاله سس

گرامی باد اولین سالگرد خیزش گرسنگان در 

 باد انقالب!زنده  ! 98آبان 
چه    ... با  رششو اگر  آبانماه،  در  مستقیم  رمف  پابرهنگان  ان 

ای   خون    وخامنه  به  اسالمی  جمهوری  وحشیانۀ  تعرض 
تن از جوانان آگاه و کارگر و     1500  نشست و طی آن بیش از

دوشکای و  مسلسل  و  تفنگ  های  گلوله  با    زحمتکش، 

  هزاران، از هوا و زمین به خون غلطیدند و  سرمایهپاسداران  
. با ای رژیم شدندنیز مجروح و یا اسیر و روانه سیاهچالهتن  

حاکم جالدان  توصیف   ،فرمان  که  شده  آفریده  فجایعی 
  14نظیر نیکتا اسفندانی  کودک    35حداقل    کشتار  از ناپذیرند.  

قلب  تا  گرفته  ساله   و  مغز  و  سر  به  و  شلیک  کارگر  ها  ده 
نظیر   کارگر  زحمتکش  پور،  محمد  مساله  17محسن  از  ادر  . 

کرد   گلوله  6  با زحمتکش  سه  با  که  تیراندازان    فرزند  تک 
حک تظاهرات  ومت،  مزدور  نظاره  قلبش هنگام  بام  پشت  در 

از   تن  ها  ده  تا  شد  دفاعی    معترضاندریده  به بی  که 

 ... نیزارهای ماهشهر پناه بردند و  هیچ یک "زنده بر نگشتند"
که علیه مردم  ی  حاکم با وجود تمام جنایات  دیکتاتور   رژیماما  

نتوانست،   داد  خرج  به  خاسته  پا  طلبانه  به  حق  صدای 
 2  هصفح                    ...د.کارگران و محرومین را خفه ساز 

 

 ( 2)  ایرانی اش  و دنباله روانآواکیان  ابانتخابات آمریکا و مواضع رسوای ب
اثر رشد مبارزات    لت امپریالیستی آمریکا درونی دزماگر  این است که ا  ،میگذارندبر آن سرپوش  آواکیان  و پیروانش  عیتی که  واق  .…

این امر که دولت  اتی خویش، برای حفظ منافع طبقه حاکم، اجبارأ تبدیل به حکومتی فاشیستی شود، توده ها و تشدید بحرانهای ذ
خواه ها.  یمهوره جد کبه همان اندازه فاشیست میشون  دموکراتهاد بود. چون در این صورت   دست کدام حزب باشد، مطرح نخواه

که   داده است  اجرای سیاستهایتجربه نشان  در  دیگری( علیه-)شبه  دو حزب حاکم همیشه  نوع  یا هر  کارگر    فاشیستی  طبقه 
ن دالری وریلین تندیا تصویب بسته های مالی چب  2020در ماه مارس  مثال، وقتی که جمهوریخواهان  همدست بوده اند. به عنوان  

برای تصویب هیچ قانونی که کمی از بار بحران اقتصادی  رات  برای موسسات مالی، به نجات طبقه حاکم شتافتند، نمایندگان دموک
بنا بر منافع مشترک خود    را از دوش ن،  با جمهوریخواهاطبقه کارگر بردارد، تالش نکردند. در دوران اوج کرونا نیز، حزب دموکرات 

کارگران و زحمتکشان را  خود  های  همپالگی  با هدف از سر گرفتن بهره کشی از کارگران و زحمتکشان و پر کردن جیب  ها  نند آ مان

 4در صفحۀ                                                           …. قرار داد رفشا  تحته، برای بازگشت به محل های کار ناامن و آلود

 

 ديگر ت صفحادر 

ن و مواضع مرگ شجریا  ●

 11. ................... طلبانفرصت 

 16 ....... .. خ!تاریجعل مضاعف  ●

 ،مبارزه را به یاد داشته باش ●

 18... ..........  ست! رفتنی   ،مبارز

 19      یست هستم؟چرا یک کمون ●

مبارزاتی در    آکسیوندو  گزارش  ●

 20و  12 .... ات ...............صفح

فیت  ر جامعه ایران ظ " در بارۀ

 د! ارند  "براندازی
در    .... دانشگری  سال  فوریه  رقیه 

فردی"در    2014 مورد   " مسئولیت  در 
ارژیم   بودجمهوری  نوشته   سالمی 

شهره  بیداگری  به  که  ای  "جمهوری 
گشت ها  آفاق  پشته  کشته  از   ،

زس هم  بر  چشم  در  نی اخت، 
و   افالس  به  را  ثروت  پر  سرزمینی 
دریوزگی   به  را  سربلند  مردمی 
خود  به همین سخنان  او  اگر  کشاند". 

بود امروز   از  پایبند  از گذشت بیش  بعد 
دیگر  چهل سال از عمر ننگین این رژیم  

شرم احساس  هیچ  مخالفت  بی  از  ی 
اسال جمهوری  سرنگونی  با  می خود 

حف و  گفت  نمی  چنین  سخن  این  ظ 
با این سخنان که در شرایط    رژیمی را

های مدنی    جنبشکنونی باید صرفاً به  
توصیه نمی و مطالباتی بسنده کرد را  

 13فحه ص                          . ..کرد.

 از نتایج عدول 

 ! تئوری مبارزه مسلحانه  
 57ن ماه  همب  هتیجۀ قیام مسلحان در ن...  

شدند.   بخشهایی مسلح  مردم  از 
امپریا  لیست ها ضربه خورد و  محاسبات 

به   دوگانه  وضعیت  شاه  یک  جانشین 
شدیعنی   تحمیل  سیاسی   .خمینی  جو 

کرد، تغییر  مردم  نفع  به  ها   جامعه  توده 
به   به خواسته هایشان، که  اینکه  بدلیل 
نرسیده  بودند،  کرده  انقالب  خاطرش 

کبودند   شکلی  مبهر  ته  تند  وانسی 
در    کرد  خلق  بودند.  انقالبخواهان ادامه  

خالی کرد اسلحه  از  را  ها  پادگان  ستان 
خلق .  کردند  مسلحرا  خود  و     کرده

های   زمین  صحرا  ترکمن  در  ترکمن 
شورا  کرده،  مصادره  را  بزرگ  مالکین 
شورایی  را  ها  زمین  و  داده  تشکیل 

ار با  کشت می کردند و مسلح شده، دو ب
شده جنگیده و آن ها را  قر  مسترژیم تازه  

 9صفحۀ                  ..پس زده بودند.

 آبان خونین، آتشي که فرو نخواهد نشست!
 !خاموشی نمی گیرد م، خشم توده ها جز با آتش به جان خص
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اردوی   گسترده  قیام  از  پس  سال  یک 
چیزان بی  و  ایران    160در    گرسنگان  شهر 

داران   سرمایه  پای  زیر  در  را  زمین  که 

یعنی  آنان  مدافع  حکومت  و  استثمارگر 
لرزاند، اسالمی  داریم  پ  جمهوری  می  اس 

آبان   در  قیام خونین  این    98یاد جانباختگان 
های   توده  رزمندگی  داریم  می  پاس  را، 

رادیکا با  که  ای  و  انقالبی  شعارها  لترین 

یکب مبارزاتی  های  رژیم  شیوه  دیگر  ار 
مناسبات   و  اسالمی  جمهوری  سرکوبگر 

به  را  ایران  بر  حاکم  داری  ظالمانه سرمایه 
صول بانگ  و  طلبیدند  بر  تممصاف  "مرگ  ند 

می   کشم  "می   ، اسالمی"  جمهوری 
، "وای به روزی  کشم آن که برادرم کشت" 

شویم" مسلح  کار،    که  "نان،  باد  زنده  و 

ج در  را   ... و  آزادی"  و  تحت  مسکن  امعه 
 سلطه ما به صدا درآوردند. 

 
در  قی گرسنگان  خونین  و  آمیز  قهر  ام 

بزرگ  98سال   ، که طبقه کارگر بخش 

دا می  تشکیل  را  افشای    د،آن  ضمن 
بیشتر چهره   و سرکوبگر  هر چه  کریه 

و   خلقی  ضد  های  دسته  و  دار  همۀ 
عزم   حکومت،  درون  ستیز  کارگر 

محرومین   و  شدگان  استثمار  تمامی 
سرن نظام  برای  و  رژیم  این  گونی 

حاکم  نمایش    استثمارگرانه  به  را 

اعتصابات   در  چه  جنبش  این  درآورد. 
تظاهرات   در  چه  و  کارگران  دلیرانه 

کف  رآ قه در  محروم  های  توده  میز 
"انقالب  خیا  ضرورت  آهنگ  ضرب  بانها، 

صدا   به  رساتر  بانگی  با  را  اجتماعی" 

اصالح   فریبکارانه  گفتمان  درآورد؛ 
چه  هر  را  و    طلبی  نمود  رسوا  بیشتر 

آم  قهر  مبارزه  مسلحانه  ضرورت  و  یز 
برای برافکندن تمامیت دستگاه ظلم و  

به   پیش  از  بیش  را  حاکم  سرکوب 

روز  ص   جلوی مسالۀ  به  و  راند  حنه 
توده  نیرو و  جامعه  پیشرو  و  آگاه  های 

  های به جان آمده تبدیل نمود.
 

آبان   جوانان 98قیام  دالوری  نمایش  با   ،
مبارز و آگاه که در میدانهای نبرد، با دست  

و   خالی هر جا به مراکز سرکوب  توانستند 

نهادهای دولتی هجوم بردند و ضمن تالش  

نها را به آتش کشیده و  آ  برای تسلیح خود،
پتانسیل  نابود   چه  داد  نشان  کردند، 

در   و  جامعه  اعماق  در  عظیمی  مبارزاتی 

علیه   آن  اقشار  محرومترین  میان 
 وجود دارد.  استثمارگران حاکم 

 
آبان   در  کنندگان  عال98قیام  بر  ،  وه 

و   اسالمی  جمهوری  نابودی  فریاد 

همه جناح های آن، با تشخیص چهرۀ  
اصلی،  مقابل  د   دشمن  ر 

ارتجاعی  ضدانقالبی    سیاستهای و 
قدرتهای   و  جهانی  داران  سرمایه 

امپریالیستی نیز ایستادند که از طریق  
رون  بلند گوهای تبلیغاتی خود برای بی

متعفن نظام پادشاهی   کشیدن الشۀ 

گورستان به    از  آن  جازدن  و  تاریخ 
"متحد"   و  مردمی  آلترناتیو  یک  عنوان 

کار  کوشیدند.  می  و  گر کننده  ان 
ب  مبارز  و  آگاه  فریادهای  زحمتکشان  ا 

می   شاه  "نه   ، دیکتاتور"  بر  "مرگ 

عمیق   آگاهی  از  رهبر"  نه  خوایم 
سیاسی موجود در صفوف این جنبش  

دند و گفتند که نمی خواهند به  خبر دا
 عقب بازگردند. 

 
آبان  باالخره    و فریبکار    98قیام  چهره 

قدرتهای   و  جهانی  داران  سرمایه 

جمهوری  ح  امپریالیستی امی 
خصوص به  که  با    اسالمی  رابطه  در 

توسط  پشتیبانی شان از قطع اینترنت  
برجستگی یافت را  جمهوری اسالمی  

که   داد  و نشان  کرد  افشاء  نیز وسیعا 

چگونه آنها در حالی که خود را مخالف  
سرکوب  حکومت   و  شکنجه  و  زندان 

برقراری   طرفدار  و  اسالمی  جمهوری 
ر حرف با  د  "دمکراسی" جا می زنند و 

ری اسالمی  مردمی که حکومت جمهو

تسمه از گردۀ آنان کشیده "همدردی"  
و   باز  فضای  عمل،  در  اما  کنند،  می 

وری  مورد نیاز رژیم دار و شکنجۀ جمه
اسالمی برای به خون کشیدن جنبش  

ای   توده  نظام  های  علیه  انقالبی  و 
را   حاکم  داری  و  سرمایه  تسهیل 

 تضمین می کنند. 

 

چه   در    رسنگانگ  رش شواگر  پابرهنگان  و 
با ای  رمف  آبانماه،  خامنه  مستقیم  ان 

و جمهوری    جنایتکار  وحشیانۀ  تعرض 

آن بیش   اسالمی به خون نشست و طی 
و    1500  از کارگر  و  آگاه  جوانان  از  تن 

زحمتکش، با گلوله های تفنگ و مسلسل  
دوشکای  و  سرمایهپاسداران    و  هوا  از   ،

هزاران و  غلطیدند  خون  به  نیز  تن    زمین 

ای رژیم  مجروح و یا اسیر و روانه سیاهچاله
حاکمشدند جالدان  فرمان  با  فجایعی    ،. 

ناپذیرند.   توصیف  که   کشتار  ازآفریده شده 
  14نظیر نیکتا اسفندانی  کودک    35حداقل  

شلیک به سر و مغز و قلب تا  گرفته  ساله  
نظیر   زحمتکش  و  کارگر  ها  محسن  ده 

کارگر   پور،  م  17محمد  از  ادر ساله. 

کرد   گلوله  6  بازحمتکش  با سه  که   فرزند 
تیراندازان مزدور حک نظاره  ومت،  تک  هنگام 

تا تظاهرات   در پشت بام قلبش دریده شد 
از   تن  ها  دفاعی    معترضانده  به  بی  که 

یک   هیچ  و   بردند  پناه  ماهشهر  نیزارهای 

"نیزار" به  با خونشان    "زنده بر نگشتند" و  
گشت  بدل  زار"    دیکتاتور   رژیماما    ...  "الله 

که علیه مردم  حاکم با وجود تمام جنایاتی  
صدای  به پا خاسته به خرج داد نتوانست،  

خفه  را  محرومین  و  کارگران  طلبانه  حق 
د. پس از آن سرکوب های وحشیانه و  ساز

اعتصابات    خونین، در  ایران  مردم  مبارزات 

واحد   و  کارخانه  ها  ده  در  کارگری  وسیع 
ز اعتراضات  در  اقشار    نان،تولیدی، 

ادا  ... مه یافت و زحمتکش، مال باختگان و 
کارگران  مبارزات  در  خصوص  به  نیز  امروز 

دارد.   این  تداوم  که  واقعیت  چه  است  اگر 

اسالمی، سرکوب   جمهوری    ددمنشانۀ 
به  امواج جنبش اعتراضی را به طور موقت  

شدید   استثمار  که  آنجا  از  اما  راند،  عقب 
زحمتکشان،   و  وگرسن کارگران  و   گی  فقر 

جامعه سیستماتیک  سرکوب  و  در    بیکاری 

است، باقی  خود  و    جای  نتوانسته  هرگز 
فرو   جامعه  در  را  مبارزه  آتش  تواند  نمی 

تراکم  که  طبقاتی  تضادهای  نشاند. شدت 
و  شت بار شدیدتر  آنها هر  از  ابناک  رادیکالتر 

و   کارگران  خشم  انفجار  باعث  قبل 
شرایط   شک  بی  شود،  می  محرومین 

. از  ی جدیدی را به وجود خواهد آوردرزاتمبا

احتمال   از  ناشی  هراسناک  شبح  رو،  این 

 د انقالب! ! زنده با98گرامی باد اولین سالگرد خیزش گرسنگان در آبان 

 
 

مردان   و  یاد تمامی زنان  به  

جریا در  که  ن  مبارزی 

در   گرسنگان  آبان  خیزش 

و رویدادهای پس از    1398

با    ،آن اخیر  سال  یک  در 

خود،   شیرین  جان  ایثار 

و  کارگران  رهایی  درخت 

ران از یوغ  ای  دربندخلقهای  

امپریالیسم  رتجا و  را  اع 

 آبیاری کردند! 
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کابوس   به  گرسنگان،  شورش  دوباره 
سرکوب آنان  سرمایه داران حاکم و ماشین  

 ت.تبدیل شده اس
 

الهام   جنبش  این  سالگرد  در  اکنون 

حکومت،   مزدوران  های  گله  بخش، 
سگان   جان  همانند  به  زنجیری  و  هار 

مراکز  دتافامردم   و  خیابانها  اند،  ه 
حکومت  شهرها   و  اند  کرده  ُقُرق  را 

از   گیری  بهره  با  داران  سرمایه 
انتظامی" خویش   و  "امنیتی  نیروهای 

های  "قرارگاه  ایجاد  با    به  مبارزه 

می   و  اند  پرداخته  اراذل"  و  اوباش 
کوشند با گسترش جو ارعاب به خیال  

انف  یک  از  دیگر،  خود  اجتماعی  جار 
شو هر  ر گ  شر یعنی  که  سنگانی 

و بر انبوه متراکم    لحظه بر صفوف آنها

می شود جلوگیری    هخشم آنان افزود 
مقابل   در  که  حاکم  جنایتکاران  کنند. 

نشسته    انقالب مردم در "یک کشتی"
احساس خطر با  زوزه می کشند     ،اند 

ها از هنگام آبان  اکنون نارضایتیکه "  
بیشتر    98 وضعیت  نیز  در  و  شده 

  داریم."  اررق هشدار جدی 

خون   ریختن  از  پس  سال  از    1500یک  تن 
آزادیخواه   و  طلب  حق  و  فرزندان  ما  کشور 

خیز  سرنگونی    شسرکوب  برای  آنها  بزرگ 
حاکم،    آرمانهای  اهریمنان  و  آبان  قیام 

و  کارگران  دلیرانه  اعتصابات  در  آن    مردمی 

بزرگ و کوچک زحمتکشان، زنان،  اعتراضات  
ستمدی سایر  و  است.  ده  زن  ان دگجوانان 

خلق خسته و زخمی از پهلویی به پهلوی  
تا   غلطد  می  نبردهای  دیگر  برای  را  خود 

 اهریمنان حاکم آماده کند.    بزرگتر با 
 

مبارزاتی   کوچک  جویبارهای  زمزمه  باردیگر 

سراسر   منافذ  از  از  ملتهب،  سرزمین  این 
مبارزین  سیاهچالهای انباشته از مخالفین و 

 خونین نوید افکاری ها ی وگلا دربند گرفته ت
می   گوش  به   ... جویبارها    .رسدو  به این 

سیل  هیبت  در  تا  پیوندند  می  ی  یکدیگر 

امواج آهنین خویش را  عظیمتر از قبل، پتک  
پوسیدۀ   سد  شکستن  هم  در  برای 

حاکم، بر آن بکوبند. قلب انقالب  دیکتاتوری  
جریان   و  تپد  می  پویا  و  زنده  همچنان 

در   بر  مرهای"ارشعزندگی  گ 
دیکتاتور"،"کشته ندادیم که سازش کنیم"،  

 

"آبان   و  می شوند"  تفنگ  "باالخره مشتها 
دار های  ادامه  دیوار  بر  کوچه  د"  و  خیابانها 

 های نقش بسته است. 
 

و   گرسنگان  قیام  سالگرد  در 

یاد عزیزان  با گرامی داشت  محرومین،  
این   در  با    جنبشجانباخته  بکوشیم 

خ  توان  برایودهمه  اسرآ  ،  ای  زادی 
ترین   سخت  زیر  در  که  جنبش  این 

جالدان   وسطایی  قرون  های  شکنجه 
عدام فله ای  رژیم و در معرض احکام ا 

دارند   های  کنیممبارزه  قرار  توده   .

ما   قهرمان  و  های  رنجدیده  تالش  با 
خود   ماه،  انقالبی  آبان  قیام  راه  در 

هموار   را  ایران  پیروزمند  انقالب 
اشت که تنها در  د باید ن دی نمودند. تردی

که   است  انقالبی  مسیرهای  چنین 

زحمت و  توده  کارگران  دیگر  و  کشان 
ایران   قادر خواهند بود  های ستمدیده 

که ایران را از زیر سلطه امپریالیستها  
برای  رهانیده و زندگی سعادتمندی را  

 به ارمغان  آورند. جامعه، 
 

 مرگ بر امپریالیسم آمریکا، مرگ بر فریبکاران 
    1358بان سال آآمریکا در "مضحکۀ اشغال سفارت مورد  کهای فدایی خلق ایران در )بخشی از مواضع چری

 به لینک زیر مراجعه کنید: کامل این اثرۀ نسخۀ برای مطالع
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تحت    آقای خمینی بار دیگر و مثل همیشه با بوق و کرنای گوش خراشش مضحکه ی نه چندان جدیدی را به راه انداخته است. ... 

فراهم کرده اند، به فحاشی نسبت به چریک های فدایی خلق ایران پرداخته   تفاده از شرایطی کهعنوان مبارزه با امپریالیسم و با اس
 ... رزه ی "ضدامپریالیستی" خود جا می زنند. و تازه این را به نام مبا

 
الاقل خوِد آقای  اگر مردم ما در اثر تبلیغات دستگاه دروغ و تزویر پراکنی آقای خمینی، هنوز به خوبی از حقایق باخبر نمی باشند، 

لطف و مرحمت چه کسانی توانستند قدرت حکومتی را به دست بیاورند   ینی و نزدیکانشان خیلی خوب می دانند که چگونه و بهخم

و این را خوب می دانند که با وجه المصالحه قراردادن توده ها، همان توده هائی که صادقانه و تا پای جان دلیرانه مبارزه کردند و  
چه امتیازاتی و تضمین کدام منافع همین آمریکا،   آقای خمینی به خوبی می دانند که در ازای اعطای  د. ند، بر سر کار آمدنشهید داد 

 .... توانستند قدرت را به دست گیرند.
 

ارد آن می  ابتدا به وسیله ی پاسداران وارسی می شود، بعد عده ای وسفارت آمریکا    حادثه ی اخیر نیز درس های آموزنده ای دارد.
کامل انجام پذیرفت و مثل    در حقیقت "اشغال" سفارت با محاسبه   ها را می بندند و از ورود مردم جلوگیری می کنند.شوند، در

ا ابتکار عمل را به دست گیرند، آنوقت مجالی  همیشه از این که توده ها در این امر شرکت کنند، ممانعت به عمل آمد، زیرا اگر توده ه

توده ها فقط "حق" دارند برعلیه آمریکا شعار دهند و فردا که کار آقایان فیصله    ی گذارند.د و مصالحه باقی نم برای زدوبن 
 .. این مسائل را فراموش کنند.  همه باید یافت،

 
و از آن حراست  نون تمام منافع اقتصادی و بنیادی آمریکا در ایران حفظ شده اگر واقعاً هدف شما مبارزه با امپریالیسم است، چرا تاک

هنگفت خرید اسلحه و وسائل یدکی ابزارهای جنگی که امروز شما به وسیله آن ها خلق ُکرد و سایر خلق ها را   هزینه  ود؟می ش

می شود و قراردادهای میلیارد دالری شما با  به خون می کشید، به جیب چه کسانی ُجز دولت و سرمایه داران آمریکائی سرازیر 
 نفع چه کسانی ُجز امپریالیست های چپاولگر تمام می شود؟  و آلمان و غیره به امپریالیسم ژاپن 

 

آینده نشان خواهد داد    آینده با وضوح تمام نشان خواهد داد که آقای خمینی و یارانش این بازی را به چه منظوری به راه انداخته اند. 
انقال ی  روحیه  پرورش  نه  هیاهو،  همه  این  از  خمینی  آقای  هدف  ضدامپریالیستیکه  و  ی    بی  مبارزه  پیشبرد  برای  نه  و  ها  توده 

ب رابطهضدامپریالیستی،  تحکیم  و  بیشتر  برای جلب حمایت هرچه  امپریالیست ها است.   لکه  با  که     خود  داد  خواهد  نشان  آینده 
مردم    ال سفارت را از ذهن سکوت و با به راه انداختن جریان های انحرافی، خاطره ی اشغ   چگونه دستگاه های تبلیغاتی با توطئه

 خواهند ُشست. 

  
 مرگ بر امپریالیسم جهانخوار به سرکردگی امپریالیسم آمریکا! 

 مــــــــــــرگ بر دغلکــــــــــــــاران و فریبکـــــــــــــــــــــاران! 

 مــــــــــــرگ بر امپریالیســـــــــــــــــــم و سگ های زنجیریش! 

 روزی راهمانبا ایمـــان به پی 

 ای فدایی خلق ایرانچریک ه
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4 صفحه         652 شماره                                        ي  يدام فیاپ
 

  

 علیه طبقه  کارگر همدستی دو حزب حاکم

 
تور و جتایتکارانه و س ذات دیکتاا انعکمپ  ارت

)در   داری  سرمایه  سیستم  ضدکارگری 

شرایط  منفور در  آن(  ممکن  شکل  ترین 
اش   باشدکنونی  شکست  می  برای  اما   .

این سیستم، کافی نیست که با فرستادن 
"بایدن" به کاخ سفید، "ترامپ" را شکست  

 داد. 
ایرانیشاما   روان  دنباله  و  ه  بکه    آواکیان 

قیاهمم  غر چپفه  های  راست   ، ه    ماهیتا 

در    ،هستند  اما  میزنند،  انقالب  از  حرف 
   مشغولند.له روی از بورژوازی بادنبه عمل  

 
به  اک آمریکایی  آگاه  های  توده  و  رگران 

که   میدانند  کردن  روشنی  متوقف  برای 

که   موانعی  باید  "ترامپ"ها،  رشد  و  ظهور 
سیستم   کل  نابودی  برای  انقالب  راه  در 

دارند را از میان برداشت،    رقرا  ستیی لاامپری
نه اینکه با شرکت در انتخاباتی که هدفش  

امپریالیسم  رتگس هژمونی  ست،  آمریکاش 
به  حاکم،  طبقه  از  جناحی  از  جانبداری  با 

به   حاکم  دار  سرمایه  طبقه  دستیابی 

که   روست  این  از  رساند.  یاری  اهدافش 
انتخابات   این  در  "م.ل.م"  و  آواکیان  عملکرد 

قه کارگر است، و مستقیم و  بفع طمنا  هیعل
به   منجر  سلطه غیرمستقیم    تقویت 

آ  این  یکا  رمامپریالیسم  کارگر  طبقۀ  علیه 

و   و  کشور  محروم  کارگران  در  خلقهای 
 خواهد شد. سراسر دنیا 

 
و  ل  "م. شان  .م"  فکری  "آواکیان"  رهبر 

زحمتکشان   و  کارگران  دادن  فریب  در  آنقدر 

 خود  که  یلاآمریکا جدی هستند، که در ح 
های   گردهمایی  از  یکی  در  "بایدن" 

در  طبقه حاکم  دمکراتها به مثابه بخشی از  
صورت  "مانهات در  که  کرد  اعتراف  علنأ  ان" 

زندگی   "سطح  انتخابات  در  او  پیروزی 
واهد  هیچکس تفاوتی با زندگی امروزش نخ

و   دموکرات  حزب  دو  که  وقتی  یا  و  کرد"، 

شبه  سیاستهای  اجرای  در  -جمهوریخواه 
ع شیسفا و لتی  کارگر  طبقه  یه 

بیشماری   همدستیهای  زحمتکشان، 
کاسه داغ تر   .ل.م"و "م  داشته اند، آواکیان

از آش شده و به طور ضمنی تبلیغ میکنند  

فاشیسم    که سمت  به  شرایط  اگر  حتی 
متوقف    فاشیسمند  میتوا"بایدن"  باشد،   را 

اگر   که  است  این  واقعیت  درحالیکه  کند. 
حا ربآمریکا  امپریالیسم   می  طبقه  نفظ  افع 

متمایل  حا فاشیسم  به  است  مجبور  کم 

زب طبقه حاکم شود، بایدن و یا هر فرد و ح
منافع کل طبقه  و  دلیل حفظ موجودیت  به 

هستند،   آن  نمایندۀ  که  شک  ای  بدون 
 .ند بودهموار کننده این راه خواه

 

که   پیروانش  واقعیتی  و  آن  آواکیان   بر 
نی  زما  رگاین است که ا  ،میگذارند سرپوش  

درود آمریکا  امپریالیستی  رشد    لت  اثر 
ذ بحرانهای  تشدید  و  ها  توده  اتی  مبارزات 

حاکم،   طبقه  منافع  حفظ  برای  خویش، 
اجبارأ تبدیل به حکومتی فاشیستی شود،  

باشد،   کدام حزب  دولت دست  که  امر  این 

صورت    این  در  چون  بود.  نخواهد  مطرح 
فاشیست    دموکراتها اندازه  همان  به 

جک  دمیشون  ها.  ی مهوره  نشان  خواه  تجربه 
که   است  در  داده  همیشه  حاکم  حزب  دو 

فاشیستی یا هر -)شبه   اجرای سیاستهای 

علیه دیگری(  همدست    نوع  کارگر  طبقه 
عنوان   به  اند.  که  بوده  وقتی  مثال، 

بحرانهای   با  برخورد  در  جمهوریخواهان 
مارس   ماه  در  اجتماعی  با    ٢0٢0اقتصادی 

چ مالی  های  بسته  تی دن تصویب  ن  وریلین 
نجات   به  مالی،  موسسات  برای  دالری 

دموک نمایندگان  شتافتند،  حاکم  رات طبقه 

که کنگره  در   قانونی  هیچ  تصویب  برای 
طبقه   کمی از بار بحران اقتصادی را از دوش

اوج  دوران  در  نکردند.  تالش  بردارد،  کارگر 
منافع   بر  بنا  دموکرات  حزب  نیز،  کرونا 

با جمهوریخواها  خود  آمان  ،نمشترک  ها  نند 

افزایش   خطر  از  مردم  ترس  از  استفاده  با 
با هدف از سر  مرگبار فقر و بی خانمانی، و  

گرفتن بهره کشی از کارگران و زحمتکشان  
خود و دیگر  های  همپالگی  و پر کردن جیب  

حاکم،  دار  سرمایه  طبقه  های  بخش 

به   بازگشت  برای  را  زحمتکشان  و  کارگران 
آلود  و  ناامن  کار  های    ر فشا  تحت   ، همحل 

عمدی   قتل  این  که  چند  هر  داد.  قرار 
و   ترامپ  توسط  زحمتکشان  و  کارگران 

از حمایت  در عمل  زبش رهبری شده، اما  ح
این   اجرایی  وظایف  )که  ها  دموکرات  کامل 

سطح در  را  از    سیاست  به   برخی  ایاالت 
از   هیچکدام  است.  برخوردار  دارند(  عهده 

  ب یتصوواقعی  مقامات حزب دموکرات پیگیر  

قان افزایش وهیچ  برای  مالیات    نی 
های   هزینه  کمک  افزایش  ثروتمندان، 

...  مسکن    و  پزشکی خانواده های و  برای 
دموکرات،   حزب  اند.  نشده  درآمد،  کم 

با   تاکتیکی  جزئی  اختالفات  هرچقدر 
باشد،   داشته  جمهوریخواهان  سیاستهای 

مانند   ای،  پایه  سیاستهای  با  رابطه  در 

تحمی و  اقتصادی  بر    ن بحراار  ب   ل ریاضت 
است. به   رای دوش طبقه کارگر، با آنها هم 

 دموکرات  ی کهیالت هاعنوان مثال، همه ای
حاکم   جمهوریخواه یا  و    ها آنها  در  ها 

مشارکت هستند   میزان  کاهش  حال    در 

پرداخت  دولت   بازنشستگی  در  صندوق  به 
مانند   نیز،  برخی  پزشکی هستند.  بیمه  و 

کلراد ایالت  دموکرات  حال در    ،وفرماندار 
در  کارگران    فزایش اجباری میزان مشارکتا

درمپرداخت   بیمه  صندوق  ویبه  زیت  ان، 
است.  دک پزشکی  نقل  و  حمل  و  دارو  تر، 

کرده   اعالم  نیز  کالیفرنیا  دموکرات  فرماندار 

است که مقدار دوازده و نیم میلیارد دالر از 
جای   به  را  جاری  سال  در  مدارس  بودجه 

 د. رهد کخوا  تخنقد، به صورت سفته پردا
 

به   نیز،  نیویورک  ایالت  دموکرات  فرماندار 

بسیار   داران  کاهش    قول  بزرگسرمایه 
از   میلیارد دالر کمک های مالی به    8بیش 

او   خود  است.  داده  را  محلی  های  دولت 
مدرن   تاریخ  "در  اقدام  این  که  کرده  اعتراف 

تقریباً   قطع  به  منجر  و  ندارد  سابقه  آمریکا 

اجتما شد که   دخواهای    ی عهمه خدمات 
از   شوند،  می  تأمین  ایالتی  دولت  توسط 

م  ویژه،  آموزشهای  هاراقبجمله  ی  ت 
اتوبوسرانی   اعتیاد،  ترک  كودكان،  پزشکی 

."... و  عمومی  نقل  و  حمل  خبر  )و  لینک 
در این رابطه:    ٢0٢0اپریل    16نیویورک تایمز  

https://ny.chalkbeat.org/2020/4/16/21

-hit-a-take-setgbud-school-225539/nyc
-in-million-827-proposes-blasio-de-as

cuts-education )   
 

دی  از  یکی  دموکرات  گر  فرماندار  های  قول 

"قطع   شامل  استریت  وال  به  نیویورک 
هزاران   بردن  بین  از  و  جدید"  استخدامهای 

در   رابطه  همین  در  است.  سرمقاله  شغل 
شماره تایمر    ٢0٢0  سپتامبر  7  نیویورک 

نیویورک    االتماح  که  گفته شده  مالی  امور 
به "هیئت کنترل مالی ایالتی" محول شود.  

(

ww.nytimes.com/2020/09/07ps://whtt
-budget-york-/opinion/new

deblasio.html    )  یک مزبور،  هیئت 
"وال  کنترل  تحت  انتصابی  موسسه 

دهه   در  که  است  )زمانی    1970استریت" 

با هدف بود(  ورشکسته شده  نیویورک    که 
اجهای گسترده و کاهش وسیع  رت اخیریمد

 خدمات اجتماعی، ایجاد شد. 
 

 و  آواکیان انتخابات آمریکا و مواضع رسوای باب

 (2ش )دنباله روان ایرانی ا 
 م(  ل )م ایران  کمونیست حزب  از ترجمه  

در   اوضاع  باره  در  :۲۰۲۰  اوت  اول  آواکیان،  باب  از  ای  بیانیه"من 
 فاشیستی  رژیم  راندن  بیرون  فوری    ضرورت رو،  پیش  خطرناک

  به   اساسی  نیاز  و   انتخابات  این   در   دادن   رأی  قدرت،  از   ترامپ/پنس
 : کته مهمی اشاره کردمن "بهکردن انقالب

آمیز  " خشونت  غیر  عمِل  وسیلۀ  هر  از  باید  حساس،  لحظۀ  این  در 

اگر   شود.  استفاده  قدرت،  از  رژیم  این  کردن  بیرون  برای  مناسب 

علیرغم اعتراضات گسترده با خواست بیرون کردن رژیم ترامپ/پنس  

مان باقی  قدرت  در  کماکان  انتخابات  زمان  در  رژیم  این  قدرت،  ده  از 

د، آنگاه )با فرض این که انتخابات به واقع برگزار شود( استفاده  باش

رژیم این  زدن  کنار  برای  مناسب  ابزار  کلیۀ    دادن  رأی شامل  باید از 
  روش  این  روی  بر  اساسی   تکیۀ  که  این  وندب ،باشد ترامپ   علیه

واضح بگویم که این به معنای »رأی اعتراضی« برای  .  شود   گذاشته 

کاندیداه ش برخی  که  برایا  بلکه  نیست.  ندارند  پیروزی    رأی  انس 
بایدن  ترامپ  علیه موثر یعنی  دمکرات  نامزد حزب  به  باید  واقع  در   ،

 " .رأی داد
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ای  بر  طلبی  میلیتنها،  عالوه  جنگ  و  اریسم 
با   )که  دموکرات  حزب  امپریالیستی  های 

خواهان   نداردجمهوری  بزرگی  به  تفاوت   )
و  عراق  نظامی  اشغال  اصلی  معمار  مثابه 

و یا حمله و نابود   نسل کشی در آن کشور،

لیبی   اوزما  ردکردن  آشکار    ما،بان  آنچنان 
به   استناد  با  هم  ترامپ  حتی  که  است 

های طلبی  دموکرات یالیسامپر  جنگ  تی 
نظامی   گرایشهای  با  مخالفت  ژست  ها، 

با رجوع به اظهارات  آنها را گرفته است.  
خود مقامات وابسته به طبقه سرمایه  

دموکرات   حزب  اگر  که  میبینیم  دار، 

جمهوریخ مانند  بشود،  از  ان  هاو پیروز 
که  رخب موضوعی  گونه  هر  با  ورد 

سیاسی مالی  -منافع  و  اقتصادی 
دار سرمای طبقه   تضعیف    ه  را  حاکم 

کرد.   خواهد  خودداری  در  کند،  اتفاقاً 

رابطه ای    این  مقاله  شماره  در    7در 
پست"    2020سپتامبر   "واشنگتن 

برنامه   انتشار  از  بعد  که  شده  نوشته 
در   بایدن  اطرافیان  بایدن،  اقتصادی 

ه ا مت خس  سرکردگان  صو ای  با  صی 
که   اند  کرده  تصریح  استریت"  "وال 

ک  اصالحاتی  برنامه  پیشنهادهای  در  ه 

 " سنگ  اقتصادی  روی  آمده،  بایدن" 
برای   "بایدن"  و  است  نشده  نوشته 

"وال   های  خواسته  کردن  برآورده 
در   را  خود  برنامه  مفاد  استریت" 

تغییر   انتخابات،  در  پیروزی  صورت 

 خواهد داد. 
 

به عنوان    ه سوابق "بایدن"ب  ا نگاهیهنتنه  
و   ماهیت  بلکه  امپریالیسم،  مهره  یک 

"کم حزب سوابق  )نامزد  هریس"  اال 

و   جمهور  رئیس  معاونت  برای  دموکرات 
به   توجه  با  که  او،  زیاد  جانشینی  سن 

استبایدن،   زیاد  میدهد  احتمالش  نشان   )
"بایدن تیم  شبه-که  نظر  از  -هریس" 

کم دست  بودن،  افاشیسم  ترامپ"  "  زی 
رجوند با  "تعریفارد. حتی  به  که   ع  هایی" 

کر هریس"  "کماال  از  دمکراتها  اند،  خود  ده 

"ترامپ  و  "هریس"  فاصله  که  با  میبینیم   "
عنوان   به  است.  اندازه  یک  به  فاشیسم، 

مثال دموکراتها در تائید انتخاب "هریس" به 
"ترومن ِ   را  او  جمهور،  رئیس  معاون  عنوان 

این من  ند.خواند  ”دموکرات که ا  ظور  ست 

از تمام توانایی های  "هریس" حا ضر است 
آمریکا،   امپریالیسم  بمب  نظامی  جمله  از 

و   منافع  حفظ  و  گسترش  برای  اتم، 
جهان   در  آمریکا  امپریالیسم  هژمونی 

  ، کند. درست مانند "هری ترومن"   استفاده
اول معاون   روزهای  همان  در  که  "روزولت" 

مرگ  از  پس  خود؛  جمهوری  ریاست 

بمولتزور ژاپن  ب  ؛  بیگناه  مردم  بر سر  اتم 
تا   امپریالیسم  هم  ریخت  نفع  به  را  جنگ 

امپریالیسم  و هم قاطعیت    کا تمام کندآمری
جهت آمریکا   ای  وسیله  هر  از  استفاده  در 

 . هژمونی اش را به رقبا نشان دهداعمال 

 
هرا"کم که  ال  متعددی  های  مقام  در  یس" 

کل( دادستان  )منجمله    دارای   ،داشته 
پشتیبانطوال  بقهسا خشوننی  از  ت ی 

پلیس، حبس کارگران و مهاجران، سرپوش  

چپ بر  و  گذاشتن  کارگران  دسترنج  اول 

زحمتکشان توسط بانک ها، و پشتیباتی از  
کم علیه سیاستهای جنگ طلبانه طبقه حا

( است.  جهان  های  که ٤خلق  میبینیم   )
خواندن   "ترومن"  با  تنها  دموکراتها  خود 

ماه به  شبه  رایتکاجنا  تی"هریس"،  و  نه 

این   با  اند،  اقرار کرده  فاشیستی "هریس" 
این  برشمردن  که  توسط    تفاوت  خصوصیات 

هایشان  دموکراتها   خودی  با  رابطه  در 
"تعریف و تمجید" محسوب میشود. درواقع،  

ریس" که )یک  دموکراتها با انتخاب "کماال ه
به   است(  کارگر  طبقه  دوآتشه  دشمن 

بایدن  "جو  اارچچ  "عنوان معاون  خابات  نتوب 

دست    ٢0٢0  سال از  یکی  مثابه  به  را 
انتخاباتی   مسابقات  ترین  آمریکا  راستی 

کردند.   تراما  تعیین  داغ  های  از    کاسه 
   باب آواکیان  و مریدان ایرانیش ی مانند  آش

از  با  (  "م.ل.م"  ) "بایدنانتخاب  دفاع  -تیم 

انتخابات  هریس"   این    ٢0٢0نوامبر  در 
 .  دن نواقعیت را کتمان میک

 
اینعیواق شکست    ت  و  پیروزی  که  است 

فرق  عمال  جمهوریخواهان،  یا    دموکراتها 
ندارد  یبزرگ  خیلی کارگر  طبقه  حال   و  به 

مهمی  شرایط را به نفع ستم دیدگان تغییر  

نخواهد داد، زیرا که عملکرد و هدف اصلی  
نوع هر   هر  سرکوب  جهت  در  حزب  دو 

اجتماعی  و -دخالت  کارگر  طبقه  سیاسی 
کمر  یاهتوده   را ه  دم  حاکم  طبقه  منافع 

میباشد.  کند،  همین    تهدید  رو،  این  از 

که   ایرانی  دارهواواقعیت  آواکیانان   باب 
در بحبوحه این بحران  م.ل.م"  "حزب  همانند  

این   پس  در  و  اجتماعی،  اقتصادی  عظیم 
که مشقتی  و  رنج  آمریکا    همه  مردم  به 

حال   در  آن  مقابل  در  مردم  و  تحمیل شده 

به همکاری  کارگر  بقه  ، ط د نتمبارزه هس  را 
هریس" )عروسک های خیمه -با تیم "بایدن

صنایع   بازی  و  نظام شب  مالی ی 
میکن تشویق  آمریکا(  نشان  ن امپریالیسم  د، 

  اپورتونیستی   بار  خّفتموضع  دهنده  
واقعیتها   درک  در  اش  ناتوانی  و  "م.ل.م" 

 . می باشد

 

و  دموکراتها  سخنرانیهای  به  نگاهی  با 
انتخاباتی    یونهایوانسکن  در  جمهوریخواهان

با  رابطه  در  واقعیت مهم دیگری  نیز،  اشان 
انت این  جریانات خاباماهیت  که  ت 

مانند و  اپورتونیست  آواکیان  امثال   باب 

را میتوان  "م.ل.م" از دیدنش عاجز هستند  
کرد.   در  مشاهده  که  میرود  انتظار  معموأل 

عمده   حمالت  انتخاباتی،  کنوانسیونهای 
م  رقیب  بودح طرفین  یکد  به  اما  دیگر  اشد، 

مقامات   اخیر،  انتخاباتی  کنوانسیونهای  در 
آمری بر  حاکم  حزب  به  دو  اینکه  از  بیش  کا، 

از   بپردازند،  رقیب  با  نظرهایشان  اختالفات 

نظر اختالف  که  با  آنجا  رابطه  در  زیادی  ات 
با یکدیگر   ... و  اقتصادی، سیاسی  مسائل 

ب انتخاباتی شان  در سخنرانیهای    ه ندارند، 
بارز حمله کردند و هراس  رض و ممعت  ردمم

گسترش   و  فوران  از  خود  خصمانه 

اجتماعی   در جنبشهای  را، 
 . نمودند سخنرانیهایشان بیان 

 
را  با ترس خود  جمهوریخواهان کینه همراه 

علیه  در   هیستریک  فریادهای 
"امواج  و  "سوسیالیسم"  "مارکسیسم"، 

اعتراضات چپ گرایان که کشور را محاصره  

بدناکرده   نم"  گذا ه  دموکراتها    شتند.ایش 
رادیکالیزه   امکان هر چه بیشتر  از ترس  نیز 

جنبشهای  کردند    شدن  تالش  اجتماعی، 
توده   و  کارگران  و همدل  دلسوز  را  که خود 

این طریق،    تا ازا بزنند  ی مردم معترض جها

را   مردم  رشد  به  رو  اعتراضی  جنبشهای 
  خلع سالح کرده و آنها را به مجموعه ای از 

پاره هویتی"  های  نبش"ج تکه  و  متخاصم 
بست   بن  سمت  به  و  کرده  تبدیل  شده، 

نژادی"   های  همچنین  "جنبش  )و 

 نیسم( منحرف کنند. یفم
 

دموکراتها   هراس  های  بازتاب  از  یکی 
جنبش رشد  اعتراضی  از  های 

اعتراضات   که  وقتی  )بخصوص 
اجتماعی در نتیجه شرایط پسا کرونا،  

در   میتوان  را  شدند(  شدیدتر 

ان رهااعش سندرز"    تخاباتی ی  "برنی 
( اپیدمی  5دید.  شیوع  از  پیش  او   )

عوامفری شکلی  به  برای  کرونا،  و  بانه 
و   کارگران  با  همدردی  به  تظاهر 

"انقالب  زحمتک شعار  معترض،  شان 

سر داده بود، اما به محض    سیاسی"
اولین عالیم رشد   شیوع کرونا و دیدن 

اعتراضات اجتماعی، کال بحث "انقالب  
و به طرفدار    ر گذاشتکنا   را  "یسسیا 

 پر و پا قرص "جو بایدن" تبدیل شد. 
 

 ر صحنه مبارزه د  ،کارگران و زحمتکشان

معلوم   روشنی  به  آگاهی،  فرد  هر  برای 
زن انتخابات،  این  نتیجه  که  دگی  است 

حالت   به  را  آمریکا  اجتماعی  سیاسی 

اکنون   که  زیرا  گرداند.  نخواهد  باز  عادی 
دو حزب از    ارجخ  رنیروی سیاسی دیگری، د

درگیریهای ا صحنه  وارد  مپریالیستی، 
است.  -سیاسی  شده  اجتماعی 

ه ورویزیونیست  های  ا  نما    راست  چپ 
،  خودمانند "م.ل.م" به دلیل پایگاه طبقاتی  

این   منافع  درک  و  مشاهده  به  قادر  هرگز 

که   ای  سیاسی  فعال  نیروی  طور  وارد به 

کار زحمبارزات  و  به  گران  رو  متکشان 
آن، رشد است و برای خاموش کردن  

نهفته در ای  ه  مفریبیعوا  به بیش از
آواکیانها نیاز هست. به عنوان نظرات  

  ناطق صنعتی و معلم ل، کارگران ممثا
های سراسر آمریکا شروع به تشکیل  

اند کرده  به    مستقالکه    انجمنهایی 
یه سازماندهی مبارزات و مقاومت عل

دو برای لتالش  داران  سرمایه  و  ت 
مجبور کردن آنها به بازگشت به کار در  

ن شرا کنویط  یا  اامن  اند.  پرداخته  نی، 
جوان کارگر و  میلیون ها  می بینیم که  

د ای  آگاه  گسترده  تظاهرات  با ر 
و مستقل  های مبتکرانه    سازماندهی

اس و  پلیس  تقرار خود، علیه خشونت 
شهرهای   در  فدرال  مسلح  نیروهای 

و  آمریکا،   کارگران  اند.  کرده  شرکت 
نیز فناوری  های  شرکت  ، کارمندان 

با    شرکتهای  این  همکاری بزرگ 
  ... و  اطالعاتی  و  نظامی  دستگاه 

و علیه آن بارها دست   ءا افشدولت را  

 ده اند.زبه اعتصاب و تظاهرات 
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کارگر  )یعنی  است  شده  مبارزه  ان  صحنه 
آمریکا( نیستند    ستمدیده  هایو توده    هاآگ

و نمیتوانند مواضعی همسو با منافع طبقه  
شان اتخاذ کنند. از این جهت  کارگر و زحمتک 

و   کارگران  که  زمانی  در  که  است 

وارد  زحم پیش  از  بیش  آمریکا  آگاه  تکشان 
اند؛  مبارزه  صحنه   شده  باب  سیاسی 

حزبش  و  ترین  ی  اپورتونیستبه    آواکیان 
د شدن در  شویق به وارن را تارگر، کاهاروش

د درون  از درگیریهای  حمایت  و  حزب  و 
از   و  بخشی  کنار گذاشتن  بورژوازی حاکم، 

امبارز کرده  مستقل  مبارزات  نده  اما   .

زح و  و کارگران  است  رشد  به  رو  متکشان 
از   بیش  به  آن،  آتش  کردن  خاموش  برای 

نظرات  های    عوامفریبی  در  آواکیانها نهفته 
ناطق  ، کارگران ممثالان  ونعنیاز هست. به  

های سراسر آمریکا شروع    صنعتی و معلم

که به طور    به تشکیل انجمنهایی کرده اند
مستقل به سازماندهی مبارزات و مقاومت  

دوعل تالش  برای  یه  داران  سرمایه  و  لت 
در   کار  به  بازگشت  به  آنها  کردن  مجبور 

به  یا  اند.  پرداخته  کنونی،  ناامن  شرایط 
کارگر ها  میلیون    نیم کهیب  یعنوان مثال م

ر تظاهرات گسترده ای )طبق  و جوان آگاه د

ب سیاسی،  محافل  برخی  زرگترین  نظر 
سازماندهی  با  آمریکا(  تاریخ  در    اعتراضات 

مبتکرانه   علیه  های  خود،  مستقل  و 
نیروهای مسلح   و استقرار  پلیس  خشونت 

کرده   شرکت  آمریکا،  شهرهای  در  فدرال 

کارمندا و  کارگران    های   رکتش  ناند. 
، همکاری این شرکتهای بزرگ با فناوری نیز

را   دولت   ... و  اطالعاتی  و  نظامی  دستگاه 
به    ءافشا دست  بارها  آن  علیه  و  کرده 

ز اعتراضی  تظاهرات  و  به اعتصاب  اند.  ده 

در   "گوگل"  کارمندان  و  کارگران  مثال  عنوان 
ای    ٢018سال   طی کمپین های گسترده 

پ با  شرکت  این  همکاری  در   گوناتنعلیه 
مص هوش  هواپیماهای  ساخت  برای  نوعی 

کردند   اعتراض  سرنشین،  بدون   وجنگی 
کار خود را در    ند تاجبور کرداین شرکت را م 

ژانویه سا در  پروژه متوقف کند.  ل جاری  آن 

نیز، کارگران آمازون در اعتراض به همکاری  
در سیاستهای   ترامپ  دولت  با  این شرکت 

و اعتصاب  به  اش،  ات  اهرتظ  ضدپناهندگی 
ن کارگران و کارمندان آگاه به  ست زدند. ای د

نیز  انتخابات  در  شرکتها  این  همکاری 

اض دارند و اکثرأ در انتخابات نیز شرکت  اعتر
همین جنبش بزرگی  و باالخره در    نمیکنند.

و  ده ها شهر  در  پوستان  قتل سیاه  با  که 
و  زحمتکش  های  توده  خورد  جرقه  ایالت 

کن نقاط  برخی  در  و شه  لرت محروم  ر 
دولتی را در دست گرفته و با ساختمانهای  

اوضاع  اداره  در حال  مبارزاتی خود    ابتکارات 

و   ارتش  و  سرکوب  نیروی  دخالت  بدون 
 ند. بوروکراسی فاسد طبقه حاکم شد 

 
آیا می توان با دیدن این جوشش ها و این  

جای   به  مردم،  میان  در  آمادگی  از  سطح 

سازماندهی   به  آنان  تشویق  و  کمک 
خمبار  قل تسم آنودزات  ر،  به ان  دعوت  ا 

بازی در بساط انتخابات بورژوازی کرد که هر 
هایش اولین وظیفۀ خود را در    کدام از جناح

و   سرکوب  رسیدن،  قدرت  به    پایان صورت 

بهد ای    ادن  توده  همین حرکتهای مستقل 

و   "کمونیستی"  موضع  یک  این  بیند؟  می 
  ش"انقالبی" ست و یا اعالم قبول ایفای نق

بوائدز توسط حزب    رژوازی حاکمۀ  آمریکا  بر 
طبقه  مقابل  در  پیروانش  و  آواکیان  باب 

 شور؟ کارگر این ک

 
همیشه   حاکم  حزب  دو  هر  مدافعین 

از آن حمایت    ادعا میکنند که حزبی که 
میتواند   رقیب  حزب  از  بهتر  میکنند، 

جهان   در  آمریکا  امپریالیسم  هژمونی 
  د رف افزایش دهد. اما هر  و  کند  حفظ  را  

م آگ که  اه  هژمونی  ی  نامع یداند  این 

سرکردگی   کسب  برای  تالش  اساسا 
امپ  میان کمپ جنایتکار  ریالیستهای  در 

قدرت  گسترش  در زمینه  جهانی بویژه  
نظام  و  متحده  اقتصادی  ایاالت  ی 

که  آمریکا  طریق  ست  تجاوزات  از 

زحمتکشان   و  کارگران  علیه  نظامی 
و تشدید استثمار و غارت نیروی    جهان 

م  آنان های  روتث  وکار   یشود.  حاصل 
امثال حمایت  و    درنتیجه،  آواکیان  باب 

دموکرات،  هوادارانش   حزب  تنها  از  نه 
به مارکسیسم و لنینیسم    هیچ ربطی

این    -  مائوو   سنگ  که  جماعت 

  -طرفداری از وی را بر سینه می زنند
خواسته علیه  بلکه    های   ندارد، 

 کارگران آگاه آمریکاست. 
 

طبقه   که  زمانی  بک اح در  ا  م 

میکند که  خو  های  امفریبیعو د تالش 
جنبشهای اعتراضی را عقیم کند، و در  

نیروه که  و  زمانی  راستی  دست  ای 
و آواکیان  )مانند  نماها  (  پیروانش  چپ 

ن را تشویق به حمایت از احزاب  کارگرا

طور   به  و  میکنند  امپریالیستی 
تقویت   به  غیرمستقیم  و  مستقیم 

حاک  دار  سرمایه  طبقه  و    م سیستم 
ک خته  رداپ طبقه  های  اند،  توده  و  ارگر 

مردم آگاه به خوبی میدانند که مرحله  
در   سیاسی  تماجپیکار  بعدی  و  اعی 

و   داری،  سرمایه  علیه  شان  فزاینده 

ز  در  جامعه  اساسأ  سیاسی  ندگی 
سازماندهی   و  تقویت  آمریکا،  آگاه 

جنبش   بیشتر  چه  هر  سوسیالیستی 

به  -انقالبی آن  حرکت  و  اجتماعی 
تنها ج  بود. هد  او خسمت چپ   هت  این 

در  واقعی  گیری  انداز  چشم  و  ست 
مردم   مبارزات  موفقیت  برای 

که  اوآمریکاست.   است  این  قعیت 

رهبری   هنوز  آمریکا  کارگری  جنبش 
برای   را  خود  کمونیستی  انقالبی 

هدایت جنبشهای اجتماعی به سمت  
تی انکار ناپذیر  ضرور که  سوسیالیسم  

ور  د ا ایجاد نکرده است. ام می باشد را  
که    نیست  این  بط زمانی  به  کارگر  قه 

یابد.   دست  آمریکا  هدف  که  زمانی 

ای  دوره  از  ناپذیر    اجتناب  وارد 
ویژگی   که  بشود  انقالبی  بحرانهای 

آن   طبقاتی  اصلی  مبارزه  تشدید 
باشد می  داران  سرمایه  با    ، کارگران 

مبارزه  عینی  ضرورتهای    آنگاه این 

ایجاد    ،طبقاتی برای  رهبری    تالش 
سنت در    رگرکا  طبقه های  چهارچوب 

اتحاد  لنینیسم، و  -تاریخی مارکسیسم
با کارگرمبارزات    آن  طبقه  را    جهانی 

مبارز   کارگران  قرار  آمریکا  مقابل 
 خواهد داد. 

 

 هم آوازی رویزیونیستها با  

 بخشی از جمهوری خواهان 

ها رویزیونیست  بر  منحطعالوه  به    ی  که 

  ا کحمایت از جناح دموکرات امپریالیسم آمری
از هفتاد  حدود    ،اند  استهبرخ نفر  دو  و 

مقامات   از  سابقا  که  خواهانی  جمهوری 
اد دستگاه  و  نظامی  ولت  و  آمریکا  منیتی 

امور   وزارت  مقامات  از  باند  یک  اند،  بوده 

خارجه سابق، سیا، اف بی آی، و مقامات  
آژانسهای امنیتی و طراحان جنایات جنگی  

آمریکا و ... غیره انتشا  نیز  ارتش  یه  یان ب  ربا 
ند که از جمهوریخواهان بریده  ی اعالم کردا

دهو   می  رای  بایدن"  "جو  حزب  به  ند. 
داغدموکرا برای  نیز  تبلیغاتی    ت  تنور  کردن 

خود، بیانیه مزبور را با تیتر "بیانیه ای توسط  

در   جمهوریخواه"  سابق  امنیتی  مقامات 
 "وال استریت ژورنال" منتشر کرد.

 
میدهد  شان  ، ن هد متوضیحاتی که در بیانیه آ

مخا حزب که  )و  بیانیه  امضاکنندگان  لفت 

اد   بر اساس اعتقدموکرات( با ترامپ عمدتاً 
نات به  منافع آنها  حفظ  در  "ترامپ"  وانی 

آمریکا در داخل و خارج از آن  سرمایه داران  
و نه دلسوزی آنان برای مردم    کشور است

. حمایت این رؤسای پیشین دستگاه  آمریکا

نهایی  کراتها، به ت دمو  از  یمااطالعاتی و نظ
میان   اختالفات  واقعی  ماهیت  میتواند 

و جمهوریخواه  احزاب   به عنوان دموکرات     را 
شنیع(  ابزارهای   )دوقلوهای  سیاسی 

و   کند،  برجسته  آمریکا  بر  حاکم  نخبگان 
در اختالفات  این  که  دهد  واقع   نشان 

مختلف   های  جناح  میان  داخلی  رقابتهای 

برا  دار  سرمایه  پیش  بهت  رچهه  یطبقه  ر 
علیه طبقه  تهای طبقاتی شان  اسسیبردن  

باشدکارگر   حمایت    در   .می  حزب  نتیجه 
انقالبکمونی  آواکیانست  حزب   ی  از 

نیز،   کمک  به  دموکرات  از  غیر  هر    -چیزی 

چند ناچیز، با توجه به قد و قواره این جزب  
امضاکنندگان   - اهداف  شدن  برآورده    به 

یس" در مقام های متعددی ال هرا"کم
د کل(که  دادستان  )منجمله   ، اشته 

طوال سابقه  پشتیباندارای  از  نی  ی 
و  خشون کارگران  حبس  پلیس،  ت 

اول بر چپ  مهاجران، سرپوش گذاشتن
حمتکشان توسط زترنج کارگران و  دس

ا پشتیباتی  و  ها،  سیاستهای بانک  ز 
حا طبقه  طلبانه  خلق جنگ  علیه  کم 

است. جهان  خود   می  های  که  بینیم 
" با  تنها  خواندن دموکراتها  ترومن" 

جنایتکا ماهیت  به  و  نه  را"هریس"، 
کرده   اقرار  "هریس"  فاشیستی  شبه 

برشمردن   که  تفاوت  این  با   ایناند، 
در رابطه  توسط دموکراتها  خصوصیات  

هایشان   خودی  تمبا  و  جید" "تعریف 
درواقع، دموکراتها با    محسوب میشود.
ه "کماال  که  انتخاب  عنوان  ریس"  به 

چا بایدن"  "جو  امعاون  خابات  نترچوب 
د  2020  سال از  یکی  مثابه  به  ست  را 

انتخاباتی   مسابقات  ترین  راستی 
 آمریکا تعیین کردند.
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م  تقویت  که  مزبور؛  اف انبیانیه  الیسم  مپریع 
داخل و خارج آن کشور است )و با آمریکا در  

کارگر طبقه  تضا  منافع  در  جهان  و  د  آمریکا 
شد است(   نخواهد  از  منجر  یکی   .

سابق   جمهوریخواهان  بیانیه  امضاکنندگان 

آرمیتاژ"   "ریچارد  دموکراتها،  از  حمایت  در 
Richard Armitage    وزیر سابق  معاون 

همان   است،  آمریکا  کدرفخارجه  ه ی 
حملبال از  پس  تروریستی  فاصله    11ه 

پی٢001سپتامبر   پاکستان  دولت  به  غام  ، 
با پاکستان  که  آمری داد  دولت  با  کامأل  کا ید 

وگرنه  کند،  همکاری  افغانستان  اشغال  در 

به   بازگشت  و  شدن  "بمباران  آماده  باید 
)لینک خبر تهدید بمباران    باشد.   عصر حجر" 

پاکستان:  
world/2an.com/dirhttps://www.thegua

2/pakistan.usa006/sep/2 ) (٦  ) 

 
هایی   کمونیست  اپورتونیست  حزب  مانند 

آم باب  انقالبی  و  دیگر ریکا  و  آواکیان 
طبقه کارگر، به خوبی از  عوامفریبان در حق  

میزان فاجعه اجتماعی و اقتصادی که طبقه 
بر  در  را  آمریکا  مردم  های  توده  و  کارگر 

انند که در  ی میدوبخ  هبآنها  گرفته، آگاهند.  

ح اقدامحال  هیچ  دموکراتها  برای  اضر  ی 
  اه  میلیونزندگی  بهتر کردن وضعیت ناگوار  

اند،   بیکار شده  کرونا  بحران  اثر  در  که  نفر 
و   گرسنگی  و  فقر  در  را  آنها  و  نداده  انجام 

مشترک  منافع  اند.  داشته  نگه  بیکاری 

به    آواکیان که  میکند  حکم  دموکراتها،  با 
کمک   جتوس  هبجای  سیاسی  عه  نبش 

ک سیستم  طبقه  کل  علیه  ارگر 
و امپر مستقیم  آمریکا،  بر  حاکم  یالیستی 

ب کمک    تحققه  غیرمستقیم  هدفی  همان 

به   را  سابق  خواهان  جمهوری  که  کنند 
یک   از  یعنی  کشانده،  دموکراتها  از  حمایت 

جناح طبقه سرمایه دار در مقابل جناح دیگر 
مانع خود  خیال  به  تا  کنند    وزی ریپ   حمایت 

شوندشیس"فا باصطالح  این  اما    .م" 
عمل    تاکتیک، از در  جلوگیری     درخدمت 

به  و    داشته   ارقرجنبش های مستقل  رشد  

مردم انجام   های  توده  مبارزات  سرکوب 
 .  کمک می کندتوسط دولت، بهتر 

 

 جنگ افروزی ، سیاست هر دو جناج  

 علیه خلقهای جهان 

ر ازربه سخنرانیهایی که در کا  دیگری  با نگاه
درنتخاا دموکراتها  گذ  باتی  شته  هفته های 

حزب  مقامات  که  میبینیم  شد،  برگزار 

جدیدی   حرف  و دموکرات  برنامه  درباره 
حزب تفاوت  ،  سیاستهای  با  بزرگی  که 

جمهوریخواه حزب  های  داشته    برنامه 
عمدتاً  .  ندارند   ،باشد  آنها  میان  اختالفات 

مربوط به سیاست خارجی است. به عنوان  
"ب )گورک مک    ت رمثال   "Brett McGurk  )

در مسئول   خاورمیانه  در  آمریکا  عملیات 

کا در  اوباما،  جمهوری  ریاست  رزار زمان 
در دموکراتها  گفت:    ٢٢  تبلیغاتی  آگوست 

"سیاست ارتش ما این بود که حضورمان در 
این   ترامپ  باشد.  داشته  ادامه  سوریه 

این کارش   از  باید  را رها کرد، که  سیاست 

)ت کند!"  آمج رشرم  سخنرانی  زاد  ه  از 
ه مزبور( در  پاول  .  کالین  ژنرال  روز،  مان 

Colin Powell  رخ کشاندن سابق به  ه برای 
بایدن-شبه "جو  ترساندن  فاشیستی  و   "

"بایدن"   که  بود  گفته  او،  از  خود  دشمنان 

تجربه   و  قدرت  "با همه  خوب میداند چطور 
ای که دارد، به هر دشمنی که ما را تهدید  

بفهماند   جمرئی   هککند،  در س  آمریکا  هور 
وظاانج است!".  ام  جدی  حزب یفش 

و    آمریکا  انقالبی  "صدر  کمونیست 

نآواکیان"اش   که  است  بهتر  به هم  گاهی 
بشوند   متوجه  تا  بیندازند،  "بایدن"  سابقه 

وظایف آن  کهکه  "ژنرال   ی  قول  به  "بایدن" 
چیست.   داده،  انجام  خوب  بسیار  پاول" 

م  ل عاقت و قیکی از این وظایف، تخریب عرا 
از ساکنان بیگناه آن  ن نفر  بیش از یک میلیو

بسیار   شکل  به  که  -شبه  "خوبِ " بود 

 . جام شدفاشیستی ان 
 

طبقه   دار  کل  )سرمایه  آمریکا  بر  چه  حاکم 
تالش  همواره  جمهوریخواه(    چه  دموکرات و

کرده است که از جنگ افروزی در گوشه و 

کنار جهان به مثابه وسیله ای برای کنترل  
استفادهداخل ای  هنابحر خارجی  و  کند.    ی 

اما در رابطه با این که فعال برنامه های خود 
و کشتار مردم بیگناه    برای تجاوزات نظامی

کنند،   متمرکز  جهان  از  نقطه  کدام  در  را 
دموکرات    ظر دارند. به عنوان مثال،اختالف ن

ترجیح    ،ها خودشان،  مقامات  گفته  طبق 

رسیدن قدرت  به  از  پس  که    ، میدهند 
نگهای جدید  جگهای خاورمیانه و  د جن شدیت

ادامه   را  غیره   ... و  روسیه  با  درگیری  و 
ج  اما  ،بدهند به  مهوریخ جناح  فعال  واه 

چین مشغول   علیه  افروزانه  جنگ  تحریکات 

که   زمان پایۀ  است  در  سیاست  این  خود 
 . اوباما مطرح شد 

به دیر یا زود  پیروزی ترامپ یا بایدن، هر دو  
های   جنگ  می  لیستریاپما گسترش  ی 

از کچرا    انجامد. یکی  امواج  در  آمریکا  ه 

با  که  خود  اقتصادی  بحرانهای  بزرگترین 
و شیوع   دست  شده  هم  شدیدتر  کرونا 

تنها تفاوت بین دو جناح   .پنجه نرم می کند 
که  مذکور است  است    این  این  یکی  تصور 

جنگ راه بیاندازد  که باید اول در فالن کشور  
ر دیگری  کشور  دیگری  ینش  آفر  رایب   او 

کل امپریالیسم آمریکا ه سود ب جاآن جنگ در 
داند. غارتگرانۀ    می  های  افروزی  جنگ 

خلقهای  امپریا و  کارگر  طبقۀ  علیه  لیستی 
جناح  دو  هر  ذاتی  ویژگی  ستم،  تحت 

جمهوری خواه و دمکرات در طبقۀ حاکم در  

 آمریکاست.  
 

 ترامپ، محصول  

 امپریالیسم آمریکا    بحرانهای

ی  ریهابطه با مغلطه گا ر ره دک  ینکته دیگر

تاکید  آو میبینیم،  مزبورش  بیانیه  در  اکیان 
اس "ترامپ"  شخص  بر  او  آن  عمده  و  ت 

رژیم  " این  رأس  در  که  مجنونی  قلدر 
بمب   ماشۀ  روی  اش  انگشت  و  نشسته 

دارد"  قرار  ای  شرایط    هسته  مسئول  را 

میداند  آمریکا  کنونی  در  ناگوار  آواکیان   .
خو  6بیانیه   ای  تبلیغات  این  رای ب  د ماده  که 

برخود ا ش  کند،  ای  توجیه  را  بایدن  نتخاب 
حاکم   طبقه  حزب  دو  هر  که  میرود  یادش 

نقش  همی کنونی  شرایط  ایجاد  در  شه 

و میگوید که " اند  آنچه  داشته  اساساً، هر 
در ابتدای این بیانیه درباره این رژیم توصیف  

و  ترامپ  که  است  چیزی  است  شده 
رسانده    نجامه ا ب  یاطرافیانش با انتقام جوی

 ". اند
 

قعیت این است که ترامپ شخصأ این  وا  اما

نساخته،   را  جهانی  و  داخلی  وضعیت 
ابتها و درگیریهای ژئوپلتیک آمریکا با دیگر رق

از ذهن ترامپ   سرچشمه  امپریالیست ها، 
بحرانهای   و  "جهان"  بلکه  اند.  نگرفته 

اند ساخته  را  "ترامپ"  از   امپریالیستی،  و 

حاکم   ان استثمارگردار ایهمرسمیان صفوف  
به یکی از لمپن ترین آنها برای ایفای  به مثا

فرست صحنه  جلوی  به  نقش  انداین  .  اده 
سرمایه داران پشت صحنه و دستگاه  نهایتا  

اطالعاتی   و    -های  کننده  تعیین  نظامی، 
دموکرات   و  جمهوریخواه  دولتهای  سکاندار 

شارالتانها نه  دروغگوهایی    هستند،  و 

 یدن. با اپ یمارهمچون ت
 

به   چ  شرایطاگر  نگاه  در  گذشته  دهه  ند 
موقعیت   تضعیف  که  میبینیم  کنیم، 

آمریکا ،   هژمونیک  اخیر  دهه  چند  طی    که 

پیش از فروپاشی   به تدریج سرعت گرفته،
فروپاشی   از  بود. پس  نیز مشهود  شوروی 

شوروی، استراتژیست های طبقه حاکم بر  
ا ریکآم  آمریکا، از انحالل دشمن امپریالیسم 

اعالم کردند    رده واده کجنگ سرد استف  در

که جهان "یک قطبی" شده است و آمریکا  
قد از  تواند  خود می  رقیب  بی  نظامی  رت 

  ، اش  برای جبران سقوط موقعیت اقتصادی  
ندهد   اجازه  و  ببرد  سود  تواند  می  ابر  "تا 

 . دیگری شکل بگیرد "قدرت 
 

که طی سه   پایانی  بی  جنگهای  سلسله 

گذشته آمریکا  سم  یالیامپرسط  تو  دهه 
ریزبرنام افتاده  راه  و  شده  به  ی  منجر   ،

  کل جوامع عراق، یوگسالوی، داغون کردن  
سوریه لیبی،  غیره    افغانستان،  و  یمن  و 

شدند، اما نه تنها نتوانستند خوش اقبالی  

بلکه   بازگردانند،  آمریکا  به  را  گذشته  های 
  به خود جامعه آمریکا نیز ظلم کرده و آن را 

که به حمایت   ها رویزیونیست    عالوه بر
آمریکا   امپریالیسم  دموکرات  جناح  از 

اندب از  هفتاد  حدود    ،رخاسته  نفر  و دو 
از   سابقا  که  خواهانی  جمهوری 

سابقوزامقامات   خارجه  امور  ، رت 
آژانسهای   سیا، اف بی آی، و مقامات 

طراحان جنایات جنگی ارتش    امنیتی و
... غیره و  انت   نیزند  بوده    آمریکا  شار  با 

ا کردبیانیه  اعالم  از  ی  که  ند 
یدن" به "جو باجمهوریخواهان بریده و  

ت نیز برای  ند. حزب دموکرارای می ده
بیانی  داغ خود،  تبلیغاتی  تنور  ه  کردن 

تیتر با  را  توسط   مزبور  ای  "بیانیه 
جمهوریخ سابق  امنیتی  واه" مقامات 

کرد.  منتشر  ژورنال"  استریت  "وال    در 
میبیانیه    توضیحات که  نشان  دهد 

حزب لفمخا )و  بیانیه  امضاکنندگان  ت 
عمدت ترامپ  با  اساس اً دموکرات(  بر   

ناتاد  اعتق حفظ  به  در  "ترامپ"  وانی 
داخل و    آمریکا درسرمایه داران  منافع  

و نه دلسوزی    کشور است  خارج از آن

 .آنان برای مردم آمریکا
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یست  فاش-دولت شبهان کردند.  ناتوقا  یمع 
انعکاس   و  پروسه  این  از  برخاسته  ترامپ 

 بود. چنین واقعیت عینی 
 

ر ناشی    ابطهدر  بحرانهای  رقابتهای  با  از 

های   تنش  که  میبینیم  نیز،  امپریالیستی 
فزاینده میان آمریکا و متحدان سابق آن در 

شدن   جمهور  رئیس  از  قبل  حتی  اروپا، 
وجود نیز  و  اپی  شت.دا  ترامپ  کرونا  دمی 

فاج حاکم  برخورد  طبقه  دو حزب  هر  بار  عه 
آمریکا با آن، موقعیت جهانی سرمایه داری  

معرضآ در  بیشتر  را  داد.    مریکا  قرار  خطر 

مشکالت   با  آمریکا  امپریالیسم  نیز،  امروز 
از   یکی  است.  روبرو  بسیاری  نشدنی  حل 

اجتماعی   جنبشهای  رشد  آنها،  مهمترین 
د سرمایه  آمریکا داخ  در  یر اعلیه  خود  ل 

موجب رین  مهمت  است. که  هم  دلیلی 

حمایت بخشی از طبقه حاکم بر آمریکا، از  
این  امید  ن" و حزب دموکرات شده،  "جو باید

طبقه حاکم به این است که حزب  بخش از  
آمریکا   مردم  مبارزات  بتواند  به   رادموکرات 

کشانده ترامپو    انحراف  از     شدیدتر 
پایگ و  کند،  برای  رده  گست  هاسرکوب  تری 

لیستی در خارج از آمریکا نیز  تجاوزات امپریا

"سیاست  نمایدایجاد   تقویت  از  هدف   .
فم  هویتی" از  استفاده  و ی)مانند  نیسم 

و   زن  به  جامعه  تقسیم  برای  نژادپرستی 
و سفیدپوست   پوست  و سیاه  نیز،    (مرد، 

ایجاد تفرقه و تضعیف مبارزه طبقاتی طبقه  

دی از طرف  و  ب ادغ  رگکارگر،  پیش  ام  از  یش 
در   مرفه  بورژوازی  خرده  ممتاز  قشرهای 

ی ، از دیگر  پروژه سلطه جهانی امپریالیست
ب که  است  بورژوازی  دولت  اید  وظایف 

حزب   هر  و  باشند،  داشته  ادامه  کماکان 

و سیاس  برنامه ها  این  که  ت  معتقد است 
انجام   مقابل  حزب  از  مؤثرتر  و  بهتر  را  ها 

و   ادامه  و  داد،  نی  هژمویت  وقتخواهد 
تضمین   جهان  در  نیز  را  آمریکا  امپریالیسم 

کرد که    اما.  خواهد  میداند  آگاهی  فرد  هر 
و   تشدید  طریق  از  جز  هژمونی  این  تثبیت 

و   جنگها  و  تمدید  جنایات  تجاورات 

در   ستم  تحت  جوامع  علیه  امپریالیستها 
 .پذیر نیستاسر جهان، امکان سر

 

 جمعبندی 

در   حاکمه  دو طبقه  از    اصلی اح  جن  آمریکا 

تشکیل   خواهان  جمهوری  و  ها  دموکرات 
دست  تالفی  برغم هر اخ شده که همیشه  

در دست هم در داخل و خارج از این کشور  
اجتماعی علیه  -اقتصادی-فجایع  جنگی 

وجود   به  آمریکا  مردم  و  جهان  های  خلق 

هر اند.  این   آورده  در  جناح  دو  این  از  کدام 
ی  یاهرنج و ستم  انتخابات پیروز شوند، در  

در تغییری  انتظ  که  آمریکاست،  جامعه  ار 
های جناح  همه  نمیشود.  بورژوازی    ایجاد 

در مسیری  با سرعتی متفاوت ولی  حاکم؛  

استثمار در داخل و   تشدید  حرکت میکنند ) 
و امپریالیستی  های  جنگ  غارت    گسترش 

خارج از این کشور( که منجر  ر  د  استعمار  و
  ، ه جبه مرگ میلیون ها نفر می شود. درنتی

و  علیه    ارزهمب طریقفاشیسم  از  نه    جنگ 
انتخابات جهت   در  یا  شرکت  ترامپ  انتخاب 

مبارزه مستقل طبقه   از طریق  بلکه  بایدن، 

خواهد   پیش  سیستم،  کل  علیه  کارگر 

رو این  از  کهرفت.  بر    ست  حاكم  طبقه 
تری  را که در مقابل ن  آمریكا، جدی  تهدیدی 

میبیند،   خود  ژئوپلیتیك  های  طلبی  جاه 

از سوی ستمدیدگان  بقاتی  ات طارزمب  رشد
 است. 

 
و   انقالبی  آلترناتیوی  باید  کارگر  طبقه 

ایجاد   آمریکا  بر  حاکم  طبقه  علیه  مستقل 

تحلیل   با  باید  کارگر  طبقه  سیاست  کند. 
درک  در  ریشه  که  طبقاتی  های 

شرایط   از  شود.  ردامارکسیستی  آغاز  د، 
رهبر    موضعدر  بنابراین   آواکیان  حزب  "باب 

آ قالان  کمونیست دنباله روهای    "مریکابی  و 
مبی بر حمایت    "م.ل.م"    ایرانی اش امثال

هیچ   آمریکا،  انتخابات  در  دموکرات  حزب  از 

ای   نتیجه  و هیج  ندارد  وجود  عنصر مترقی 
حاصل   آن  از  آمریکا،  کارگر  طبقه  نفع  به 

وال ا  زیرنمیشود،   که حزب دموکرات، حزب 
نظامی  -استریت، و حزب دستگاه اطالعاتی

  درنتیجه   ، نه حزبی برای مردم.است   یکارمآ

کنونی شرایط  داخلی ،  در  های  نزاع  در 
نیز   انتخابات  شامل  )که  حاکم  طبقه 

جناح میشود(   آن  یا  این  از  حمایت  با 
نمیتوان هیچ قدم مترقی ای   امپریالیستی 

این مواضع صرفا   ت.اشبرددر جهت انقالبی  
پیروان   و  آواکیان  باب  برای  دیگری  رسوایی 

و  ند"ممان  او  یناایر آورده  بار  به  .ل.م" 

که به هیچ وجه قادر به توجیه    ،خواهد آورد
   .این سیاست غیر انقالبی نخواهند بود

 
گیری   موضع  بقیه  مانند  گیری  موضع  این 

ثبت  های رسوای این جریان در پرونده آنها  

تاریخ این جریان مملو از نمونه  .  خواهد شد
ضدانقالبی   موضعگیریهای  از    ی مهایی 

ه باش صدر  د.  بنی  دولت  از  حمایت  مانند، 
در   شرکت  بود،  پروامپریالیسم  دولتی  که 

مپریالیستی ایران و عراق، حمایت از  جنگ ا

ننگین  مائوئیست    سازش  حزب  رهبری 
ای   توده  ارتش  شد  باعث  که  نپال  های 

آ  رانقالبی  کشور  و  ا  ن  کنند  سالح  خلع 
به   را  جهان"  بام  در  "سوسیالیسم 

از    ندهپرو  این   .دفراموشی بسپارن  مشحون 
حزب   ،انحراف  مقابل  در  کرنش  فقط  الحق 

با کدم آنهم  که  داشت  کم  را  آمریکا  رات 

جبران   کمبودش  آواکیان  باب  از  روی  دنباله 

اگر  شد.  حتی  که  شود  اضافه  هم    این 
از   دفابا  "م.ل.م"  عناصری  از  ع  موضع 

دموکرات ها همنوایی نکنند بازهم آنها قادر  
عواقب از  فرار  نخواهند  رسوا ین  چن  به  یی 

دنباله که  چرا  از  بود.  آنها  همیشگی  روی 

مونیستی آواکیان،  جهانبینی و مواضع غیرک
و   آنها حک کرده  بر پیشانی  را  اپورتونیسم 

نخواهند   رسوائی  این  از  گریز  به  قادر  آنها 
 بود. 

 
د   تجربه  که  اد نشان  طریق    تنهاه  از 

جنبشهای   در  کارگر  طبقه  مداخله 

ایج  و  کرهب   د ااعتراضی  مونیستی  ری 
آینده،   سوسیالیستی  مبارزات  برای 

علیه کارگر  طبقه  سرمایه    پیروزی 
شدداری   خواهد  راه  تضمین  تنها   .

آمریکا،   آگاه  کارگر  طبقه  پیشروی 

رهبری   گرفتن  دست  به  برای  تالش 
آمبارزات   گسترش  و  بر  نه اجتماعی  ا 

اساس یک برنامه انقالبی کمونیستی  
نظام به  دادن  پایان  ه  مایسر   برای 

دار  دا سرمایه  طبقه  حکومت  و  ری 
و نه   حاکم )با همه جناح هایش( است 

ضد   احزاب  انتخابات  میدان  در  بازی 

 . انقالبی آمریکا
 2020سپتامبر   -سهیال

 
 : ها زیرنویس 

میا1) رقابت  نوامبر،  انتخابات  "ترامپ"  (  ن 

بایدن"  هو)جم "جو  و  طرف،  یک  از  ریخواه( 
(Joe Biden  دموکرات حزب  ای  بر  نامزد 

یس"  همراه با "کامال هر  -ت جمهوری ریاس
 Kamala Harris    برای حزب  این  نامزد 

 معاون رئیس جمهور( از طرف دیگر است.  

طبقه    اصلیجناح  دو  ( "انتخابات" از دید  ٢)
چنین بیان شده    آمریکاسرمایه دار حاکم بر  

ترامپ این انتخابات را )همانطور که    :تاس
ود(  ته بگف  لماپیش از استیضاح، با وضوح ک

به مثابه یک "جنگ داخلی" پیش میبرد، به  
مبارز روشهای  همه  که  معنا  ه  این 

این   در  نظامی  شبه  و  نظامی  سیاسی، 

در   میداند.  مجاز  خود  برای  را  انتخابات 
م دموکراتهایی  انتخابات  مقابل،  اوباما،  انند 

های ا  ر جناح  میان  داخلی"  خصومت  "یک 
حاکم می دار  طبقه سرمایه    نند دا   مختلف 

در آن نباید بیش از حد با یکدیگر خشن  که  

 بود. 
ای   6بیانیه  لینک    (3) باب  نوشته    ماده 

انگلیسی:   زبان  به  آواکیان 
https://aworldtowinns.co.uk/blog/2020

avakian-bbo-by-08/05/statement/ / 
ثال، در زمانی که "هریس"  م  به عنوان(  ٤)

بود،   کل  سال  دادستان  یک    ٢015در  با 

پاگددا بو  ین ائه  داده  حکم  که  که  تر  د 
و  غیرانسانی  عملی  اعدام،  "مجازات 

و   کرد  مخالفت  است"  بشر  حقوق  مخالف 
اعدام   مجازات  که  نداد  آمریکا  اجازه  در 

در تدوین  نیز    ٢010ملغی شود. او در سال  

دقانونی   کالیفرنیا  بر  داشت    تس در  که 
آموزان دانش  وقتی  آن،  مکررأ  ی  اساس 

خ شده  مرتکب  ما  والف  فرار    درسهز 
جریمه  ند،  میکن  و  زندانی  باید  آنها  والدین 

 شوند.  

10ادامه در صفحۀ  

گیری   موضع  م."این  مانند   "ل.محزب 
ا رسوای  های  گیری  موضع  ین بقیه 

.  خواهد شدثبت  پرونده آنها  جریان در  
از   این جریان مملو  نمونه هایی  تاریخ 

می   ضدانقالبی  موضعگیریهای  از 
بنی  دولت  از  حمایت  همانند،  باشد. 

پروامپص دولتی  که  بود، در  ریالیسم 
ایران   امپریالیستی  در جنگ  و  شرکت 

از   حمایت  ننگینعراق،    سازش 
رهبری حزب مائوئیست های نپال که  

تبا ارتش  آعث شد  انقالبی  ای  ن وده 
ر و  کشور  کنند  سالح  خلع  ا 
به  "سوسیالی را  جهان"  بام  در  سم 

پرونده  این  بسپارند.    فراموشی 
فقط کرنش  الحق    ،مشحون از انحراف

مقابل   دمدر  کم  کحزب  را  آمریکا  رات 
دنب  با  آنهم  که  باب  داشت  از  روی  اله 

 آواکیان کمبودش جبران شد. 



9 صفحه         652 شماره                                        ي  يدام فیاپ
 

  

ایران شاهد انقالبی    57و    56در سالهای   

برای سرنگونی   را  توده ای شد که شرایط 

این   در  نمود.  مهیا  پهلوی  سلطنت  قطعی 
به   پیوسته  اما  تدریج  به  ها  توده  دو سال  

فریاد با  و  ریختند  ب"مر  خیابانها  شاه"  گ  ر 
به   وابسته  رژیم  از  خود  نفرت  و  خشم 

را   شاه  نشان   امپریالیسم  جهانیان  به 
رویداد های این سالها آنچنان سریع     ادند. د

و  نیرو های سیاسی  داد که همه  رخ می 

و   بهت  به  را  خارجی  گزارشگران  حتی 
بود. واداشته  رفیق    سالها     حیرت  پیش 

فدایی   چریکهای  تئوریسین  لق  خاحمدزاده 
بزرگگفت موتور  انداختن  راه  برای  که  بود   ه 

توده ها باید موتور کوچک پیشاهنگ حرکت  

شروع کند. حال همگان می دیدند که در    را
فدایی   چریکهای  مسلحانه  مبارزات  بستر 

که   مردمی  مسلحانه،  جنبش  کل  و  خلق 
دلیل    به  و  شناختند  نمی  را  خود  قدرت 

و  شاه  دیکتاتوری  وحشیانه  های  سرکوب 
سازمانهای  ها  انتیخ های  سازشکاری  و 

خمود   و  رکود  دچار  مبارزاتشان  سیاسی، 

با بود چگونه  به    شده  و شجاعت  جسارت 
خیابانها ریخته و سینه در مقابل تفنگ های  

بر  "مرگ  فریاد  و  کرده  سپر  شاه  مزدوران 
شاه" سر می دهند. البته این تحول بزرگ  

یعنی   ما  مردم  دشمنان  چشم  از 

و و    ایهسرم  امپریالیستها  وابسته  داران 
سردمداران ارتش و ساواک پنهان نبود و به 

فور آنها  خاطر هم  به  همین  کردند  ا شروع 
باد کردن در جثه نحیف روحانیت و شخص  

را   ها  توده  مبارزات  مسیر  هم  تا  خمینی 

مبادا   روز  برای  هم  و  سازند  انحراف  دچار 
 جانشینی در دسترس داشته باشند. 

 
انقالب جنبش  دو  ها  ده  تو  یادامه  طی  در 

به قیام مسلحانه    1357بهمن    ٢1در  سال،  
یافت مخالفت  ارتقاء  وجود  با  و   خمینی  و 

"امام هنوز   اینکه  بر  فریاد مزدورانش مبنی 

است"   نداده  جهاد  در    دستور    ٢٢قیام 
ضربه تا حدی  ادامه یافت، ارتش  هم  بهمن  

و مردم    خورد  دست  به  زیادی  های  سالح 
پرسیدنیافتاد حال  ارتش  چر  است   .  بله  ا 

به  قربان گوی شاه  اعالم بیطرفی نموده و  

خمینی تسلیم شد ؟ در جواب این سئوال 
مسعود   رفیق  نوشته  کمک  احمدزاده  از 

است:   نوشته  مسعود  رفیق  گیریم.  می 

مسأله سلطه امپریالیستی را باید به طور  "

ارگانیک و به مثابه زمینه هر گونه تحلیل و 

گرفت،   نظر  در  چنتبیین  عامل  ون  ه  یک 
دارد  نقشی  حال  هر  به  که     ". خارجی 

گیری    رهنمودی قدرت  دهد  نشان می  که 
خمینی را که خیلی از جوانها حتی نامش  

و   را قدرت  در  باید  بودند  نشنیده  هم 
همانطور   دید.  امپریالیسم  های  دسیسه 

که بیعت ارتش با خمینی را باید در دستور  

امپریالیسم  یعنی  ارتش  اصلی    اربابان 
که    یکاآمر بود  هم  دلیل  همین  به  در  دید. 

گوادلوپ خمینی    کنفرانس  ها  امپریالیست 
را به جای سلطنت شاه برگزیدند. قدرت و  

امپریالیسم   به  وابسته  داران  سرمایه  پول 

رسانه های  سازمان یافته  همراه با تبلیغات  
سی  امپریالیستی   بی  بی  چه  نظیر  هر 

مؤثرتر   و  را    متمرکزتر  عمومی   نانچافکار 
قرار   تاثیر  که    تحت  از  داد  بزرگی  بخش 

در  ا  افکار عمومی  امپریالیستی  نفوذ  عمال 
منافع   حفظ  برای  انقالب  پروسه 

نشاندن  خود   امپریالیستی و  آوردن   ،

نادیده گرفته و آن  را  س قدرت  أ خمینی در ر
 را به حساب انقالب توده ها گذاشتند.  

 
ها   این دسیسه  قیام  برغم همه  نتیجۀ  در 

از مردم    بخشهایی  57ن ماه  هم ب  هنمسلحا

امپریا محاسبات  شدند.  ها مسلح  لیست 
به  دوگانه  وضعیت  یک  و  خورد  ضربه 

یعنی   شاه  شد جانشین  تحمیل    . خمینی 
تغییر   مردم  نفع  به  جامعه  سیاسی  جو 

خواسته    کرد، به  اینکه  بدلیل  ها  توده 

کرده  انقالب  خاطرش  به  که  هایشان، 
نرسیده   شکلی  بودند  بودند،  مکبهر  ی  ه 

  خلق   بودند.  انقالب خواهان ادامه  تند  وانست
کرد  کرد اسلحه  در  از  را  ها  پادگان  ستان 

کرده خلق  .  کردند  مسلح را  خود  و     خالی 
مالکین   های  زمین  ترکمن صحرا  در  ترکمن 

بزرگ را مصادره کرده، شورا تشکیل داده و  

و   کردند  می  کشت  شورایی  را  ها  زمین 
تازه رژیم  با  بار  دو  شده،  قر مست  مسلح 

بودند.   زده  پس  را  ها  آن  و  جنگیده  شده 
نفت شرکت  خواسته    که   کارگران  به 

نرسیده  خود  بودند    هایشان  اعتصاب  به   ،

نوع   هر  ها  کتابفروشی  دادند.  می  ادامه 
فروش   معرض  در  سانسور  بدون  را  کتابی 

دادند  قرار های  می  سازمان  فعالیت   .

اعالمیه   و  نشریات  شده،  علنی  سیاسی 
علناً  مپخ   هایشان  ی شد. چریک های  ش 

سایۀ   در  خلق  مبارزه  ت  هف  فدایی  سال 
رهنمودهای   با  مبارزه  تئوری  خونین 

به   تاکتیک  هم  استراتژی  هم  مسلحانه 

پایگاه   با  کمونیستی  سازمان  بزرگترین 
بود شده  تبدیل  خلقی  نیروهای    .گسترده 

شاه به    سرکوبگر  که  ضرباتی  تمام  با 
نتوانسته   بود  آورده  وارد  ود  بسازمان 

مان را نابود کند ولی اپورتونیست های  ساز
گذاشتن   کنار  با  سازمان   در  کرده  رخنه 

فدایی   انقالبی سازمان چریک های  تئوری 

کردند غصب  را  سازمان  کاری    خلق،  و 
. این عمل  کردند که از دشمن ساخته نبود

فقط   رفیق  به  آنان  تئوری  گذاشتن  کنار 
نابودی   به  بلکه  نشد  خالصه  مسعود 

ای فدایی خلق و بازماندن  ک هچری  سازمان

درایفای    ازآن   منجر    نقش  انقالب  ادامه 
 شد. 

 
مسلحانه   قیام  از  بعد  که  شرایطی 

ترین    1357 مناسب  بود  آمده  بوجود 
که   بود  رهنمود  میشد  شرایطی  با 

تئوری مبارزه مسلحانه هم استراتژی  

تاکتیک   مسلحانه  هم  سازماندهی  به 
و   برخاسته  ها    ه م دا ا   را    انقالبتوده 

مبارزه  داد کتاب  در  مسعود  رفیق   .
تاکتیک    مسلحانه هم  استراتژی  هم 

باید  "نوشته:   ارتجاع  شکست  برای 

برای   داد.  شکست  را  ارتجاعی  ارتش 
ارتش   باید  ارتجاعی  ارتش  شکست 

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

و   است  طوالنی  چریکی  مبارزه  ای 

ن  چریکی  ا تنهه  جنگ  نظر  ا  نقطه  ز 
منظور   به  و  نظامی  استراتژی 

ارتش منظم و نیرومند، بلکه   شکست 
منظور   به  سیاسی  استراتژی  نظر  از 

است الزم  نیز  ها  توده  در  "بسیج   .
رهنمود   این  طبق  قیام  از  بعد  شرایط 

که   بود  ضروری  و  الزم  مسعود  رفیق 

در   خلق  فدایی  های  چریک  سازمان 
ها  توده  مبارزات  از  شکل    رکت ش   هر 

د، مبارزه مسلحانه را گسترش داده  کن
و  توده   از نظر سیاسی  را هم  هم  ها 

نظر   تدریج  از  به  کرده  بسیج  نظامی 

ارتش   و  دهد  تشکیل  را  خلق  ارتش 
ولی   دهد.  شکست  را  ارتجاعی 

وسیله   به  سازمان  متأسفانه 
بود و این  اپورتونیست ها غصب شده  

مبارزه  اپورتونیستها   ادامه  از  مانع 
معتقد به خط  خلق  یی  فدا  ی چریک ها

احمدزاده   سازم رفیق  شدند. در    ان 

آن  چریک های فدایی خلق بدون  البته این  
مبارزه  بزرگ  سازمان   به  توانائیشان  حد  در 

دادند.   فدائی  ادامه  چریکهای  تشکل  آنها 
دوباره  رسما    1358خلق را در خرداد سال  

که  بودند  نیرویی  آنها  دادند.  سازمان 

استقرا تازه  رژیم  ضد ته  یافر  ماهیت  را 
ا و  امپریالیسم  به  وابسته  و  دامه  خلقی 

آنها نیرویی بودند    .رژیم شاه ارزیابی کردند
که دادند  هشدار  همه  به  جنبش  به    که 

را پیش    و این امر    حمله خواهد شدخلق  

سیاسی خواستار  و  کرده  نظامی  -بینی 

 !وری مبارزه مسلحانهاز تئ   نتایج عدول
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آنها به روشنی گفتند    .ماندن نیروها شدند
تا    دادان  ازمس  توده های مسلح راکه باید  

بتوانند در موقع حمله از خود دفاع کنند. در  
که   قیام  از  بعد  خمینی،  اوایل  عمال  رژیم 

اتهامات با  را  گذشته  چونرژیم    مفسد   ی 

االرض محاکمه  فی  خدا  با  محارب  و   و 
می کردند، چریک ها گوشزد کردند    محکوم

نیرو های انقالبی  که در آینده نه چندان دور  
اتهام این  با  واکممح  اترا  اعدام    ه  به 

و   کرد  خواهند  که  محکوم  تازه  گفتند  رژیم 
استقرار یافته چنان اعمالی مرتکب خواهد  

خواهند   رحمت  شاه  به  مردم  که  شد 

فرستاد. این ها مسائلی هستند که تا به  
دوستان  هم  امروز   هم  و  خلق  دشمنان 

اختیار   درباره آن سکوت  کارگر  قالبی طبقه 
 کرده اند.  

                                                                                  

و   بودند  در صحنه  توده ها  که  در شرایطی 
هیچ   که  هایی  آن  داشتند،  انقالبی  شور 

های   سنت  و  ها  ارزش  با  پیوندی  گونه 
باند   با  نداشتند  خلق  فدایی  های  چریک 

نام تئوری    ،بازی به  را  مسلحانه  مبارزه 
رد کرده و زیر پوشش نام    "ییک مشی چر"

جزنی فدایی    ،رفیق  های  چریک  سازمان 

سازمان  نام و آرم    ند. آنهاخلق را غصب کرد
  . را تابلوی فعالیت های خود قرار داده بودند

رهبری حزب توده با باند  آنها در همکاری با  
کرده  بازی   شقه  شقه  را  به سازمان    و 

سلطه   اسالمی  تحکیم  یاری  جمهوری 

      .رساندند
     

چریکهای  سازمان  مواضع  به  نگاهی  تنها 
پاگیری   دوران  در  ایران  خلق  فدائی 

که   دهد  می  نشان  خمینی،  دارودسته 

 رهبران و دست اندرکاران آن سازمان هیچ  
 

فدایی ارزشهای  و  سنتها  با  ای    رابطه 
که     نداشتند. نفع آنها  مواضعی  به 

مقابل   در  سد  ایجاد  و  اسالمی  جمهوری 
انق تالادامه  هاودب  به    ه  تنها  کردند  اتخاذ 

خالصه نمی  انشعاب اکثریت و اقلیت    زمان

آنها که  بود  انشعاب  آن  ار  قبل   شود. چون 
بازرگان   نوشته  به  ملی دولت  و  نامه  را  او 

را   1358تیر    30در  خواندند.   تظاهرات خود 
تحقق   جهت  در  و  زیر    "کلمه وحدت  "لغو 

روحانیت سخنرانی  مراسم  به  ،  پرچم 
 . طالقانی در میدان بهارستان رفتند

 

آرزوی    1358بهمن    4به تاریخ  در نامه ای   
کردند. را  خمینی  خلق    سالمتی  مبارزات 

مناظره   چند  در  شرکت  بهای  به  را  ترکمن 
با   تلویزیونی و  کشاندند  شکست  به 

به  ری  شکاازس خود  جمهوری  های 

براحتی    اسالمی تا  دادند  از    4  امکان  نفر 
را   ترکمن  خلخالی  رهبران  رهبری  تحت 

بدنهای  آن ها را اعدام کند و  جالد ربوده و  
 و  دزیر پل رها سازنتیرباران شده شان را   

را سرکوب کنند.  خلق  بدین وسیله   ترکمن 
توماج،     ، ترکمن خلق  رهبران   یادان  زنده 

جورجانی   حدیوا  م، مختو  طریق    و  این  به 

حذف   صحنه  از  اسالمی  جمهوری  بدست 
کارگران شدند از  بازرگان  و  خمینی   .

که   خواستند  نفت  شرکت  اعتصابی 
سرکارشان   و  شکسته  را  اعتصابشان 

به کارگران  آن  اما  بروند،   نرسیدن  علت  به 

خواسته هایشان از رفتن به سر کار امتناع  
کردند این  .می  با  رابطه  رهبران    مر، ا  در 

فدایی   های  چریک  اصطالح  به  سازمان 
خلق دو جلسه در ستاد با کارگران تشکیل  

 دادند و با کارگران مذاکره کردند و آن ها را  

 با وعده اینکه خمینی به خواسته هایشان  
 

 

 کرد به سر کار فرستادند.  رسیدگی خواهد 
فدایی    ،در پی خواسته خمینی  ستادهای 

ه شهرستان  و  تهران  کوچک  بدورا  ا  در  ن 
برخی در  حتی  .  دادند  ترین مقاومتی تحویل

مشخص   طور  به  و  مسجد  جاها  مردم 

سلیمان به ستاد مراجعه کرده و از مسئول  
درخواست   تحویل  کردند  ستاد  را  که ستاد 

جواب  .دن نده در  او  دستور    اّما  گوید  می 
   .سازمان است که باید تحویل بدهد

 
 ایرس  شرکت در انتخابات مجلس خبرگان و

فریبکاری    تخاباتان به  کمک  جز  که  ها 

جمهوری اسالمی و ایجاد توهم در توده ها  
نداشت ای  مبارزات  نتیجه  کردن  تقبیح   ،

نام  مردم   به  نفوذ  آذربایجان  تحت 
سالح  ، تن دادن به خلع  بودن   شریعتمداری 

هم زدن میتینگ تاریخی مهاباد   رتوده ها، ب

  ، 1358  در سال  بهمن  19در اولین سالگرد  
ن سازشکارانه    یهائنه  موهمه  اقدامات  از 

و   اقلیت  به  انشعاب  از  قبل  سازمان  آن 
مضحکه   آنها،  باشد.  می  گروگان اکثریت 

ضد   مبارزه  را  آمریکا  سفارت  گیری 
را ضد امپریالیست   امپریالیستی و خمینی 

می  نامیدن شعار  سفارت  جلوی  در  و  د 

دادند: دانشجوی خط امام افشا کن، افشا 
گو  کن. تنها  کها  شهاینها  از ی  وچکی 

واضع ضد مردمی دارو دسته اپورتونیست  م
حاکم بر سازمان بود که سرانجام آنها را در 

هیئت اکثریت به پا بوسی ارتجاع و شرکت  

این   برد.  انقالبی  های  نیرو  سرکوب  در 
بار دیگر نشان داد که عدول از  واقعیات یک  

و   ارزشها  و  مسلحانه  مبارزه  تئوری 
فدای چریکهای   چه  خلقی  سنتهای 

 سرنوشت رقت انگیزی را سبب می شود. 

 1399آبان  - مراد تبریزی
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 مرز مکزیک برای حبس کردن پناهنده ها دفاع کرد.  ای اجباری دراخیرأ نیز از طرح ترامپ برای ساخت اردوگاه ه "هریس"

یاست  در حزب دموکرات، برای نامزدی ر  ٢0٢0و    ٢01٦سناتور آمریکایی که در رقابتهای سالهای    Bernie Sandersندرز:  برنی س   (5)
 جمهوری، ناموفق بود. 

ه که بیانیه مزبور را در حمایت از حزب دموکرات امضا کردند:  دیگر از مهره های جنایتکاری از اعضای سابق حزب جمهوریخوا  برخی  (6)

ابوت   اروپا در جر ر بازنشسته نیروی دریایی ایاالت متحده که معاون فرمان دریادا  Charles Abbotچارلز  یان مداخله  ده قوای آمریکا در 
یس جمهور آمریکا، که برخی از وظایفش الپوشانی  "مری اندروز" معاون امور بین الملل رئ  Mary Andrewsبود.    جنایتبار ناتو در کاسوو

مشاور حقوقی    John Bellingerتحت عنوان "جنگ علیه تروریسم" بود. جان بلینگر غ ها و عوامفریبهایی جنایات جنگی و مدیریت درو
وحشتناک در زندان  یکی از کارهای او سرپوش گذاشتن بر استفاده از شکنجه های    ارت امور خارجه و شورای امنیت ملی.وزسابق  

د،  مقامات آمریکایی را در حال ارتکاب شکنجه نشان میدادن   ن نوارهای ویدیویی کههای آمریکا مانند ابوغریب و ... بود. او در نابود کرد
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یت از عالوی  راجرز" به حما-گریفین وزیر موقت عراق کرد و پس از ترک کاخ سفید نیز از طریق شرکت البی گری "  عالوی" را نخست

اتمی که می تواند به  او نظارت بر تولید مدرنترین سالح    ، رئیس "اداره امنیت هسته ای".Linton Brooksادامه داد. "لینتون بروکس"  
در کتابش در    ر گیرد را بر عهده داشت. "الیتون کوهن" مشاور سابق وزارت امور خارجه کهعنوان بمب سنگر شکن مورد استفاده قرا

های هسته ای کرده است.  را تشویق به استفاده از سالح    طرحی برای جنگ جهانی سوم ارائه کرده و امپریالیستها  ٢016سال  
 Heatherش. او طراح اصلی اشغال عراق بود. "هدر کانلی" ، معاون سابق وزیر دفاع در دولت جورج بو Joseph Collinsز" "جوزف کالین

Conleyوز معاون  زما،  در  خارجه  امور  اموریر  در  جمهور  رئیس  ارشد  معاون  حاضر  حال  در  او  بوش.  فکر    ن  اتاق  مهمترین  در  اروپا 

 و بین الملل" است و طرفدار جنگ با روسیه است. پریالیستی "مرکز مطالعات استراتژیکام
فا او مؤسس "Richard Falkenrathلکنراث"  "ریچارد  امنیت داخلی"  ، دستیار رئیس جمهور در دولت بوش.  جاسوسی    هت جوزارت 

ک چنی"  ور است. "آرون فریدبرگ" دستیار "دی سرکوب جنبش های اجتماعی این کشعلیه طبقه کارگر و توده های مردم آمریکا و  
تشوی  اصلی  های  مهره  از  بود(،  جمهور  رئیس  معاون  هایدن"  )که  "مایکل  است.  چین  با  درگیری  برای  آمریکا  دولت   Michaelق 

Hayden  ،  مدیر سابقNSA    وCIA   ن ظارت داشت. "جان نگروپونته"  که بر جاسوسی داخلی و مراکز شکنجه مخفی سازمان سیا، 

John Negroponteهند در  آمریکا  از  ، سفیر  ج  1985تا    1981وراس  در  کنتراها  از  آمریکا  حمایت  بر  نظارت  که  نیکاراگوئه  علیه  نگ 
 اطالعات، بر گسترش سیستم جاسوسی آمریکا نظارت داشت. یس سازمان نیز در مقام رئ  ٢007تا   ٢005داشت. وی از سال 
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دست از  یکی  پیش  روز  کاران  راندچند 

م ایرانی،  سنتی  مدرضا  ح موسیقی 
بدیهی درگذشت.  مرگ شجریان  که  ست 

و  نزدیکان  آشنایان،  خانواده،  برای  فرد  هر 
و ن او دردآور  کننده است.  اراحتدوستداران 

شجری حیطه  اتدس  انمحمدرضا  در  ندرکار 

بود ا  موسیقی  بسیاری  که و  آنان  ز 
یا و  اصیل  را    موسیقی  ایرانی  سنتی 

"استاد" میشناسند  می را  من  او  خوانند. 
کوچکتری  از که  هستم  افرادی  ن  جمله 

های موسیقی اصیل و یا آگاهی از دستگاه

افرادی  جمله  از  و  ندارم  ایرانی    سنتی 
 م.  ندپس هستم که این موسیقی را نمی

این  از  نمیدرست  اجازه  خودم  به  دهم  رو 
رضا شجریان  که درباره "استاد" بودن محمد 

این  یا  ایران   و  آواز"  "خسرو  ایشان  که 
ا نه، نظری بدهم. اما به مثابه یک  ی  اند بوده

اجازه   خود  به  تنها  نه  مارکسیست 

میمی خود  وظیفه  که  به دهم،  که  دانم 
سازمانمو احزاب،  از  برخی    ها،  اضع 

"کمونیست"،  هروهگ را  خود  که  افرادی  و  ا 
می چپ  یا  و  "مارکسیست"  خوانند 

محمدرضا    دانند،می مرگ  با  برخورد   در  و 

،  را زیر پا گذاشتند    ااین ادعا ه  ،شجریان  
 برخورد کنم. 

  
جوامع   تحول  و  رشد  دانش  مارکسیسم 

نبرد انسانی به  هرچیز  از  بیش  و  ست 
ه ینکه اب  قات در مسیر تاریخ توجه دارد وطب

خ در صف  نبرد  این  در  وفرد  در صف   لق  یا 

افکار  و  دارد  قرار  و  ضدخلق  مواضع   ،
بقه است. در  حرکاتش در خدمت کدامین ط

ما تحلیل  روبنای  ریک  و  زیربنا  کسیستی 
این   درباره  و  گرفته  قرار  توجه  مورد  جامعه 

می بررسی  و  مطالعه  زیربنا  دو  شود. 

و    شامل اجتماعی  طبقات  تولید،  شیوه 
عوامل    آن  بین اد  تض شامل  روبنا  و  ها 

حاصلی   که  به بسیاری  هستند،  زیربنا  از 
 است.فرهنگ و هنر  عنوان نمونه

 

و شکل مورد  د توان به  هنر و فرهنگ را می
  ار داد: هنر و فرهنگ برای هنر یابررسی قر

توده برای  هنر  و  در فرهنگ  و  مردمی  های 

 خدمت آنان. 
 

که هر  بدیهی  که  م  ست  ما  از  ند  تواییک 
سرودن ا شیوه ترانه(،  و  )آواز  خواندن  از    ی 

ساختن    کشیدن )مجسمه(،    )شعر(، 

... یا  و  بپسندد.    )نقاشی(  بدیهی  را    و 
ست که آنان که در مورد  اج  ست که در این

  ن، سرودن، ساختن، کشیدن و یا ... خواند
می دارند  کار تخصص  که  بگویند  توانند 

جلوهکدامی  با  بیشتر  "هنرمند"  های  ن 

هبر  لط  مس کار  آن  تا  دارد  انطباق  نر 
این  در  دیگر.  هر   "هنرمندی"  که  جاست 

نقامی  کس  "سالوادور  شیتواند  های 
قطعه "اشتوکهاوزدالی"،  ،  "نهای 

فیلمسروده سهیلی"،  "مهدی  های    های 
را دوست داشته    "محسن مخملباف" و ... 

این از  درست  نه.  یا  که روست    باشد 

ممی در  دانش  داشتن  با  د  ورتوان 
و یا نداشتن    های موسیقی ایرانی اهستگد

شجر محمدرضا  "آواز"  دانشی  یان،  چنین 
یا نادر گلچین را دوست    علیرضا افتخاری و 

ند یا  و  این   ت.  شاداشت  از    در  آگاهی  جا 

یا  دستگاه و  ایرانی  سنتی  موسیقی  های 
 صرفاً سلیقه فردی مطرح است.

 
گ کفاما  درتگویی  من  خواننده    این   ه  با  جا 

رگی محمدرضا رم در مورد چیدا  طورس   این 
های موسیقی سنتی  شجریان در دستگاه

او  ایرا "آواز"  مورد  در  حرف  نیست!  نی 

که    زمانی  ست.نیست. حرف از چیز دیگری
سازمان گروه  احزاب،  که  ها،  افرادی  و  ها 

خود را "کمونیست"، "مارکسیست" یا چپ  
میمی و  تودهداخوانند  کنار  در  از  ها  نند 

می  بودن و بودن محمدرضا شجریان  ردما  ی 

حتی می یا  و  از    گویند  فراتر،  هم  این  از 
جمهوری اسالمی  ارزه او یا تقابل وی با  مب

می ازسخن  حرف  در   رانند،  او  چیرگی 
یا  دستگاه و  ایرانی  موسیقی  های 

نیست. صحبت   مردم  میان  در  او  محبوبیت 

 ست. اهی طبقاتیاز جای دادن او در جایگ
 

نوشته کهائ در  بی  درگذشت عد  ه    از 
شاهد   مجازی  فضاهای  در  شجریان 

موضع از  برخی  ی  اه  گیریبودم 
مردمی و در کنار مردم بودن "استاد"  

و    هخوشبختان    اند.نوشته گذشته  از 

محمدرضا    گیریموضع سیاسی  های 
می کافی  اندازه  به  و  شجریان  دانیم 

او همگامی  از  بسیاری  با    تصاویر 
در   اسالمی  جمهوری    یار اخترهبران 

میما  است.  همان  در  که  وایل  دانیم 
که  ز قیام در صف آنان بود  دوران پس ا

"اما با  بیعت  عبارتی بیانیه  به  یا    م" 

جنایتکار  خمینی  امضا  بهتر     کرد.   ء را 
مبارزینی  می به  اعتراض  در  که  دانیم 

با   استکهلم  در  جمهوری    بنر که  ضد 
کنسر سالن  به  در  اسالمی  او  ت 

ودند که  ب  آن   ر ب  استکهلم رفته بودند و

توده فریاد  استراحت  زمان  های  در 
مبدل   شعار  به  را  ستم  ،    سازندتحت 

  ه باز صحنه را ترک کرد و دیگر به صحن 
که از "ربنا"ی او که    دانیمنگشت. می

روح"  "موسیقی  غذای  دانست  می  را 
زندانی به  دادن  زجر  های    برای 

پخش آن    شد وسیاسی استفاده می

ش از  بلند  صدای    مول مع  هایگردبا 
زندان  در  روحی  بود.    شکنجه  ها 

از  می شجریان  محمدرضا  که  دانیم 
بسیاری  خات و  روحانی  موسوی،  می، 

"اصالح از  حمدیگر  دولتی  یت  ا طلبان" 

  گفت: آشکارا میکرد. می دانیم که او  
"ما روحانیت و دین و همه چیز را قبول  

میلی که  حالی  در  و  نفر  ونداریم."    ها 
فریا ایران  مردم  ا از  علیه  اض  عترد 

اسال سر جمهوری  ،  دادند  می  می 

"نظام   که  بود  مدعی  و  معتقد 
همه  جمه را  اسالمی"  وری 

اینپذیرفته در  خودش  جمالت  باره  اند. 
است:یچن جمهوری    "مثالً   ن  نظام  در 

 اسالمی که همه آن را پذیرفتند"
ir/news/3990719079ef..alhttps://www  

.html   

او  می که  ارشاد  دانیم  وزیر  جلسه  در 
که  دنی مکار شرکت داشت. میروحا انیم 

احمدی وزیر  هرندی  صفار  جلسهبا  ای  نژاد 
ودخصوصی   می  اشت  "با  مطرح  که  کرد 

درایت و همکاری مسئوالن دولت که اغلب  

ر کارها  دلسوزانه  مینیز  پیگیری  کنند  ا 
هنری   مضاعف    نیزان  ایرجامعه  انگیزه  با 

ب کاربتواند  دهد   ه  و    جا(  )همان  "ادامه 
هیچ  دانیم می مورد    که  در  کالمی  گاه 

دهه    اعدام وحشیانه  کشتار  60های   ،
سیا  زندانیان  سال  سجمعی  در  ،  1367ی 

دی آبان    1396ماه  کشتارهای  بر    1398و 

گاه به    چزبان نیاورد. محمدرضا شجریان هی
د، کالمی  نکراض  عترسانسور در کلیت آن ا

ن بهایی ما بر زبان  امیهنهمدر مورد کشتار  
... و  این   نراند  خوبی   همه  به  را  ها 

 دانیم. می

 
همان گ  به  باال  در  که  از  فگونه  من  تم 

ایرانی خوشم نمیسموسیقی   و  نتی  آید 
دستگاه مورد  در  زیادی  آن  چیز  های 

د شعر، ادبیات و  دانم. در عوض در مورنمی

رم. من بسیاری از  دا سبیی ن ا فیلم آگاهی

 طلبان ن و مواضع فرصتمرگ شجریا

 

https://www.alef.ir/news/3990719079%20.html
https://www.alef.ir/news/3990719079%20.html
https://www.alef.ir/news/3990719079%20.html
https://www.alef.ir/news/3990719079%20.html
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دوست  شعرهای   را  کسرایی"  "سیاوش 
های او )منظومه آرش  رودهدارم و یکی از س

از  را  سروده  کمانگیر(  شعر  بهترین  های 
می ایران  میا دنوین  همزمان  اما  دانم  نم، 

مثابه  به  و  کرد  بیعت  با خمینی  که چگونه 

توده تودهیک  به  و  های  کرد  پشت      مانندا 
ضدخلق را به جای  کنار  در  دن  بو  شجریان،

ی  اسروده  ها انتخاب کرد. ر کنار تودهبودن د
از مالقات  او در وصف خمینی جالد پس  از 

با   ایران  نویسندگان  کانون  از اعضای  برخی 
شاخصا از  یکی  نمونهو  این  ترین  های 

 ( است.  از  1خیانت  بسیاری  من   )

دنوشته محمود  را  ولتهای  آبادی 
و "کلیدر"    "چسلو لی  خا  جای"پسندم و  می

بسیاراثآرا   می  ری  همزمان  زیبا  اما  دانم، 
کمی تودهدانم  یک  مثابه  به  نیز  او  به    ایه 

مانند شجریان  توده و  کرد  بودن  ،  ها پشت 

کنار کنار    در  در  بودن  جای  به  را  ضدخلق 
 ها انتخاب کرد. توده

 
همین  نیز  جهانی  عرصه  بوده  گونه    در 

هامسو "کنوت  جایگاه   Knut  ناست: 
Hamsun  نوبل جایزه  برنده  با "،  که  ادبیات 

"فدریکو  ایگاه  ها همکاری کرد با ج   نازیست

که    "  Federico Garcia Lorca لورکاگارسیا  
نیست. همین    یها ایستاد یکدر کنار توده

می را  مهدی  نگاه  مانند  بسیاری  به  توان 
ته  مخملباف،  محسن  ثالث،  مینه  اخوان 

حاتمی ابراهیم    نی "ر یا،کمیالنی، 

... Leni Riefenstahlریِفنستاهل   و   "  
 داشت. 

 
ما مشخ  برای  کند  ص میمارکسیسم 

خلق مصاف  بهتر    که  با  ضدخلق  و 

ساختن   یا  و  سرودن  بهتر  خواندن، 
نمی چیز    ،شود مشخص  معیار 

سازمان احزاب،  آیا  ها،    دیگریست. 
را  گروه خود  که  افرادی  و  ها 

چپ  "کمونیست یا  "مارکسیست"   ،"
وخواننمی مرگ  نندامی  د  امروز  و  د 

ش  تودهمحمدرضا  به  را  های  جریان 

ما تسلیت تحت مرگ  ،  گویند  می  ستم 

از مهر، خمینی جالد   شاهنشاه عاری 
به   هم  را  پلید  رفسنجانی  و 

ایران  هخانواد  ملت  به  یا  و  آنان  های 
گفتند؟  اسکندری      تسلیت  و  ایرج 

بسیاری  های  ترجمهمحمد پورهرمزان  

آیا آنان مرگ    ، نداشتاز خود به جای گذ
گف را تسلیت  آیا    تند؟  او  چرا؟  نه:  اگر 

 " چون  گفت  مرگ  باید  از  مردم" 
این   آیا  اوالً،  ناراحت هستند؟  شجریان 

توده مورد  در  ما حرف  زحمتکش    های 
مردم   که  گیریم  تازه  است؟  صادق 

همرنگ   باید  آیا  هستند.  ناراحت 

بخش مگر  شد؟  از    جماعت  هایی 
  جالد ینی  خمهمین "مردم" برای مرگ  

 عزا نگرفته بودند؟ 
 

به راستی تفاوت هنر برای هنر و هنر برای 

که  هنرمندی  ردم چیست؟ آیا تفاوتی بین  م
و محمدرضا   برنداشته  در کنار ضدخلق گام 

کرده کشجریان   جای خوش  آنان  کنار  در  ه 
بود، نیست؟ آیا نباید بین خسرو گلسرخی 

کسر آیا  و سیاوش  قائل شد؟  تفاوتی  ایی 
ساعدی  آبادولتد  محمود غالمحسین  و  ی 

و  د خلق  کنار  در  یکی  گوناگون،  صف  دو  ر 

 اند؟ در مقابل آن جای نگرفته دیگری
 

می دیگر آیا  و  میالنی  تهمینه  امثال  توان 
ا  جمهوری یمجیزگویان  جناح  آن  یا  و  ن 

مردمی"   "هنرمند  را  اسالمی  ضدخلقی 

ساز    نامید؟ احزاب،  گروه  مانآیا  و ها،  ها 
خ که  نیست"،  "کمورا    ودافرادی 

ی می  ا"مارکسیست"  و  چپ  خوانند 
درضا شجریان را  دانند و امروز مرگ محم می

توده تحتبه  تسهای  ما  لیت  ستم 

ف صگویند "محبوب مردم" بودن را با در  می
نگرفته اشتباه  بودن  در  مردم  اینان  اند؟ 

مرگ  آینده عزای  در  نزدیک  و  دور  ای 
گوگوش  هنر ستار،  چون  محبوبی  و  مندان 

چهمرتض خ  ی  چه  یا  گفت؟  واهند  خواهند 
 کرد؟

 احزاب،  آیا واقعیت جز آن است که چنین 

گروه  سازمان را ها،  خود  که  افرادی  و  ها 
چپ  یا  "مارکسیست"  "کمونیست"، 

مینخوامی و  مرگ  ند  عزادار  امروز  و  دانند 
شده شجریان  از  محمدرضا  بویی  اند، 

تحلیل مارکسیستی نبرده و  مارکسیسم و  

آ رکات مردم شدهرو حالهنبتنها د یا این  اند؟ 
خائنان  که  نیست  رفتاری  همان  درست 

چون ح خائنانی  و  رنجبران  حزب  توده،  زب 
ن فتاپور  فرخ  مهدی  و  سازمان    -گهدار  که 

به  اُپرافتخ را  ایران  خلق  فدایی  چریکهای  ر 
بردند ارتجاع  کردند؟    -  پابوس  با    پیشه  آیا 

اهمی  و  منطق  این ن  که  نبود  ستدالل 

کسرهماننان  ائخ شجریان،  ایی،  ند 
"امام"شان،  م با  بیعت  به   ... و  خملباف 

 جالد، شتافتند؟  خمینی
 

 نادر ثانی 

 سوئد،  -استکهلم 
با    1399مهرماه    20 اکتبر    11برابر 

2020 
 

 پانوشت: 
سیاوش  1 ننگین  سروده  آن  این   )

 ست:کسرایی

 دارمت پیام "
 ای امام 

 م و رسول رنجخاکیان  که زبان
 م توام سالود بر بر توام در

 آمدی 

پای   پیش  آمدی،  ای  خوش  توست 
 ای که خلق خجسته

 کند قیام می
 حق ما بگیر 

 داد ما برس 

 تیغ برکشیده را نکن به خیره در نیام 
 !د دولتت، بران نرود سمحالیا که می

 برد حالیا که تیغ دشنه تو می
 بزن"

  *  *  *  *  *  * 
دیدیم   جال و  آن  وکه  چگونه    چه   د 

 ا زد! کسانی ر

   انگلستان -لندن   در تاهی از تظاهرات علیه جمهوری اسالمی کو گزارش

 ، گروهی از ایرانیان مبارز در لندن (٢0٢0تبر )شنبه دهم اک  بعداز ظهر امروز

 وبگر جمهوری اسالمی در لندن گرد آمدند ر مقابل کنسولگری رژیم سرکد
 های وحشیانه ای که به طور روزمره توسط بیدادگاه های  تا به احکام اعدام

 ،  شود لفین حکومت صادر می این رژیم علیه زندانیان سیاسی و مخا
 ات که فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در  اعتراض کنند. این تظاهر

 آغاز   بعد از ظهر ٢در ساعت   گان آن بودندتان یکی از فراخوان دهندانگلس 

 دگان با رنگ سرخ به درب سفارت و دیوارهای آن شد. نخست تظاهر کنن
 .  ی را هدف قرار دادندرنگ پاشیدند و با تخم مرغ شیشه های کنسولگر  

 سر داده شد که ه زبان فارسی و انگلیسی شعارهایی ب در طول حرکت
 "مرگ بر جمهوری اسالمی"،  ودند: شعار ها به شرح زیر ببرخی از آن 

 ته نابود باید گردد"، "ترور شکنجه  "جمهوری اسالمی با هر جناح و دس
 "مرگ بر ستمگر،   ها باید متوقف شوند"،  زندان نابود باید گردد"، "اعدام

 "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"، " کارگر    ،شاه می خوایم نه رهبر"نه 

 باید گردد" و ...  زندانی آزاد
به این حرکت   "مرگ بر جمهوری اسالمیفریاد "بعد از ظهر با    4ساعت به طول انجامید و تظاهر کنندگان در ساعت    ٢این تظاهرات  

 . افشاگرانه و اعتراضی پایان دادند
 ! باد گردد نابود    هر جناح و دستهجمهوری اسالمی با 

 زندان و شکنجه!  ،نابود باد حکومت ترور 

 ! کمونیسم باد   باد انقالب! زنده  پیروز
 2020اکتبر  10 ،انگلستان   –لندن فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در 
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و   اعضا  از  یکی  که  دانشگری  رقیه 

فدائیان خلقمسئولین   ایران    سازمان 
و   بوده  از  بعد  )اکثریت(  گیری  کناره  با 

را  سازمان  آن  خود  اکثریتی  دیگر  ، 
پاسخ   و  پرسش  یک  در  نمیداند، 

جمعه   بتاریخ  که  مرداد    24تلگرامی 

گرفت  1399 فایل صوتی    صورت  ن  آ و 
گلوبا ایران  سایت  دسدر  در  ترس  ل 

ارتباط میب  در  تحت    اشد،  صحبتش  با 
علیرغم  "  عنوان فدائیان  پیروزی 

به سواالت  به پاسخ گویی    "ستهاشک

کننده   شرکت  این    .پرداختافراد  در 
مواضعی   وی  ها  پاسخ  و  پرسش 

داد می  نشان  که  که    گرفت  این  با  او 
سازمان   به  وابسته  دیگر  را  خود 

دان نمی  ولی  اکثریت  های  د  بنیان  از 
این  فک واقعی    ه بجریان  ری  طور 

پیش از این وی  نکرده است.    گسست 

نا  به  ای  نوشته  "مسئولیت      مدر 
تاریخ   در  که    2014فوریه    22فردی" 

( منتشر شد مطرح کرده  1392)بهمن  
در  بود که مواضع و اعمال آن سازمان  

 " بود  نوشته  و  کند  می  رد  را    گذشته 
آنکه یک دوره از  من هنوز شرم دارم از  

ت سیاسی    یزندگ  در  نظام  ام  به  وهم 

گذشت جم اسالمی  مشاهده    ".هوری 
  د با مواضع او در تناقض بین این برخور 

آن   بر  مرا  شده  یاد  پاسخ  و  پرسش 
این امر  داشت که برخوردی نسبت به  

 داشته باشم. 

 
دانیم   می  که  سازمان  همانطور  رهبران 

ایران   خلق  فدایی  قیام چریکهای  از    بعد 
ت، در و اکثریاقلیت    قبل از انشعاببهمن و  

تاریخی  مقاطع  ترین  حساس  از    ، یکی 

ا مردم  انقالبی  برای  مبارزات  را  یران 
خویش  دستیاب برحق  های  خواسته  به  ی 

بر   سنگینی  ضربات  و  کشانده  بیراهه  به 
به  که  خلق  فدائی  چریکهای  پیکر سازمان 

ایران   در   چپ  انقالبی  سازمان  بزرگترین 

اب  انشعد از  تبدیل شده بود، وارد آوردند. بع 
)اکثریت(نیز   ایران  خلق  فدائیان    ، سازمان 

از  ضمن   دیکتحمایت  جمهوری  اتور  رژیم 
"اسالمی   عنوان  و تحت  انتقاد  و  اتحاد 

بهشکوفائی  نیروهای    "  با  همکاری 

رداخت و پ  این رژیم دار و شکنجه  سرکوبگر  
آغازین  در   خونبار  سالهای  باعث  60دهه   ،

و   اعضا  اعدام  و  شکنجه  دستگیری، 
جمله  ران  هوادا از  و  انقالبی  های  نیرو 

انقالبی طیف  ه  رقی  گردید.  فدایی   هواداران 

این دانشگری   در  به  که  او    نظرات  نوشته 
شود می  زمان  پرداخته  آن  از    در  یکی 

سازمان  مسئولین   اصلی  گردانندگان  و 
 . بودفدائیان خلق ایران )اکثریت( 

 

فردی"نامبرده    "مسئولیت  نوشته  در    در 
می گذشت    د:"نویس   حالیکه  از  بعد  هنوز 

بیش از سه دهه، هر زمان که به آن دوره  
نقطه اندیشم  می که  ای  مشی  خط    و 

سیاهی بر کارنامه من و سازمان چریکهای  
نهاد،   جای  بر  )اکثریت(  ایران  خلق  فدایی 

 اما   ، عرق شرم بر پیشانی ام می نشیند"

با  خ آن  همکاری  و  اکثریت  سازمان  یانت 
جمهو سرکوبگر  اسوحوش  علیه  ری  المی 

ایران   واژه های  صرفاً  را  توده های مردم  با 
  . مثالً می یف می کند"خطا و کژروی" توص 

" کژروی    نویسد:  )اکثریت(  خلق  فداییان 

و   انتقاد  و  اتحاد  بر  مبنی  را  خود  سیاسی 
پلنوم   در  اسالمی،  جمهوری  شکوفائی 

باور   1365وسیع   به  اما  کشیدند.  نقد  به 
نق این  در  من  به  امروزین  یابی  ریشهد 

  بنیادین آن کژروی نپرداختند، و به پیامدهای 
آن سیاست  و    ویرانگر  در سطح جامعه  ها 

بی کشور،  خواه  ترقی  اعتنا  نیروهای 

پیشبرد    ...ماندند. و  ریزی  درپی  هم  من 
  ". کژروی های سیاسی سهمی داشته ام 

در هر حال او اعالم کرد که از گذشته خود  
میباشد.   گین  "مسئوشرم  لیت  در 

    از "  ردی" او با صراحت نوشته است  ف

و باور شماری از    این که در روی آوری 
ن این  به  انقالب  خودکامه،  نسل  ظام 

به   باور  بی  و  واپسگرا  ستیز،  آزادی 
اجتماعی   عدالت  و  ملی  استقالل 

سهم داشتم. از آن که والیت فقیها را  

تاریخ   در  پیش  به  گامی  و  جمهوریت 
ک  آن  از  پنداشتم.  ام  در  میهن  جبهه  ه 

از   آمده  بر  مردمی  نیروهای  های 
جای  دشمن    1357انقالب   به  را 

  . ارم"، " هنوز شرم د" اندمدوست نش 
این   با  دانشگری  رقیه  که  نیست  شکی 

خود برداشته    برخورد گامی در نفی گذشته
می   عملی  بار  موقعی  گام  این  ولی  بود 

که   در عمل نشان  یافت  داد  او  به  می  که 

از به  راستی  که  در  قول    سهمی  خودش 
های  " کژروی  پیشبرد  و  ریزی  پی 

سازمان   است سیاسی"  داشته  ،  اکثریت 
شرمگین   و  به  بودپشیمان  درعمل  و  ه 

. به همین دلیل  تصحیح آن روی آورده است
باید دید که آیا وی در جهت گفته هایش در  

است؟   برداشته  گامی  فردی"  "مسئولیت 

آیا کاری به نفع مردم انجام داده و توانسته  
اثبات برساند؟  است ک ه گفته هایش را به 

برعکس   ایا  پشتیبانی  و  تائید  در  ز  امروز 
که اش  گذشته  مرفق    یاران  تا  دستانشان 

بوم   مرزو  این  فرزندان  بهترین  خون  به 

حرفهای   کپی  تکرار  با  باز  گشته،  آغشته 
اش  اکثریتی  "  ،یاران  در   سهمی"  دارد 

ضد   و  خلقی  ضد  های  برنامه  پیشبرد 
آن ایانقالبی  نماید؟ان  می  همین    فاء  به 

ند مورد از سخنان وی  منظور در اینجا به چ
پرسش  پ  در  اشاو  شده  یاد  می  اسخ  ره 

چون او    کنیم،  صحبتهای  همه  به  پرداختن 

از   و  انجامیده  بطول  ساعت  دو  تقریبا  که 
زوایای گوناگون قابل برخورد می باشند، در  

نیست مقدور  نوشته  را    .این  امر  می  این 
 . یگری موکول کردرصت دتوان به ف

 

از سواالتی که   و پاسخ"  در "پریکی  سش 
رسیده  پا از رقیه دانشگری  در ابتدیاد شده  

شود  است:  می  چنین  شما "،  اکنون  هم 
شده   شناخته  چپ  نیروی  یک  عنوان  به 

افراد   مجموعه  که  پذیرید  می  مستقل، 

حزب  “شکل دهنده  -قدیمی سازمان فدایی 
پلورالیسم    ”چپ مدیریت  به  ر  -با  عنوان  ا 

نمود؟  معرفی  چپ  متحد  جبهه  رقیه    "تنها 
جواب می  ر  این طوبه این سوال    دانشگری

چپ“این  من  ":  دهد یک    ”حزب  بعنوان  رو 
چیزی   هر  از  بیش  و  کارا  و  خوب  نیروی 

اتحادها  برای  خوبی  آغاز  یک  بعنوان 

متحد   جبهه  تنها  اینکه  ولی  میشناسم. 
معنا  هم  اش  حقیقت  نمی    یچپ  اینو 

نمی کنم که این تنها جبهه   م فکرفهمم، ه
باشه  چپ  هنوز  متحد  اتحادچپ  برای  ما   ،

 . " پیش رو داریم راهی در

 
" صحبت  حزب چپ“  کدام  در موردا ببینیم  ام

  تشکل جدیدی   ”حزب چپ “  در میان است؟
سازمان  قدیمی"   " افراد  همان  که  است 

)اکثریت(   خلق  با  فدائیان  سازمان همراه 
ایران  ار وحدت( و )طرفد اتحاد فدائیان خلق 

چپ واقع    ،کنشگران  در  سالها که    برای 

شاکثریت    سازمان  با  همسو واقع  در  به و 
پس از یک کنگره سه    آن را  ،بودند اکثریتی  

در روزهای دهم تا  ه وحدت  کنگر  روزه به نام
ماه فروردین  کلن  در    1397 دوازدهم  شهر 

 به وجود آورده اند. کشور آلمان 

 
بیشتر    کنگره وحدت، این    اصلیگردانندگان  

اکثریتی همانهابودند  افراد  جهت    ،  در  که 
سرما به  استثمارگ  یهخدمت  و  ران  داران 

و   مردم حاکم  و  کارگران  منافع  علیه 

ایران دهه ستمدیده  آغازین  سالهای  در   ،  

 د!ارند "فیت براندازی رجامعه ایران ظ" در بارۀ
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در سرکوب خونین جوانان مبارز و توده  ،  60 
جمهوری   رژیم  توسط  ایران  آگاه  های 

رژی این  با  جنااسالمی  همکام  ری  یتکار 
رو دستند.  نمود این  نیز  اناز  به خون    اینها 

م و  ها  انقالبیکمونیست  و  چپ  و    بارزین 

است.ایران  آزادیخواه   گردیده  همان    آلوده 
نه تنها هیچوقت گذشته    اکثریتی هایی که

برخی از  بلکه    اند  نکردهرا نفی  خود  ننگین  
فرخ  )  آنها رغم نظیر  به  اتفاقا  که  نگهدار 

اکثریت "استعظاهرا   از  چهره   ،فا"  از  یکی 
حزب   اصلیهای   کنگرۀ  در  گردان  صحنه 

بود( ازنوز هم  ه  چپ  افتخار  گذشته    با  آن 

دفاع    هنوز هم دست از  و  صحبت می کنند
بر   اسالمی  جمهوری  درونی  های  جناح  از 

اند.   یکی  یانداشته  ن  از مسئولی   دیگر   مثالً 
اکثریت فتاپور    یعنی  سازمان  با ماشاهلل 

م  خلبانی درکه  انقالبیون    کشتار  ستقیماً 

یارانش   و  اشرف  حمید  رفیق  چون  فدائی 
دا  یادگاری  شرکت  عکس  و  فته  گرشته، 

 نمی کند. هم  شرم
 

بدانیم    که  همین بس   "حزب چپ"در مورد  
ستم  که   تحت  های  توده  که  شرایطی  در 

های   سرکوب  علیرغم  ایران،  سراسر  در 

بر   مرگ  فریاد  حاکم،  رژیم  جنایتکارانه 
المی سر می دهند، به صف  هوری اس جم

و    آرائی در مقابل مبارزات مردم دست زده
ا ها  قهر  توده  منقالبی  سرنگونی  به  نظور 

شمارند می  مردود  را  اسالمی    . جمهوری 

کنگره    مثالً  در  منتخب  اول    حزب این  فرد 
تنگستانی(،  سیاستهای    )مریم 

توده های   این حزب در مقابل  سازشکارانه 
ایران   توده)همانقالبی  تا  هائی    ان  که 

ضد   قهر  مقابل  در  توانند  می  که  جائی 

قهر   به  رژیم  می  انقالبی  متوسل  انقالبی 
است   (ندشو کرده  مطرح  صورت  این  به  را 

ر"که   برون  اسالمی  راه  جمهوری  از  فت 
هستش من با جنگ    "گذار مسالمت آمیز"

 و ...... موافق نیستم..." 
 

  ” حزب چپ“اکنون، با همین اشاره کوتاه به  

و   ازکه   کرده  حمایت  بورژوایی  ای  برنامه 
می    ،روشهای رفرمیستی را تبلیغ می کند 

دکه    بینیم   چپ“   انشگریرقیه  را    ”حزب 
برای   خوب  آغازی  و  خوب  و  کارآ  نیرویی 

قلمداد می کند و با وجود آگاهی از اتحادها 

ی چون فرخ رژیم  گذشته و حال ننگین افراد 
پا هم  دیگر  و  کشتگر  خائن،  لگی  نگهدار 

آن  که کنگره وحدت    یش و اصالح طلبانهای
، آب  ندکردرا برگزار    ”حزب چپ“به اصطالح  

روی بر  ریخته  تطهیر  چنان    آنان  تالش  و 
را    خودپیشبرد برنامه های  نیروهائی برای  

 کارآ و خوب می خواند. 

 
"  پرسش و پاسخ در "     رقیه دانشگریخود  

"    در مقابل  و  این پرسش که:  نه چرا؟  اگر 
بل ا اگر  آیا  میه  اقتصادی  طبقات  حال این  نه 

ایران، چقدر در فعالیتهای سیاسی جامعه  

شعامش آیا  دارند؟  را  ر  ارکت  براندازی 
فعالیتهای   به  یا  کرد  خواهند  انتخاب 

معتقدند؟ تغییرات  برای    جواب   "سیاسی 
دهد میکنم  "  :می  فکر  من  العموم 

ظ ایران  یعنی  ر جامعه  براندازی  فیت 

برانداز  شعار  بسوی  ندپیش  رو  اره  ی 

است خسته  خواد  نمی    ". یعنی 
همچنین وقتی از او پرسیده می شود  

مروز شعار  ا  یا زحمتکشان ایرانآ   که: "

براندازی را خواهند پذیرفت یا راههای  
"،  دیگر مبارزه در پیش خواهند گرفت؟

زحمتکشان ایران اگر  پاسخ می دهد: "
هیچ راه چاره دیگه ای نداشته باشن  

بش متشکل  بتونن  بو  خوب  عید  ن 

نیست که شعار بر اندازی بدن، پاشن  
قابل   اصال  ولی  کنن،  هوی  و  های 

مجموع من  ر  پیش بینی نیست ولی د 
فکر میکنم جامعه ایران حداقل در حال  

حاضر آمادگی دادن هزینه های خیلی  
رو  اون حد    ... نداره  زیاد  به  مردم هنوز 

اندیشی   چاره  حداقل  یا  بیچارگی  از 

بدونن،   که  خوب  نرسیدن  شیم  که  پا 
 ".بیندازیم، چی بذاریم جاش

 
ت  در همین قسمهمانطور که مالحظه شد 

و   پرسش  دانشگری،  ر  ،پاسخ از  با قیه 

موضع   سرنگونیاتخاذ  با  رژیم    مخالفت 
موجود،    اسالمیجمهوری   وضع  حفظ  و 

چهره   از  و  شرمگین نقاب  برداشته   خود 
رفقای سابق    نشان می دهد که در مقابل

م فرود آورده و خواهان حفظ سر تعظیخود  
اسالمی می    رژیم دار و شکنجه جمهوری

یک    باشد. این  که  است  ضد  موضع  واضح 

در  که  است  مردمی  مقابل  در  مردمی 
شعارها با  کشور  سراسر  های  ی ئخیابان 

گردد،   باید  نابود  اسالمی  جمهوری  چون، 
جمهوری   اسالمی،  جمهوری  بر  مرگ 

خوا نمی   ، خوایم  نمی  مرگ اسالمی    یم، 

دیگه    -بر دیکتاتور و یا اصالح طلب، اصولگرا  
غیره و  ماجرا  به به    تمومه  و  آمده  خیابان 

رژی جن حاکم  گ  و  م  روند.رفته  همین    می 
مورد به تنهائی کافی است که نشان دهد  

نامه اش   رقیه دانشگری علیرغم شرم  که 

پا   بی هیچ شرمی  فردی"،  "مسئولیت  در 
ضد  مان خط ر هیروی حقیقت گذاشته و پیگ

باشد.  می  اش  گذشته  براستی    انقالبی 
ک شرایطی  در  که  دارد  شرم  جای  ه که 

آبان سال گذشته    ان درکارگران و ستمدیدگ
از  1398) بیش  به   160(در  کشور  شهر 

سرنگونی   خواهان  و  ریخته  خیابانها 
مدعی   کسی  شدند  اسالمی   جمهوری 

حاکم  دیکتاتوری  سرنگونی  برای  که    شود 
ا به  هنوز  ا"مردم  حد  یا ون  بیچارگی  ز 

 حداقل چاره اندیشی نرسیده اند". 

 
قاب موارد  از  دیگر  این  یکی  در  ذکر  ل 

ه رقیه  فایل  اشاره  صوتی،  ای 
می   ایران  توده  حزب  به  دانشگری 

مختلف   های  قسمت  در  او  باشد. 
از   و تمجید  تعریف  به  پاسخ های خود 

بعنوان   پردازد.  می  خائن  حزب  این 

مدیون   "ما  گوید:  می  اونها  مثال 
ایران  ه توده  حزب  خدمات  به  ستیم، 

قائ احترام  ایران  خیلی  توده  حزب  لم، 
 است".  شی از جنبش چپ ایرانبخ

 

پارامترهای   از  یکی  دانیم  همانطور که می 
چریکهای   سازمان  گیری  شکل  اساسی 

حزب  با  قاطع  مرزبندی  ایران،  خلق  فدایی 
نام   کردن  نام  بد  و  خیانتها  بدلیل  توده 

ایر در  بودهکمونیسم  توده    است.  ان  حزب 
و  حکومت  ضعف  دلیل  به  بیست  دهه    در 

امپریالی  بودن  جنگ  درگیر  در  انگلیس  سم 

انی از یک طرف و رشد مبارزات توده ها جه
دیگر   مبارزه  از طرف  برای  را  بهترین فرصت 

تغیدر   اقتصادییجهت  مناسبات  بنیادی    -ر 
حرکت  و  اجتماعی   و  شاه  رژیم  سرنگونی 

منافع کارگران   ر تامین برای انقالب به منظو

مردمی   اقشار  دیگر  و  زحمتکشان  ا  رو 
توده حزب  ولی  حزب    داشت.  یک  چون 

حرکت   رفرمیست  جهت  این  در  هرگز  بود 
و   توده نکرد  "حزب  گفت  می  که  حالی  در 

ایران برای سرمایه دار و مالک، ازیاد ثروت و 

)در   کند"  می  فراهم  را  وجدان  راحتی 
ما حساب  حرف  نام  به  ای   نوشته 

انجام    چیست(، مشغول  صرفاً  را  خود 
رفرمیستی کارهای  این حزب    نمود.  برخی 

د احتی  ضد  اقدامات  مپریالیستی  رمقابل 
آینده،   بسوی   " در  و  ایستاد  مصدق  دکتر 

آبان؛   "عوام فریبان  " نوشت:  13٢9سوم 

دکتر   و  استعمارند  کش  تیر  آخرین 
آنهاست".  نماینده  همه    مصدق  گوئی 

واقعیات   تحسی این  احتباعث  و  رقیه  ن  رام 
گشته   توده  حزب  به  نسبت  دانشگری 

 است. 

 
ر مورد حزب توده همچنین د  رقیه دانشگری

کند  در   دوره جمهوری اسالمی مطرح می 
از   باید  که  میکردند  فکر  "صادقانه  آنها  که 

اینها )رژیم جمهوری اسالمی( دفاع بشه،  
هستند".   امپریالیستی  ضد  نیروی  او اینها 

توده   حزب  اینجا  کهدر  آموزگاران    خائن 

ر می  رهبران سازمان اکثریت بودند را تطهی
م فراموش  و  بانماید  هم  آنها  که  کند   ی 

جمهوری اسالمی در سرکوب های خونین  
داشتند.   60دهه   شرکت  نمی    فعاالنه  او 

که بپذیرد  آنها    خواهد  کردن  فکر  "صادقانه" 

کند.   نمی  پاک  را  ننگینشان  این  عمل  به 
ت حزب  کمک  به  او  شتاشکل  و  وده  فته 

سیاسی"  " های  حزب  کژروی  )بخوان  این 
کتمان می    را    شرکت در سرکوب توده ها(

با  کند دوست  تا  جای  به  را  دشمن  ز 

 .  بنشاند 

دانشگری،   با  با  رقیه  مخالفت 
اسالمی  سرنگونی حفظ    جمهوری  و 

موجود،  و چهرضع  از  شرمگینقاب   ن ه 
نشان می دهد که در   خود برداشته و

رفق تعظیم مقابل  سر  خود  سابق  ای 
یم دار و  فرود آورده و خواهان حفظ رژ 

  می باشد.   شکنجه جمهوری اسالمی 
موضع   یک  مقابل  این  در  مردمی  ضد 

های مردمی   خیابان  در  که  است 
شعارها با  کشور  چون،  ئ سراسر  ی 

ن  اسالمی  گردد،  جمهوری  باید  ابود 
ب جمهوری مرگ  اسالمی،  جمهوری  ر 

خوا نمی   ، خوایم  نمی  یم، اسالمی 
طلب،   اصالح  یا  و  دیکتاتور  بر  مرگ 

به  یگه تمومه ماجرا و غیرهد -اصولگرا 
رفته  م حاکم ابان آمده و به جنگ رژیخی
روند.و   مورد  ه  می  است مین  کافی 

دانشگری   رقیه  که  دهد  نشان  که 
در "مسئولیت   علیرغم شرم نامه اش

ب روی  فردی"،  پا  شرمی  هیچ  ی 
ر همان خط ضد یحقیقت گذاشته و پیگ

 انقالبی گذشته اش می باشد.
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نوشتن   از  فردیئ مس"پس  و    "ولیت 
خود،   گذشته  از  دانشگری  شرم  رقیه 

طبیعتاً خواستار آن بود که دیگران باور  
او   که  اکثریتی  کنند  گذشته  و از    خود 

خیاناقداما  انقالبی  تت  ضد  و  کارانه 

خود   که  از  وی  سازمانش  یکی 
آن   راستی  گردانندگان  به  بوده، 

است.  پشیم شرمگین  و  در  ان  او  اما 
تلگرامی پاسخ" جلسه  و  پرسش  با    " 

چپ“ تائید   و    ”حزب  توده  حزب  با  و 
طلبان   اصالح  شبیه  موضعی  اتخاذ 

نوع   از  مانده آنهم  مورد    اش  عقب  در 

اری نشان  آشک  هب   ، جمهوری اسالمی
خائن   یاران  گرو  در  دل  هنوز  که  داد 

دارد. اش  بدون  او  بنابراین    گذشته 
احس قبال  هیچگونه  در  مسئولیت  اس 

و بی اعتباری  "مسئولیت فردی"، پوچ بودن  

آنچه در بر مال  آن مطلب    هر  را  بود  نوشته 
نمود. او به دفعات از واقعیات عینی جامعه  

هیچگو  احساس  بدون  ولی  زده  نه  حرف 
که    شرمی  کند  به  مطرح می  "مردم هنوز 

شی  اون حد از بیچارگی یا حداقل چاره اندی
گونی  یا مردم خواهان سرنگونرسیده اند" و 

نیستند اسالمی  جمهوری  نمی  .  رژیم  او 

امروز   که  ببیند  خواهد  نمی  یا  و  بیند 
مردم   از  ظرف  معیشت  بخشی  از  را  خود 

های زباله تأمین می کنند. کارتون خوابی،  
بی و انواع و اقسام از این نوع ناچار  خوا  گور

گرف فرا  را  کشور  سراسر  ها  ته  خوابی 

یا نمی خواهد ببیند که  است. نمی بیند و  
فروشی  تعدادی   تن  راه  از  زنان  علیرغم  از 

گذرانند،  می  روزگار  کار،  این  از  خود    تنفر 
شان را  قرینه چشم    کلیه و حتیمردمانی  

ه  ار کمیش های ب   درد و رنج  می فروشند و  

سراسر   را  امروز  ایران  و  کشور  گرفته  فرا 
برای  زندگیشرایط     شریف،   مردمان  را 

کازح تهیدستانمتکشان،  به   رگران، 
است.  کرده  تبدیل  که    جهنمی  جهنمی 

و   محروم  آمدهزحمتکشان  جان  برای  ،  به 
آن از  بارها  ،  خالصی  و  طور  بارها  به  و 

به ناپذیر  گوش    خستگی  و  بینا  چشم  هر 

ند که حاضرند سینۀ خود  داده ا  شنوا نشان
گل جلوی  کنند  را  سپر  رژیم  توله  این  شر  ا 

وابسته  سرکوبگ و  جهر  این  رقیه  نم  و  که 
برای   مدتها  تا  ها    " شکوفایی"دانشگری 

 اش می رزمیدند را از سر خود کوتاه کنند. 

 
جامعه   عینی  واقعیات  از  بخشی  اینها 

د که قلب هر انسان شریفی را به نمیباش 
می وآ  درد  دیگر    ورد  طرف  خفقان از 

زندان   و  و  وسرکوب  شکنجه  که  و  اعدام 
جامعه  امروز  واقعیات عینی  بخش دیگری از  

 ایران را تشکیل می دهند. 

 
دیماه   اخیر  آبان   96قیام های سراسری  و 

از    98 بیش  در  در    160که  روستا  و  شهر 
چون  شعارهایی  و  پیوست  بوقوع  ایران 

نابود   اسالمی  ...گردباید  جمهوری  و  که  د 

به   باال  گردیدر  اشاره  همگی د  آنها  که 
از   تحت  خواست  حاکی  های  ستم  توده 

رژیبرای   امپریالیسم  نابودی  به  وابسته  م 
اینها   آیا  میباشد،  اسالمی  جمهوری 

آیا   باشند؟  نمی  جامعه  عینی  واقیعتهای 

برای دلیلی  در   اینها  مردم    خواست 

سرنگونی جمهوری اسالمی نمی باشند؟  
قیام   هاآیا  گوش    توده  به  قیه  رهنوز 

 نرسیده است؟ دانشگری 
 

زحمتک و  کارگران  آگاهی  در امروز  ما  شان 

ک است  ظاهراً  فریب    هحدی  خیر سخنان 
طیف   امیز  مسالمت  شعارهای  و  خواهانه 

چپ“مانند  وایی  ژبور دیگر    ”حزب  شبه  و 
ها   خود  را  اکثریتی  بعالوه  خورند.  نمی 

به   که  فشارهائی  شدت  و  زندگی  شرایط 
که کارد به   شدهمی شود، باعث    ان واردآن

نه  آگاهاآنها  و در نتیجه  استخوانشان برسد  

اصالح   رفرمیستهالیم  اتع و  سازشکاران  و 
زدهطلبان   پس  و    را  جدی  ای  مبارزه  و 

 انقالبی را در دستور کار خود قرار داده اند. 
 

آخر   آن  مورد  به  اینجا  در  است  الزم  که 

اواشاره   اظهارات  به  مربوط  در    شود 
می  روزی  پی" شکستها"  علیرغم  فدائیان 

فتخار  مبارزات ا  باشد. او به موضوعاتی چون
ریکهای فدایی خلق در رژیم  میز سازمان چآ

را سراسر سیاهکل   ایران  و شعار  گذشته 
میکنیم و اینکه چرا نتوانستیم قدرت عظیم  

جنبش   تفاوت  یا  و  کنیم  بسیج  را  مردم 

و   کوباچریکی در ایران و جنبش چریکی در  
نگج مس دی  به  فدائیان  و  ارفتن  مذهب  له 

ال که چرا  پرداخته و در آخر با این سوغیره  
فدائ  انجامید،جنبش  به شکست  علت    یان 

بسیج   نتوانستن  را  قدرت  شکستها  کردن 

پرسد   می  و  میداند  اینجا  مردم  به  "چرا 
جواب    که دانشگری  کشید؟". اما رقیه  

میداند،  خوب  را  خود  ی  نم   سوال 
آن  خواه به  ک د  نمی  اعتراف  او  ند. 

سازمان   که  کند  اعتراف  خواهد 

ا خلق  فدائی  در دست  چریکهای  یران 
دس برای  ته  دارو  ای  وسیله  به  آنها 

منحرف کردن مبارزات توده ها و یاری  
مرتجعین  رژیم    به  های  پایه  تحکیم  و 

جمهوری اسالمی در آمد. او خوب می  
با   سازمان  آن  رهبران  که  داند 

  جعین کمکی به مرت وخود  همدستی  

ه توده  شعار  مقابل  در  تا  ای  کردند 
" یعنی  سازمان  این  را  ایرا هوادار  ن 

سیاه کنیم"سراسر  می  شعار  کل   ،

کربال   سراسر  را  ارتجاعی"ایران 
کنند.   علم  را  که    میکنیم"  همانطور 

خود   آثار  در  خلق  فدائی  چریکهای 
اند   داده  به  توضیح  کار  بود  قرار  اگر 

نکشد   بایستاینجا    سازمان  می 

قیام   از  بعد  خلق  فدائی  چریکهای 
جمله    بهمن،  از  و  ها  توده  مبارزات 

ر مبا  آنها  مسلحانه  جهت  رزات  در  ا 
انقالب   رژیم  و    57تداوم  سرنگونی 

و  حاکم   نماید.سازماندهی  با    رهبری 
آن   از  ها  توده  پشتیبانی  به  توجه 

بود. عملی  کار  این  اما    سازمان، 

در  که  هائی  اپورتونیست  و    خائنین 
آن   بودند،  رأس  گرفته  قرار  سازمان 

و  کشتگرها  فتاپورها،   ، نگهدارها    فرخ 
همکاری  غیره   همچبا  ون  کسانی 

خاطر  همین   به  )که  دانشگری  رقیه 

چهره   بودن  شاه  زندان  در  سالها 
بود(شناخته   رژیم دست    ،شده ای  با 

کردند سازش  امپریالیستها    . نشانده 
این یکی از علل عدم بسیج توده ها و  

وظیفه م  انجا از    مانع  آن    این  طرف  از 
که    بود.  سازمان شد  طور  مسیر  این 

اصلی   کمبارزه  انحراف  به  شیده  با دشمن 

جهانی   غارتگران  و  دژخیمان  دوباره  تا  شد 
دتوانستند   را  خود  های  ما پایه  جامعه  ر 

 تحکیم بخشند. 
 

در   دانشگری  در    ٢014سال  فوریه  رقیه 

فردی" رژیم    "مسئولیت  مورد  جمهوری  در 
نو ا بودسالمی  به   شته  که  ای  "جمهوری 

کشته  دبیدا از  گشت،  آفاق  شهره  گری 
س ها  زپشته  هم  بر  چشم  در  نی اخت، 

مردمی   و  افالس  به  را  ثروت  پر  سرزمینی 

به   او  اگر  کشاند".  دریوزگی  به  را  سربلند 
امروز   بود  پایبند  خود  از  همین سخنان  بعد 

ننگین   عمر  از  سال  چهل  از  بیش  گذشت 
ی از  حساس شرمبی هیچ ادیگر  این رژیم  

جمهوری   سرنگونی  با  خود  مخالفت 
حف و  گفت  نمی  سخن  این  اسالمی  ظ 

با این سخنان که در شرایط    چنین رژیمی را

به   صرفاً  باید  و    جنبش کنونی  مدنی  های 
 توصیه نمی کرد. مطالباتی بسنده کرد را  

 
اکثریتی   پیشینه  به  توجه  رقیه  با 

او  حال  ،دانشگری شرا  آلترناتیو  یط  برای 

جنبشهای مدنی و مطالباتی    ،ی ایران کنون
می   باشد.  مو  گوید:می  با  باید  ما  تور  " 

برویم  پیش  و  جامعه  زودرس  انرژی  یعنی   ،
تصنعی، تزریق کردن به پیکر جامعه کارآیی  

گام  به  گام  همین  با  بایستی  ما  نداره 
چیزهایی  و  مطالباتی  مدنی،  جنبشهای 

بینیم..." می  االن  برویم  که  شکی  پیش   .

  ،ی مدنی و مطالباتی جنبش ها  نیست که
بخشی از مبارزات مردم است و باید پیش  

مبارزه  برد اما  شوند.  ها  ه  توده  آمیز  قهر 
اسالمی   جمهوری  رژیم  را  برای سرنگونی 

نفی کردن و به جای آن " جنبشهای مدنی  

را   مطالباتی"  کمک  و  جز  معنائی  گذاشتن 
او   ندارد.  شکنجه  و  دار  رژیم  این  تداوم  به 

ضایت دهند که جمهوری  د مردم رمی خواه
 را  اسالمی بماند ولی از این رژیم مطالباتی 

 
 17 ادامه در صفحۀ

در   دانشگری    2014سال  ه  فوریرقیه 
فردی"در   رژیم   "مسئولیت  مورد  در 

بود  نوشته  اسالمی    جمهوری 
شهره  "جمهوری   بیداگری  به  که  ای 

ها   پشته  کشته  از  گشت،  آفاق 
بر   چشم  در  زنی ساخت،  هم 

ثرو پر  و  سرزمینی  افالس  به  را  ت 
دریوزگی   به  را  سربلند  مردمی 

اگر او به همین سخنان خود   کشاند".
از گذشت بیش از بعد  پایبند بود امروز  
دیگر  ر ننگین این رژیم  چهل سال از عم

احساس شرم مخابی هیچ  از  لفت  ی 
اسالمی  جمهوری  سرنگونی  با  خود 
چنین   این  حفظ  و  گفت  نمی  سخن 

در شرایط  با این سخنان که  ی را  رژیم
ج به  صرفاً  باید  های کنونی  نبش 

مطالب و  را  مدنی  کرد  بسنده  اتی 
کرد.   نمی  پیشیتوصیه  به  توجه  نه  با 

آلترناتیو   حال   ،رقیه دانشگریاکثریتی  
کنونی  او شرایط  جنبشهای    ،برای 

 مطالباتی می باشد مدنی و
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فدائی:  پیام  سیاست    توضیح  به  توجه  با 
مهوری اسالمی در مورد خدشه دار  پلید ج

نمودن نام و چهره کمونیست های انقالبی  
انقالبیو  مبارزه مسلحانه  و  پنجاه  آن    ندهه 

ن دادن مشی انقالبی  نشاثمر    دوره و بی

با  مبارزه  در  ایران  خلق  فدائی  های  چریک 
ور شاه و به منظور خواباندن شور  رژیم منف

اقصی   در  که  جوانانی  مبارزاتی  شوق  و 
با  نق مبارزه"  "راه  یافتن  تشنه   ، کشور  اط 

  ، هستند  اسالمی  جمهوری  سفاک  رژیم 
وزارت   پراکنی  لجن  شاهد  که  مدتهاست 

علیه ارزش ها  می  اسال   طالعات جمهوریا

سنت خلق   هائی و  فدائی  چریکهای  که 
هستی   ، گذاشتند  کتاب  بنیان  انتشار   . م 

فدائی خلق   "چریک های  قبیل  از    –هائی 
ها کنش  نخستین  ورق  از  همچنین  و   "...

"اندیشه   هائی پاره و  "مهرنامه"  قبیل  از 

پویا" و غیره که توسط مشتی قلم به مزد  
دار   در  اسالمی    جمهوری شکنجه    ورژیم 

اخیرا شاهد کتابی    بازار کتاب نشر یافته ،
"حماسه نام  که   سیاهکل" به  بودیم 

به   کنندگان منتشر را  آن   ، وقاحت  با  آن 
نسبت   اشرف  حمید  به  رفیق  اند.  داده 

درج  به  مبادرت  فدائی  پیام   ، دلیل  همین 

در    مجدد که  تاریخ!"  مضاعف  "جعل  مقاله 
پیام  در    1387با مهر    برابر  ٢008تاریخ اکتبر  

شماره   ،    11٢فدائی  بود  رسیده  چاپ  به 
 می کند. 

*** 

اردیبهشت  )   در  امسال  در  1387ماه   ،  )
بیست و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی  

د عنوان  کتاب  کتاب قطوری تحت   ، تهران  ر 
خلق   فدائی  های  نخستین    –"چریک  از 

تا   ها  که    –  1357بهمن  کنش  اول"  جلد 

با  نگارش  شخصی  به  مست  آن  عار  نام 
  ، است  داده شده  نسبت  نادری"  "محمود 

هش های  از طرف "موسسه مطالعات و پژو
گذاشته   فروش  معرض  به  سیاسی" 

و   شد. مطالعات  "موسسه  که  نکته    این 
مستقیما   ارگانی  سیاسی"  های  پژوهش 

کشور   امنیت  و  اطالعات  وزارت  به  وابسته 

پوشیده  )وا کسی  بر   ، باشد  می  واک( 
معموال  ن و  جور  یست  توسط  این  ها  کتاب 

"گروهی از پژوهشگران" یا در واقع جمعی  
ئو  ایده  همان  وزارت  از  سیاسی  های  لوگ 

می   آماده  بیرونی  انتشار  برای  اطالعات 
ا وزارت اطالعات تصمیم  شوند، ولی  بار  ین 

گرفته است که کتاب مذکور را به نام فردی  

 "محمود نادری" منتشر نماید. به نام 
  

چراا که  این  از    ما  از    38گذشت  بعد  سال 
چریکهای   توسط  مسلحانه  مبارزه  آغاز 

ج رژیم  خلق،  جمهوری  فدائی  نایتکار 
چگونگی   و  بررسی  به  امروزه  اسالمی، 

فدائی خلق    پیدایش "سازمان چریک  های 

ایران" نیاز پیدا کرده است، خود قابل تامل  
 میباشد!

  
از   پی بیش  در  که  زمانی  از  سال  سی 

لیست ها و دار ن امپریاات محرمانه بیرمذاک

و دسته خمینی، این دار و دسته مزدور به  
به دنبال سقوط    می گذرد.قدرت رسیدند،  

، در تمام  1357رژیم منفور پهلوی در سال  
ت دولتی، قاب عکس های شاه مزدور ادارا

های   و عکس  آورده شدند  پائین  یک شبه 
جال رفتند.خمینی  باال  دار  د   ، واقع  و    در 

خمینی   ممادسته  سقوط برای  از  نعت 

درهم شکسته شدن   از  و جلوگیری  ارتش 
حفظ  در  و  دولتی  نظام    ماشین  ادامه  و 

سرمایه داری وابسته، بدون اتالف وقت به  
احیا و  سازی  و باز  ها  سازمان   ، ادارات  ی 

جدید   شکل  در  سابق  های  خانه  وزارت 

 ند. یعنی اسالمی پرداخت
  

ات  ن منفور اطالعایکی از این ادارات، سازم
امن بود  و  پهلوی  رژیم  )ساواک(  کشور  یت 

حسین   همچون  افرادی  کمک  به  که 

ها و سعید حجاریان ها نو سازی   فردوست
قیام، ساوا  شد. از  بعد  دوران  اوائل  کی در 

دریافت   حقوقی  بود  ها  مدت  که  هائی 
و  زده  تظاهرات  به  دست  بودند،  نکرده 

در    تآمادگی خود را برای کار کردن و خدم
جمهو اسالم نظام  اعالم  ری  ی 

اسالمی    داشتند. جمهوری  گان  سرکرده 

که دریافتند  زود  خیلی  استخدام    هم  با 
در   توانند  می  تجربه  با  های  ساواکی 

انقالب ضد  اهداف  تجارب  پیشبرد  از  خود  ی 
سرشار آن ها بهرمند شوند. این امر باعث  

اسال جمهوری  که  با شد  مقابله  در  می 
ان و شوق  هقرشد شور  در شهر  ای  البی 

گسترش  کوچک   با  مصاف  در  و  بزرگ  و 

ستم   تحت  های  خلق  خونین  مبارزات 
و   تُرکمن  در ُکردستان  آذربایجان،  صحرا، 

ن  خوزستان، در ادامه روند تکاملی این ارگا
امنیت کشور   و  اطالعات  سرکوب، سازمان 

ج کرده )ساواک( را از حد یک "سازمان" خار
و ط عریض  یک دستگاه  حد  در  تحت  وو  یل 

"و دهد.زارتخانه نام  سازمان  این    "  به 

کشور   امنیت  و  اطالعات  وزارت  ترتیب، 
ب و )واواک(  ریز  های  آخوند  مدیریت  ا 

ری   محمدی  محمد  همچون  درشتی 
فالحیا علی  دری  شهری،  قربانعلی  ن، 

غالمحسین  نجف و  یونسی  علی  آبادی، 

از ساواک دوران    ای، مخوف تر محسنی اژه
ادی  هم تعد  60دهه    در  شاه شکل گرفت.

ا عضاء سابق حزب خائن توده و اکثریتی از 
خ در  کار"!  "ندامت  و  داده  وا  دمت  های 

واواک   استخدام  به  اطالعات  وزارت  اهداف 
افکا با  مبارزه  تا  آمدند  کمک  در  به  "چپ"  ر 

 این نوع افراد آسان تر عملی گردد.

  
اسالم جمهوری  واقع  حکومت  در  این  ی، 

دسیسه  و روئی، رژیم  دتزویر و ریا، دروغ و  
برای    و تا  کند  می  کوشش  همواره  توطئه 

ش از  بقای نا حق خود و ادامه سلطه کثیف

یک طرف با شکنجه و زندان، با شالق زدن  
نم با  در مالء عام،  اعدام های  جوانان  ایش 

سرکوب  و  اختناق  اعمال  با  و  خیابانی 
رعب و وحشت کند  مردم، در جامعه ایجاد  

  نانی کهمبارزاتی جوا  هو از طرف دیگر روحی

به دنیا آمده اند، جوانانی    1357بعد از قیام  
چشم   زهر  همه  علیرغم  های  که  گرفتن 

و   شان  مبارزاتی  شوق  و  شور  رژیم، 
شنا برای  ها  آن  سیاسی  ختن  تشنگی 

دهه   در  که  مبارزات    50انقالبیونی  با 
ای  مسلحانه خود علیه دشمن، حماسه ه

ن کش  فرو  هرگز  آفریدند،  موده  ن درخشانی 

به دنبال یافتن شیوه های  به در    است و در 
به  قادر  که  هستند  علنی  غیر  مبارزاتی 

عریان جمهوری  مقابله   انقالبی  قهر ضد  با 
به   باشد.  کرده  خنثی  را  باشد،  اسالمی 

مزدوران  ه کمک  به  رژیم  هم  دلیل  مین 

بی   برای  اطالعات  وزارت  فطرت  پست 
 لکه با توس  50کردن انقالبیون دهه    اعتبار

انقال قهر  مبه  به  ضد بی  قهر  با  قابله 
انقالبی رژیم شاه برخاستند ، کتاب "چریک  

 لق" را منتشر می سازد. های فدائی خ
  

شده   ذکر  کتاب  مقدمه  خواندن  محض  به 

چنی  این  بتوان  که  "اگر  شود:  می  آغاز  ن 
های   درگیری  یا  و  نظامی  عملیات  چند 

ای و    مسلحانه  ساواک  مامورین  بین  که 
مشت خرابکاریرکمیته  ضد  اعض  ک  اء  با 

در   که  را  مخفی  و  مسلح  های  سازمان 

های   سال  داد   1349  -1357خالل    روی 
به   خواننده   ، نامید..."  مسلحانه"  "جنبش 

ک نویسندگان  ضدیت  و  شدید  تاب  کینه 
چریک   که  ای  مسلحانه  مبارزه  با  مذکور 

سال   در  خلق  فدائی  ح   1349های  مله  با 

کردند،   آغاز  سیاهکل  پاسگاه  می  پبه  ی 

 خ!جعل مضاعف تاری
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قهمب  برد. تحلیل  ارزه  از  منتج  که  آمیزی  ر 
و   بود  جامعه  مشخص  شرایط  از  مشخص 

مسعود "مبارزه    رفقا  کتاب  در  احمدزاده 
هم استراتژی ، هم تاکتیک" و    -مسلحانه  

مبارزه    امیر "ضرورت  کتاب  در  پویان  پرویز 

ن کرده  مسلحانه و رد تئوری بقاء" آن را بیا
کتاب  اند. دو  الذک  در  ها رفوق  آن   ،

کاستدال می  بی  ل  گرفتن  نظر  در  با  نند 
اعتمادی عمیق توده های مردم نسبت به  

ف و رهبران  توده  خائن  حزب  طلب  رصت 
عناصر سازش کار جبهه ملی، و عدم ایمان  

ها   به  آن  مختوم  مبارزاتی  اشکال  به 

دو   وجود  به  توجه  با  و  گذشته  شکست 
ذه در  مطلق  مطلق  )قدرت  ها  توده  ن 

رژیم مت  پنداشتن  مطلق  بودو ضعف  ن  صور 
شاه   رژیم  که  آن  به  توجه  با  و  خود(  برای 

ی کارگران تحمل کوچک ترین حرکت اعتراض

برای   راه  تنها  ندارد،  را  مردم  های  توده  و 
سب اعتماد توده ها،  نیروی پیشرو جهت ک

سازماندهی و تشکل آن ها و جاری نمودن  
مبارزاتی مردم    انرژی  های  توده  و  کارگران 

علیه   ت د بر  جای  به  نکنشمن،  تا  عرض  یم 
باقی بمانیم، همانا شروع مبارزه مسلحانه  

ب انقالبی  قهر  اعمال  ضد و  قهر  علیه  ر 

 انقالبی دشمن است. 
  

سرتاسر   در  که  ای  نظری  عداوت  اما 
اب وزارت اطالعات علیه چریک های  کت

می   چشم  به  زمان  آن  خلق  فدائی 

شک  بی  و    خورد  "خرابکار"  مرز  از 
ارج"  به کشور های خ   "عوامل وابسته 

انقالبی  نا مردان  و  زنان  بهترین  میدن 
و   رادیو  و  جراید  در  توسط ساواک  که 

تلویزیون آن دوران تکرار می شد، می  

های    گذرد.  ارزش  دادن  جلوه  تهی 
کردن  واال اعتبار  بی  ها،  چریک  ی 

اختراع   با  ها  آن  انقالبی  اعتقادات 
ا  و  عباراتی  "چریکیسم"  قبیل  ز 

  کوشش های عبث   ز"گانگستریسم" ا 
های    "موسسه  پژوهش  و  مطالعات 

است.  کتاب  این  در  در    سیاسی"  اگر 

نابود کردن    ، ساواک 50دهه   به دنبال 
بود،   آنان  مبارزات  و  ها  چریک  جسم 

به دنبال لوث کردن    80واواک در دهه  
 نام و راه و خاطره آن هاست. 

  
دهه   برای    50در  ساواک  ماموران  اگر   ،

اطالعات به  روابط    دستیابی  کشف  و 
جنبش    شکیالتیت انقالبیون  و  مبارزان 

مسلحانه به طور عام و چریک های فدائی  

به طور خاص، با اعمال شکنجه های  خلق  
مرگ   حد  سر  تا  را  ها  آن  وسطائی،  قرون 

محل  ش و  افراد  نام  تا  دادند  می  کنجه 
ها را بدست آورند، این  مخفی گاه های آن  

انقال آن  نابودی  و  زدن  ضربه  و ببرای  یون 
هر    تشکیالتانهدام   نتیجه  در  بود.  ها  آن 

گزارشی که با تکیه بر چنین شکنجه هائی  

خود ساواک تهیه   نوشته  چه  باشد،  شده 
به   واواک  طرف  از  آن  جعل  با  یا  و  باشد 

فاقد  سا اساسا  باشد،  منسوب شده  واک 
تاریخ سندیت  پشیزی  هرگونه  و  است  ی 

در   مذبوحانه  تالشی  صرفا  و  ندارد  ارزش 

نقالبیون و یت آن اخراب کردن شخص  جهت
عمومی   اذهان  در  ها  آن  کردن  اعتبار  بی 

باشد. را  می  این  همپالگی  در  تنها  ستا 
های "محمود نادری" ممکن است به آن به  

ب اسناد  یا اصطالح  و  از ساواک  مانده  جا  ه 
واک استناد کنند  "تازه تولید شده" توسط وا

و گر نه هیچ انسان روشنی بر اسنادی که  

هایا چاپخانه  و   ادارات  ز  اطالعاتی 
باشد،   آمده  بیرون  هر کشوری  جاسوسی 

 وقعی نمی نهد. 
  

بعد از گذشت تقریبا سی سال از عمر حاال  

جنگ   این  در  اسالمی،  جمهوری  رژیم 
نی ای که همواره بخشی از مبارزه ضد  روا

ح طبقات  طبقات  انقالبی  علیه  بر  اکم 
ئولوگ   ایده  باشد،  می  جامعه  ستمدیده 

جعلاه با  رژیم  کتاب مضاعف    ی  در  تاریخ 

زمانی   در  را  آن  خلق"  فدائی  های  "چریک 
که  کنند  می  آزادیخواهانه    منتشر  مبارزات 

مردم ما از هر طرف پایه های رژیم را مورد  
است.حمله   داده  تمامی    قرار  علیرغم 

ها،   شکنجه  ها،  و  سرکوب  ها  بازجوئی 
و کارگران و   بر دانشجویان  فشار هائی که 

اعمالازن مبارز  شود   ن  با  می  ها  آن   ،

گذشت زمان و با به پایان رسیدن "افسانه  
بر   با  و  همه  اصالحات"  دست  شدن  مال 

با   که  اند  کرده  تالش  همواره  که  کسانی 
ا چهره  کردن  انسانی،  بزک  ضد  رژیم  ین 

به ضرورت    تداوم آن را ضمانت کنند، امروزه
از   رفتن  بیرون  برای  ای  ریشه  ای  مبارزه 

انکشرایط   رسیده  اصلی    فهد   د.نونی 
این کتاب، تخطئه تئوری مبارزه مسلحانه ،  

چر دادن  نشان  فدائی  "خبیث"  های  یک 

نشان   معکوس  و  ها  واقعیت  قلب  و  خلق 
تا   ست،  ها  حقیقت  وسیله  دادن  بدین 

ناامید   و  دلسرد  مبارزه  از  را  جوانان 
دیالکتیک،    د.ساز ماتریالیسم  باور  به  اما 

را   داد خودتکامل خود اض  نپدیده ها در جریا
شگفت انگیز نخواهد بود    شکل می دهند.

ر کتاب "چریک  که تاثیر جعل مضاعف تاریخ د

ناامید   و  دلسرد  نه  خلق"  فدائی  های 
مبارز از  جوانان  باعث  ساختن  بلکه  ه، 

 تشویق آن ها به کنکاش واقعیت ها شود. 
  

می   هگل  فلسفه  تعریف  در  انگلس 

حقا واقعیتی،  هر  که  ندارد  ن گوید  یت 
حقیق ولی   واقعیت  هر  زود  یا  دیر  تی 

کند. می  یک    پیدا  سوسیالیسم 
ی  دیر  نابودی  حقیقت است که  با  زود  ا 

ولی   دارد  واقعیت  که  داری  سرمایه 
پایه استثمار   بر  از انسان  چون  انسان 

ندارد،   حقانیت  است،  شده  استوار 

شد.جایگ  خواهد  آن  رژیم    زین 
یک   هم  اسالمی  جمهوری  ارتجاعی 

واقعقوا است،  تلخی عیت  که    یت 
سرنگون   زود  یا  دیر  و  ندارد  حقانیت 

شد.  تنه   خواهد  و  تنها  که  در  امری  ا 

و   ای  توده  مسلحانه  مبارزه  یک  بستر 
کارگ رهبری طبقه  با  و  طوالنی مدت  ر 

سایر   و  زحمتکشان  دیگر  شرکت 
د همچون  جامعه  انشجویان،  اقشار 

معلمان،   روشنفکر،  گان  نویسنده 

و... خو  پرستاران،  پذیر  اهد  امکان 
مبارزه مسلحانه   شد. این  مسیر  طول  در 

رهبرا که  است  مدت  طوالنی  و  ای  ن توده 
فرزندان   ترین  آگاه  یعنی  انقالب،  واقعی 

مبارزه   خود  بطن  از  صیقل  ستمدیدگان 
شوند. می  کشیده  باال  به  همان    خورده، 

که حقانیت به جلو بردن انقالب    ها هستند

تجارب گذشته    نآنا  را هم خواهند داشت.
 راه آینده خواهند کرد. را چراغ

 محسن نوربخش 
 2008اکتبر  28

 16از صفحۀ  ... و ادعای رقیه دانشگری

ین  به بهتربرشت  و گرگان و ببرهای درنده هستند. شعر    رک    تشکیل شده از  ،برتولت برشت از رژیمی که به قول  درخواست کنند.  

 امید بستن به آن را توصیف کرده است:  وجهی وضع جمهوری اسالمی و 

 ن امید بستگا"
 به چه امید بسته اید ؟ 

 سپارند ؟  ران، به سخنان شما گوش ب به این که ک  
 آزمندان 

 به شما چیزی ببخشند ؟  

 بدهند ؟  کرگها به جای دریدنتان، به شما غذایی
 و ببرهای درنده 

 کنند مهربانی از شما دعوت به 
 د که دندان هایشان را بکشی

 " به این امید بسته اید ؟ 
باور کنند که او به راستی از  ری شرم نامه "مسئولیت فردی" را می نوشت انتظار داشت که دیگران  بی شک وقتی رقیه دانشگ

چون نیم کردار  دوصد گفته  "  تلگرامی که  پرسش و پاسخ  در  خود وی  ه  گفت  گذشته ننگین خود پشیمان و شرمگین است. اما به

 ئولیت فردی" می کشد. ی کردار امروز او خط بطالن به صد گفته او در "مس"، به راست نیست 

 1399آبان  -اکبر نوروزی
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  10،  1399ماه  آبان  ٢0نبه  ش سهبعدازظهر  

بود که خسته از کار روزانه به   ٢0٢0  نوامبر
مبل  خا روی  بازگشتم.  کشید نه  و   هدراز 

د را  تلویزیون  گرفتم.  کنترل  دست  ر 
که  می ساعت  دانستم  نیم  در  دستکم 

حوصله  آینده   و  کااحال  رفع  جز    رینجام 

شد.  را  خستگی   روشن  تلویزیون  ندارم. 
پیامک راصفحه  خبری  آوردم.    پیش  های 

که   دیدم  ناگاه  خبری  داد:  به  تکان  را  من 
ولتر و  در(  1) "ِسوِن  ناگهان  گذشت." 

  با   .چشمانم سرازیر شدبالفاصله اشک از  

  اندوه ناشی از آن خبر کوتاه و غیر مترقبه،
مام به سر  راحتی تآن غروب و شب را با نا

داشتنی  بردم. مبارزی بزرگ، رفیقی دوست
 رفته بود. و صمیمی از میان ما 

 
بوری  در شهر یوته  1934ِسوِن ولتر در سال  

از  سوئد در خانوادهدر جنوب غربی  (  ٢) ای 

متوسط   کتابخواطبقه  و  فرهنگی  به    ناما 
آمد.   تمایل  دنیا  بازیگری  به  ابتدا  همان  از 

تحصیل خود را در  بود که ساله   19داشت و  
پس از  بوری آغاز کرد.  مدرسه بازیگری یوته

التحصیل شد  ز این هنرسرا فارغچهار سال ا

تحصیلش  دوران  ابتدای  همان  از  کار    اما 
را  باز تئاتر  در  فعال  یگری  شروع به شکلی 

و   زندگی  محیط  گونهکرد.  به  او  ای  افکار 
را   بودند که از همان دوران فعالیت سیاسی

از مدتی کوتاه  و  ز کرده  آغا  به جریانپس 
دهه   در  فعال  کمونیستی    1960های 

 پیوست. 

 
گونهای  حرفهکار   به  این  او  در  که  بود  ای 

به   بارها  آن  از  پس  دهه  و  شهرهای  دهه 
و  ئد  سوگوناگون   کرده  با کوچ  همکاری  با 

های گوناگون به کار   ها و ترکیبهافراد، گرو

این   در  داد.  ادامه  خود  ی  کارران  دوهنری 
سیاسیولی   فعالیت  از   باز   نیز  هیچگاه 

 نایستاد. 
  

دوران،   همین  دهه    میانیسالهای  در  در 

فعالیت  1970 با  که  و   بود  هنری  های 
شدم. آشنا  او  یک    سیاسی  عنوان  به 

با   انقالبی  لنینیست  مارکسیست 
سیاس و فعالیتهای  ایرانی  جریانات  ی 

های گوناگون  نهو به گفلسطینی آشنا بود و  
ا  به   طیف های ما ـ هواداران   ز فعالیتویژه 

وابسته رژیم  برابر  در  مسلحانه  به    مبارزه 

میان   این  در  و  پهلوی  از  بیش  امپریالیسم 
از   چری همه  فدایی  هواداران سازمان  کهای 

 کرد. حمایت میـ خلق ایران 
 

ات سیاسی سوئد  در کشاکش رشد جریان

" جریانات  این  رادیکالترین  از  یکی  حزب به 
لنینیست    یست مارکس ت  کمونیس

در  (  3))انقالبیون("   و  همیشه  و  پیوست 
جا یک همه  مثابه  شاخصبه  از  ترین  ی 

 فعالیت کرد.پرچمداران این حزب 

 
مدتی از  هنر   ،پس  ولتر فعالیت  ِسوِن  ی 

به عنوان یکی  گسترش یافته و او که دیگر  
چیر چهرهدستهاز  سوئد  ترین  تئاتر  های 

در  شناخته می بازیگری  به  ی  ها فیلم شد 
و  آورده  روی  تلویزیونی  و  سینمایی 

نقش ایفای  از  پس  گال بدینگونه  یله  های 

)در  مکبث  و  برشت(  از  نمایشی    )در 
نقش  ایفاگر  شکسپیر(  از    هایی  نمایشی 

رسانه این  در  گوناگون  از  ها شدبسیار  و  ه 
ب میان  بواین  که  محبوبد  از  یکی  ترین   ه 

. در سال  شدهای هنری سوئد مبدل  چهره

هم  1977 بزرگان از  دیگر  بسیاری  راه  به 
تئاتر و موسیقی سوئد در پروژه ای  رادیکال 

نام گرفت شرکت کرده (  4)که "پروژه چادر"  
چادر یک  در  ـ  سیار  تئاتری  در  ـ    و  سیرک 

نمایشی بر مبنای تاریخ پرولتاریای سوئد را  
 ی گوناگون سوئد بر صحنه برد. در شهرها

پس و  خوانندگی  به  دوران  همین  از    در 

دهه  گذش روت سه  هم  نویسندگی  ی به 
گفت که کارش خوانندگی  آورد. خودش می

ونیس گوش  می  ت  به  را  پیامش  تا  خواند 
نوشتن   در  را  برساند. همین هدف  همگان 

و کتاب داستانی که به چاپ سپرد دنبال  د

 کرد.
 

او در   هایی که و در سالتمامی همکاران ا
یا   و  از  صحنه  بود  صحنه  کنار  در 

او  گشاده  تمندی وسخاو گویند.  میدستی 

همیشه برای دیگران وقت داشت و همواره  
چه را که در توان داشت به کار   ی آنتمام

روشن  می برای  تابان  چراغی  تا  گرفت 
 . ردن راه آینده دیگران باشدک

 

سال تمامی  که   در  هنر هایی  ی  فعالیت 
ادامه  نیز  به فعالیت سیاسی خود  می کرد  

نیست است  که کمو   گفتداد. همیشه می
حاضر نشد که برای دستیابی به    گاهچو هی

به  ،  شخصی    منافع درباره    همصالحدست 

مواضع سیاسی خود بزند. بارها و بارها نام 
و   توان هنری  اختیار و  در  را  اجتماعی خود 

از آن در  تا   حزب کمونیست سوئد گذاشت 
 راه پیشبرد اهداف خود بهره برد.

 
ـ  رات سیاو تظاه  ها  در جریان حرکت سی 

به به ویژه در روزهای اول ماه مه ـ بود که  

فردی   آ شکلی  ِسوِن  درباره  با  شدم.  شنا 
می ایران  در  موجود    پرسید. شرایط 

بداندمی گفت که یک  . میخواست بیشتر 
خود   اساس  در  همواره  مذهبی  جریان 

اسالمی  حکست.  ارتجاعی جمهوری  ومت 

مهره مثابه  به  را  چایران  در  هارچوب ای 
 کرد. مپریالیستی ارزیابی میسیستم ا 

 
هنگامی بار  سخنرانان    چندین  از  یکی  که 

اول  ونیستکم روز  راهپیمایی  پایان  در  ها 
ود  ماه مه بود متن دستنویس سخنرانی خ

آن تا  نهاد  من  اختیار  در  سوئدی    را  به  را 

به سپس  و  کرده  ترجمه    ماشین  فارسی 
یش  هاخی از دستنوشتهکنم. در خواندن بر

مشکل  دچا خودش  میر  به  ناچار  و  شدم 
می میمراجعه  توضیح  کردم.  و  خندید 

برمی ترجمهداد.  این  از  "پیام  خی  در  ها 

 اند. فدایی" به چاپ رسیده
 

بار که ه گفتم مآخرین  او  به  دیدیم  را  دیگر 
می مصاحبهکه  او  با  "پیخواهم  برای  ام  ای 

گشاده باشم.  داشته  خندان  فدایی"  و  رو 

ش را به من  ا صشخ  تلفن پذیرفت. شماره  
  داد تا با هم تماس داشته باشیم تا زمانی

لولئو از  در  (5)   که  اقامتش  محل  شهر   ،
گفتگویمان  شمال سوئد، به استکهلم بیاید  

بود که یکی   مترصد آن جام برسانیم. را به ان 
اجرای کناز همین هفته سرتی به  ها برای 

) "نیهمراه   گ(،  6نینگِن"  از  های   روهیکی 

سبسیار   دههپیشرو  در  و   1970های  وئد 
حیاتی    1980 او  یاری  به  بود  قرار  تازه  که 

اما دو هفته پیش    بگیرد بیاید  به استکهلم 
"پرولتر" نشریه  حزب ( 7)  در  ارگان   ،

ُکرونا   سمونیست سوئد، خواندم که ویروک

ین کنسرت تا  او را بستری کرده و برای هم
 اطالع بعدی لغو شده است. 

 
ن ولتر در پیامد  که ِسوِ   شنبه خبر رسیدسه

ا  بر  است.  ثنقاهتش  درگذشته  ُکرونا  ر 
ی سوئد و بخش رادیکال تمامی جامعه هنر

در مرگ او سیاسی و اجتماعی این کشور  

 سوگوارند. 
 

ر زمانی که غم از دست دادن ِسوِن ولتر  د
کرده احاطه  را  من  وجود  تنها   تمامی  بود 

توانست بار دیگر من را  یادآوری یک واقعیت  

رد: مبارزی دیگر از پای درآمد، مبارزه  ر پا آوب
 اما ادامه دارد! 

 
ِسوِن  یاد  می  با  همواره  که  گفت:  ولتر 

ای که با مبارزه همراه باشد زندگی  "زندگی

 ست." خوبی

 ست!رفتنی  ،مبارز ! د داشته باشمبارزه را به یا
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نوامبر    13)  1399ماه  آبان   23جمعه  
2020) 

 : ها یادداشت
 

1) Sven Wollter 

2) Göteborg 
3) Kommunistiska partiet 

Marxist-Leninister 
(Revolutionärer) 

(KPML(r)) 
4) Tältprojektet 

5) Luleå 

6) Nynningen 
7) Proletären 

 
 

ثانی:   بدینوسیله  نادر 

فارسی   به  برگردان 
از   کوتاهی  نوشته 

ولتر" هنرمند  "ِسوِن   ،
انقالبی   و  سرشناس 

روز   که  را  سوئد 
ه  ماآبان   20شنبه  سه

نوامبر    10)  1399

دچار  2020 پیامد  در   )
ُکرو  بیماری  به  نا  شدن 

اختیار  درگذ  در  را  شت 
می این  شما  گذارم. 

در   بار  نخستین  نوشته 

ان بروشور  تخاباتی  یک 
حز  کمونیست  از  ب 

سال   در  رسیده    2006سوئد  چاپ  به 
 بود. 

 

 ر: ِسوِن ولت 

 چرا کمونیست هستم؟ 
برابرم   در  پرسش  این  مواقع  از  بسیاری 

 شته شده است:گذا

خوبی  بسیار  هنرپیشه  که  تو  "چگونه 
ن به  و  انسان خوبی  آظر میهستی  ید که 

می کمونیست  باشی،  حزب  عضو  توانی 
 باشی؟" 

از  پاره شکلی  ای  به  پرسش  این  مواقع 

 شود:پرخاشگرانه و آزاردهنده مطرح می
گمانم  مگر   "به  نیست،  جایش  عقلت سر 

 نه؟" 
یست که  ای جز آن ندر چنین مواقعی چاره

گونه داده    پاسخی جز به عنوان نمونه این 

 شود:
 ات بپرد!" بکن تا مستی ستراحتی "برو ا

 
می راستی  به  مردم  اغلب  خواهند  اما 

آ حیرتبدانند.  اغلب  در  به ری،  مردم  آوری 
  خواهند بدانند. درست مانند آن راستی می

برده گمان  متوجه  که  را  چیزی  که  اند 

ایننشده معموالً  من  و  پاسخ    اند.  گونه 
 دهم:می

گونه است    "مسئله در اساس خود به این 
انه میدان دنیای امروز که سرشار  ه در میک

و طمع    از ما بهتران، آز  از قهر، ستم، تحقیر

امپریالیستی   ترور  ثروتمندان،  سیرناشدنی 
تهدید جدی جاو  از  که  داری  نب سرمایهای 

انسان حیات  ادامه  برابر  در  در    جهانی  ها 

کره بینوا  این  کهکشانی    کوچک  در 
قرار  بی و  ا  باید،    است  گرفتهنهایت  رزش 

 داقت خود را حفظ کرد." ص
 

 و مسئله دارای یک ُبعد نظریست:

فرد   یک  که  میچگونه  دنیایی  در  تواند 
های بزرگ در همه جا   های شرکت  دست

ام  کوچکترین  بیشتر  که  بردن  سود  کان 
گرسنگی،   آورنده  وجود  به  دارد  وجود 

و   گوشه  بیماری  همه  در  عمومی  مرگ 

از همه در جهان ف ـ بیش  اما قدنیای ما  یر 

باشند، چشمان خود  جا ـ می  نه تنها در آن
ببندد؟   می  را  فرد  یک  را  چگونه  این  تواند 

پایان  برای  کاری  که  نخواهد  و  ببیند 
 برساند؟   بخشیدن به آن به انجام

 
همین در  خودمان،  با  باید  زمانی  چنین    در 

از  جا و در همین ل حظه کنونی آغاز بکنیم. 

 اینروست که من کمونیست هستم. 
 

خود   سریباال از  تاکنون  نخبگان،  ها، 
حفظ  جز  عملی  یا  خواست  هیچگونه 

نشان    آن،  ها  ناعدالتی هستند  که  گونه 

  توانند جزاند. و به راستی چگونه مینداده

این کنند؟ قرار گرفتن تحت ستم طبقاتی و  
یستم  ست که سشکاف طبقاتی اساسی

بنا شده است. درست  سرمایه آن  بر  داری 
که    آن عدالت  مطل  طبقچه  معکوس  ق 

 است. 

 
خواهم  من کمونیست هستم، چرا که می

ارزی در راه عدالت باشم.  تالش کنم که مب
توانم. در دوران کوتاهی که جا که می  تا آن

 حیات هستم. در 
 

چیز   همه  از  بیش  اما 

احساسی   دالیل  به 
کمونیست هستم. این  

حساس را با پوست و ا
خود   استخوان 

می    کنم. احساس 

دروغبردر    یوقت ها    ابر 
خیانت آنانی   و  های 

می گویا قرار  که  گیرم 
حیات  تمامی    وظیفه 

اند که به هر  خود کرده
قدرت   باشد  که  بهایی 

باالی خود   خود و مقام 

معه را حفظ کنند،  در جا
بیاورم. می باال    خواهم 

که  زمانی  همزمان  اما 
که   بادهای را  سردی 

می من  جانب  وزند،  به 

می که  که    بینمزمانی 
آنان    ین ا از جانب  بادها 

بهره از  فربه شده  پیکرهای  با  وری خود که 
نشینند، از  هایی تهی از هوا می  در سالن

بمباران وحشیان  در  کنندهجانب  که  ای 

تمامی  معا جانب  از  تنهایند،  خود  بیروح  بد 
ر که  جنایتکارانی  و  هبری کالهبرداران 

آید،  سرنوشت جهان را در دست دارند می
 سوزد. میشان ی دلم برا

 
می که  چرا  هستم  کمونیست  خواهم  من 

من   ببینم.  انسان  یک  را  کمونیست  خود  

که می چرا  که  هستم  بدانند  همه  خواهم 
دارم. موضعی  همب    چه  در  با  من  ستگی 

انسانیت و در ایمان به زندگی، کمونیست  
 هستم. 

 

 ماهنامه کارگری    

 ! منتشر شد  82 شمارۀ 
 

مۀ کارگری چریکهای  ماهنا

  وفدایی خلق ایران را بخوانید 

در توزیع گسترده تر مطالب آن  

 بکوشید! 

https://www.siahkal

.com/kargari.htm 

 

https://www.siahkal.com/kargari.htm
https://www.siahkal.com/kargari.htm


60  صفحه         652 شماره                                        ي  يدام فیاپ
 

  

 

 

 رگر!ه کایک خلق به رهبری طبقراتکدمرقرار باد جمهوری ب
 

 

 نتبر روی شبکه اینتر "ییداپیام ف"

 لق ایران ز صفحه چریکهای فدایی خا

 : ن کنیدیدترنت ددر این 
com.iahkals.www 

 

   اشرف دهقانی رفیق فحهص از

 د: دن کنیت دینترن ایر د
 

.comniww.ashrafdehghaw 
 
 

 

 

 یک ست الکترونآدرس پ
E-mail:ipfg@hotmail.com 

 

 فیس بوک سازمان
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سالگرد قیام آبان ماه توده های ستمدیده در  ین  لوادر  ،    ٢0٢0نوامبر    هفتمبه  روز شن

بارزاتی ای در میدان دام شهر آمستردام در هلند  آکسیون م،  شهر کشور  160ش از  بی
قیام کننده پاس داشته    1500برگزار گردید. در این حرکت مبارزاتی یاد و خاطره بیش از  

جریان در  که  خ  شد  تاین  بزرگ  بیزش  آزادی  به  رسیدن  برای  ای  رژیم  وده  دست  ه 
اسالمی   جمهوری  امپریالیسم  به  این  وابسته  رسیدند.  قتل  ببه  دعوت  آکسیون  ه 

فعالین چریکهای   که  در هلند"،  ایران  و زحمتکشان  کارگران  مبارزات  از  "کمیته حمایت 
 ود. شده ب بر پافدایی خلق ایران در هلند بخشی از آن می باشند  

آ  مبارزاتی ا بنر ها و شعار های  ل آکسیون بمح ان تزئین  بو عکس های شهدای قیام 

به خود جلب می کرد. در    ، پر رفت و آمد   در این میدانر هر رهگذری را  شده بود که نظ
زبان    ،جریان این حرکت ایران به  و زحمتکشان  از مبارزات کارگران  بیانیه کمیته حمایت 

هلندی  انگلیسی   بلندو  شدمر  یگواز  پخش  های    اسم  سرود  پخش  با  سپس  و 
یمبارز فرانسه،  شیلی،  از  مبارزااتی  فضای  ترکیه  و  خاصیونان  گرف  تی  به   ت.شکل 

  ، در زمان پخش سرود ها در حین دست زدن  ،در این حرکت  ه شرکت کنندگانخصوص ک

و به جلب توجه عابران و رهگذران می پرداختند.    دور چادر آکسیون حرکت می کردند
ه صحبت با رفقای حاضر در محل  عداد قابل توجهی از رهگذران بباعث شد ت  مری کها

ها و نظرات خود را مطرح   والئایران س یط کنونی در  با اوضاع و شرا  پرداخته و در رابطه
 کنند.  

ایران   خلق  فدایی  چریکهای  انتشارات  نیز  فعالین  معرفی  به  کتاب  میز  گذاشتن  با 
پرداختند است  سازمان  با  مکه  کنندقبال  یک  راجعه  نمونه  برای  شد.  مواجه  خانم  گان 

ایی قیام  وضعیت ایران و چریی در باره  اندونزیایی ضمن مراجعه به میز کتاب پرسش ها

ها پاسخ داده شد. همچنین یک دختر و پسر جوان ضمن    آبان ماه طرح نمود که به آن
ران"  شهری در ای  یچریکخواهان کتاب "پاره ای از تجربیات جنگ    ،مراجعه به میز کتاب

و مواضع   نظرات و نشریات سازمان را مطالعهتاکید کردند که    ها  شدند و در جریان بحث
از ساعت   . درا تعقیب می کنن  آن بود در ساعت    ٢این آکسیون که  با    4شروع شده 

 موفقیت به پایان رسید. 

 1398گرامی باد خاطره جانباختگان قیام آبان سال 
 غارتگران نابود باید گردد!  کشان، نوکر ن زحمتجمهوری اسالمی، دشم

 ر امبو ن 9 -عالین چریکهای فدایی خلق ایران در هلندف

 

 گرامی!  ندگانانخو

همو  شما  اطالع  به  ترتیب  این  و  به  آگاه  طنان 

ارگان    "پیام فدایی "مبارز می رسانیم که نشریه

فدا-سیاسی چریکهای  ایرخبری  خلق  ان،  یی 

این پس   الکترو صرفا  از  انتشار به صورت  نیکی 

گیرد می  قرار  شما  اختیار  در  و  در یافته   .

دریافت  صور به  مایل  که  ف "تی  و    "دایی پیام 

ان ایران  سایر  خلق  فدایی  چریکهای  تشارات 

را به نشانی آدرس ای میلی خود    هستید لطفا 

قید شده   الکترونیکی سازمان که در زیر  پست 

کنید ف  ارسال  پیام  مرتب  تا  طور  به  به    ، دایی 

 تیار شما قرار گیرد. کترونیکی در اخالشکل 

E-mail:ipfg@hotmail.com 

 ز!هموطنان مبار

فدایی  " چری"پیام  ارگان  خلق  ،  فدایی  کهای 

ما  را بخوانید و در نشر گسترده تر آن    ایران  

 کنید!را یاری 
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