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

  مقاله مقاله ررسس  

و  "سونامی ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی"

 نشستگان! زبا اعتراضات
یعنی  از   مجلس  در  حکومت  نمایندگان  از  یکی  که  زمانی 

بررسی  در  کاری"  "گروه  رییس  عنوان  به  خضری،  رسول 
را    ضعیت قرمز این صندوقهاوضع صندوقهای بازنشستگی، و

ضع نمی توانست به واکنش اعالم کرد، روشن بود که این و
کارگری و کارمندی کشور که در    ن میلیونها تن از بازنشستگا

ب  و  فقر  بحران،   و  شرایط  معاش  بار،  مصیبت  یکاری 
زیستشان به دریافت حقوق نامکفی از این صندوقها وابسته 

نه "خابا  در مصاحبه    1397است منجر نگردد.  وی در مرداد  
صندوق    20صندوق از مجموع   18"  این کهبه  اعتراف با  ملت" 

کش از    ر و بازنشستگی  هستند"  عنوان   آنورشکسته  به 

تگی در صندوقهای بازنشستگی" نام برد   "سونامی ورشکس
" کرد  اضافه  مثل   و  هم  بازنشستگی  صندوق  موضوع 

آ می  کسی  هر  است.  شده  اعتباری  و  مالی  ید  مؤسسات 
صندوق یک  خودش  و    برای  کند  می  پول تأسیس  مردم  از 

هشدار  ." او  دومی گیرد و چهار روز دیگر ورشکست می ش
بازنشستگی" صندوقهای  "مساله  که  "ابر   داد  سه  از  یکی 

 2صفحۀ                                         ست. اچالش" رژیم 
 2صفحۀ                                                                             

   
 ( 3) کیالت چریکهای فدایی خلق ایرانشتو تکوین تهی به قیام با رفیق فریبرز سنجری در باره روزهای منگفتگو 

موافقت      ... پیشنهاد  این  با  هم  آنها  شدیم.  سازمان  مسئولین  با  ای  جلسه  برگزاری  خواهان  موعود،دنکرما  روز  در  که  ما    د. 
به ستاد میکده رفتیم و از (  افشارسهراب  کریمی و  فرزاد    ،کریمیانرحیم  ،  صبوری  عبدالرحیم از جمله  ی شد )تعدادمان پنج نفر م

ما  ل  سوی آنها نیز تنها فرخ نگهدار آمد. حضور او برای هیچکدام از ما با توجه به شناختی که از او داشتیم خوشآیند نبود، با این حا
ه نظرات  آنجا که مساله اصلی بر سر موضع رهبری سازمان روی جایگاه رفقای معتقد ب  از  او در میان گذاشتیم.   ه خود را بامسأل

بحث به نظرات رفیق مسعود و رفیق جزنی کشیده شد. ما با این درک که سازمان پیرو نظرات رفیق جزنی رفیق احمد زاده بود،  
با نظرات جزنک  است، مطرح کردیم با وجود اختالف  به  نمائیم.  ی، خواهان آن هستیم که  فرخ ا حفظ نظرمان در سازمان فعالیت 

به  . او رددر حوزه اختالف بین نظر بیژن و مسعود قرار ندا مسایل بوچراهچبه ما فهماند که هدار در پاسخ به ما جمله ای گفت که نگ
ر تعجب نکردیم. اما این از این سخن فرخ نگهدامان  با توجه به شناخت  ما.  "سعود را قبول داریم و نه بیژن راما گفت که "ما نه م 

 4صفحه               ... رایمان مطرح شد که اینها چرا همین نظر را با همین صراحت با نیرو های سازمان طرح نمی کنند!؟ ب مسأله

 

 ديگر ت صفحادر 

در  جنایت جمهوری اسالمی علیه  ●

 11 ........  !بپاخیزیم  لق بلوچخ حق

رسوایی جدید پلیس سرکوبگر   ●

 16................. ......... آمریکا

سالخی حقیقت در پوشش یک   ●

18 ....... .................... مرگ!  

 به   بلوچ  خلق دلیرانه اسخ پ ●

   20 ددمنشی های جمهوری اسالمی

 22.................  ققنوس سرخ ●

  آکسیونیک  ی ازگزارش ●

 اهکل، چراغ راه امروز جوانانسی
  تاریکی   بر  ای  صاعقه  سیاهکل  دیروز.  ..

  و   دبو  تاریخی  خمود  دوره  یک  از  حاصل
 و  روشنفکران  بست  بن  به  خود  تابش  با

  و   داد  پایان  جامعه  بالندۀ   ینیروها
  بهروزی  و آزادی به رسیدن برای والئس

 د.اد  پاسخ  مالع  را  ؟"کرد  باید  "چه  مردم
 که  راهی  همان  یا   سیاهکل،  راه

  بارزه م  تئوری  در  خلق   ییفدا  چریکهای
  کتیک تا  هم  استراتژی  هم  مسلحانه

  به  توجه  با   نیز  زامرو  اند،  کرده  تدوین
  ته وابس  داری  سرمایه  سیستم  سلطه

 و  خشن  دیکتاتوری   و   انایر  در
 سیستم  این   از   ناشی  افسارگسیخته

  با   المیاس  هوریجم  دیکتاتور  رژیم  در
 انطباق  امروز  جامعه  عینی  عیاتقوا

 دادن  پایان  برای  راه   این  رو  این  از  دارد.
  دربند   های  توده  های  مصیبت  و  فقر  به

  می   راه  ترین  درست  و  رینت  قاطع  ایران
  تأئید   مالا کا  را  آن  امروز  واقعیات  که  باشد

 15صفحۀ                        ...کنند. می

 

 مودن خطاست! آزموده را آز
رچندی  .  .. به  کمپینی  که  افتاده    اهاست 

ب "نه  لوای  تحت  ه جمهوری اسالمی" که 
سیاستمی همان  زمانخواهد  که    ی ی 

دستهخمینی   و  دار  عنوان  تحت  اش  و 
و وحدت  با هم"    حفظ  سردمدارش "همه 

را به پیش ببرد، سیاستی که نتایج    ندبود
از   بیش  را  است زیانبارش  دهه  چهار 

می نکبتجربه  همین  منظورم  ت  کنیم. 
اس اسالمی  با  ت  جمهوری   چنانکه 

کمپین    به مردم ما غالب شد.  ئیترفندها
سیاست با  مرزهای   اخیر  هم"  با  "همه 

یکبار  قصد دارد  طبقاتی را در هم کوبیده و  
مبا توده دیگر  کجرزات  به  را  از  برد.  راه  ها 

دوبا را  آزمودن  که  اند  گفته  ره  قدیم 
که می  البتهخطاست.  ن  آزمود دانیم  

ت نمیتاریخ  گفتکرار  و  تکرار  هشود  که  اند 
بود   تاریخ نخواهد  کمدی  جز  دوم  بار    در 
آور   شعارآنچه   ارمغان  به  با هم"  د  "همه 

های میلیونی دردناک برای توده  ایتراژدی 

 12حۀ صف  .          .و تحت ستم ما بود.
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در ماه های اخیر مساله معیشت و زندگی  
تن   میلیونها  بحرانی  و  از  وخیم 

بازنشستگان در سراسر کشور که کارگران  

را تشکیل   آنها  از  بازنشسته بخش مهمی 
به یکی از عرصه های جوشش    ،می دهند 

رژیم   حاکمیت  علیه  ای  توده  مبارزات 
ب ایران  در  اسالمی  شده  جمهوری  دل 

و  صدا  شدید  سانسور  رغم  به  است. 

حکومتی   به سیمای  دادن  پوشش  عدم  و 
گزارشاتی در  اضات،  اخبار مربوط به این اعتر

تظاهرات  چندین  وقوع  از  که  است  دست 
اسف و  بهمن  های  ماه  تنهادر  د  ن محلی 

، در شهرهای مختلف نظیر تهران،  99سال  
مشهد،   اراک،  سنندج،  گرگان،  تبریز، 

و زنجان ساری  اهواز،  آباد،  خرم  رشت،   ،

عالوه بر این، در   رشت و ... خبر می دهند.
صدور  17تاریخ   بدنبال  که    اسفند،  آنچه 

بازنشستگان   سوی  از  سراسری  فراخوان 
در شبکه های اجتماعی نامیده شد بنا به  

از  اگز تن  هزاران  فردا"  "رادیو  رش 

سازمان   بگیران  مستمری  و  بازنشستگان 
نُُهمین بار در طول دو تامین اجتماعی برای  

و  حکومتی  نهادهای  مقابل  در  اخیر  ماه 
  دفاتر بازنشستگان و همچنین مجلس رژیم

و   تهران  به   17در  و  شهر دیگر تجمع کرده 
نمیر   و  بخور  حقوقهای  و  معیشتی  اوضاع 

شرایط گرانی و تورم بی سابقه    خویش در

حق  بر  خواستهای  به  دولت  توجه  عدم  و 
 خود اعتراض کردند. 

 
در    پی  اعتراضات  و  تجمعات  این  جریان  در 

بر    –پی اقتصادی  فشار  انعکاس شدت  که 

وجو همچنین  و  از  بازنشستگان  حدی  د 
آنها نیز می باشد برخی   -ارتباط در صفوف 

گان  تاز خواستها و مطالبات برحق بازنشس 
خواست  آنها  مهمترین  که  شد  مطرح 

مستمری   و  بازنشستگان  حقوق  افزایش 

"زیر از  به    بگیران  تومان"  میلیون    12سه 
فقر(،   خط  سطح  در  )یعنی  تومان  میلیون 

همسان سازی حقوقها و پرداخت به موقع  
از  آن عملی  برخورداری  دولت،  سوی  از  ها 

و   بازنشستگان  برای  درمانی  های  بیمه 
ه بیمه  دیون  ا سایر  پرداخت  تکمیلی،  ی 

دولت به صندوقهای بازنشستگی، و حضور 

ل" بازنشستگان  "نمایندگان واقعی و مستق
نشستهای   و  اجتماعی"  تامین  "اداره  در 

و   حقوق  برای  گیری  تصمیم  به  مربوط 

بازنشستگا در  وضعیت  است.   بوده  ن 
بازنشستگان   گوناگون  تجمعات  جریان 

که   شدند  داده  سر  مختلفی  شعارهای 
:  ب باشند  می  زیر  شرح  به  آنها  از  رخی 

مردم"،   جان  بالی  تورم،  "گرانی، 

مسلم   حق  منزلت،  "معیشت، 
ذلت   میرد،  می  بازنشسته  ماست"،" 

 و ... نمی پذیرد" 
 

ها   صد  طبیعی  و  طلبانه  حق  حرکات  اما 
از بازنشستگان و مستمری بگیران  هزار تن  

رنجدیده جامعه همچون همیشه   و  محروم 

پ حکومت  سوی  گسیل  ااز  جز،  سخی 
و  و ضرب  و ضد شورش  انتظامی  نیروهای 

معترضین   بازداشت  و  سرکوب  و  شتم 
به  نگ بازنشستگان  تظاهرات  تبریز  در  رفت. 

شدت سرکوب شد و در تهران ده ها تن از  

ترین  وحشیانه  به  شکلی    بازنشستگان 
جرم  به  و  گرفته  قرار  شتم  و  ضرب  مورد 

تالش برای تحقق ابتدایی ترین خواستهای  
روانه  ص و  دستگیر  خویش  نفی 

 سیاهچالهای رژیم شدند. 
 

از دستگیر   یکی  که  است  یادآوری  به  الزم 

تجمع سراسری   در  در    17شدگان  اسفند 
فود"   "اسنپ  کارگر  یک  کار،  اداره  مقابل 

که   ؛ واقعیتی که نشان می دهدبوده است
بازنشستگان حقوق    مبارزات  کسب  برای 

حمایت    ،برحقشان  کارگرانفعال  مورد 

دارد.  شاغل قرار  و   نیز  شدت  توضیح    در 
بازنشستگان   سرکوب  رنجدیده،  چگونگی 

در تجمع  این  عینی  شاهدان  از  یک    یکی 
اجتماعی   های  شبکه  در  اعتراضی  توییت 

چه  "  :نوشت  هر  خشونت  با  و  ریختن 

بازنشستهتمام با  کردن.    ها تر  برخورد 
می میکتک  فحش  و  در  زدن  دادند. 

  به بدترین   میان جمعیت هم یک نفر را
ز  روی  زدند،  کتک  ممکن  مین  شکل 

بهش ضربه   باتوم  و  پوتین  با  کشیدند، 
لباسمی و  پاره    های زدند  را  تنش 

 " .کردند و بردند

اعتراضات   آنکه  خالصه 
ماه   در  بازنشستگان 

شیوه   و  اخیر  های 
دیکتاتوری  حاکم    برخورد 

دیگر   بار  یک  آنها  با 

خلقی   ضد  ماهیت 
به   را  اسالمی  جمهوری 

چشم مدر    ینعریا   قابل 
همگان به نمایش گذارده  

افکار   نفرت  و  خشم  و 
 عمومی را علیه رژیم دار 

چه  و   هر  حاکم  شکنجه 

 . بیشتر برانگیخته است
 

که   است  این  واقعیت 
وضعیت وخیم معیشت و  

بازنشستگان   زندگی 

مستقیم   نتیجه  کشور 
و   غارتگرانه  سیاستهای 

ضد خلقی رژیم جمهوری  
سردمداران   و  اسالمی 

باشد    و  دزد می  آن  از  فاسد  با که  یکسو 
سیاستهای ضد خلقی در مدیریت    پیشبرد

غارت  با  دیگر  سوی  از  و  صندوقها    این 

صندوقها،   این  مالی  منابع  سیستماتیک 
دوش  بر  را  کنونی  خانمانسوز     بحران 

میلیونها تن از بازنشستگان، بیمه شده ها 
آنان   و های  خانواده  و  بگیران  مستمری 

    .ت سرشکن نموده اس

   
دوسال و نیم پیش، زمانی که یکی از  

یعنی   مجلس  در  حکومت  نمایندگان 
رسول خضری، به عنوان رییس "گروه  

صندوقهای   وضع  بررسی  در  کاری" 

این   قرمز  وضعیت  بازنشستگی، 
اعالم   را  آنها  ورشکستگی  و  صندوقها 

و این  که  بود  روشن  نمی  کرد،  ضع 
از   تن  میلیونها  واکنش  به  توانست 

کارمندی    ن ا بازنشستگ و  کارگری 
و   فقر  بحران،   شرایط  در  که  کشور 

و  ب معاش  بار،  مصیبت  یکاری 

نامکفی   حقوق  دریافت  به  زیستشان 
منجر   است  وابسته  صندوقها  این  از 

در مصاحبه    1397نگردد.  وی در مرداد  
اعتراف   با  ملت"  "خانه  خبرنگار  با  ای 

"به   که  مجموع    18این  از    20صندوق 

ک بازنشستگی    ر وشصندوق 
به   وضع  این  از  هستند"  ورشکسته 

ورشکس "سونامی  در  عنوان  تگی 
و   برد   نام  بازنشستگی"  صندوقهای 

" کرد  صندوق    اضافه  موضوع 
مؤسسات   مثل  هم  بازنشستگی 

هر   است.  شده  اعتباری  و  مالی 

یک   خودش  برای  آید  می  کسی 
و   کند  می  تأسیس  مردم  صندوق  از 

دیگر   روز  چهار  و  گیرد  می  پول 
می   سپس  دوشورشکست  او   ".

صندوقهای   "مساله  که  داد  هشدار 

"ابر    بازنشستگی" سه  از  یکی 
 چالش" رژیم جمهوری اسالمی ست.  

 
"ابر   این  آمدن  پدید  در  عواملی  چه  اما 

بوده   دخیل  اسالمی  جمهوری  در  چالش" 

و   اینجا  در  نظام  اقتصادی  کارشناسان  اند؟ 

" 
 

 نشستگان! زبا و اعتراضات "سونامی ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی"
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اخیر    آنجا اعتراف می کنند که در سالهای 
با "ورشکسته"  ش نزصندوقهای  ستگی 

موقتی  تامین  حال  در  دولت  و  اند    شده 
تورم   سیاست  طریق  از  آنهم   آنها،  منابع 

می   ادعا  آنها  باشد.  می  استقراض  زای 

هر   ازای  به  باید  که  شرایطی  در  که  کنند 
بازنشستگی   حقوق  از    7پرداخت  نفر 

ح کارمندان  و  وکارگران  بیمه   ق 
بازنشستگی پرداخت کنند در لحظۀ حاضر 

رقم به نسبت دو به یک رسیده است.    ن یا
جمعیت  همچنین   پیری  که  شود  می  ادعا 

بحران   آمدن  بوجود  در  دیگری  مهم  عامل 

این   از  کدام  هر  شک  بدون  ست.  کنونی 
بحران   در  را  خود  مشخص  نقش  عوامل 

صندوقهای بازنشستگی ایفا می کنند؛ اما  
عامل این    آن  سوی  از  که  ای  کلیدی 

شود  می  تالش  انظار   ات  کارشناسان  از 

بماند   پنهان  و عمومی  مخرب  تاثیر  همانا 
نظام سرمایه   بحران ساختاری  کنندۀ  نابود 

سیاستهای و  حاکم  دراز    داری  اقتصادی 
 ههمدت و  کالن جمهوری اسالمی در مواج

خود   نوبۀ  به  که  باشد  می  بحران  این  با 
   بحران زاست.

 

فعلی  واق  وضعیت  که  است  این  عیت 
بازنشستگی نتایج  ک ی   صندوقهای  از  ی 

اقتصادی   سیاستهای  پیشبرد  مستقیم 
خراب کن و دیکته شدۀ امپریالیستی،  خانه  

بین   صندوق  و  جهانی  بانک  سوی  از 

همه   ست.  اسالمی  جمهوری  به  المللی 
سال   دو  و  چهل  طول  در  که  دانند  می 

امپریالیسم   به  وابسته  رژیم  حاکمیت 
رژیم  جم این  سردمداران  اسالمی،  هوری 

پیشبرد   و  ایسمجری  امپریالیستها  ستهای 

سرمای غارتگرانه  های  در  برنامه  داران  ه 
منظور   به  ایران  بازار  و  وابسته  اقتصاد 

تسهیل هر چه بهتر حرکت این سرمایه ها  
و انطباق کارکرد نظام اقتصادی با ملزومات  

امپریالیستی   مناسبات  توسعه  نیازهای  و 
برنامه بو پیشبرد  و  قبول  باشند.  می  و  ده 

اری نظیر "خصوصی سازی" و  ب  ههای فاجع

"اق های  پروژه  کردن  بر  عملی  مبتنی  تصاد 
سیاستهای   محورهای  از  آزاد"  بازار  

جمهوری   که  است  ایران  در  امپریالیستی 
و  ایران  جنگ  پایان  زمان  از  بویژه  اسالمی 

ساختن   عملی  به  تمام  سرعت  با  عراق 

اهتم نتایج  آنها  از  برخی  است.  ورزیده  ام 
برنا این  سازی    همپیشبرد  آزاد   " ها 

روی  سوبسید"  تدریجی  "قطع    قیمتها"، 
حاملهای   نظیر  اساسی  کاالهای  و  مواد 

و  کار  قوانین  تعدیل  غذایی،  مواد  و  انرژی 
از  کار  نیروی  ساختن  تر  ارزان  و  منعطف 

حیطه   از  کارگران  کردن  خارج  قوانین  طریق 

قانون   دست و پاگیر نظیر  هابه قول کارفرما
ساختن   پیمانی  کارمندان  راککار،  و  گران 

در کار  دستگاه    مشغول  یا  و  تولید  محیط 
بوروکراسی و باالخره کاهش هر گونه تعهد 

کالم   یک  در  و  جامعه  آحاد  به  دولت  مالی 

کم هزینه تر ساختن امر اداره دولت توسط  
 طبقۀ حاکم هستند. 

 
جمهوری  که  است  چارچوب  این    در 

سازی   خصوصی  سیاستهای  با  اسالمی 

ات دولت در امر مدیریت  د هعتخود با کاهش  

تام صندوق  تعادل  و  تنظیم  اجتماعی  و  ین 
بازنشستگی  ) صندوق  بزرگترین  دارای  که 

باشد می  نیز  صندوقهای    (کشور  سایر  و 
نیزبازنشستگی،   عرصه  این  به    در  را  آنها 

داران  سرمایه  سود    یدست  و  خور  مفت 

سپرد.   موجود  پرست  عظیم  منابع  نیز  آنها 
یعن صندوقها  این  و  سد   یدر  کارگران  ترنج 

ر خطر  کارمندان را در سرمایه گذاری های پ
باد  انداخته و با اختالس و دزدی به  به کار 

به جائی کشیده است که   کار  دادند. حال 
به دلیل دست بردن و یغمای منابع موجود  

دست   داران  سرمایه  صندوقها،  این  در 

در این حوزه از کمبود بودجه و منابع   اندرکار
آن است  دن نکصحبت می   امر  این  . حاصل 

که   اند  کرده  اعالم  آنها  پرداخت که  در 
مستمری   و  بازنشستگان  به  تعهداتشان 

بگیران، در افزایش طبیعی حقوق آنها و در  

تامین بیمه های ضروری کاری و بهداشتی  
هنگامی که  و ... فلج و ناتوان می باشند.  

نظر بگیریم که مطابق آمار منتشره  در  
ا  دست  سوی  خود  ک ردناز  اران 

عملکرد   اسالمی،    20جمهوری 
بازنشستگ تامین  صندوق  و  ی 

و   مستقیم  طور  به  حاضر،  اجتماعی 

تامین   در  حیاتی  نقش  مستقیم  غیر 
حدود   زندگی  کال  و  ها  بیمه  و  معاش 

کارمندان،    43 کارگران،  از  تن  میلیون 
کار  و  کارگری  و  بازنشستگان  مندی 

کنند   می  ایفا  بگیران  مستمری  سایر 

آنالین  ت قا  )سایت شهریور    6صاد 
این  1()1399 نظر گرفتن  در  با  آنگاه    )

این صندوق ها    عدد  18واقعیت که   از 
به   توان  می  باشند،  می  ورشکسته 

سیاستهای   نتایج  بار  فاجعه  عمق 

این   مدیریت  هنگام  اسالمی  جمهوری 
 صندوقهای بحران زده پی برد. 

  
اقتصادی  ال سیاستهای  پیشبرد  از  جدا  بته 

زا  رژیم که یکی    سطو ت    بحران  سردمداران 
و  صندوقها  این  ورشکستگی  نتایجشان  از 

باید   آنها بوده است  به نقطه قرمز رساندن 

و فساد نهادینه شده در دستگاه  به دزدی  
عامل   عنوان  به  نیز  اداری  و  دولتی  های 

این   بحرانی  وضع  تشدید  در  دیگری  مهم 
 صندوقها اشاره کرد. 

  
آقازا و مقامات   ها  هدسرمایه داران حاکم و 

ط در  دولتی  مسئولین  با و  سالها  ول 

برداشتها و غارت های بی حساب و کتاب  
دسترنج    از وجوه این صندوقها که اساسا از

اند،   تامین شده  کارمندان  و  کارگران  ناچیز 
ضربات بزرگ دیگری بر معاش و حیات توده  

صندوقها  این  به  وابسته  ستم  تحت  های 
ی برداشت  ایوسرزده اند. در همین رابطه،  

نژاد   احمدی  دوره  در  تومان  میلیارد  هزاران 

به   زمان  آن  در  که  صندقها  این  از  مزدور 
حکومت کارشناسان  ضرر    اعتراف  تنها  نه 

تنها   بودند  هم  ده  سود  بلکه  دادند  نمی 
توسط   دزدی  و  فساد  های  نمونه  از  یکی 

دست اندرکاران حکومت و دولتهای مختلف  

اعتراض جریان  در  باشد.  یر اخ  تامی 
از   یکی  کیا"  دهقان  "علی  بازنشستگان 

کارمندان   و  کارگران  تجمع  سخنرانان 
صراحت   با  مجلس  مقابل  در  بازنشسته 

" و  بگفت  وعده  فقط  امروز  تا  ازنشستگان 
شنیده جانب  شعار  از  همراهی  هیچ  و  اند 

اند؛ سازمان برنامه و دولت و مجلس ندیده

بر عد امید، عالوه  و  تدبیر  و دولت    م بودجه 
بدهیردپ حقوق  اخت  و  حق  و  ها 

گروه میهمان ناخوانده را    2۶بازنشستگان،  
سر سفره تامین اجتماعی نشانده و گویی  

در جیب بازنشستگان کارگری،  دست کردن 

ندارد" او    !انتها  قول  به  که  حالی  در 
خود   شب"  نان  "محتاج  بازنشستگان 

 هستند. 
 

جنایات   از  ای  گوشه  تنها  فوق  واقعیات 

ک با  مهج  ه خاموشی  اسالمی  وری 
نفع   به  خویش  خلقی  ضد  سیاستهای 

از  سرمای و به ضرر میلیونها تن  دزد  داران  ه 
را نشان می  توده های رنجدیده شکل داده  

پیگیرانه   مبارزات  شک  بدون  دهند. 
از   عمومی  افکار  حمایت  و  بازنشستگان 

نقش   الپوشانی  برای  بزرگی  مانع  آنان 

ی  نونجمهوری اسالمی در آفریدن شرایط ک
که   نیست  دلیل  بی  است.  کرده  ایفا 

مشاهده   با  مردمی  ضد  رژیم  کارشناسان 
جمهوری   از  عمومی  نفرت  و  خشم 

ب مبارزات  و  به  اسالمی  ازنشستگان 

مورد   در  حکومت  سران  به  دادن  هشدار 
به   آن  از  و  پرداخته  وضع  این  نتایج  و  تداوم 

عنوان یک "ابر چالش" و منبع "بحران" اسم  
ده نیست که مجلس  هویب  می برند. باز هم

و   وعید  و  وعده  مشتی  دادن  با  حکومت 
اختصاص مبالغی )آنهم از طریق استقراض  

ب  پشتوانه(  بدون  پول  چاپ  پرداخت  و  رای 

افتاده   عقب  های  مستمری  و  حقوقها 
مقطعی   حل  برای  تکاپو  به  بازنشستگان 

 این بحران افتاده است. 
  

صندوقهای   ورشکستگی  سونامی 

معنائی و    زج  بازنشستگی  فقر  تشدید 
از تن  میلیونها  و محرومیت  ان  کارگر  بیکاری 

و   بازنشسته و سوختن حیات  و  کارمندان 
و آنان  آرزوهای  و  و   زندگی  ها   خانواده 

   فرزندانشان در آتش سیاستهای بحران زا

 91 صفحۀ ادامه در 

فاجعه    پیشبرد نظیر  برنامه های  باری 
و سازی"  کردن   "خصوصی  عملی 

با بر  مبتنی  "اقتصاد  های  زار   پروژه 
از سیاست  آزاد"  های محورهای 

ایران در  که   امپریالیستی  است 
اسالمی   به جمهوری  تمام  سرعت  با 

اهتم آنها  ساختن  ورزیده  عملی  ام 
این  پیشبرد  نتایج  از  برخی  است. 

تها"، "قطع  مه ها " آزاد سازی قیمبرنا
و تدریجی   مواد  روی  سوبسید" 

حاملهای اکااله نظیر  اساسی  ی 
ن کار  ، تعدیل قوانیانرژی و مواد غذایی

ار  و ارزان تر ساختن نیروی کو منعطف  
از طریق خارج کردن کارگران از حیطه 

کارفرما قول  به  و   هاقوانین  دست 
نظیر پیمانی ساختن    پاگیر  کار،  قانون 

محیط تولید و یا   درکارگران و کارمندان  
کاهش   هستگاه بوروکراسی و باالخرد

آحاد   به  دولت  مالی  تعهد  گونه  هر 
و  جا هزینمعه  ساختن  کم  تر  ره اداه 

 ستند. دولت توسط طبقۀ حاکم ه
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بنابراین باید گفت که شما تا  پرسش:  
با   و  بودید  آنجا  فنی  ستاد  تخلیه 

آن    ی نسازما  از  حدی  تا  حاال  که 

بودید   آورده  دست  به  شناخت 
   همکاری کردید. 

کرده    پاسخ:  پیدا  شناخت  حدی  تا  بله. 
ضروری  که  بودم  معتقد  هنوز  اما  بودم. 

تشکیالت،  است تا با حفظ رابطه ام با بدنه  

شناختم را هر چه بیشتر ارتقاء دهم. البته  
در این مدت با برخی از افراد بدنه نیز بحث  

ببینم  تفگو   بود که  برایم مهم  و  گو داشتم 
تاثیر موضع گیری های رهبری بر روی آنها 

بتوانم  تا  است  مورد    چگونه  در  بینانه  واقع 
آینده رابطه تصمیم بگیرم. به نکته ای هم  

ای در  است  باید  این  آن،  و  بکنم  اشاره  نجا 

دولت   طرف  از  گذشت  می  چه  هر  که 
بیشتر می شد.   ستاد  تخلیه  جهت  فشار 

دسته    روطب دارو  و  موقت  دولت  طبیعی  
نام  با  ستادی  وجود  به  تمایلی  خمینی 

فدا  چریکهای  آنهم یسازمان  ایران  خلق  ی 

در دانشکده فنی نداشتند و برای تخلیه آن  
آوردند. در همی  روز  فشار می  اوضاع یک  ن 

جوان    آخوند  یک  اتفاق  به  رجوی  مسعود 
وارد اتاقی که ما بودیم شد. آنها نگاهی به 

لی که آنجا بود انداختند. بعد مسعود  ئاسو
گفت   بود  همراهش  که  آخوندی  به  رجوی 

رند و سپس هر  ببین اسلحه زیادی هم ندا

زمان   آن  مسئولین  کردند.  ترک  را  اتاق  دو 
چیزی به ما نگفتند.    سازمان در این مورد  

دولت   که  شد  معلوم  حرکت  کل  از  اما 
می   فشار  خمینی  دسته  دارو  و  موقت 

را  رچ  آوردند که فنی  دانشکده  فدایی ها  ا 

اند   مسعود  انبار  کرده  نتیجه  در  اسلحه. 
رجوی و آن آخوند بی شک پس از توافق با  

و دسته   دار  و  باالئی ها یعنی فرخ نگهدار 
د امکانات سازمان  اش، آمده بودند که از ح

در آنجا دیدی عینی پیدا کنند. خالصه برای  

  ر د  من و خیلی از رفقا در ستاد معلوم نشد
آنها  مذاکراتی  چه  بستر  در  و  پروسه  چه 

اجازه این دیدار را پیدا کرده بودند. اما آنچه  
فاق افتاد این بود که چند روز بعد  در عمل ات

ی خلق، ستاد فنی  یسازمان چریکهای فدا
از    را یکی  به  را  خود  ستاد  و  تخلیه 

میکده   خیابان  در  ساواک  های  ساختمان 

سازمکرد  منتقل  که  است  جالب  در    نا. 

نمود ساختم به تشکیل ستاد  مبادرت    انی 
فدا چریک  رزمندگان  در  یکه  اسفند    27ی 

از مراکز    53 آنجا که یکی  در  در دوره شاه 

منفجر  نیرومندی  بمب  بود  تهران  ساواک 
و خسارات نموده    نموده  وارد  آن  به  زیادی 

 بودند. 
 

چه  پرسش:   میکده  در  سازمان  ستاد 

 فرقی با ستاد فنی داشت؟
تاد با محل قبلی فرق زیادی  س  ن یا   پاسخ:

امکانات   و  بود  بزرگتر  ساختمانش  داشت. 
مقررات   ستاد  این  در  داشت.  بیشتری 

درب   در  مثالً  شد.  گذاشته  هم  جدیدی 
ورودی به ساختمان ستاد، نگهبان گذاشته  

شد. به طوری که هر کسی نمی توانست  

بود   کار  این  مسئول  که  رفیقی  نظر  بدون 
نکنم رضا ا  رگا  وارد ساختمان شود. شتباه 

که  بود  امر  این  مسئولین  از  یکی  نعمتی 
هر کس می خواست وارد ساختمان شود  

می   داده  اطالع  وی  به  اول  بایست  می 

شد و با تأئید وی اجازه ورود پیدا می کرد.  
این ساختمان، ساختمانی چند طبقه بود و 

طبقه آخر را تبدیل کرده بودند به نوعی غذا  
ساختمان ستاد   لباقم  خوری. در ضمن در

که  بود  پارکینگی  خیابان  سوی  آن  در 
در   و هواداران سازمان  بود  همیشه شلوغ 

آنجا جمع می شدند. برخی مواقع هم در  

همان جا به مبارزین جوان آموزش چگونگی  
کار با سالح داده می شد. نکته جالب که 

ذکر آن می تواند درجه حمایت هواداران را  
مک های بیدریغ  ک  ،د کناز این سازمان بیان  

آنان به سازمان بود. برای نمونه یکبار برای  

کاری به یک ماشین احتیاج بود. همین که  
یکی از رفقا در مقابل درب ستاد ایستاد و 

در   جلوی  در  که  هواداری  های  توده  به  رو 
احتیاح   ماشین  به  که  گفت  بودند  جمع 

را   دستشان  نفر  چندین  بالفاصله  هست، 

شینشان را به آن رفیق ما  دلیباال آورده و ک
نشان دادند که بیاید و بگیرد. آن رفیق هم  

ماشین   سوار  و  گرفت  را  ها  کلید  از  یکی 
انجام   بایست  می  که  کاری  دنبال  و  شد 

دهند، رفت. این نمونه ای است که نشان  
خود   چیز  همه  از  هواداران  واقعا  دهد  می 

 برای سازمان می گذشتند. 

میکده  پرسش:   درستاد  هاب  آیا  با  ز  م 
 هادی بودید؟ 

بلی، در این ستاد هم باز با هادی    پاسخ: 

بهمن    دربودم.   به   57اواخر  ستاد  که  بود 
که  منتقل شد. همانطور  میکده  ساختمان 

قبال هم گفتم علت ماندن من در ستاد آن  
بود که می خواستم از بدنه تشکیالت هم  

فکر   ضمن  در  کنم.  پیدا  واقعی  شناختی 

باید  قای دیگری هم که  رف  اب  می کردم که 
هایی   دیدار  هستند  سازمان  مسئولین  از 

داشته باشم. همه این کارها برای آن بود 
سازمان  را  آن  که  سازمان  در  ماندن  که 

بود   خودم می دانستم خواست قلبی من 
و   رشد  با  زندگیم  زندان،  دوران  تمام  در  و 

خاطر  همین  به  بود.  یافته  معنا  آن  اعتالی 

که دیدم  می  با  تو  اب  باید  اختالفاتم  به  جه 
آیا  آن سازمان  بر  نظرگاه های حاکم شده 

که  دارد  وجود  دموکراتیک  شرایط  حداقل 
بتوان با حفظ اختالف با آن همکاری نمود؟  

این را هم اضافه کنم که به خاطر مشغله  

با  که  بودم  نکرده  در ستاد هنوز فرصت  ام 
احمدزاده   خط  طرفدار  زندان  در  که  رفقائی 

 کری کنم. همف زیبودند ن 
 

شما  پرسش:   گفتید  آنچه  اساس  بر 
مرزبندی روشنی با آنهایی داشتید که  

کرده   رد  را  مسلحانه  مبارزه  تئوری 

سازمانی   در  افراد  همین  ولی  بودند. 
شناخته   اش  مسلحانه  مبارزه  با  که 

بودند. کرده  رخنه  شد،    رفقائی   می 
نظرات   طرفدار  را  خود  که  بودند  هم 

کردند  می  معرفی  چنین    .جزنی  در 

اوضاعی باالخره رابطه تان با سازمان  
 به کجا رسید؟ 

بگذارید قبل از پرداختن به پرسش    پاسخ: 
که   همانطور  کنم.  اشاره  موردی  به  شما 

اختصاص   را  میکده  ستاد  آخر  طبقه  گفتم 

داده بودند به نوعی غذا خوری. یک روز به  
و   لطفی  انوشیروان  فتاپور،  ماشاهللا  اتفاق 

زندان با هم آشنا بودیم  در  هحمید نعیمی ک
در این غذا خوری نشسته بودیم و صحبت  

با   من  رابطه  به  بحث  وقتی  کردیم.  می 
سازمان با توجه به اعتقادم به نظرات رفیق  

که   کردم  مطرح  من  رسید،  احمدزاده 

مبارزه  برای  فرصتی  باید     سازمان 

 گفتگو با رفیق فریبرز سنجری 

 در باره روزهای منتهی به   

 و  57ن بهم  قیام

 شکیالت ت وین تک 

 یی خلق ایرانچریکهای فدا

 ( 3بخش) 
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خودش   درون  در  تفکر  این  به  ایدئولوژیک 
متحداً گفتند که    ابدهد. ولی متأسفانه آنه

کرده   زندان  در  را  ایدئولوژیکمان  مبارزه  ما 
ایم و دیگر جایی برای تکرار آن نیست. به  

است   بهتر  تو  کردند  مطرح  امر  این  دنبال 

عهده   بر  را  سازمان  نظامی  مسئولیت 
جالب  کنی.  همکاری  سازمان  با  و  بگیری 

مورد   در  آنها  را  پیشنهادی  چنین  بود 
که   دادند  می  می    رهسازمانی  که  روز 

سالح  خلع  جهت  در  بیشتر  گذشت 
نیروهای خود گام بر می داشت و اساسا 

اعتقاد به کار نظامی نداشت. در واقع، این  

سازمان   اندرکاران  دست  و  مسئولین 
مبارزه   به  اعتقاد  گونه  هر  که 

می   بودند،  گذاشته  کنار  را  مسلحانه 
مسئولیت   وعده  دادن  با  خواستند 

من،   به  سازمان  فریب    ا رمنظامی 

گفتم   آنها  به  امر،  این  درک  با  دهند. 
عهده   به  پیشنهاد  شرایطی  در  شما 

را   سازمان  نظامی  مسئولیت  گرفتن 
کار   از  دارید  که  دهید  می  من  به 

اساساا   و  کنید  می  دوری  نظامی 
سیاسی سازمان  حفظ  به    -اعتقادی 

که  انظ کردم  اضافه  و  ندارید؛  می 

همین نشان می دهد که چقدر در این  
سازمان    اه حرف آخر  هستید.  جدی 

نظامی   مسئول  به  شما  صلح  زمان 
پس از این صحبت ها    چه نیازی دارد؟ 

هادی   به  روشن  طور  به  فرصتی  در 

نظرات      گفتم،  مخالف  زندان  در  ما 
کسانی بودیم که امروز در اینجا همه  

خودت   که  طور  همان  اند.  شده  کاره 
از   آزادی  از  پس  بالفاصله  شاهدی 

مدت هر کاری برای    ن یزندان در تمام ا

پیشبرد برنامه های سازمان از دستم  
بر می آمده انجام دادم. اما حاال  فکر  

می کنم که زمانش رسیده که روشن  
رفقای   بقیه  و  من  جایگاه  که  بشود 

کجاست؟   سازمان  این  در  همفکرم 
رفقا   از  را  این  گفت  پاسخ  در  هادی 

می    سئوال اطالع  تو  به  و  کنم  می 

 دهم. 
 

 ؟ پاسخ چه بود ، پرسش: خوب
گفت    پاسخ: من  به  هادی  بعد  روز  چند 

ستاد   جای  هر  در  فریبرز  گویند  می  رفقا 

در   فقط  اما  کند  کار  تواند  می  است  مایل 
 مسائل سیاسی نباید دخالت کند!

بی شک   خوردم.  جا  شدیداً  پاسخ  این  از 
آگاهی   از  امروز هم هر کسی که کمترین 

و  چپ  سازمان  یک  در  فعالیت  چگونگی 
می  ی نکمو را  جمالت  این  وقتی  دارد  ست 

تع  غرق  یک  شنود  آخر  شود.  می  جب 

می   چطور  کمونیست  سیاسی  انسان 
کمونیستی   سازمان  یک  درون  در  تواند 

به   کاری  ولی  بکند  سیاسی  فعالیت 
این   اما  باشد؟  نداشته  سیاسی  مسایل 

که هادی   بود  نظری  عین  بیانگر  از  جمالت 

منتقل   من  به  سازمان  آن  مسئولین  طرف 
نظر درک این  که  تاکید داشت  البته هادی   .

ی نیست بلکه رفقا می گویند که شخص و
نظر سازمان چنین می باشد. شنیدن این  

قابل   غیر  و  عجیب  خیلی  من  برای  پاسخ 

برایم   بود.  واقعا   سئوالهضم  که  بود 

به   سیاسی  غیر  حد  این  تا  که  کسانی 

برخورد می    مسایل  چطور  کنند،  می 
زاتی این سازمان  راخواهند فعالیت های مب

دن مبارزه با ابعاد آنهم در شرایط توده ای بو
عظیم خود را پیش ببرند. به هادی گفتم با 

این نظر و این موضع یعنی امکان همکاری  

وجود ندارد. آیا این آن چیزی است که اینها 
 دنبالش هستند؟  

 
  سید که با این حساب باید پرپرسش:  

ستا در  وقت  تمام  هم  باز  شما    د آیا 

 بودید؟ 
انگیزه   پاسخ: با  و  سابق  شکل  به  دیگر 

های سابق در ستاد نبودم. روشن بود که  
ستاد از  خروج  سمت  به  حرکتم  بود.   روند 

شود  می  که  جایی  تا  کردم  می  فکر  اما 
باید بدنه را نسبت به برخورد ها و ماهیت 

و نمود  آگاه  سازمان  موجود  به    رهبری 

  همین خاطر درست نمی دانستم یک باره 
ابطه ام را قطع کنم. از سوی دیگر هم بر  ر

قطعی  ا جدایی  هم  اگر  که  بودم  باور  ین 
است باید شکل سیاسی درستی به خود  

رفقای    بگیرد. با  دیدارهایی  فاصله  این  در 

هم فکرم یعنی رفقائی که همه با هم در  
ی خلق  یزندان از نظرات اولیه چریکهای فدا

از نظرات رفیق احم به عبارت دیگر  اده  زدیا 
اق  یک بار به اتف  دفاع کرده بودیم، داشتم.

چند نفر از آن رفقا در خانه ما جمع شدیم  
بحث   سازمان  و  جامعه  اوضاع  مورد  در  و 

کردیم. در جریان این بحثها روشن شد که  

کدام   زوایای  هر  از  فاصله  این  در 
از  مشابهی  های  شناخت    گوناگون 

دست   به  سازمان  وضعیت  و  رهبران 
ایم. که    آورده  بود  ها  دیدار  این  در 

یم کریمیان که  معلوم شد رفیقمان رح

از   آزادی  از  پس  و  بود  ساری  اهل 
استقبال   مورد  شهر  این  در  زندان 

ابتکار   به  بود  گرفته  قرار  مردم  وسیع 
ستاد   عنوان  به  را  محلی  خودش 

سازمان در ساری تعیین کرده و ستاد  

کار  را   این  و  بود  نموده  برقرار  آنجا  در 
با بود.  ا  او  مواجه شده  مردم  ستقبال 

دا  زود  خیلی  بر    راما  حاکم  دسته  و 
سازمان، نقی حمیدیان و ناهید قاجار  

که آنها نیز اهل ساری بودند را به این  
از   مانع  تا  بودند  فرستاده  شهر 

گرداندن ستاد به دست رحیم کریمیان  
باشن او  نظر  هم  رفقای  قول   د.و  به 

آنها  به  ستاد  خواستند  می    خودشان 

دست  ت امور  هدایت  تا  شود  داده  حویل 
ب برای  خودشان  نیز  کریمیان  رحیم  اشد. 

که   این  و  خود  نیت  حسن  دادن  نشان 
درست  و  نبود  سازمان  از  جدائی  خواهان 

تکلیف   تعیین  بدون  که  دانست  نمی 
فدا چریکهای  اولیه  خط  خلق  یطرفداران  ی 

موجود سازمان  دست  با  به  ای  بهانه   ،

ب سازمان  آن  هیچ  ه دگردانندگان  بی  د، 
برپا کرده بود    مناقشه ای ستادی که خود 

داد.   تحویل  سازمان  آن  نمایندگان  به  را 
رفیق   خط  طرفداران  که  چقدر  هر  اساساً 

احمدزاده با حسن نیت رفتار کرده و سعی 

جامعه  در  انقالبی  نیروهای  تقویت  در 
سا آن  گردانندگان  تحت  داشتند،  زمان 

ب مواظب  کامالً  نگهدار  فرخ  که  دورهبری  ند 
چریکهای   اولیه  نظرات  به  معتقدین  دست 

ی خلق را از ارتباط با هوادارانی که به  یداف
فدا واقعاً  رفقای  آن  ی عشق  به  رو  ی 

اتفاقاً  نمایند.  قطع  بودند،  آورده  سازمان 

در  که  رفقایمان  از  یکی  با  تماس  در  اخیراً 
ود یعنی فرزاد کریمی،  آن زمان در جمع ما ب

که فاکت دیگری در   دراو خاطره ای تعریف ک
اندرکا دست  برخورد  آن  چگونگی  ران 

رفیق   نظرات  طرفدار  رفقای  با  سازمان 

مسعود احمدزاده را نشان می دهد. فرزاد  
کرد   ایجاد ستاد سازمان  تعریف  از  که پس 

چند   وی  تبریز،  در  خلق  فدایی  چریکهای 
حضور می یابد. در  روزی در مقابل آن ستاد  

کس که  شود  می  متوجه  به   یآنجا 

شده   جمع  ستاد  مقابل  در  که  هوادارانی 
آموزشی  اند   آنها  به  نه  کند.  نمی  توجه  

جهت   تالشی  نه  و  شود  می  داده 
فرزاد   شود.  می  دیده  آنها  سازماندهی 

از هواداران سازمان   تعدادی  با  بحث  ضمن 
چمن   زمین  در  که  خواهد  می  آنها  از 

ج  مسائل  دانشگاه  روی  و  شده  مع 

دارند بحث ک به ننمختلفی که  د. در پاسخ 
چ زمین  در  تعدادی  پیشنهاد  من  این 

دانشگاه تبریز جمع می شوند و بحث های  
مختلفی بر اساس پرسش هایی که برای  

می   جریان  بود  مطرح  سازمان  هواداران 

میر   هادی  وقتی  مدتی  از  پس  اما  یابد. 
بؤم شده  تبریز  مسئول  که  ود  ید)بهمن( 

خط   طرفداران  از  یکی  که  می شود  مطلع 
در زداحم را  هوادار  رفقای  از  تعدادی  اده 

دانشگاه جمع کرده و مشغول  زمین چمن  
بحث و گفتگو با آنهاست همراه با چند نفر  

سر   سازمان  رهبری  به  وابستگان  از  دیگر 

چرا  که  امر  این  گفتن  با  آنها  رسند.  می 
ای  اید، برویم ستاد و  ن  روی زمین نشسته 

آن  کار  در  دهیم،  ادامه  آنجا  در  را   بحثها 
با  ج باالخره  کنند.  می  ایجاد  اخالل  مع 

گرفتند    تاکتیکی پیش  در  ها  ستادی  که 

در   فرزاد  با  همراه  که  کسانی  از  تعدادی 
به ستاد   بودند،  دانشگاه جمع شده  چمن 

سازمان می روند. اما نکته قابل توجه  این  
بر طریق  از  فرزاد  هواداخکه  آن  از  ران  ی 

به  جهت  که  کسی  که  شود  می  متوجه 

تبادل نظر در زمین  ب  هم زدن و  رنامه بحث 

ماشاللا  اتفاق  به  روز  فتاپور،  یک   
نعیمان حمید  و  لطفی   دری  وشیروان 

صحبت  و  بودیم  نشسته  خوری  غذا 
کردیم. با    می  من  رابطه  به  بحث 

سازمان با توجه به اعتقادم به نظرات  
رسیدرفیق   مطرح  احمدزاده  من   ،

سازم که  بکردم  فرصتی  باید  رای ان 
ای تفکرمبارزه  این  به  در    دئولوژیک 

خود متأسفانه  درون  ولی  بدهد.  ش 
م گفآنها  مبارزه  تحداا  ما  که  تند 
و  ایدئولو ایم  کرده  زندان  در  را  ژیکمان 

جایی   به دیگر  نیست.  آن  تکرار  برای 
این است   دنبال  بهتر  تو  کردند  مطرح 

ن را بر عهده ت نظامی سازمامسئولی
ب و  همبگیری  سازمان  کنی.  ا  کاری 

بو آجالب  را  پیشنهادی  چنین  در د  نها 
همورد   که  دادند  می  روز ر  سازمانی 

گذ می  خلع  که  جهت  در  بیشتر  شت 
خود گام بر می داشت   نیروهای سالح

اساسا   نظامی و  کار  به  اعتقاد 
 نداشت. 
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دانشگاه   ستاد  چمن  داخل  به  را  همه 
در   هم  بعد  ساعت  دو  تا  بود  کرده  دعوت 

 میان این افراد پیدایش نشده بود.
حاال به ادامه بحثی که می کردم برگردم.  

برای جمع طرفداران خط رفیق  

که در این  احمدزاده با تجربیاتی 
  و فاصله کسب شده بود و برخورد ها 

اطالعاتی که از ستاد تهران به دست  
آنهایی که    ودیم روشن بود کهآورده ب

بر سازمان حاکم بودند  
تمایلی به همکاری با  

ی ای که  ی رفقای فدا

نظرگاه هایشان  
متفاوت با آنهاست،  

ندارند. بنابراین ما  
مصمم شدیم به طور  

ه  سازمان یافته برنام 

هائی را در مقابل خود  
  م یگذاشته و پیش ببر 

که جمع آوری رفقای  
هم نظر و بحث و تبادل  

ظر با آنها جهت یافتن  ن
شیوه برخورد درست  

به سازمان از عمده  

ترین آنها بود. برای این  
منظور سه رفیق انتخاب شدند که  

عبارت بودند از عبدالرحیم  
رحیم     بوری)بهروز(،ص

ا نام مستعار  کریمیان)عباس( و  من ب 

 حسن در آن زمان. 
   

بپرسش  این  ارید  گذ:  ادامه  از  قبل 
در که  این    بحث  اصلی  هدف  واقع 

و   میکده  به ستاد  برگردیم  گفتگوست 

را   سازمان  بدنه  برخورد  که  بپرسیم 
 چگونه دیدید؟ 

در برخورد هایی که با آنها داشتم    :پاسخ
که   بود  سازمان  روشن  شیفته  به  شدیدا 

توجه  به قدرت و بزرگی ای که    خصوص با
بود، کرده  ب  پیدا  آنچه    نداش می  به  کمتر  و 

از   برخی  دارند.  توجه  گذرد  رهبری می  در 

وضعی  که  بودند  مخالف  آشکارا  رفقا  آن 
از   زاده  احمد  رفیق  طرفداران  که  آید  پیش 

مان جدا بشوند، اما در همان حال آنها ساز
قرار   آن زمان سازمان  اتوریته مسئولین  زیر 

نمونه   برای  با  داشتند.  که  بحثهایی  در 

اسکندر اسدیان(  )  رفیق  سیامک 
ماهیت وقتی  را    داشتم  حاکم  باند 

هشدار   و  کردم  می  تشریح  برایش 
می دادم که اینها سازمان را به جایی  

تظارش را  می برند که خود شما هم ان
که   نکاتی  از  برخی  گرچه   او  ندارید، 

می گفتم را قبول داشت اما در پاسخ  

به من با تاکید می گفت: من هیچ کار  
هزار تا اعالمیه    250،  هم نکرده باشم 

برای این سازمان پخش کرده ام آنهم  
دوران   دیکتاتوری  و  اختناق  در شرایط 

کار   هر  اینها  که  گذارم  می  مگر  شاه. 

اما، متأسفانه  ن خواس دلشا  بکنند!  ت 
برغم   که  داد  نشان  ها  رویداد  روند 

این   که  شجاعتی  و  صداقت  همه 
و   او  ماندن  بود،  برخوردار  آن  از  رفیق 

دیگر  صا رفقای   انقالبی  و  آن  دق  در 

تنها  زمان   نگهدار  فرخ  باند  کنار  در 

و   شد؛  باند  این  تقویت  موجب 
بخش   که  بود  مذکور  باند  سرانجام 

سازما  آن  از  پابوس  بزرگی  به  را  ن 
 ارتجاع جمهوری اسالمی برد. 

انقالبی   و  مبارز  رفقای  که  نیست  شکی 

با  کار  جریان  در  اسدیان  سیامک  چون  ای 
مشکل می شدند. مثالً    اررهبری حاکم دچ

یکی از نمونه هایی که تعارض بدنه با باند  
داد   را نشان می  من خود شاهد  را  حاکم 

برگزاری   با  رابطه  در  تعارض  این  بودم. 

مراسم بزرگداشت برای دکتر مصدق پیش  
آباد    14در  آمد.   احمد  در  بود  قرار  اسفند 

مصدق   دکتر  یاد  گرامیداشت  در  کرج 
شود. برگزار  سازمان  م  مراسمی  رکزیت 

مراسم    این  در  بود  گرفته  تصمیم  هم 

کند.   معرفی  هم  سخنران  و  شرکت 
تحت   تصمیم  مرکزیت  نگهدار  فرخ  نفوذ 

دایی   که  کالنتری  منوچهر  که  بود  گرفته 
از سالها   و پس  بود  در  زندگی  بیژن جزنی 

انگلستان تازه به ایران باز گشته بود را به  

کند.   معرفی  سخنران  منوچهر عنوان 
ز افراد گروه جزنی بود که از  نتری یکی االک

لند   45سال   دوران  به  تا  و  بود  رفته  ن 
اما در ستاد    انقالب به ایران باز نگشته بود. 

  رفقائی نسبت به این تصمیم معترض بودند 
بیشتر    و که  شد  روشن  زود  خیلی 

تصمیم   این  مخالف  هم  سازمان  کادرهای 

معتقد بودند که    همه این رفقا.  می باشند
مثابه   را  اوید  ابن به  و  سخنگو  عنوان  به 

به   دکتر  نماینده سازمان  به  مربوط  مراسم 
فرستاد حالی  .  مصدق  در  نگهدار  باند  اما 

که  رفقائی  که  بود  گرفته  تصمیمی  چنان 

سالها در زندان بودند توانائی آن را داشتند  
مراسم   آن  سخنگوی  سازمان  طرف  از  که 

با این  در  همه  ستاد  در  خالصه    ره باشند. 
و هر چه می گذشت ابعاد   حرف می زدند

به   کالنتری  منوچهر  معرفی  با  مخالفت 
باالخره   شد.  می  بیشتر  سخنران  عنوان 

تجدید    ش تصمیم خبر رسید که مرکزیت در  

باعث خوشحالی   امر  این  نظر کرده است. 
معترضین گشت و این فکر به وجود آمد که 

تاثیر   تصمیم مسئولین  بدنه روی  نارضایتی 
نک ب  گذاشته اما  گفته ود.  که  بود  آنجا  ته 

کسی   چه  کالنتری  جای  به  که  نشد 

سخنرانی خواهد کرد و کسی هم جویای  
وقتی ما  این امر نشد. با این پیش زمینه  

و   اعضاء  از  زیادی  تعداد  با  همراه 
روز   در  سازمان  اسفند    14هواداران 

بزرگداشت   مراسم  در  شرکت  جهت 

با   شدیم  جمع  آباد  احمد  در  مصدق 
متوجهل  کما باند    تعجب  که  شدیم 

علی   به  را  سخنرانی  انجام  رهبری، 
کشتگر سپرده است و این شخص که  

فدا  چریکهای  سازمان  با  ارتباط  ی  یدر 

خلق ایران به قول معروف نه سر پیاز  
نماینده   به عنوان  بود حال  آن  ته  نه  و 

می   سخن  آن  تریبون  از  سازمان  این 
باندی که    گوید. از کوزه    در معلوم شد که 

سازما گرفته رأس  قرار  ن 
بود همان تراویده که در او  

 بود. 

  
مورد    :پرسش  اگر 

که   هست  هم  دیگری 
برخورد   شیوه 

با   سازمان  مسئولین 

شما را نشان می دهد  
 لطفا بیان کنید؟ 

کارهای    :پاسخ از  یکی 
مراسم   گرفتن  زمان  آن 

شهدای   برای  یادبود 
خود  که  بود  سازمان 

می   انجام  ها  خانواده 

من  م  دادند. که  ادر  نیز 
پس از علنی شدن سازمان منتظر دیدار با  

با   تازگی  به  بود  فرزندش کیومرث سنجری 
خالصه  و  بود  مواجه شده  او  خبر شهادت 

برگزار   وی  برای  یادبودی  مراسم  بود  قرار 

باند   های  حسابگری  رابطه  این  در  کنیم. 
حاکم بر سازمان قابل ذکر است که چطور 

بودند   مواظب  جا  همه  فرکمدر  صتی  ترین 
 به طرفداران خط اولیه سازمان ندهند. 

سال   اردیبهشت  از  کیومرث    50رفیق 

)که بعداً یکی از    همراه با رفیق رضا یثربی 
همراه    1355تیر    8کادرهای مرکزیت شد و  

با رفیق حمید اشرف و رفقای دیگر پس از  
به با دشمن،  مسلحانه    یساعت درگیر  4

رسید(،   ساشهادت  با  ارتباط  به  زمدر  ان 
تا  ز او  آورد.  روی  مخفی  بهمن    9ندگی 

رسید    55سال   شهادت  به  مشهد  در  که 

به   نزدیک  مدت  به  زندگی    6یعنی  سال 
مدت   این  تمام  در  و  کرد  تجربه  را  مخفی 

را   توان خود  زندگی چریکی، همه  طوالنی 
راه   در  ناپذیر  خستگی  طور  به  و  دریغ  بی 

چریکهای  سازمان  خود،  سازمان  رشد 

خلقیفدا بها  ی  از   یران  او  گرفت.  کار 
رفقایی بود که پس از ضربات سیستماتیک  

سال   سنگین  سازی    55و  باز  مسئولیت 
در   من  بود.  افتاده  دوششان  بر  سازمان 

که  شدم  مطلع  او  شهادت  از  اوین  زندان 
در   دارد.  را  خودش  شرح  هم  آن  چگونگی 

آن مقطع مالقاتی نداشتم که این امر را به 

برسا خانواده  بعدهانماطالع  که   .  هم 
آمد   امکان مالقات پیش  و  تغییر کرد  اوضاع 

در   بودم.  نکرده  ای  اشاره  مساله  این  به 
اطالع   بی  کیومرث  شهادت  از  مادر  نتیجه 

 بود. 

که ستاد    همانطور  آخر  طبقه  گفتم  قبال 
شده  میکده   تبدیل  خوری  غذا  نوعی  به 

بود. خانواده های شهدای فدایی، اغلب در  
ه آنجا می  دند و بکرخانه غذا درست می  

آوردند و یا در تهیه غذا برای رفقایی که در 

از    کردند.  می  کمک  کردند  می  کار  ستاد 

 نشگاه تهرانزمین چمن دایکی از میتینگهای سازمان در  
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در   معموالً  فدایی  شهدای  مادران  رو  این 
آنجا جمع می شدند. یک روز که مادرها در  

از  که  فردی  بودند،  شده  جمع  محل  آن 
در  سازمان  با  مخفی،  فعالیتهای  دوران 

وت هم در آنجا  مریم سطم  ارتباط بود به نا

مادر سنجری   وقتی متوجه حضور  او  بوده. 
مشهد   در  کیومرث  شهادت  از  شود  می 

موقع   آن  تا  که  سنجری  مادر  گوید.  می 
از شهادت کیومرث نداشت و بعد   اطالعی 

سراغ   مرتب  سازمان  شدن  علنی  از 
این   شنیدن  با  گرفت،  می  را  کیومرث 

به  و  شده  منقلب  طبیعی  بطور  موضوع 

ا  و  گریه فریاد  فغان  را  فرزندش  نام  و  فتاده 
می زند. خالصه وضعیت ناراحت کننده ای  

مادران همدرد   آید. خوشبختانه  بوجود می 
در   بودند  هم  مادر سنجری  دوستان  از  که 

او  کنند  داشتند که سعی می  آنجا حضور 

چند   خبر  این  پخش  دنبال  به  کنند.  آرام  را 
و   مادران  تجمع  محل  به  مادر  خانه  روزی 

تبدفا برای  میل  مادر می خواست  یل شد. 
در خانه  صرفا  کیومرث مراسم بگیرد اما نه  

بلکه با توجه به فضای جامعه قصد داشت  
این   کند.  برگزار  دانشگاه  در  را  مراسم  این 

خبر که به ستاد رسید، سران ستاد نگران  

شدند که نکند من و رفقایم بخواهیم از این  
ابرا به  و  ن  نظراتماز  موقعیت استفاده کرده 

و مخالفت مان با باند حاکم بپردازیم. از این  
تا جایی که می شود   رو سعی کردند که 

عهده   به  خودشان  را  جلسه  این  کنترل 

آنها بدون آن که به ما اطالع دهند   بگیرند. 
صنعتی دانشگاه  در  )آریامهر   خودشان 

را   کنونی( سالنی  واقفی  و شریف  سابق 
ک معین  مراسم  این  انجام  باز ردبرای    ند. 

آن   برای  هم  سخنران  ما  به  اطالع  بدون 

سماکار   عباس  که  نمودند  دعوت  جلسه 
که  ای  خانواده  هیچ  برای  مذکور  باند  بود. 

چریکهای   سازمان  درون  در  فرزندانشان 
کاری  یفدا چنین  بود،  ی خلق شهید شده 

نکرده و نمی کردند. اما، واقعیت این است  
م فکر  آنها  که  فضایی  در  اصال  ما  ی که 

ن حال کردند  به  توجه  با  به خصوص  بودیم، 

غیر   طور  به  و  ناگاه  به  که  سنجری  مادر 
شده   مطلع  فرزندش  شهادت  از  منتظره 

برخورد آنها بود، فضای دیگری داشتیم. اما  
زمینه ذهنی شان    بیانگر پس تا حد زیادی  

انجام   اساس  آن  بر  را  حرکتشان  و  بود 

 دادند. 
زیادی   خیلی  تعداد  مراسم،  روز    در در 

پر   کامال  سالن  و  کردند  شرکت  جلسه 
طاهر  آقای  جلسه  این  در  بود.  شده 

هم   بود  مذهبی  فردی  که  احمدزاده 
شرکت داشت. او به اعتبار مبارزاتش علیه  

رورش  رژیم شاه و فرزندان انقالبی ای که پ

و  احمدزاده(  مجید  و  )مسعود  بود  داده 
گذران چند سال از عمرش در زندان، مورد  

بود   مورد و  احترام  که  داشت  موقعیتی 
اللهی ها بود )وی در آغاز، در  غ بطه حزب 

سامان   و  سر  هنوز  جدید  رژیم  که  حالی 

نگرفته بود، مدتی استاندار خراسان شد(.  
سنجری   مادر  احترام  به  احمدزاده  آقای 

اینکه  به  توجه  با  شد.  صحبت  خواهان 
کمونیستها   و  ها  فدایی  به  متعلق  جلسه 

سخنر و  او  حضور  و  این  ان بود  در  اش  ی 

اللهی   از سوی حزب  توانست  جلسه می 

ها به مثابه آتویی علیه وی استفاده شود،  
به   احمدزاده  اما  آقای  مالحظات،  این  رغم 

یاد  داشت  گرامی  در  و  رفت  بلندگو  پشت 
سخن وی  کیومرث  صحبت  نمود.  ایراد  انی 

فرصت   از  کالم  فضیلت  پدر  شد  تمام  که 

میکروفن   کنار  به  و  کرد  و رفاستفاده  ت 
خود  دست  در  را  احمدزاده  آقای  دست 

تا از نظر خودش بر ضرورت  گرفت و باال برد  
فدایی   شهدای  پدر  دو  کند.  تاکید  اتحاد 

دو   هر  و  مذهبی  دیگری  و  چپ  درد یکی 
رژی دیکتاتوری  از  شاه،دیده  وابسته  به    م 

نمودند  همبستگی  ابراز  ترتیب  .  این 

جمعیت هم شعار می دادند که"ما با هم  
ریشه  م  متحد کنیم  بر  تا  شویم،  ی 

هم بگویم که یکبار که پدر   این را استعمار". 
در   تأئید  با  دیدم  پاریس  در  را  کالم  فضیلت 

آوری   یاد  با  و  کرد  مراسم صحبت  آن  مورد 

کر که  کاری  از  خاطره  ابراز این  بود  ده 
 خوشحالی می کرد. 

 
مادر    پرسش: که  کردید  مطرح 

سنجری در ستاد میکده، یعنی حدوداا  
از    دو کیومرث  شهادت  از  بعد  سال 

بنابرا  شد.  مطلع  فرزندش  ین  مرگ 

به   را  او  شهادت  خبر  نه  ساواک 
طبیعتاا   نه  و  بود  داده  اش  خانواده 

آن   در  آیا  بود.  داده  تحویل  را  جسدش 
سبتاا بازی در جامعه  روزها که فضای ن

توانست   مادر  بود  آمده  وجود  به 

 حداقل بداند که آرامگاه او کجاست؟ 
استر د  پاسخ: حتی   .ست  ساواک 

خبر   اش  خانواده  به  را  کیومرث  شهادت 
را   جسدش  که  این  به  بماند  بود  نداده 

را به خانواده   یا محل دفنش  تحویل دهد و 

قیام  بگوید.   از  مردم بعد  که  شرایطی  در 
مأموران جنایتکار رژیم شاه را شناسائی و  

دستگیر  یا  و  کرده  پاره  تکه  خود  یا  را  آنها 
تحوی   نموده  رل  و  منیروهای  جدید  ی  ژیم 

که در شهادت کیومرث هم  ماموری  دادند،  
شده  در مشهد دستگیر    نیزدخالت داشت  

گرفتمحاکمه  مورد  و   به قرار  قرار  از  اما   .

مامور مربوطه دو سال زندان داده بودند که 
شد  مواجه  مادر  اعتراض  که  .  با  دانم  می 

مدتها    خانواده جستجوما  تا   در    بودند 
. ولی نتیجه ای  را پیدا کنند  رثآرامگاه کیوم

   حاصل نشد.

 
هم  بگذارید    پرسش: را  سئوال  این 

که  خودتان    بکنیم  گفته  از  طبق  شما 
در    رفیقشهادت   سنجری  کیومرث 

گفتید   ولی  شدید.  مطلع  اوین  زندان 
اگر   دارد.  را  خودش  شرح  امر  این  که 

از   بگوئید چطور  اینجا  در  است  ممکن 

ی  کساین موضوع با خبر شدید و چه  
 آن را به شما گفت؟ 

  کیومرث   که  55  سال  بهمن   در :  پاسخ
  اوین  زندان  2  بند  در  من   بود،  شده  شهید

 رفتم  کرد.  صدایم  نگهبان  شب  یک  بودم.

  من   به  بند  چشم  آنجا  در  و  نگهبانی  اتاق
 )ناصر   رسولی   اتاق  به  بردند   مرا  و   زدند

  بازجوی   زمان  آن  در  که  گر   شکنجهنوذری( 
  صدا   بازجویی  ایبر  مرا  وقت  هر  بود.  من 

  نام   به  بازجوئی  تاقاعد  کردند  می

  دست   زیر  که   (یتوانگر   )فریدونآرش

  چشم   او  بود.  هم  کرد  می  کار  رسولی
  بنشین   گفت  رسولی  و  زد  کنار  را  بندم

  نشستم.   صندلی  یک  روی  هم  من  و
  و   داد   نشان  من  به   را   عکسی  او   بعد

  عکس،   شناسی؟  می  را  این   گفت

  از   ه ک  داد   می  نشان   را   کیومرث   جسد
  ونابه خ  شبیه  چیزی   هم  لبش  کنار

  به   که  فهمیدم  بعد   من   و  بود   زده  بیرون 
  آن  در   بوده.  سیانورش  خوردن  خاطر 

  کنترل   را   احساساتم  توانستم   لحظه 
  در   و  ندادم  نشان  العملی  عکس   و   کنم

  شناسم.   نمی  نه  گفتم   رسولی  پاسخ 

  با   و   کرد  فحاشی   به  شروع   او
  من   به   فحش   چند  با   همراه  عصبانیت 

  این   شناسی؟   نمی   ور چط  گفت
  خوب   است.   برادرت   جسد   عکس 

  دوباره   است.  کیومرث  کن،  نگاهش

  بار   این  گرفت.  صورتم  جلوی  را  عکس
  و   کرده  تغییر   اش  چهره  گفتم

 نشناختم. 
  هم   بددهنی  بسیار  گر  شکنجه  که  رسولی 

  پرت   و  چرت  و   فحاشی   مقداری  از   بعد  بود
  آوردی!   برادرت  سر  بر  چه  ببین   گفت.  گویی

  همکاری   بیائید  گوئیم  می  ها  اشم  به  ما

 را  اینها  اگر  کنیم.  دستگیر  را  آنها  ما  تا  کنید
  می   حاال  ولی  مانند،   می  زنده  کنید   معرفی

  و  تهدید  با من   به رو بعد  شده.  چه که بینی
  حق   اما  بند،  گردی   برمی  که  گفت  تاکید

  بگویی.   چیزی  مورد  این   در  کسی  به  نداری

  زد،   هایم   چشم  به   بند  چشم   آرش   سپس 
 به   رداندندبرگ  را  من   و  کرد  صدا  را  بانگهن

  آن   10  اتاق  در   من   اقامت  محل  که  2  بند
 بود.  بند

  قدیمی   خان،  صفر  بند،  به  ورود   هنگام  در

  سته وار  انسانی  که   سیاسی  زندانی   ترین
 چون  را  ی(ی فدا  )چریکهای  ماها  و  بود

  در   نگران  و  قرار  بی  داشت،  دوست  فرزندی
  سویم   به  دید   مرا  تا  او  زد.  می  قدم  راهرو

  شد؟   چه  پرسید  نگرانی  با  و  برداشت  خیز
  تبار   به  کیومرث  برادرم  گفتم  بود؟  خبر  چه

  من  به  را   این   خبر  آنها  پیوسته.   شهیدان

  در   و  شد  ناراحت  بسیار  خان  صفر  دادند.
  داد.   دلداریم  کمی  ناراحتی  حالت  همان

 ته   در  شدم  جدا   او  از  بود.  وقت  دیر  شب
  جمله   از  نددو ب  ایستاده  رفقا  از  تا  چند  بند

  هم   آنها  که  صبوری   الدین عز  شهید  رفیق

  خودشان   نگفته  چیزی  من   و  بودند  نگران
  خبر   هم  آنها  به   بودند.   زده  حدس  را  موضوع

  بعد   که  یادمه   گفتم.   را   کیومرث  شهادت
  و   کیومرث  مورد   در  صحبت  کمی  از

  در   سازمان   به   ساواک  مداوم  ضربات
  برای   صبوری  رفیق  ،55  سال

  )با   پائین  صدای  اب  من  با  همبستگی

  و   بود  وقت  دیر  شب  که  این  به  توجه 
  که   تند فر   می  داشتند   دیگر  زندانیان

  )چو   بنان   کاروان  آهنگ  (، بخوابند
  آسمان  به  زمین   از  فغانم   رود  کاروان 

  این   بعد،  به  آن   از  خواند.  را  ....(  رود

  ماند.   ذهنم   در   همیشه  برای  آهنگ
  صبح   فردا  بخوابیم.  که  رفتیم  آن   از  بعد

  همه   که   دیدم  شدم،   بیدار   خواب   زا   که 
  و   هستند   مطلع  داده  رخ  آنچه  از   بند

  به   و   آمد  می   من  پیش  کس  هر

  از   کرد.  می  همدردی  اظهار  شکلی
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  توده   حزب   افسران  از   تعدادی   جمله 
  دستجمعی   بودند   آنجا  زمان  آن   در  که

  من   پیش  و  آمدند  10  شماره  اتاق   به 
 گفتند.  تسلیت و  نشستند

 

  اما   ناکی! در د   وضعیت   چه   : پرسش 
  در   شد   صحبت   موضوع  این  از  که   االح

  برادر   سنحری،  خشایار  رفیق  مورد
  شهادت   از  مادر   آیا   بگوئید.   هم   دیگرتان 

  و   بود؟  مطلع  او
  و   کی  شما   خود 

  امر   این  از   چگونه

 شدید؟  خبر   با
  در  خشایار  :پاسخ

  1354  فروردین   23
  یک  جریان  در

  مسلحانه  درگیری

  در   رژیم  مأموران  با
  با  هارمه   قزوین 

  علنی   رفیق  سه
  تحت    ازهت  که

  قرار   خشایار  تعلیم 
  و  او  شهادت  خبر  شد.  شهید  بودند،  گرفته

  منعکس  ها  روزنامه   را  رفقا  بقیه  دستگیری

  راه   در   روز   یک   سنجری   مادر  کردند.
  ناگهان  که   خرد   می  ای   روزنامه   خانه

  روزنامه   آن   در   فرزندش   شهادت   خبر  با
  ب کتا  در   مادر   خود   شود.  می   مواجه 

  این   در  پایداری(  )سرود  شطراتا خ

  خود   است   بهتر   که  است   نوشته   مورد
  او   . کنم  نقل  اینجا   در   را  نوشته   آن

  خیابان  اول  :"در که  است  نوشته
  تاکسی   از  سابق،  فرح  سهروردی،

  را   کیهان   که  آنجا  از  و  شدم  پیاده

  یک   گفتم  خود   با  بودم،  آبونمان
  ناگهان   که  بخرم   هم  اطالعات  روزنامه

  م زنیننا   خشایار   سکع  به  شممچ
  و   بودند   انداخته   بد   خیلی   را   او  افتادکه 

  بود   شده  نوشته  زیرش   بزرگ  تیتر  با
  سعدی   خیابان   در  درگیری  یک  در  که

  و   دستگیر  خرابکار   نفر   چهار  قزوین 

  اسامی   به   ازآنها   نفر   دو   شدند.   کشته 
  و   گروه   رهبر   سنجری   خشایار 

  دیگر   نفر  دو  و  شدند  کشته  فرشیدی 
  و   لطفی   نا و انوشیر  اسامی   به 

  دستگیر   و  زخمی  نمازی  محمود

  کنم،   چه  دانستم   نمی  ...  شدند.
  به   دهانم  آب  .  لرزید  می  بدنم   تمامی

  کنترل   بود.داشتم   شده   خشک   تمامی 
  فکر   اول  دادم.  می  دست   از  را   خود

  به   باره   دو  ام،   دیده  خواب   شاید   کردم 
  خبر   شدم،   خیره   روزنامه   های   تیتر 

  بی   بودم.   شده   شوکه  .  بود  درست

  موهای   به   چنگ   و   مزد   می   جیغ   اریت خا
  که   دهم  توضیح  اینجا  در زدم".  می  سرم

  بود   شده   شهید  خشایار  تنها  درگیری   آن  در
  مسلح   که  او  تعلیم  تحت  رفیق  سه  و

  به   ها  روزنامه  ولی  . شدند  دستگیر  نبودند 

  را   فرشیدی  رفیق   یعنی  آنها  از  یکی  دروغ
  اعالم   شده  کشته   ،درگیری   آن   در  هم

 . ند بود  نموده
 

  شهادت  از چگونه و کی من  خود که این  اام

 به  پاسخ  از  قبل  باید  ،شدم  مطلع  خشایار

 مطلع   از  قبل  که  شرایطی   سئوال  این 
  داشتم   قرار  آن  در  خشایار  شهادت  از  شدن 

 دیگر  بار  یک 54 فروردین  در بدهم.  توضیح را
  معمول   طبق  و  کمیته  بردند  اوین   از  مرا

  گویم   می  که  این   کردند.  شکنحه  مقداری

  این  واقعیت  معمول،   طبق  و  دیگر  بار  یک
  جامعه،   در  مبارزه  گیری  اوج  با  که  است

 بیشتر  روز  هر  سیاسی  زندانیان  روی  کنترل
 کسانی   جزو  نیز  من  و  شد  می  بیشتر   و

  زندان   از  مرا  مختلف  دالیل  به  که  بودم
  از   پس   و  بردند  می  گاه  شکنجه  به  عمومی

  مورد   روحی  و   جسمی  شکنجه  مقداری
 گرفتم.  یم راقر بازجوئی

  به   را   من   که  زمانی   در   ، کمیته  در   روز  آن

  بودند،   بسته  شکنجه(  جدید  )دستگاه  آپولو
  حسن  محمد  اش  اصلی  )نام  عضدی

 برو  خودش  برای   زمان  آن  که  (بود  ناصری
  مسئول   عمال  و  داشت  کمیته  در  بیایی

  بازجوی   رسولی،   جمله   از   ها  بازجو   همه
  حالیکه   در  من.  سر  باالی   آمد  بود،   من 

  اسمم   او  کردند،  می  شکنجه  مرا  دن شتاد

  می   را  او  آیا  که  گفت  و  آورد  زبان  بر  را
  و   بود   سرم  روی  آپولو  آهنین   کاله  شناسم؟

 را   او  نتیجه  در  بود،  پوشانده  را  صورتم  همه
  در   را  او  که  این   به  توجه  با  ولی   .دیدم  نمی

  دیده   اوین   گاه  شکنجه  در  ها  بار  ،50  سال

  م ا دک  هک  شدم  متوجه  صدایش   از  بودم
 می   که  دادم  جواب  است.  گر  جهشکن 

 شناسمش. 
 اینجا   را  تو  چه  برای  که  دانی  می  گفت  او

  او   و  کردم  اطالعی  بی  اظهار  من   ایم؟  آورده
  ما   بگوئی.  دروغ  ما  به  نیست  الزم  گفت

 با  مادرت  طریق  از  تو  که  دانیم  می

  که   دانی   می  و  هستی  ارتباط  در  سازمانت
  ت یراب  بدی  واقبع  و  است  بزرگی  جرم  این 

  سال   چند  من   اوال  که  دادم  پاسخ  .دارد
 که   مدتهاست   و  هستم   زندان  در  که   است

  بدون   چگونه  بنابراین   ندارم.  هم  مالقات

  ممکن  چیزی  چنین  مادرم  دیدن  و  مالقات
 اما  رفت.  و  نگفت  چیزی  دیگر  عضدی  شده.

 چریکهای  سازمان  با  داشتن   ارتباط  موضوع
  که   54  سال  فروردین   در  خلق  ییفدا

  ساواک  و  بود  خود  درتق  اوج  رد  نسازما

  دید،   می   آن  به  زدن  ضربه  از  ناتوان   را  خود
  که   هم   ای  تجربه  به  بنا  بود.  جدی  امر  یک

  را   سخنی  چنین  ساواک  داشت  وجود
  در   ای   برنامه  و  طرح  که  این  بدون  و  بیهوده

 این   از  کرد.  نمی  مطرح  باشد،  بوده  کارش
  در   خاصی  اتفاق  که  کردم  احساس  صحبت 

 که   رسید   نظرم  به  و   ادهافت  میژ ر  هعلی  بیرون

  دارد.   پیش   در  من   برای  ای  برنامه  ساواک
  1353  اسفند  در  وقتی  که  آوردم  یاد  به

 به  مرا  تازه  بازجوئی(   این   از  قبل  )مدتی
  با   صحبتی  آنجا  در  بودند،  برده  اوین  زندان

  از   که  او  داشتم.   ظریفی  ضیاء  حسن   رفیق
  آباد   عادل  زندان  از  من   بازگرداندن  دالئل

 جریان  در  و  بود  شده  مطلع  اوین   به  ازرشی

 می  و  داشت  قرار  من   های  بازجویی
 اوین   به  که  این  از  قبل  مرا  که  دانست

قزل  )  مختلف  های  زندان  به  مرتب  بیاورند
در  انفرادی  های  سلول  و  اوین  قلعه، 

  و  بردهکمیته(  
  مورد   مداوم،

  اذیت   و  شکنجه

  با   بودند،  داده  قرار
  نم   به  صراحت

 که  بود  گفته
  دادگاه   یک  االمتاح

  پیش  در  اعدام  و

  به   توجه  با  است.
  ظریفی،   که  این

  و   تجربه  با  رفیقی
  که   بود  وکیل  یک

  روی   را  الزم  دقت
  تعمق   قابل  او  نظر  داشت،  اموری  چنین 

   بود.

 گفته  و  آورده  کمیته  به  مرا  دوباره  حاال 
  ارتباط   سازمان  با  مادرم  طریق  از  که  بودند

 حزب  هاش  هک   بود  شرایطی  در  این   و  دارم
  را   رژیم  مخالفین   و  داده  تشکیل  رستاخیز

  اساس   این   بر  .بود  داده  قرار  تهدید  مورد

 زندانیان   روی  بر  فشار   که   بود  معلوم 
  پس باالخره داد.  خواهند شدت  را  سیاسی

  چند   که  بردند  سلولی  به  مرا  بازجوئی،  از
  او   ذوالنوار.  کاظم  جمله  از  بودند  آنجا  در  نفر

  ما  و  بود  خلق  ن ی داهجم   سازمان  رهبران  از

  در   هم  با  کوتاهی  فرصت  در   سلول  آن  در
  شکنجه   تشدید   چرایی  و  بیرون   شرایط   باره

 همان  از  را  وارذوالن  کاظم  کردیم.  صحبت  ها
 9  جزو  او  و  بردند،  اوین   گاهکشتار  به  سلول

  تپه   در 1354  فروردین   30  در که  بود  نفری
  شهادت   از  بعد  کردند.  اعدامشان  اوین   های

  شد   می  گفته  وی  مورد  در  رانولذوا  کاظم

  ارتباط   ن مجاهدی   سازمان  با  زندان  از  او  که
 بود.  کرده برقرار

  
  اوین  به  دوباره  مرا  اردیبهشت  اوائل  در

  عمومی   بند   به   ارب  این  اما  برگرداندند.

  قرار   انفرادی  سلول  یک  در  بلکه  نبردند
  زندانی   با  بودم  که  انفرادی  سلول  در  دادند.

  ارتباط   رسمُ   قی طر  از  ام  بغلی  سلول
  یکی   )برادر  عراقی  معینی  احمد  او  تم.گرف

  سال   اسفند  26  در  که  فدایی  چریکهای  از
  اسماعیل   رفیق  نام  به  شدند  اعدام  49

 آباد  عادل  زندان  در  که  بود  عراقی(  معینی

  شناختم.   می  نزدیک  از  را  او  و  بودیم  هم  با
 از   چگونه  که  شما  سئوال  با  رابطه  در

  من   شدم،   لعطم   سنجری   خشایار  شهادت
  معینی   احمد  که  بودم  سلول  این  در

  درگیری   خبر   ُمرس،  طریق  از  عراقی 

  با   قزوین   در   خلق  فدایی   چریکهای 
  شهادت   و  رژیم  مسلح  نیروهای 

  ضمن   در   داد.  اطالع  من  به   را   خشایار 
  که   بود   ها  زدن  رس مُ   همین  جریان   در

  را   سیاسی   زندانیان   از   نفر  9  فهمیدم 

   د نا  ه دش  مدعی  و  اند  کشته  اوین   در
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  شده   کشته   فرار   حین   در   گویا   آنها   که 
  از   آگاهی  فقط   نه   سلول،  آن   در   اند.

  از   اطالع  بلکه   خشایار  شهادت
  رفقای   )از  سورکی  عباس  شهادت

  سنگینی   بار   نیز  جزنی(   گروه  مرکزیت 

  دلم   در  را   سوزان  خشمی  و   غم  از
  در   سورکی  عباس  رفیق  با   کرد.  تلنبار

  او   بودم.  شیراز   آباد  عادل  زندان 
  دوست   و  صفا   با  بسیار   ی قفی ر

  که   این   به   توجه  با   و  بود   داشتنی 
  جان  "پاپا  را  او  بود  بیشتر  من   از  سنش

 کردم.  می  صدا  سورکی"

  
  از   مسایل  این   گفتن  واقعاا   :پرسش 

  نسل   که   است   الزم  هم   جنبه   این 
  با   اند،  ندیده  را  شاه  دوره  که  هائی

  زندان  در  که  شرایطی  از  هائی  گوشه

  شوند.   انشآ   تداش   وجود   شاه  های
  زندانیان  از   برخی  خاطرات   در  اتفاقاا 

  شود   می  دیده   60  دهه  در  سیاسی
  در   شاه  های  دان زن  از   تصور  این  که

  در   گویا   که   داشته   وجود   نسل   آن  بین 
  های   زندان  برخالف   شاه،   های   زندان

  مبارز   اسالمی،  جمهوری  رژیم

  موقع   بار   یک   تنها  را  شده   دستگیر
  ه ددا   می  قرار  شکنجه  مورد   دستگیری

  آنچه   و  نبود  طور  این  که  حالی  در  اند.
  ترین موجز   به   البته  –  اینجا  در   شما

  که   دهد  می  نشان   -کردید  بیان   شکل

  گرفتن   از  بعد  حتی  یسیاس  زندانیان 
  و   آزار  و  شکنجه  مورد  بارها  نیز  حکم

  شاه   رژیم  دژخیمان  و  وران مأم   اذیت
  نمونه   همینطور  اند.   گرفته  می   قرار

  که   دهد  یم  نشان   کیومرٍث  رفیق

  اسالمی   جمهوری  مثل  هم   شاه   رژیم
  فرزندان   کشتن  خبر  حتی   مواردی  رد

  و   داده   نمی  اطالع  آنها  رابه  مردم
  که   دانستند   ینم   حتی  ها  خانواده

  . دنا   شده   دفن   کجا  در  فرزندانشان
  در   قبلی،  موضوع  به  برگردیم

  ای   جلسه  در   که   گفتید   صحبتهایتان

  ای   هکمیت   داشتید   همفکرانتان  با  که
  که   شد  تعیین  ها  کار  ردبش پی  جهت

  رهبری   با   درست  برخورد   شیوه  یافتن
  آن  خلق   ی ی فدا  چریکهای سازمان

  زمینه   این   در   بود.  وظایفش   از   زمان

 کردید؟   چه
 

تشکیل    پاسخ: ای  کمیته  چنان  ما  بله 
، درست ترین  یفکرهمدادیم که بتوانیم با  

با سازمان  مسائلمان  برای حل  را  راه حل 
هم  در  کنیم.  گرفتیم  ارن  یپیدا  تصمیم  بطه 

جهت   که  بخواهیم  سازمان  رهبری  از  که 

راب  مورد  در  با بحث  مایلند  که  ای  طه 
رفیق   نظرات  به  برقرار  معتقدین  مسعود 

می   باشیم.  داشته  ای  جلسه  کنند 
دو   بین  رسمی  بطور  مسائل  خواستیم 

باید ت البته  کید  أطرف مورد بحث قرار گیرد. 

با صبوری  رفیق  که  مذاکر کنم    و ت  ااین 
و چنین جلسه   توافق چندانی نداشت  ای 

معتقد بود که تاثیری در روند کار ایحاد نمی  
ح که  داشتند  تاکید  بقیه  اما  اگر کند.  تی 

باند حاکم بر سازمان خواهان جدایی است  

از  از سوی ما  باید تا جایی که ممکن است  

راه   باید همه  ما  و  کرد  اجتناب  این جدایی 
حُ  کنیم.  را طی  این  یدن  سهای ممکن  گر 

برخورد آن بود که اگر آنها حاضر به همکاری  
و در آینده هم نتوانند    نباشند، افشاء شوند

یی تبری جویند. با این  از مسئولیت این جدا

ما خواهان برگزاری جلسه ای  تصمیم،  
هم   آنها  شدیم.  سازمان  مسئولین  با 

و روزی   کرده  پیشنهاد موافقت  این  با 
ک تعیین  جلسه  این  جهت  در    .ددنررا 

موعود،  نفر    روز  پنج  تعدادمان  که  ما 
،  صبوری  عبدالرحیماز جمله  می شد )

و  فرزاد    ،کریمیانرحیم   کریمی 

به ستاد میکده رفتیم  (  افشارسهراب  
نگهدار   فرخ  تنها  نیز  آنها  سوی  از  و 

با   ما  از  هیچکدام  برای  او  حضور  آمد. 
داشتیم   او  از  که  شناختی  به  توجه 

این با  نبود،  ه  مسأل  ام ل  حا  خوشآیند 

از آنجا    خود را با او در میان گذاشتیم.
که مساله اصلی بر سر موضع رهبری  

ب  ه  سازمان روی جایگاه رفقای معتقد 
بطور   بود،  زاده  احمد  رفیق  نظرات 

طبیعی بحث به نظرات رفیق مسعود  
این   با  ما  شد.  کشیده  جزنی  رفیق  و 

رفیق   نظرات  پیرو  سازمان  که  درک 

با وجود    هک  دیم جزنی است، مطرح کر
آن   خواهان  جزنی،  نظرات  با  اختالف 

در   نظرمان  حفظ  با  که  هستیم 
موقع    این  در  نمائیم.  فعالیت  سازمان 

نگ ای  فرخ  جمله  ما  به  پاسخ  در  هدار 

روی   بر  پاکی  آب  تنها  نه  که  گفت 
ریخت   که  و  دستمان  فهماند  ما  به 

اختالف   حوزه  در  مسایل  چهارچوب 
قرار   مسعود  و  بیژن  نظر    رد ندا بین 

ایجاد   برایمان  هم  را  سئواالتی  بلکه 

ما گفت که   به  به طور روشن  او  کرد. 
م  نه  نه  "ما  و  داریم  قبول  را  سعود 

را". از    بیژن  زندان  در  که  شناختی  از  ما 
رأس   در  حال  که  دیگری  تعداد  و  فرد  این 

این   از  داشتیم،  بودند  گرفته  قرار  سازمان 
این   اما  نکردیم.  تعجب  نگهدار  فرخ  سخن 

چرا ا رب  ألهمس اینها  که  شد  مطرح  یمان 

همین نظر را با همین صراحت با نیرو های  
می   جرات  به  کنند!؟  نمی  طرح  سازمان 

بگوی هوادار  توانم  های  نیرو  اکثریت  که  م 
نمی   و  کردند  نمی  فکر  اصال  سازمان 

آن   به  که  سازمانی  رهبری  که  دانستند 

کنند   می  پشتیبانی  آن  از  و  دارند  تعلق 
به باوری  ندارد.    ترانظ  هیچ  جزنی  بیژن 

اتفاقا با عوام فریبی ای که اینها انجام می  
جزنی  بیژن  نظرات  مبلغ  ظاهراً  و  دادند 

اکثراً  و  بودند،  این سازمان  کردند  می  فکر   
ز نظرات بیژن جزنی حمایت می  رهبریش ا

که    کنند؛ رهبری چرا  پیشبرد    این  برای 

مدتها  تا  خود  سیاستهای  و  اغراض 
طرفد را  معرفی  ا رنظار  خودشان  جزنی  ت 

 می کردند. 
چریکهای   سازمان  که  کردیم  مطرح  ما 

ی خلق همه محبوبیت و اقبال توده ای  یفدا

مسلحانه    را   اش مبارزه  از سال  ای  از  که 
و کسب کرده است  تا قیام انجام داده    49

در  و  احمدزاده  مسعود  نطرات  با  امر  این 
می   شناخته  جزنی  بیژن  اخیر  سالهای 

او    ؛شود به  زمان  که  مرکزیت سا  یمگفتو 

را،  گا بیژن  نه  و  دارد  قبول  را  مسعود  نه  ر 

جنبش   در  علنی  طور  به  را  نظراتش  چرا 
ن  نمی  اعالم  که  نگهدار  فرخ  کند.  می 

رد   به  دهد،  پاسخ  این سئوال  به  خواست 
سازمان   محبوبیت  علت  مورد  در  ما  آنچه 

علت   که  گفت  و  پرداخت  بودیم  گفته 

ی  یفدا   یهاریکهواداری مردم از سازمان چ
بهمن   قیام  در  سازمان  این  شرکت  خلق، 

مسلحانه   مبارزه  نه  و  باشد  سال   8می 
ت بزرگی هم  گذشته اش که تازه اشتباها 

بیان   را  مطلبی  او  ادامه،  در  داشته است. 
شیوه   و  اپورتونیست  وجود  کنه  که  کرد 

برخوردهای کاسبکارانه بازاری وی را نشان 

فره از  او  که  ساخت  آشکار  و    یک نگ  داد 
انقالبی ساده  یک    -مبارز  به  بماند 

انقالبی نبرده    -کمونیست  بوئی  اساساً 
دیم  است. او گفت: "ما در قیام شرکت کر

و حاال هم داریم نونش را می خوریم". این  

که   باشد  می  وی  حرفهای  عین  کلمات 
جوهر تفکر غیر انقالبی و کاسبکارانه وی و  

را   انسان  در  همفکرانش  هر  دید  مقابل 
برا   هوا دیخآزا راستی  به  دهد.  می  ی  قرار 

به   نه  ها  توده  قیام  در  شرکت  که  کسی 
مثابه   به  بلکه  انقالبی  وظیفه  یک  عنوان 

آور   دسته  برای  امری سود  و  خود شخص 

بود تازه  مطرح  داد!؟  شد  می  نامی  چه   ،
این فرد در شرایطی از شرکتش در قیام  و 

گفت   می  سخن  اقدام  این  از  خوردن  نان 
دیده بودیم که او و   لمع  در  که تک تک ما

همفکرانش هیچ برنامه ای برای شرکت در  

قیام نداشتند. قیام توده ها خود به خودی  
ب هواداران  و  این  و  داد  رخ  ناگهانی  طور  ه 

سازمان بودند که بطور خودبخودی بدون آن  
باشند   گرفته  رهنمودی  مرکزی  از  که 

قهرمانانه در آن شرکت کردند و جانفشانی  

نمود و    رد  ند. ها  نگهدار  فرخ  که  حالی 
کمترین   به  هم  قیام  روز  دومین  در  باندش 

با  مقابله  برای  خود  نیروهای  سازماندهی 
 .  ندش ارتجاع دست نزدارت

به   توجه  با  هم  جلسه  این  در  خالصه 
اظهارات و مواضعی که فرخ نگهدار از طرف  

دیگر   مرکزیت بار  یک  کرد  مطرح  سازمان 

حل خواهان  آنها  که  شد    ل ائمس  روشن 
و وجود  اساساً  و  باشند  نمی    فیمابین 

می   خود  ضرر  به  سازمان  در  را  ما  حضور 
همین برای  و  در  ،دانند  گونه  برای  هر  ی 

 ورود ما به آن سازمان را می بندند. 

 
با  پرسش:   جلسه  این  در  شما  پس 

رهبری آن سازمان دستتان آمد که راه  
آنها به رویتان بسته   بحث و مذاکره با 

طقا دست به اقدام  نم ،  این است. بنابر 
 دیگری زدید.  در این مورد بگوئید. 

بودن    پاسخ:  نتیجه  بی  علیرغم  اتفاقا 

  مذاکره، وضع طوری شد که این بار   بحث و
با  دیگری  جلسه  خواهان  سازمان  رهبری 

ما شد و ما هم پذیرفتیم که باز با آنها وارد  
انعکاس   که  بود  این  مساله  شویم.  گفتگو 

در ستاد که بیشتر   ام  با  صحبتهای نگهدار

خود من رفقای حاضر در ستاد را در جریان  
فتگویمان قرار دادم، باعث شد که رفقائی  گ

یا   و  من  خواستند  نمی  واقعاً  که  در ستاد 
رفقای دیگری از همفکرانم از سازمان جدا  

ابراز مخالفت پرداختند. آنها می   شوند، به 

   دیدند که فرخ نگهدار حرفهایی زده که برای 
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مخالفت  اص  انهآ این  نبود.  دفاع  قابل  ال 
رفقا  از  تعدادی  که  شد  کنند    باعث  مطرح 

نگهدار   فرخ  کمیته مرکزی،  که اساسا چرا 
رفقای خط   با  که  ای  به سابقه  توجه  با  را 

داشته،  زندان  در  چنین    احمدزاده  برای 

کرده. انتخاب  ای  دلیل    جلسه  همین  به 
و   بحث  جلسه  باید  که  کردند  می  مطرح 

ی برپا شود. در این رابطه بود  رگدیوی  گفتگ
ه دیگری  جلسکه مرکزیت خواهان برگزاری  

 با ما شد. 
 

گفتید  پرسش:   که  ای  جلسه  در 

که   باشند  آمده  افرادی  باید  ظاهراا 
نگهدار   فرخ  به  خاصی  نزدیکی 

که   بگوئید  از  نداشتند.  کسانی  چه 
با   مذاکره  برای  سازمان  رهبری  طرف 

 شما آمدند؟ 

از طرف کمیته  ما،    اب  کرهبرای مذا  پاسخ:
عمرکزی،   قربانعلی  بار  دالرحیم  باین 

فتاپور)خسرو(  پور)مجی ماشاللا  و  د( 
فتاپور،    آمدند. نظر    همیشه هماتفاقاا 

  زمان  ازو هم موضع فرخ نگهدار بود و  
عنوان  زندان   راست  به  دست  او  فرد 

شد می  که  .  شناخته  طوری  فرخ  به 

فتاپواساساا  نگهدار   پشتیبانی  ر  بدون 
هرگز  نامدبه  ک نداشت،  را  نگهدار  ی 

نبود.   کارهایش  پیشبرد  به  قادر 
همپالگی   به جای فرخ نگهدار،بنابراین 

را فتاپور  ما    او،  با  مذاکره  برای 

در مورد مجید هم باید    فرستاده بودند.
که با سازمان  بگویم  ارتباط  از  قبل    او 

افراد از  تبریز    یکی  مهندسین  گروه 
ب،  بود رسماا  که  دگروهی    ن تاشه 

توده ای شهره  نظرات و گرایش های  

سنگین    بود.  های  ضربه  از  پس  او 
به سازمان که به شهادت    1355سال  

با   رفقای  و  مرکزیت  اتفاق  به  قریب 
سابقه چریکهای فدائی خلق انجامید،  

با تجربه   و بعد پس از شهادت رفقای 
سال   در  سه    57و    56دیگر،  از  یکی 

قرا سازمان  رأس  در  که  شد  ر  نفری 

باند فرخ  د و این مرکزیت بود که  نترفگ
گیری گهدار  ن به درون    را عضو  و  نمود 

 سازمان آورد. 
قبلی   ترکیب  همان  هم  ما  طرف  .  بوداز 

با   باز  جلسه  این  به  رفتن  در  ما  البته 

با   او  شدیم.  روبرو  صبوری  رفیق  مخالفت 
مشمئز  سخنان  و  برخوردها  به  استناد 

دوب به  ضرورتی  نگهدار،  فرخ   ارهکننده 
نمی  سلج را  سازمان  رهبری  با  داشتن  ه 

می   استدالل  رفقا  بقیه  و  من  ولی  دید. 
را   ممکن  های  راه  همه  باید  ما  که  کردیم 

جدایی   خواهان  که  دهیم  نشان  و  برویم 

نیستیم. برای ما مهم بود که بدنه سازمان 
متوجه این موضوع بشود. می گفتیم که ما 

این کنیم که مسئولیت  برخورد    باید طوری 
توافق    یایجد آن  با  ما  روشن  بطور  که 

خواهان ندا که  بیفتد  کسانی  دوش  بر  ریم 

آن می باشند. با این استدالل، می گفتیم  
آنها   که  این جلسه  به  باید  به خصوص  که 

خواهان آن شده اند برویم. چه در غیر این  
که   افتاد  خواهد  آنها  دست  بهانه  صورت 

  گویا آنها می خواستند مسایل را حل کنند 

آن    نایو   به  و  نخواستیم  که  بودیم  ما 

سه نرفتیم. استدالل دیگر ما آن بود که  جل

شو طرح  رسمی  بطور  باید  و  نمسائل  د 

اند   جلسه شده  این  خواهان  آنها  که  حاال 
ما   به    -پاسخ  نسبت  توهم  ای  ذره  بدون 

سازمان رهبری  این    -ماهیت  قبول  باید 
ما تاکید داشتیم که همین    باشد.  پیشنهاد

ان فرخ  رحس  عکاکه  های  برخورد  و  فها 
در ست برگزاری  نگهدار  به  مجبور  را  اینها  اد 

که   میدهد  نشان  کرده  دیگری  جلسه 

هم درست بوده و  اول شرکت ما در جلسه 
نموده   مسائلی  متوجه  را  سازمان  بدنه 

 است.  
فوق،    های  استدالل  به  توجه  تصمیم  با 

در  ما  جمع شرکت  پیشنهادی    به  جلسه 

در ما  و  ای    درمقرر    انزم  آنها شد  جلسه 
شد،   برگزار  میکده  ستاد  در  هم  باز  که 

کردیم دو    .شرکت  این  با  صحبت  حین  در 
آنها  که  مرکزیت متوجه شدیم  نماینده    نفر 

آن   تکرار می کنند بدون  را  حرفهای نگهدار 
که مثل وی بی پرده سخن بگویند. آنها نیز  

ه گونه ای این موضع را  بفرخ نگهدار    همانند

اسا امازسه  ک  داشتند را  ن  بیژن  دیگر  ساً 
ندارد.   قبول  نفرهم  دو  که    این  گفتند  نیز 

و  مسعود  نظرات  بین  لوژیک  ایدئو  مبارزه 
بیژن در زندان انجام شده و دیگر نیازی به  

ما   موضع  نیست.  هم  آن  جلسه  این  در 

بود. ما می گفتیم که نظرات رفیق   روشن 
ب در  ایدئولوژیک  احمدزاده  مبارزه  یک  ستر 

در  انک   ستیکمونی  بلکه  نشده  گذاشته  ر 
جامعه  ب  56آذر    16 به  ای  اعالمیه  صدور  ا 

اطالع داده شده که از این به بعد سازمان  

طرفدار نظرات بیژن جزنی می باشد. امروز  
مبارزه   هرگونه  بدون  شما  باز  هم 

می   تحلیلی  گونه  هر  ارائه  و  ایدئولوژیک 
نظرات   که  در  گوئید  ندارید.  قبول  را  جزنی 

و چه هواداران سازمان  ماج  چه  حالیکه عه 
کن می  جزنی  فکر  نظرات  طرفدار  شما  ند 

بر   تکیه  با  ما  خاطر  همین  به  باشید.  می 

این   درست  که  کردیم  مطرح  واقعیات  این 
مبارزه   جهت  الزم  فضای  که  است 

درون  در  که  تفکراتی  همه  به  ایدئولوژیک 
ش داده  دارد،  وجود  یک  سازمان  در  تا  ود. 

در و  رفیقانه  مبارزه    تربس  فضای  این 

روشن    ،ایدئولوژیک سازمان  رسمی  نظر 
که  کردیم  مطرح  ما  دیگر  سوی  از  گردد. 

سازمان هیچ تحلیل رسمی ای از اوضاع و  
ران و اماهیت رژیم جانشین در اختیار هواد

داشتیم   تأکید  و  نداده  قرار  انقالبی  جنبش 

خود را    که ضروری است که سازمان تحلیل 
 د. از رژیم جدید ارائه ده 

خشی از این مذاکرات زمانی که رفقای  ب در
بر   بهمن  قیام  شکست  بر  تکیه  با  ما 

بر   که  مسلحانه  مبارزه  تئوری  درستی 
اشاره   دارد  تاکید  طوالنی  ای  توده  جنگ 

عبنمودند قربانعلی  پاسخی  ،  پور  دالرحیم 

داشتیم   آنها  از  که  شناختی  با  که  داد 
وی گفت    شباهت داشت.  کوبیشتر به جُ 

تاریخ   از مشرو  تارزمباما  ایران  طیت  مردم 
این   به  اتفاقا  و  کردیم  بررسی  را  کنون  تا 

پیروزی می   راه  تنها  قیام  که  نظر رسیدیم 

توده ای طوالنی. مسخره  باشد و نه جنگ  
رأس   که  اینها  که  بود  آنجا  ادعا  این  بودن 

سازمان را اشغال کرده بودند به سختی از  
نو  و  عهده  آمدند  می  بر  اعالمیه  یک  شتن 

م  ای ما از بررسی تاریخ مبارزات مردرب  حاال
ایران آنهم از مشروطیت به بعد می گفتند  

آن   آن که معلوم شود که چه زمانی  بدون 

و   گرفته  صورت  سند  بررسی  کدام  در 
است شده  منعکس  قرار   !!سازمانی  از 

و  شنیده  را  مردمی  اصطالح  این  مجید 
که بود  شده  و    باورش  مفت  "گنجشک 

است" مفت  هم  هم  هم  یرا ب  ،سنگ  ین 

در هر   برای خودش سنگ اندازی می کرد.
حال همانطور که از قبل انتظار داشتیم این  

به  توافقی  به  رسیدن  بدون  هم  جلسه 
 پایان رسید. 

ما   که  وقتی  جلسه  پایان  از  بعد 

می   پائین  ستاد  های  پله  از  داشتیم 
شویم   خارج  ساختمان  از  که  آمدیم 

و  رو ایزدی  اصغر  با  ها  پله  ی 
چند نفر دیگر از همفکران    و  ونیشالگ

ه شدیم که داشتند از پله ها  آنها مواج
با   هم  آنها  قرار  از  و  رفتند  می  باال 

مالقات  مسئو قرار  سازمان  لین 

هست  یادم  این    داشتند.  دیدن  که 
شد   باعث  به  که  صحنه  شوخی  به 

را   تاریخ  طنز  که  بگویم  خودم  رفقای 
ما   اینها  ببینید  و  پائین  داریم می رویم 

باال!  ی م د  ارند همه  رفقا  که    روند 

     افرادی که از آنها نام بردم در   خندیدند.
نیروی   عنوان  به  به  زندان  متعلق 

راست که علیه مبارزه مسلحانه تبلیغ  
شدند.   می  شناخته  کردند،  البته  می 

مرکزیت سازمان یا در واقع باند نگهدار  
هم وجود  در   افراد  ای    این  جنبه  از 

  چون  دنددیمی  دیگر خطری برای خود  

می توانستند به رقیبی برای این باند  
شوند.   نیز  تبدیل  را  آنها  نتیجه  به  در 

نداد  راه  اصغر    ند.سازمان  آن،  از  بعد 
همفکرانشان با  شالگونی  و    ، ایزدی 

 ا تشکیل دادند. سازمان راه کارگر ر

 
باتوجه به این که رفقا اشرف  پرسش:  

کتابی   پور  حرمتی  محمد  و  دهقانی 
عنوان عینی  ا بر  "د  تحت  شرایط  ره 

مخالفت   و  کرده  منتشر  انقالب" 

شد اعالم  نظرات  با  را  از  خودشان  ه 

رفیق   بحث  یعیبط  روطب نظرات    به 
شد. ما   مسعود و رفیق جزنی کشیده 

نظرات   پیرو  سازمان  که  درک  این  با 
کردیم که با    رفیق جزنی است، مطرح

جزنی،  وجود   نظرات  با  اختالف 
حفظ خوا با  که  هستیم  آن  هان 

ر زمان فعالیت نمائیم. دنظرمان در سا 
به ما  این م نگهدار در پاسخ  وقع  فرخ 

آب پاکی بر فت که نه تنها  جمله ای گ
اند که دستمان ریخت و به ما فهم روی

اختالف  حوزه  در  مسایل  چهارچوب 
قر  مسعود  و  بیژن  نظر  ندارد  بین  ار 

سئوا ایجاد  بلکه  برایمان  هم  را  التی 
او   م کرد.  نه  "ما  که  را  گفت  سعود 

را".  قبول بیژن  نه  و  از    داریم  ما 
و  فرد  این  از  زندان  در  که  شناختی 

که  تعداد د رأس  یگری  قرار  ر  سازمان 
اینگر از  داشتیم،  بودند  سخن    فته 

این  اما  نکردیم.  تعجب  نگهدار    فرخ 
ح شد که اینها چرا همین  مطرمسأله  

ن  صراحت با نیرو های سازمانظر را با  

 طرح نمی کنند!؟
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آیا   بودند،  کرده  مطرح  سازمان  طرف 
 شما با آنها هم ارتباط داشتید؟ 

هنوز  پاسخ: مقطع  آن  و  آنه   در  ندیده  را  ا 
ارتباطی نداشتیم. اما خیلی زود ارتباطمان  

  ا قرفین می دانستیم که ابر قرار شد. البته 

باره شرایط عینی انقالب"  کتابی به نام "در 
با   که  دانستیم  می  و  اند  نموده  منتشر 

از   دارند.  مخالفت  سازمان  بر  غالب  نظرات 
بر   حاکم  باند  طرفداران  که  شایعاتی 

آنه علیه  می سازمان  کردند  می  پخش    ا 
باند حاکم پی    حد    شد به مخالفت آنها با 

بار   اولین  را  رفقا  این  من   داستدر  برد! 

دلیل   به  هم  رفیق صبوری  و  دیدم   میکده 
حرمتی رفیق  با  بودن  و    همشهری  پور 

احتماال آشنایی های قبلی و خانوادگی با  
بود.  گرفته  قرار  تماس  در  یادم هست    وی 

رفیق   که به خانه  برای کاری  یک شب که 

دریایی بعد   -سیما  با  که  ارتباط  در  اً 
  ی خلق ایران( یما )چریکهای فدا   تشکیالت

جمهوری    60  لاس  در دژخیمان  توسظ 
شد  تیرباران  آنجا   -اسالمی  در  بودم  رفته 

فهمیدم رفقا صبوری و حرمتی پور در یکی  
 از اتاقها  در حال گفتگو می باشند. 

  

خواستار    پرسش: باید  شما  منطقاا 
و   بوده  رفقا  این  با  این  همکاری  در 

   . درست است؟ کنیدجهت اقدام 
است   پاسخ: همینطور    ین لو ا  در  .بله، 

رفقا   این  با  که فرصت  گذاشتیم    قرار 

جلسه ای  )مادر سنجری(    در خانه ما 
. در این جلسه اگر اشتباه  برگزار کنیم

رفقای    5نکنم   و  زندان  رفقای  از  نفر 
این   واقع  در  داشتند.  شرکت  مزبور 

ما   رسمی  جلسه  رفقا  اولین  این  با 

طور مفصل در باره  ه  بود که طی آن ب 
شرا و  سازمان  قیام    دبعیط  وضع  از 

ج  در  را  ما  رفقا  این  شد.  ریان  صحبت 
برخورد های مرکزیت با خودشان قرار  

دادند و ما نیز آنها را در جریان تجربیات  
زندان در برخورد با طرفداران جزنی و  

آنچه در این فاصله در ستاد شاهدش  

رار دادیم. در این جلسه رفیق  بودیم ق
بیان اینکه در حال مذاکره   با  اشرف با 

تزک مر باشد  می  سازمان  کید  أیت 
داشت که باید تا جایی که امکان دارد  

اگر   حتی  برداشت  گام  وحدت  جهت 

چنین گرایشی در طرف مقابل کمرنگ  
  می گفت باشد. او  تکیه  و یا غیر قابل  

در   مشخصی  های  پیشنهاد  باید  که 
    آنها گذاشت.مقابل 

 )ادامه دارد( 
 

 

 
 

 
 

 

 

 در حق ری اسالمی جنایت جمهوعلیه 

 !پاخیزیم ب خلق بلوچ  
 نیرو های در پی تیراندازی ،  99 ماه  اسفند 4 دوشنبه روز

 در بلوچستان  بَرانوختپاسداران بسوی س کار سپاهایتجن
 و کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از زحمتکشان این  

 ه مجروحان این واقعخانواده های کشته شدگان و  ،منطقه 
 ه زد ن دست به تجمعرازی شهر سراوا مقابل بیمارستان، 

 توصیف ناپذیر،  و صدای اعتراضشان نسبت به این جنایت

 باورنکردنی این  ا توجه به ابعاد گرفت. ب کل شهر را فرا
حداقل    ،جنایت کشته شدن  بی  بَرسوخت  37یعنی  تعداد  مجروح شدن  از  تش و  ری 

و زحمتکشانی   اجوانان  به  نان  لقمه ای  تامین  برای  تنها  پر خطر رکه  وی  ین شغل 
اند جنایت  ،آورده  این  به  اعتراض  در  زیادی  جمعیت  بعد  مقابل  ،روز  فرمانداری    در 

، در پاسخ به  ما نیرو های امنیتی جمهوری اسالمیاعتراضی زدند. ا  به تجمع  دست

مردم، حق  بر  ب  آنها  اعتراضات  بستندرا  رگبار  این  ه  لبریزوحشیگری  .  شدن    باعث 
اقعیت این است که سپاه  وید. اشغال آن گرد به فرمانداری و  و حمله آنها مخشم مرد

که   اسالمی  جمهوری  زبان  زپاسداران  جز  نمی  بانی  کردزور  می  فکر  با   شناسد 
بی  انقال   دض  اما خشونت  .توسل به تیراندازی قادر خواهد بود مردم را متفرق سازد

را  ،آنان داغدار  مردم  نمود   خشم  چندان  خشمگینو    دو  های  که    در  توده  کجا  هر 

 ادهای حکومتی و مزدوران جمهوری اسالمی حمله ور شدند. به نه ان رسیددستش
 

نبرد  ،همنشر شد  ر اساس گزارشاتب رژیم   در جریان  نیروهای  و    ، بین مردم معترض 
از سراوان   نیمی  از  درآمده    بهبیش  مردم  ترس  است.  کنترل  از  اسالمی  جمهوری 

ست. تعداد  وده اتعطیل نمدارات دولتی را  کلیه اوده های دالور و تحت ستم شهر،  ت
از   رژیم  زیادی  انیز  کارگزاران  ب  نداز شهر گریخته  بر اساس  پایگاه    ، شاترخی گزار و 

از    .درآمده است   مزبور   قدس در سراوان به محاصره جوانان خشمگین از جنایت  سپاه

دان و دیگر  هزاال نیرو های سپاه و یگان ویژه از  از انتق  ، گر برخی از گزارشاتسوی دی
 د. نخبر می دهها به سراوان شهر 

 
سوخت که  است  این  بلوچستانبَ واقعیت  در  کولبری    ری  کُ همچون  در  ردسدر  تان 

ویژه جوانان در این استان که در  ه  مردم و بانی کنونی و بیکاری روزافزون  رحشرایط ب 

در فقر و    سرمایه داران حاکم هر روز بیشتر  ۀراناستثمارگرانه و غارتگاستهای  اثر سی
ی  از خانواده های این منطقه م   بسیاریتنها ممر درآمد  رند،  یت غوطه می خومحروم

پ سپاه  بزرگترین  اسداران  باشد.  خود  است  که  منطقه  و  کشور  بهانه  قاچاقچی  به 
قاچاق  با  می    بَرانسوخت  ،مبارزه  تیر  به  دررا  دانند  بندد  چه    که  حالیکه همه می 

سو سوخت،  کالن  تجارت  با  میلیاردی  کسانی  های  میبهد  همان    که  ندآوردست 
ونی شان غیر قان  تنها به تجارت  که سپاه نههستند  آقازاده هایی    ونورچشمی ها  

 آنها ادامه می دهد. منافع رد بلکه با همه توان به حمایت و حفاظت از کاری ندا 

 
ب توجه  ماهیت  با  رژیم  ه  اکنون  اسالمی  جمهوریسرکوبگر  که  ،  نیست  این  شکی 

مردم داغ دیده شروع    برای قلع و قمعجم خود را  تها  ،روی الزم پس از تدارک نی  رژیم
انقالبی است که پژواک گر فه همه نیرو های  ایطی وظیدر چنین شر  .  دخواهد نمو

باشند بلوچ  رنجبران  و  زحمتکشان  تجربه  صدای  حا  42.  سرکوبگر  سال  رژیم  کمیت 

که   اند  نشان داده  98و آبان    96ه  تجربه قیام های دی ماویژه  ه  بو  المی  جمهوری اس
رکوب  سفهمد.    له و اعدام نمیاین رژیم در مقابل توده ها زبانی جز زبان قهر و گلو 

از توده های رنجدیده بلوچ ثابت می کند    37قتل عام  م سراوان و  مردوحشیانه   تن 
گ  رهایی  برایکه   و  مجرومیت  و  فقر  اسارت  بهاز  دستیابی  و  هیچ    رسنگی  آزادی 

نابودی قهر ضد انقالبی سازمان یافته  قهر انقالبی    ز دست یازیدن بهراهی ج   برای 

 رد.  وجود ندا سالمیرژیم جمهوری ا 
 

 ! وبگر جمهوری اسالمی بود باد رژیم سرکنا
 ! در بلوچستان  م رنجبران زباد ر  پیروز

 

 یرانچریکهای فدایی خلق ا 

 2021فوریه  23با  بر  ا بر 1399پنجم اسفند 

 

 

 

 ی اسالمي!مپريالیسم جمهورم وابسته به اباد رژي نابود
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ب کمپینی  که  ر چندی است  که   اهه  افتاده 

ب "نه  لوای  اسالمی"  تحت  جمهوری  ه 

سیاستمی همان  زمانخواهد  که    ی ی 
عنوان حفظ  تحت  اش  و دار و دستهخمینی  

را   ند سردمدارش بود"همه با هم"   وحدت و
به پیش ببرد، سیاستی که نتایج زیانبارش  

کنیم.  چهار دهه است تجربه میرا بیش از 
اسالمی  جمهوری  نکبت  همین    منظورم 

ما   ئی ترفندها  چنانبا    هکت  اس مردم  به 

"همه    کمپین اخیر با سیاست  غالب شد. 
با هم" مرزهای طبقاتی را در هم کوبیده و  

دارد   مباقصد  دیگر  تودهیکبار  به  رزات  را  ها 
را  برد.  راه  کج آزمودن  که  اند  گفته  قدیم  از 

 خطاست. ن ره آزموددوبا

 
  شود و دانیم  که تاریخ تکرار نمیمیالبته  

تاریخ هگفت تکرار  که  جز    اند  دوم  بار  در 
بود. نخواهد  آموزگار   کمدی  مارکس،  کارل 

نظریه و  پرولتاریا  ژرفبزرگ  اندیش  پرداز 
در   کمونیسم  و  نخستین  سوسیالیسم 

با بسیار  اثر  "هجدهم   صفحه  خود  ارزش 

 برومر لوئی بناپارت" چنین آورده است:
انگشت   نکته  این  بر  جایی  در  "هگل 

است  رویدادها مه  که   گذاشته  و    ه 
به  جهان بزرگ  های  شخصیت  ،

میدوبار    اصطالح صحنه  وآیندبه    ی . 

اول    کردهفراموش   بار  که  کند  اضافه 
تراژدی به به  و   صورت  دوم  صورت  بار 

کدارخندهنمایش   جایسیدیر  و.    به 
لوئی بالن   ،  روبسپیر    به جای دانتون، 

سالهای   به    1851تا    18۴8مونتانی 

مونتانی     ، 1795تا    1793جای 
و  عمو.    به جای برادرزاده   اوضاع  در  و 

که   روایتاحوالی  هیجدهم    دومین 
آنبرومر   می  در  چنین    دهدرخ  با 

 (1)  ای روبرو هستیم.مضحکه
 

این   150 مارکس  کارل  که  زمانی  از  سال 

گذرد اما در  جمالت را بر روی کاغذ آورد می
خالل این سالها بارها و بارها درست بودن  

در  ر است،  جمالت مستت  آندر  او که  ایده  
گرفته و   مسیر تاریخ در محک آزمایش قرار

فرصت   اکنون  و  است.  آمده  بیرون  سرفراز 

عمق   تا  است  خواننده  برای  دیگری 
 درستی کالم مارکس را دریابد. 

 

پیش  در دوران  ،  1357و    135۶در سالهای  

پُ  قیام  بهمن  از  ما هاتوده  1357رشکوه    ی 

به   وابسته  رژیم  شاه  لاریامپعلیه  یسم 
سیاست قدرتهای امپریالیستی    زمانی که

خمینی   که  گرفت  قرار  راستا  این  در 
شود  شاه  تبلیغ    ،جایگزین  جا  همه 

بر    فقط االن  »کردند  می "مرگ  بگوئید 
اینکه جانشین وی چه خواهد کرد و   ،شاه" 

برنامه دارد  چه  نیستفعالً  ای  این    . مهم 

  « ه.شارفتن  از    پس ا را بگذارید برای  هحرف
میرما ما  به  هم  چیز  »گویند  وز  هیچ 

از نیست   خطرناکتر  اسالمی  نظام  ادامه 
از قدرت   را  این جانیان  بگذارید همه با هم 

خواهد  چه  جانشین  رژیم  اینکه  براندازیم 

از بعد  بگذارید  را  آخوندها  بود  از    !«رفتن 
شکل  »که    ستمدعی ا رضا پهلوی    جمله

و  آن،  اساسی  قانون  آینده،  نظام 
ایران    ناارگذقانون را مردم  قانون  مجریان  و 

انتخاب   هستند  آن  اصلی  صاحبان  که 
کرد حالیکه.  «خواهند  امروز،  »  در  اولویت 

باشد ایران  رهایی  و  نجات  هر    .«باید  اما 

انقالب   برابرتودهکس  در  را    ها  خود شاه 
کرده آن  یا  تجربه  این    خوانده  در مورد  از  و 

آموخته باشد،  ن  ای   از  تجربه تاریخی چیزی 
ریاکمه دهان  ه  به  انگشت  وقاحت  و  اری 

ای برگردیم به  ماند. بگذارید  چند لحظهمی

 آن زمان. 
 

رفت تا به قیام در خالل رویدادهایی که می
توده خلقشکوهمند  در های  ایران  های 

بودیم    1357ماه  بهمن  آن  شاهد  بیانجامد 

م   که بر  هم عالوه  نیروئی  مذهبی،    حافل 
راست، در    یای حتوتحت لوای چپ اما با م 

د اما  دوست  با  دشمن،    باطن  رظاهر 
ش سوی  عسردادن  به  "پیش  نادرست  ار 

جبهه متحد ضد دیکتاتوری شاه" و با ارائه 
آنچه که به سیاست "همه با هم" معروف  

کهشد   کردند  سعی  خود  نوبه  مسیر    به 

های ما را از مسیر درست خود توده  حرکت
رهب به  رهائیبخش  انقالبی  همانا  که  ری  ـ 

شرایط را  کارگر بود ـ منحرف کرده و    هقطب
سیا  پیشرفت  امپریالیستها جهت   ست 

مهم  .  نمایندتسهیل   امپریالیستها  برای 

آنها   زنجیری  سگ  کدامین  که  نبود  این 
می پیش  به  را  آنان  مهم  سیاستهای  برد، 

ای به پیش  ین سیاست به گونهآن بود که ا

آنها  منافع  که  برود 
بدینگونه   گردد.  تامین 

با   هک  بود نیروها  این 
با   دوستی  ادعای 

نفع  مردم به   ،

را   آنان  امپریالیستها 
فریب دادند تا این که  

پهلوی   محمدرضا 
که   سگی  مانند 

به   و  گرفته  را  دمش 
باشند   انداخته  بیرون 

تاریخ   گورستان  به 

ن  انداخته شد و سکا
توسط   رهبری 

و    امپریالیستها به دار 
خمینی   دسته 

به   شد.  سپرده 

دلی   یا ج  هبل  همین 
ما  آنکه   مردم 

رهاییمیوه انقالبی  شیرین  را  های  بخش 
شدند  در جهنمی    زندگی  ناچار به،    بچینند

از  که   مضحک  برگزاری  پس  "رفراندم"  یک 
 نامیده شد.   "جمهوری اسالمی "

 

گذشته بود  نمدت کوتاهی از قیام  بیش از  
به دستاوردهای  مردم  که حمالت دشمنان  

توده حمخیزش  شد.  آغاز  از    مه  التها 
دار  درون  از  بیرون.  از  هم  و  بودند    و   درون 

خیانتکار و  دسته  نگهدار  فرخ  چون  انی 

ترین سنگر  که در مستحکم  ماشاهللا فتاپور
های ما نفوذ کرده و با مبارزات انقالبی توده

آمده  س پیش  که  موقعیتی  از  وءاستفاده 
از    بود این سنگر را به تصرف درآورده بودند،

م امکانات  از    تزا بارسویی  را  درست 

از سویی دیگر انقالبیون   و  راستین گرفتند 
ایجاد سد در مقابل آنان  ها و  در فریب توده

دروغ   این  اشاعه  و  انقالب  تداوم  که  برای 
بخش  تواند رهائی"جمهوری اسالمی" می

عمده نقش  کردند.  باشد  ایفا  این  ای 
امپریالیسم  آ را  ستانبوسان  "امام"شان 

و برای مرتجعین    نداند"ضدامپریالیست" خو

در جایگاهی  او  "روحانیت    همراه  لوای 
حم مبارز کردند.  بنا  بیرون  "  از  از الت  یعنی 

بودندسوی خود حکومت   از  که    نیز بسیار 
 17  سرکوب مبارزات زنان و صف روز زن در

شد1357اسفند   شروع  مسیر    و  ه،  در 

کُ  خونین  سرکوب  به  قهرمان  خود  ردستان 
شد آ ندکشیده  از  پس  و  س.  های  بورکن 

دیگر جمله  بسیار  خیزش    سرکوب  از 
در لنگه  بندر  ماهیگیران  بندر  ،  پهلوی، 

...   ، تبریز، بندر عباس صحرا رکمن تُ  چنین    و 
  11میلیونی روز کارگر در  بود که صفوف نیم

گذشت  ،  1358اردیبهشت   که  روز  هر 

 تر گردید. ندهکپرا
 

خلق،    1358بهمن    19در   فدایی  چریک 
دهقانی اشرف  به ناچ  هب   که  ، رفیق  ار 

همراه رفقای مبارز دیگری از سازمانی که  

بود شده  برده  غارت  که به  سازمانی  از   ،  
وقاحت را به آنجا رسانده بود که نیروهای 

خواند و به همراه خلقی را ضدانقالبی می
توده سالمتی  برادران  برای  ایش 

کرد، جدا شده بود در  "امام"شان  دعا می

 ت:مهاباد از جمله چنین گف

 آزموده را آزمودن خطاست!
 
 

 
  

نویسنده نسخ  :توضیح  یافته اول    ۀ در  از    انتشار 
، عنوان  ی عشبکه های اجتما   سایتها و در مقالۀ حاضر

یک متینگ    درفراموش نکنید که این جمالت  "  که   شده
از قیام، در مدت کمی    یک سال پس  ...رسمی  
آ  از    بین دو دولت ضدخلقی جمهوری   غاز جنگ پس 

و مدت کوتاهی پس    اسالمی ایران و حزب بعث عراق
خیمه  آغاز  آمری شب از  سفارت  "اشغال  گفته    "کابازی 

سخنراشدند. تاریخ  به  توجه  با  اشرف  "  رفیق  نی 
  و تاریخ آغاز جنگ ایران و عراق  (1358بهمن ) دهقانی

که  1359)شهریور   است  روشن  رفیق  (  سخنرانی 
وماه    8حدود  شرف  ا ایران  از جنگ  نه    پیش  و  عراق 

به این عراق صورت گرفته است.    پس از جنگ ایران و
از خوانندگان پوزش  با  اصالح    ترتیب  در    اشتباه این  به 

         ثانی  نادر  .ممی کن اقدام نسخه این 
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وقت    ر"د هر  خائن  شاه  زمان 
وضع   این  مقابل  در  ما  روستائیان 

آمدند،   ژاندارمها  کردند،  ایستادگی 
روستائیان را کشتند و به اصطالح آنها  

این   ولی  نشاندند.  جایشان  سر  را 

جا   هر  آمد  هم  او  کرد؟  چکار  دولت 
هم   او  کردند،  اعتراض  دهقانان 

به   توجهی  هیچ  و  کرد  سرکوبشان 
نجا که اکنون  تا آ  د،نکرخواستهایشان  

ناراحت وضع  بعضی  کنندهیک  در  ای 
عده آمده،  وجود  به  که  روستاها  ای 

می هیچ  فکر  انقالب  ای  ثمرهکردند 

را   خود  مبارزاتی  وظیفه  و  ندارد 
مینمی زمزمه  اینطور  کنند  دانستند، 

ادامه   اگر  این وضع  بود.  بهتر  که شاه 
پیدا کند خیلی خطرناک است، خیلی.  

مادر  اینت،  ف رن  خو   همه این همه 

این پدر شد،  همه بچه بیداغدار شد، 
که چی؟ که حکومت آنچنان کارهایی  

عده که  جالد،  بکند  شاه  بگویند  ای 
 ( 2) "؟شاه پست بهتر بود

جمالت   این  که  نکنید  یک    درفراموش 
که   آنان  که  )متینگی  رسمی  متینگ 

تمامی   بودند  برده  سرقت  به  را  سازمان 

کا به  را  بتوانشان  برگزاری  جلوی    تا  دن ردر 
و مدت  از قیام،    یک سال پس آن را بگیرند(  

خیمه آغاز  از  پس  بازی  شبکوتاهی 
گفته شدند. هنوز    " "اشغال سفارت آمریکا

هائی که مردم با تا از بین بردن همه آزادی

تا  و  بودند  آورده  دست  به  خود  انقالب 
دهه   دیگر ف  13۶0کشتار  امروز  بود.  اصله 

که است  که   نهافاسمت  معلوم  همان شد 
پیش  دهقانی  میرفیق  ،   کردبینی 

سلطنتی  دست رژیم  جانشین  نشاندگان 

در   را  خود  اربابان  سیاستهای  آنچنان 
ها و سلب آزادیهای آنان  کشی از تودهبهره

درآوردند   اجرا  عدهبه  گفتند    که  بسیاری 
 شاه جالد، شاه پست بهتر بود!

 
  و د  آور"همه با هم" به ارمغان    شعارآنچه  

شعارهای آوردن  با  که  چون  سیاستی  ی 

"مبارزه با دیکتاتوری فردی شاه" اجرا شد  
تودهتراژدی برای  دردناک  بس  های  ای 

بود. ما  ستم  تحت  و  هم    میلیونی  امروز 
و  " همه با هم"توان در مقابل فریبکاری می

جانشین رژیم  کردن  روشن  جای    ، به 

که شد  مدعی  امروز،    فریبکارانه  "اولویت 
و بعد هم    .و رهایی ایران باشد"  تانجید  با

صاحبان   که  ایران  "مردم  که  نمود  اضافه 
کرد!  خواهند  انتخاب  هستند"  آن  اصلی 

انقالب   از  بعد  در  مردم  اینکه    57مثل 
همه  اصلی  صاحب   این  با  و  نبودند  ایران 

دار  دیدیم بر   که  چه  خمینی  دسته  و 

 سرشان آورد و چه برایشان انتخاب کردند!  
بتوامی کمپین  اعتنایی  یبا  ن  این  به 

های اخیر  دانم که در دههبرخورد کرد. می
کردن  کمپین  منحرف  برای  بسیاری  های 

توده مبارزات  آمدهمسیر  وجود  به  اند،  ها 

که  می خیمهدانم  بازی  شبعروسکهای 
اند تا سیر  یدان کشیده شدهبسیاری به م

دانم که می.  سازند  ها را منحرفنبرد توده
کارگرا  اهرنگنمایش   کردن  رنگ  و  برای  ن 

دانم که  اند و میزحمتکشان ما بسیار بوده

تا  ایجاد شده  های" بسیار  "جبههامروز هم  

یراهه ببرند و اهداف و  مردم را به بمبارزات  
به خوبی به بازی گرفته شوند و    آمال آنها

تبلیغاتی  می بلندگوهای  که  دانم 
ن  داری جهانی همواره در خدمت ای سرمایه

بودههارجک ی ها  "کمپین  نه  میلیون    کاند. 

کرده فراموش  را  و  نه  ام،  امضا"  سبزها 
طلبان" درون و بیرون ها را، نه "اصالحبنفش 

نه   را،  کنفرانس رژیم  و  های  اتحادها 
این نیرنگ  دانم که  پوشالی بسیار را و می

گِل   به  خود  پیشینیان  مانند  درست  نیز 
نشست دلیل    .خواهد  چند  به  اما 

آن  هاخومی به  بیشتر  توجهی  عرضه م 

 بدارم:
آنکه:   این  نخست  آمدن  وجود  به  دلیل 

که   ندارم  تردید  چیست؟  کمپین 
قیام   از  پیش  دوران  همانند  درست 

توده  1357 رادیکالها  دشمنان  زه  ی از 

توده مبارزات  لرزه  ها  شدن  به 
وری از  خواهند با بهرهاند و میدرآمده

  از یش  امکانات گوناگون نوشدارویی پ
دادن   دست  از  )بخوان  سهراب  مرگ 

برند.   کار  به  و  یافته  خویش(  قدرت 
  139۶ماه  ما در دی  هایمبارزات توده

مبارزات    1398ماه  ن آباو   همچنین  و 

  1399های سراوان در اسفندماه  توده
هرچه  پیام و  رادیکالبخش  تر 

تودهانقالبی مبارزات  .  هاستتر شدن 
می را  امر  شعاراین  در    های توان 

آشتید ار و  تودهیکال  در  ناپذیر  ها 

به خوبی مشاهده کرد.    عتزاضاتشانا
تودهو   همانند    ها دشمنان  که  ـ 

پهل انقالب"  محمدرضا  "صدای  که  وی 
را  توده صدا  این  بود،  شنیده  را  ها 

ـشنیده که  می  اند  به  خواهند 

مبارزات  همان از  و    135۶گونه که پس 
که    1357 ندهند  اجازه  کردند  رفتار 

از    ت زابارم  آنها  چهارچوبی  مردم  که 
ومی رود  فراتر  مسیری    خواهند  در 

یابی مردم  قرار نگیرد که امکان دست
نماید. به خواست فراهم  را    های خود 

این از  به  درست  "نه  کمپین  رو 

ساخته و پرداخته  جهموری اسالمی"  
بسیار حمایت  از  و  از شده    ی 

بسیاری  رسانه که  امپریالیستی  های 
آنها تح ناز  ن  سازمانهایی چو   ترظا ت 

برخوردار    ،هستند  (CIA) ای آیسی

است کمپین    .گشته  این  ظاهر  در  آری 
"برای مبارزه با جمهوری اسالمی" ساخته 

و پرداخته شده اما هدف واقعی آن است  
ها و گسترش موج ماهیت  توده  ش که خیز

برابری و  به آزادیخواهی  تنها  نه  طلبی 
اسالمی  جمهوری  تمام  نابودی  ی  با 

از  هایش حناج رهائیبخش  انقالبی  به  که   ،

 گردد.ن داری منجر  یهمناسبات سرما
دوم آنکه: دلیل به وجود آمدن نام مشخص  

ـ   اسالمی"  جهموری  به  "نه  ـ  کمپین  این 
آیا   بسیار  تودهچیست؟  سالهای  ما  های 

چنین   خود  مشخص  حرکت  با  که  نیست 

 اند؟ "نه"ای را به رسایی فراوان فریاد زده
که عده زیادی به این کمپین    دنکن میتبلیغ  

پیوسته و در آینده نیز خواهند پیوست. در  
نتیجه شما با نفی آن، خودتان را در بیرون 

 دهید.  گود قرار می

از  درست به خاطر دارم که چ ند ماه پیش 
بهمن  جلسه  1357ماه  قیام  با  در  که  ای 

نفر در یکی از   200شرکت شاید نزدیک به  
شوپینگ  شهر لین   اهنشگسالنهای بزرگ دا 

مبارزات   از  حمایت  برای  سوئد  در 

همراه توده به  بود  شده  برگزار  هایمان 
زمانی و  داشتم  شرکت  که  رفقایم 

صدور  پیشنهاد  جلسه  گردانندگان 
ها را  در حمایت از مبارزات توده  ایاطالعیه

ا زیر  در  که  شدم  متوجه  و  العیه  طدادند 
که   دمآوراند "درود بر خمینی" فریاد برآورده

و  چنین شعاری نمی تواند شعاری مترقی 

بود که "ما  ها این    ل باشد. توضیح آنرادیکا
توده که  را  میشعاری  سر  دهند  ها 

تودهآورده "اگر  که  گفتم  پاسخ  در  ها ایم". 
از آنجا  به سر قله دماوند بروند و بخواهند  

نمیپائین  بپرند پایین  به  آنها  با  من  پرم،  ، 

آنها نشان دهم   بهکه  وظیفه من آن است  
پ مرگچنین  است" رشی  زمانیکه    ؛آور  و 

شد متوجه  رفقایم  و  اکثریت  من  که  یم 
دست   در  آن  قاطع  از  که  است  کسانی 

"نپریدیم" و  کنند، شعار نادرست پیروی می
کردیم. ترک  را  آن  جلسه  منتقدان  در  زمان 

ازدنبالهما که به   ها باور داشتند  توده  روی 

ک کردند  متهم  را  بما  را  گندی ه  مبارزه  ونه 
کرده تودهایم  نتوانسته  و  ترک  کنار  ها در 

نت در  و  کشیده    یجهباشیم  گود  بیرون  به 
درست  می نیز  امروز  اینکه  جالب  شویم. 

می را  که  همین  نکنیم  قبول  اگر  گویند! 

می راست  مبلغینی  ناچار گویند  چنین  به 
ها جدا مانده و  مبارزه را ترک کرده، از توده

بیرون   مییشک   گودبه  من ده  شویم!!!!! 
الزمه  مانده که  "گود"یست  چه  این  که  ام 

همگامی، همراهی و همکاری  آن  بودن در  

ضدخلقیست!!!! نیروهای  نمایندگان   با 
آگاهانه   که  است  کسانی  با  همگامی 

نمایندگان رسوای   بدترین  در دست  دست 
 اند!!!داری گذاشتهسرمایه

م  شعارهای چنین کمپینی کدا   :آنکه  سوم
دوران پس    ؟ ستا اهداف  از  از  آیا سخنی 

می میان  به  کمپین  پاسخ  "پیروزی"  آید؟ 

می است!  فعالً  منفی  تنها  گویند  هدف 
گفتن نه به جمهوری اسالمیست! پس از  

مسئله   آن  به  اسالمی  جمهوری  افتادن 
خواهیم پرداخت! به راستی که در این ُبعد  

خند نمایش  یک  با  سرهنیز  کار   و  آور 

آگاهانه جایی قدرت )جابه  نمیکداداریم!!!  
هایی همانند "انقالب"، "شورش" یا از واژه

نمی استفاده  مطالبات  کنند!!!!(  "قیام" 
جابهاینها   هدف  با  به  تنها  قدرت  جایی 

می جمهوری      پیوندد؟!انجام  و  آمدیم 
نیرویی   چه  چه؟  که  ُخب  رفت!  اسالمی 

اختیار می در  را  و چه تضمینی  قدرت  گیرد 

که   به  رین   این هست  وانهاده،  را  قدرت  و 
)پس از انتخاباتی آزاد!!!!!( واگذارده  دیگری 

 و برود؟!! 
آنکه:   کمپینی  چهارم  چنین  به  که  آنان  آیا 

به  می قادر  بودن"  درک  پیوندند  "کمدی 

همه از  پیش  نیستند؟  نباید  نمایش  چیز 
طبقاتیست مبارزه  که  کنیم  در  فراموش   .

نی  ایجرو    تراژدی تاریخی ما با مهرهدوران  
ر برخی امتحان  سر و کار داشتیم که از نظ

ـ  مهره  آن  که  آنرو  از  و  بود  نداده  پس 

سالها طی  در  ـ  آنجا،   خمینی  و  اینجا    در 
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صحبت   کنار  ارتجاعی  در  غایت  به  های 
آورده   زبان  بر  زیبا هم  با ظاهری  حرفهایی 

جان  بود که  را  شاه  رژیم  دیکتاتوری  او   .
میودهت لب  به  را  مورد    کاراشآ د  ان سرها 

حمله قرار داده بود و به همین خاطر چهره  

بود، گرفته  خود  به  خلقی  ظاهر  امری    به 
میخوردن"  "گولکه   تسهیل  !  نمودرا 

سرمایه که  بود  بدینگونه  با  درست  داری 
مهره از  خود سکان  استفاده  امکانات  و  ها 

شالوده   آری  گرفت.  دست  در  را  حرکت 
امرو  اما  شد.  ریخته  ها"  هرهم"ز:  تراژدی 

چند افسر درمانده    باشد بامیوی  هلپ  رضا

ارتش شاهنشاهی، ستار و  بازنشسته  و  
دیگر!  خوشنام  و  بدنام  چهره  چند 

لیست   در  که  است  آن    ۶40افتخارشان 
پهلوی   رضا  نام  پس  یا  و  پیش  نفریشان 

یک   عنوان  به  او  و  است  نیامده  چیزی 

)!!!"شهر ساده"  کمپین  وند  این  به   )!!!
چنین    هب  !است  پیوسته  موجب 

فالن  "استداللی"   ارتش  ژنرال  بدیهتاً 
اسالمی   جمهوری  یا  هم  شاهنشاهی 

است،   ساده  شهروند  سردار  یک  فالن 
شهروند   یک  هم  پاسداران  سپاه  سابق 

ایدهباشد،  میساده   یا  و  وزیر  پرداز  فالن 

شهروند   یک  هم  رژیم  این  یا  آن  سابق 
دارند   ساده گر  شکنجهفالن  ،  تشریف 

یک  اواسیا    ساواک هم  ساده  ما  شهروند 
که  است،   تودههمانطور  خائن  یا  یک  ای 

 باشد. می اکثریتی هم یک شهروند ساده

بار   آن  با هم"  "همه  پایان:  نمایش  در  یک 
بود اندرکاران  دست  پردازان،صحنه،  تراژدی 

اسفناک و   نمایشی  آگاهانه  آن   کاراندازان 
های میلیونی  بار آوردند که زندگی تودهبه  

ها و و در فریب توده  کردی خود  زبا  همعرا ط

آنان   کشاندن  مسلخ  به 
داشت.   عمده  نقشی 

هم"   با  بار  ای "همه  یک  ن 
،  کمدیست  نمایش 

،  پردازانصحنه

کاراندازان  دست و  اندرکاران 
نمایشی   آگاهانه  آن 

انداخته راه  به    اند مضحک 
اند  تودر بدترین وضع میکه  

های میلیونی را  زندگی توده
با خز طعمه  در    کرده  دوی  و 

توده به  فریب  و    انحراف ها 

آنان  مبارزات  کشاندن  
کند نقشی   با .  ایفاء  باید 

این   افشای  در  توان  تمامی 
همزمان  که  آور  خندهنمایش  

باشد  بار  فاجعهتواند  می

 بکوشیم. 
  1399اسفندماه  27

 2021مارس   17برابر با 
 ها: پانوشت

مارکس:  1 کارل   )
لوئی   برومر  هجدهم 

تر بناپارت باقر  ه  مج. 

چاپ   مرکز،  نشر  پرهام، 
حه  ، صف 1377اول، سال  

15 
در متنی که    7( صفحه  2

از   استفاده  وسیله  به 

دسترس   در  زیر  پیوند 
 همگان است: 

ani.chttps://ashrafdehgh
om/pdf/MAHABAD.pdf 

 

 

 

 پتک است خون من در دست کارگر 

 ست برزگر است خون من در د داس 
 یکهای فدایی خلق ایران  چر   گرامی باد خاطره شهدای

 د شاه  رژیم جال به دسته خون خفتنشان  لروز ب در سا

 1350اسفند  12و  11و  ،1349اسفند  26 در 

 

 

 ،باد یاد چریک فدایی خلق  جاودان

    ،رفیق عباس مفتاحی          

 سازمان  ذاران بنیانگی از یک      
   عباسغ رفیق تالشهای بیدریدر بستر 

 که در امر سازماندهی نقش   -یاحمفت
   امسرانجو رفقایش،  -برجسته ای داشت 

 گر رطبقه کا نظامی-سازمان سیاسی
 روز   2۶رفیق عباس،   شکل گرفت. ایران

 ساواک قرار گرفت و در تمام   شکنجه زیر

 دژخیمان را حتی از شنیدن صدای  ،مدت 
 قابل دشمن، محروم کرد. او در م  ناله اش

   عشق ماند و مهر و استوار باقی پایدار و
پاسداری    عمیق خود با خون خود  را  و زحمتکشان  کارگران  نمود.  به 

روز   در  عباس  ماه    11رفیق  شاه    1350اسفند  رژیم  جالدان  توسط 
از رهبران چریکهای فدائی    تیرباران شد. رفیق عباس مفتاحی، یکی 

مارکسی عمیق  دانش  به  توجه  با  و  خلق،  طرف  یک  از  اش  ستی 

عین حال منعطف و    الی کمونیستی نظیر منضبط و درداشتن خصال ع
شد.  سازمانده توانا شناخته میصمیمی بودنش، به عنوان یک رفیق  

ای چون مهرنوش ابراهیمی  او رزمندگان زیادی و از جمله رفقای ارزنده
بود کرده  گروه  جذب  را  قبادی  چنگیز  تحصیلی   .و  سال  ـ    1344  در 

دان   1343 امیردر  رفیق  با  دانشجپروشگاه  زمان  آن  در  که  پویان  وی  یز 

آخر  سال  از  نیز  او  و  بود  تهران  دانشگاه  در  اجتماعی  علوم  رشته 
دبیرستان به مارکسیسم روی آورده بود آشنا شد و به زودی بین این  

دو، رفاقت عمیقی شکل گرفت. ایده تشکیل یک گروه مارکسیستی  
مید، اولین  یکهای فدائی خلق انجاگیری چرشکلکه در تداوم خود به  

 .یق مطرح شد بار بین این دو رف

 دریغا! شیرآهن کوهمردا که تو بودی!
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  از   قرن  مین  ذشت گ   اب  سیاهکل  یزرستاخ

  طور   به  ما  مملکت  معاصر  تاریخ  با  آن،  وقوع

 سال   پنجاه  است.   خورده  گره  گسستنی نا
  از   ای   دسته  ایامی،   چنین   در   پیش

  پاسگاه   به  حمله  با  خلق  فدایی  هایچریک
  مبارزه   الهیجان،  اطراف  رد  سیاهکل 

  امپریالیسم   به  وابسته  رژیم  با   مسلحانه
  غم ر   به  درویدا  این  .نمودند  آغاز  را  شاه

  پیروزی   یک   به   نبرد،  صحنه  در  ستکش

  و   مسلحانه  جنبش   برای  استراتژیک
  نقطه   و  شد  بدل   خلق   فدایی  چریکهای

  رسیدن   برای  ما  مردم  مبارزات  در  عطفی
  یک   لسیاهک  با  که  چرا  شد.  آزادی   به

 که   آمد   وجود  به   انایر  در  انقالبی  جنبش

 که   بود  انقالبی  تئوری  یک  آن  راهنمای
  مسعود   و  ان یپو  پرویز  رامی  رفقا  سطتو

 بود.  شده  تدوین  احمدزاده
 

  تبلیغاتی   عظیم  دستگاه  که  شرایطی  در
  شکست   مدعی  سیاهکل،   از   پس   شاه

  مبارزات   تداوم  ،بود   فدایی  چریکهای

 کاذب   لیغاتتب   آن  همه  شهرها،  در  چریکی
  گردید   باعث  و  ساخت  بدل  خود  ضد  به  را

  چه   هر  ایران  در   مبارزه  جدید   راه  که
  رژیم  شود.  نده ااسشن  مردم  به  وسیعتر

  برای   را  ایران  دیکتاتوری،  و  سرکوب   با  شاه

  "جزیره   به  خارجی،  و  داخلی  داران  سرمایه
  اینطور   و  بود  دهنمو  تبدیل  امنیت"  و  ثبات

 روبرو  لفتیمخا  هیچ  با  که  داد  می  جلوه
  قدرت   سیاهکل،  رستاخیز  با  اما  نیست.

  در  شاه  و  کرد  ظهور  جامعه   در  الیزالی

  های   کمونیست  عنیی   تقدر  این  با  مقابله
 "مقام   ها  بار شد  مجبور فدایی،

  صحنه   به  را  ثابتی(   )پرویز  تی"اشامنی
  بر   .بگوید   سخن   چریکها  علیه  تا  بفرستد 

  صفحات   که  رسید   جائی  به   کار  مبنا،  این 
  به   قطعم  آن  در   رژیم  نشریات  از   یزیاد

  چریکها   مسلحانه  مبارزه   باره  در  توضیح 

  ود خ  هک  شد  ادهد  اختصاص  هشا  رژیم  علیه
  از   دیکتاتور  آن   وحشت  و  ترس  نشانه

 بود.  خلق ییفدا  چریکهای
 

  می   چه  سیاهکل  رزمندگان  تئوری  اما

  رژیم   که  حاکم  بار  خفقان  شرایط   در   گفت؟
  مردم   با  زور  زبان  جز  زبانی   هیچ   با  شاه

  خلق   فدایی   چريکهای  گفت،  نمی  سخن

  ه نتیج  اين   به  ايران  شرايط  تحلیل  و  تجزيه  با

  توده   با  ارتباط  ایجاد  یابر  که  ودندب  رسیده

  متشکل   و  کارگر   طبقه  خصوص  به  و  ها
  آغاز   انقالبی  گروه  هر   وظیفه  آنها،  کردن

  در   چه  و  هرش  در  چه  مسلحانه   مبارزه
  ع شرو  با  سیاهکل  رزمندگان  روستاست.

  در   مبارزاتی  شرایط   چنان  مسلحانه  مبارزه
  انقالبی   انرژی  که  آوردند  وجود  به  جامعه

  حرکت   از  تاتوریک دی  سد  پشت  که  ها  ودهت

  و  تاداف  جریان  به  تدریج  به  بود  مانده  باز
  و   بسیج  جهت  ها  توده  با  ارتباط  امکان

  به   دشمن   ینابود   برای   آنها  سازماندهی
  ایی فد  چریکهای  مسیر  این   در   آمد.  وجود

  کردند   بازی   را   کوچکی  ورموت  نقش   خلق،

 در  حرکت  به  را  ها  دهتو  بزرگ  موتور  که
  نسیم  که  دن یدد  همه  ودز خیلی  و آورد

  گرفته   وزیدن  پویان   رفیق   قول  به  که تندی
  مردم   و  شد  بدل   کننده  ویران   توفانی  به  ودب

  ایران "  دادند   سر   فریاد  و  ریختند  خیابانها  به
  چنین   با  کنیم".  می  سیاهکل  سراسر  را

  قیام  به  49  بهمن  که  بود  یهای  شعار

  برای   را  شاه  رژیم   و  یافت  پیوند  57  بهمن
 انداخت. اریخت ندا زباله  به همیشه

 
  می   سیاهکل  از  سال  پنجاه  که  دانیم  می

 گذشته   که  بکنیم   نباید  فراموش  اما  گذرد

  باور   امر  ن ای  به  اگر  است.  آینده  راه  چراغ
  و  اهکل سی رستاخیز که دید  باید   حال داریم

 و  پویان  رفقا  های  تئوری  و  مبارزات
  که   امروز  جوان   نسل   برای  احمدزاده

  برای   کلسیاه  گانرزمند  سلن  همچون 

  بورژوازی   اسارت  از  رهایی  یعنی  آزادی
  قابل   دستاورد  چه  رزمند   می  وابسته

 که  داد  نشان  سیاهکل  دارد.  بر  در  اتکایی
  با   زور  زبان  با  زج  دیکتاتورها  که  ایطیشر  در

  دولتی   شونتخ  و  گویند  نمی  خن س   مردم
  گیرد،   می  را   مردم  مبارزات  رشد   جلوی

  ها تن  البی.انق  قهر  اعمال  جز  نیست  راهی

 جوان   نیروهای  که  است  راه  این   از
  را   خودشان  نندتوا  می  هم  انقالبی، 

  چریکهای   راه  پیگری  با  هم   و  دهند  سازمان
  رژیم   به  زدن  ضربه  با  یعنی  خلق  فدایی

  را   حاکم  کتاتوردی  رژیم  اسالمی،  جمهوری

  سد   در  طریق  این   از  و  طلبیده  مصاف  هب
 اتفاقاً   .بیاندازند  شکاف  حاکم  دیکتاتوری

  برای   ما  مردم  مبارزات  سال  40  تجربه

  9۶  دی   قیام  جربۀت   بویژه  و  بهروزی   و  آزادی 
  تنها   که  باشند   می  آن  بیانگر  نیز  98  آبان  و

  می   خلق  یی فدا   چریکهای   راه   پیگیری   با
  مسلح   نیروی  یک  تشکیل  جهت  در  توان

 جهت  ناپذیر  اجتناب  ضرورت  که  ردمیم

  می   سرکوب  جهنمی   ماشین  نابودی
 اخیر  دالورانه  امیق  دو  نمود.  حرکت  د،باش

 با  خصوص  به   که  ایران  دالور  های  توده
 زحمتکشان   و  کارگران  قهرمانی  و  فداکاری

  دادند   اننش  آشکار   صورت  به  گرفت  صورت
  اند،   شناخته  را  مبارزه  اصلی  راه  مردم،  که

  این  نکته  ندارند.  رهبری  و  سازمان  اما

  ضعف،   این   بر  آمدن   فائق  برای  که  جاست
  آموزنده   نکته  نراهزا  هم  زهنو  اهکلسی

  شان ن  سیاهکل  دارد.  بر  در  ما  جوانان  برای
  با   تواند  می  کوچک   گروه  یک   که  داد

  بله مقا  به  جنگی  های   ماشین   بزرگترین

 و  سازمان  خود  مبارزات  جریان  در  و  برخیزد
  مبارزات   هدایت  برای  ریضرو  و  الزم   رهبری

  از   آنچه  بنابراین   آورد.  وجود  به  را  ها  توده
  آموخت   توان  می   ییدا ف  ریکهایچ  تجربه

  دیکتاتوری   شرایط   در  که  است   این 
  تشکل   یک  تنها  وابسته،  ژوازی بور

  کارائی   تواند  می  نظامی  -  سیاسی

  به   زدن  دست  با  تشکل  این   و  دباش  داشته
  د توان   می  دشمن   لیهع  مسلحانه  مبارزه

  به   نماید.  تامین   را  خود  یابنده  رشد  بقای
  را   تواقعیا  نای   جوان  نسل  اینکه  امید 

  چریکهای   راه  تحقق  جهت   در  و  د نابدری

 د. بردارن گام خلق، ییفدا
 

  تاریکی   بر  ای   صاعقه  سیاهکل  دیروز
  با   و  دبو  تاریخی  خمود  دوره  یک  از  حاصل

  و   روشنفکران  بست  بن   به  خود  تابش 

  وال ئس  و  داد  پایان  جامعه  بالندۀ  ینیروها
  "چه   مردم  بهروزی  و  آزادی  به  رسیدن  برای

  راه   د.اد  پاسخ  مالع  را  ؟"کرد  باید
 چریکهای  که  راهی  همان  یا  سیاهکل،

  هم   مسلحانه  بارزهم  تئوری   در  خلق  ییفدا
  اند،   کرده  تدوین   کتیکتا  هم  استراتژی

  سیستم   سلطه  به  توجه  با  نیز  زامرو

  دیکتاتوری   و  ان ایر  در  تهوابس  داری  سرمایه
  این  از  ناشی  افسارگسیخته  و  خشن 

  هوری جم  دیکتاتور  رژیم  در  سیستم
 امروز  جامعه  عینی  عیاتقوا  با  المیاس

  پایان   برای  راه  این   رو   این   از   دارد.   انطباق

  های   توده  های   مصیبت  و  فقر  به  دادن
  راه   ترین   درست  و  رین ت  قاطع  ایران  دربند

  مالً کا  را  آن  امروز  واقعیات  که  باشد  می
  که   همانطور  اساس،  این   بر  کنند.  می  تأئید

  57  بهمن   امقی  در  ما  برادران  و  خواهران
  و   زدند  فریاد  شاه   رژیم   جور  و  مل ظ  علیه

  می   هموار  زمانی  وزیپیر  راه  دادند،  نشان

  "سیاهکل"   سراسر   را  "ایران"  که  گردد
  این  جوان  نسل  اینکه  د امی  به  سازیم. 

 بردارند.  مگا  راه ین ا در و دریابند را حقیقت
  و   سیاهکل  رزمندگان   از  الهام  با  بکوشیم 

 عار ش   دایی،ف  مردان  کوه  و  شیرزنان

  را   "ایران  یعنی  57  قیام  در  ها  وده ت  یمردم
  متحقق   را  کنیم"   می  سیاهکل  سراسر

 سازیم. 
 فریبرز  سنجری 

 برابر با   1399بهمن  12

 2021یه ژانو  31 

 

 اهکل، چراغ راه امروز جوانان!سی
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دا سرمایه  سیستم  وحشیانه    ری جنگ 

م به  زحمتکشان  و  کارگران  ای  علیه  رحله 
گروگان   که  است  رسیده  خود  شدت  از 

ک سرکوب  و  شکنجه  و  و گیری  ودکان 
به  اجو نیز  جامعه  محروم  طبقات  نان 

طبقه   روزمره  شده  عملکرد  تبدیل  حاکم 
شکل   ترین  کریه  به  واقعیت  این  است. 

آمریکا   در   باصطالممکن  مثابه  "مهد  به  ح 

بر" با برجستگی در  راآزادی" و "فرصتهای ب
. به  جتماعی قابل رویت است رسانه های ا

وحشیانه  حمله  فیلم  انتشار  مثال  عنوان 
(" به 1لیس "در شهر روچستر)پر  چند مامو

سیاهپوست  9دختر   در  -ساله  آمریکایی 

منجر به شعله ورتر شدن    2021ژانویه    29
پل علیه  آمریکا  مردم  کینه  و  و  خشم  یس 

کثیف  یکی از ی و تجلدولت این کشور شد 
شیوه های تنبیه وحشیانه فرودستان    ترین 

دار   سرمایه  طبقه  پلیس  توسط  جامعه 
الزمبرای حفظ   را  سه  نظم  داری  بار  رمایه 

در    (1)   .دیگر در مقابل دید همگان قرار داد

دختربچه   دلخراش  های  مزبور، ضجه  فیلم 
خورد  ای که پدرش را به کمک میطلبد و بر

پلیس   افراد  دل  سرکوبگرانه  کودک،  این  با 
 درد می آورد.  ا بههر انسانی ر

 

با   پناه،  بی  دختربچه  دستگیری  چگونگی 
متصل یونی  دوربین  ضبط  ر فوبه  پلیس  م 

پی   )در  روچستر  پلیس  اداره  و  شده 
شده   مطلع  واقعه  از  که  مردم  اعتراضات 

به انتشار فیلم مزبور گشت.  مجبور    بودند(
این   (2) نفر   در   فیلم دیده میشود که چند 

ختربچه ای  پلیس با وحشیگری به صورت د

روی   و  زده شده  به دستانش دستبند  که 
پلیس  اتومبیل    ، ود پرت میش  صندلی عقب 

فلفل   زنند  اسپری  دیگر  می  پلیس  چند   .
بی   گر  نظاره  و  ایستاده  کناری  در  هم 

از   یکی  این شکنجه هستند. حتی  تفاوت 

زور   به  پلیس هم  را  جلزنان  وی خنده اش 
 .گرفته است

 
که مه میشود  دیده  فیلم  در  چنین 

چندین   با  که  پلیس  افراد  از  هیچکدام 

ت  از مقررااتومبیل به محل اعزام شده اند،  
پیروی نکرده و حتی ماسک  ا پیدمی کرونا 

از   یکی  که  میبینیم  فیلم  در  اند.  نزده  هم 
افراد پلیس دختربچه را ُهل میدهد و روی  

ا پوشیده  سپس    ززمین  اندازد،  می  برف 
پلی  هنوچند  که  دختربچه  کنترل  برای  ز  س 

را  او  او مینشینند،  روی  افتاده،  زمین  روی 

ا و  برمیگردانند  شکم  بهروی  پشت    و ا  ز 
پلیس،   مامور  دو  سپس  میزنند.  دستبند 

عقب   صندلی  روی  زور  به  را  دختربچه 
و میکنند  پرت  اسپری    ماشین  صورتش  به 

زنند.   کفلفل می  است  هیچکدام    هجالب 
در فیلم دیده میشوند،  از افراد پلیسی که  

پ تبلیغات دولت  یعنی  در  نیرویی که  رسنل 

و   "امنیت"  تامین  نیروی  عنوان  به 
برده می  د ونمت" شهر"سال  نام  آنها  از  ان 

و   نکرده  دفاع  زده  وحشت  کودک  از  شود، 
 .به او کمک نکردند

 

و  صورت  که  دخترک  که  میبینیم  فیلم  در 
اسپری فلفی میسوزد،    چشمهایش در اثر

. و ریه میکند و پدرش را میخواهدشدیدأ گ
که   میشنویم  را  پلیس  افسر  صدای  نهایتأ 

"داری   گوید  بچه  به دختربچه می    ها مثل 
که   میدهد  پاسخ  دخترک  و  میکنی"  رفتار 

 ."!برای اینکه "بچه هستم

 
دیگر   بار  مجازی  فضای  در  فیلم  این  پخش 

های   منجر به شعله ورتر شدن خشم توده 
جه )و  آمریکا  مردم  پلیس  آگاه  علیه  ان( 

ما رئیس پلیس از عملکرد این  آمریکا شد. ا 

پلیسهای وحشی و بی عاطفه دفاع کرد و  
ا کبه  دختربچه  ده  فسرانی  به  حمله  ر 

داد.   حقوق  با  مرخصی  داشتند،  نقش 
شرمی   بی  با  نیز  پلیس  اتحادیه  رئیس 

اعالم   وحشیانه  حمله  این  مورد  در  کامل 
" که  اعمال  اکرد  به  مجبور  پلیس  گر 

دختربچه   شد،  می  بیشتری  خشونت 

پلیس  سخنان  دمه بیشتری میدید". این  ص
برای ضرب پلیس  که  است  معنا  این  و   به 

و به  یحش شتم  زدن  بیشتر  و صدمه  تر  انه 
و   دانسته  برحق  را  خود  دختربچه،  این 

پلیس   اتحادیه  رئیس  اظهارات  این  میداند. 

ا تنها پلیس  یبیانگر نگرش یک یا دو فرد و  
پلیس   نگرش عمومی  بلکه  نیست،  آمریکا 

  سرمایه داری علیه طبقات فرودست است 
 .که حال چنین وقیحانه علنا ابراز می شود 

قربانی   دهساالنه   آمریکا  در  نفر  هزار  ها 

خشونت پلیس می شوند و مردم آگاه این  
پلیس   خشونت  علیه  همیشه  کشور 

ها  راعتراض کرده اند. اما پلیس همیشه با  
و   تظاهرات،  میان  به  خود  سگهای  کردن 

گلوله  و  آور  اشک  گاز  با  مردم  به  حمله 
و   بازداشت  و   ... باتوم  و  فلفل  های 

حتی با کشتن    دیدر موار  شکنجه مردم و
داده   پاسخ  آنها  برحق  اعتراضات  به  آنها، 

 .است
 

نشان   برای  روشنی  واقعیتها شاخص  این 

فرهنگی فالکت  و  انحطاط  درجه  -دادن 
طبقه   یقاخال و  داری  سرمایه  سیستم 

است.   امپریالیستی  کشور  این  در  حاکم 
کردنی   باور  مردم  از  برخی  برای  شاید 

جنایتک ای  عده  که  بخشینباشد    از   ار، 
نیروی پلیس را در آمریکا تشکیل میدهند؛  

اما این واقعیتی است که نه تنها در آمریکا  

داری   سرمایه  کشورهای  دیگر  در  بلکه 
شود. روشن است که    یجهان هم دیده م

اولین و آخرین    آنچه در فیلم مزبور میبینیم 
و   وحشیانه  انسانیحمله  پلیس    ضد 

آم مردم  و  کودکان  علیه  نبوآمریکا  ه  دریکا 

 . ستا
 

  کلرادو،   ایالت  آرورا   شهربه عنوان مثال، در  
به    23ی  جوان  پشت  بر  پلیس   سه ساله  

با    کلین  مک  جاه  آالینام    . نشینند  می 
این   که  واجاینکه  کرده  می  ناله    نمی ن 

قسی    بکشد  نفس   تواند پلیسهای  اما 

در   کنند.  نمی  امر  این  به  ای  توجه  القلب 
م بیهوش  مزبور  جوان  شودنتیجه    . ی 

  هوش   به  برای  پزشکی  ماموران    س پ س
  با   قوی  بسیار  دوای  تزریق  با  وی  آوردن

 مرگ  او  ضعیف  جسم  برای  که  زیاد  مقدار

تسهیل را  وی  مرگ  شرایط  بود  می    آور 
  که هیچ کساین در شرایطی ست  کنند.  

ص فلوید"  هنوز  "جورج  رسیدن  قتل  به  حنۀ 
در   پلیس  )  25توسط  مه  در  2020ماه   ،)

زیر  که  پ  حالی  میکرد   یسلزانوی  التماس 

میکنم   خواهش  بکشم.  نفس  "نمیتوانم 
بکشم" نفس  نمیتوانم  نکشید،  را    مرا 

 فراموش نکرده است. 
 

مردمی   اعتراضات  گرفتن  باال  به  نبا  سبت 
کودک،   یک  با  پلیس  وحشیانه  برخورد 

آفریقایی )که  "روچستر"  شهر  -شهردار 

آمریکایی است( به زعم خود تالش کرد که  
اخراج پل  با  دیگر    وس  ی رئیس  مقام  چند 

افراد   با  آنها  کردن  جایگزین  و  شهر 
آمریکایی، رفرمهایی انجام داده و  -آفریقایی

  رض را وادار به سکوت کند. دولت مردم معت

اینگونه   ادامه  در  نیز  "روچستر"  محلی 
"هیئت   اصطالح  به  یک  توخالی،  رفرمهای 

بررسی شکایات   برای  پلیس"  پاسخگویی 
از پلیس ا نگاهی به   ا باما  .یجاد کردمردم 

مورد   در  مزبور  هیئت  اجرایی  مدیر  بیانیه 
وحشیگری پلیس علیه دختر مزبور، میتوان  

و ناتوانی   آن  ماهیت ضدمردمی  و  اجرایی 

بست  سا و  بند  چنین  بودن  مسخره  اسأ 
مشاهده   روشنی  به  را  رفرمیستی  های 

کرد. در بیانیه مزبور گفته شده که "هیئت  
ق پلیس،  بپاسخگویی  به  ری  اگزرادر 

مجرم   پلیسهای  برای  انضباطی  جلسات 

واقعیت این است که سالهاست    .نیست"
نژادی، از مسائل  ملیتی    که سوءاستفاده 

فریب   برای  یا جنسیتی  توده های  دو  ادن 
مردم، که به خودی خود عملی ارتجاعی و  

ضدمردمی و تحمیق کننده است، به یکی  

بر تالش  در  آمریکا  دولت  های  ای  از شیوه 

 رسوایی جدید پلیس سرکوبگر آمریکا 
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علیه    مخش  کنترل مردمی  اعتراضات  و 
 خشونت پلیس تبدیل شده است.  

 
یکی دیگر از رفرمهای توخالی دولت آمریکا  

به   و کاهش خشونت  برای  اصطالح کنترل 

یونیفرم  ی پل به  دوربین  اجباری  نصب  س، 
میبینیم ما  اما  است.  بوده  که    پلیس 

این   میدانند  اینکه  با  پلیس  نیروهای 
یونیف روی  ن دوربینها  ده،  شب  صورمشان 

داشته   مجازات  از  ترسی  اینکه  بدون 
خشونتهای   اعمال  به  کماکان  باشند، 

میزنند.   دست  مردم  علیه  وحشیانه 

میش ثابت  واقعیت  این  که  ودرنتیجه،  د 
هم   دوربینها  این  از موجب  نصب    ممانعت 

شد.   نخواهد  و  نشده  پلیس  خشونت 
ظاهری،   اصالحات  این  از  نظر  پلیس  صرف 

آمریک عملسرکوبگر  با  ثابت  هرد کا  ایش 

کرده که به مثابه نوکر وفادار و حافظ منافع  
علیه   آن  سرکوب  نیروی  و  حاکم  طبقه 

جام محروم  وظایف  طبقات  انجام  برای  عه، 
از نظم مورد  اخود که   ساس آن، پاسداری 

و   خشونت  اعمال  و  حاکم  طبقۀ  نظر 
طبقه   منافع  حفظ  جهت  در  مردم  شکنجه 

آمو بدرستی  است،  دار  دیده سرمایه    زش 

از این روشها و  نو   انتظار داشت  می توان 
رفتار دست بکشد. پلیس آمریکا بارها و از  

انه مردم در  جمله در جریان سرکوب وحشی
خشو  علیه  طول  نتظاهرات  در  پلیس  ت 

)در سراسر کشور، در شهرها   2000سال  

و ایالت های تحت حاکمیت حزب دموکرات  
که  داده،  نشان  خواه(  جمهوری  حزب  و 

پلی ن و  اب  س یروی  دولتی  سرکوبگر  زوی 
مجری قوانین طبقاتی علیه کارگران و دیگر 

خشونت   اعمال  و  است  فرودستان 

حتی جوانان   وحشیانه،  و  کودکان  علیه 
سیاستهای  جاساسا   ناپذیر  جدایی  زء 

دولت آمریکا )و همه دیگر دولتهای سرمایه 
دیگر   و  پلیس  توسط  که  میباشد  داری( 

 .دعمال رژیم اجرا می شو
 

جو  مسر   دولت کردن  حاکم  با  داری  ایه 

از   جمله،  )از  جامعه  در  وحشت  و  رعب 
علیه   وحشیانه  خشونت  اعمال  طریق 

از یک طرف   کودکان و جوانان طبقه کارگر( 
سرکوب  ب طریق  از  کارگر  طبقه  سرکوب  ه 

آن   جوان  روانی نسل  و  روحی  و  جسمی 

تحمیل   با  دیگر  طرف  از  و  میپردازد،  طبقه 
تی بر جوانان و  ابقط  میزهر آ نظم و انضباط ق

کودکان طبقات محروم جامعه، اقشار ناآگاه 
سرکوب شدگان را به گونه ای تربیت کرده  

و رشد و پرورش میدهد که بخشی از خود  
های  آ دستگاه  همان  مجریان  به  را  نان 

در   مثال،  عنوان  به  کند.  تبدیل  سرکوبگر 

از   آلمان،  بر  فاشیسم  حاکمیت  دوران 
خ تعلیمات  که وب  زآمی  شونتطریق  د 

و  سربازان  به  آلمانی  جوان  ها  میلیون 
تبدیل   هیتلر  فاشیستی  رژیم  مجریان 

بر   حاکم  طبقه  کنونی،  شرایط  در  شدند. 

طریق   از  نیز  نمایش  رآمریکا  و  واج 
و   سربریدن  و  اعدام  و  جنگ  و  وحشیگری 

کردن  حاکم  طریق  از  و  ها،  رسانه  در   ...
طبقاتی و ستم  ظلم  و  -فرهنگ خشونت 

عالوه کمی   تالشدی،  نژا که  بر سرکوب    ند 
نیز   را  ناآگاه  اقشار  زحمتکشان،  و  کارگران 

سیاستهای   مجریان  و  سربازان  به 
 .آن کشور تبدیل کندامپریالیستی 

 

جوانان  یواقع و  کودکان  که  است  این  ت 
سرمایه   سیستم  چنگال  در  کارگر  طبقه 

اسیر هستند.   هیوالی سودجو  این  داری، 
سپ یازده  از  پس  پتامبربخصوص    یسل ، 

قرار   ای  نظامی  آموزشهای  تحت  آمریکا 
)با   کودکان  و  نوجوانان  با  مقابله  که  گرفت 

آن   از  بخشی  "شورشگر"(  برچسب 

بقه کارگر طآموزشهای نظامی بوده است.  
و توده های مردم آگاه آمریکا میدانند که در  

مبارزه برای نابودی این هیوالی    صورت عدم
نی  بعید  آینده  در  کهدهشتناک،    در   ست 

ت رومرۀ خود با روشهای نوین و هر چه احی

خشن تر طبقۀ حاکم و ماشین سرکوب آن  
 روبرو گردند.  

 
با   فقط  که  میدانند  آمریکا  آگاه  مردم 

جامعه  ک سرنگون   انقالبی  ردن 
و   آزاد  کامأل  جوامع  ایجاد  و  طبقاتی 

به   سوسیالیستی(  ای  )جامعه  برابر 

انقالبی کارگر  طبقه  میتوان  رهبری   ،
اس جسمی  یادص قتالمت  و  روحی   ،

مهیا   را  مردم  های  توده  افراد  همه 
کرد و از جذب و قربانی شدن کودکان  

نیز   جنایت  و  جرم  های  شبکه  در 

آنها   نمود.  که  مجلوگیری  یدانند 
مشکل برخوردهای وحشیانه ماشین  

افراد   وجود  صرفا  مردم،  با  سرکوب 
میان   در  راسیست  و  تبهکار  و  روانی 

نیر و  پ عمال دولت  در  ک-  سلی وهای  ه 

  -جای خود، واقعیتی انکار ناپذیر است
نمی باشد بلکه   این شرایط خشونت  

امری   کنونی  سرکوبگرانه  و  بار 
سر نیروهای  در   شده  وب  کنهادینه 

سیستم   محصول  و  بوده  حاکم  طبقۀ 
باشد؛   می  آن  نیاز  و  داری   سرمایه 

شدیدأ   ای  جامعه  که  سیستمی 

کرده  ایجاد  نابرابری  و  در   طبقاتی    که 
دسترنج  رث   نآ از  حاصل  هنگفت  وت 

کارگران و زحمتکشان به زور سرکوب  
در   و  شده  غصب  آنها  از  شکنجه  و 

حاکم   طبقه  غارتگران  دستهای 

گردد  می  طبقاتی    انباشته  شکاف  و 
وحشتناک بین اقلیت مفت خور حاکم  

و اکثریت عظیم آحاد فرودست جامعه  
و   شده  حاصل  مناسبات  این  از  که 

م  توجیه  اهیچ  آن  بم  هی  نطقی  رای 
وجود ندارد هر روز عمق بیشتری می  

اصلی    یابد. منبع  که  تبعیضی  و  نابرابری 

تولید نارضایتی و خشونت در جامعه و نیاز  
   کوب قهری آن می باشد.رحاکمان به س

های   دستگاه  خشونت  و  سرکوب  تشدید 
و   کارگران  علیه  حاکم  طبقه  سرکوب 

آنها جوانان  و  کودکان  و  یکی  ،  زحمتکشان 

و پیامدهای ناشی از نیاز  توسعه     جایتن  از
و  جنگها  گسترش  و  داری   سرمایه  نظام 

بخصوص طی   جهان  امپریالیستی  تقسیم 
 .چند دهه گذشته است

 
و که    افراد  میکنند  وانمود  که  هایی  گروه 

اقتصادی مشکالت  توان  -سیاسی -می 
کردن  نابود  بدون  را  موجود  اجتماعی 

داری سرمایه  سیستم  و    انقالبی 

کرد،    نییزجایگ رفع  سوسیالیسم،  با  آن 
عمال در جهت حفظ همین سیستم گام بر 

می دارند.  جامعه ای که در آن سرمایه و  
نیم درآمد  از  بیش  فرد  سه  از    ی ثروت 

کشور است، قادر به حل هیچ یک  جمعیت  
از مشکالت بزرگ پیش روی بشر نیست و  

و خشونت  نارضایتی  بروز  های  زمینه  تنها 

ر شده و محروم را  اثمتس طبقات ادر میان  
داده که هر    ن تجربه نشا  بازتولید می کند.

به   داری  سرمایه  سیستم  که  پاسخی 
اقتصادی خود  -بحرانهای  میدهد،  اجتماعی 

است.    افزا و در دراز مدت نابودکننده  بحران

اقتصادی  بحرانهای  )از  -گسترش  اجتماعی 
خشونت   افزایش  و  داری  سرمایه  جنگ 

مردم   علیه  کودکانپلیس  انانشان  وج  و  و 
شرایط   تا  گرفته  سیستم  همین  داخل  در 

سودجویانه   برخورد  از  ناشی  کنونی 
بحران اپیدمی کرونا( اثبات    سرمایه داری با

ای که  کند  جنبش  جمی  گسترش  و  اد 

به  -سیاسی -طبقاتی-انقالبی ای  توده 
این   از  رهایی  جهت  کارگر  طبقه  رهبری 

 .وضع ضرورت فوری یافته است
 

شرای  سرمدر  که  حال   یهاطی  در  داری 

و   کارگران  علیه  عیار  تمام  جنگی 
بشریت   نجات  راه  تنها  است،  زحمتکشان 

مبارزه   است،  نابودی  خطر  معرض  در  که 
رهبری به  و   انقالبی  آگاه  کارگر  طبقه 

سیستم   نابودی  برای  یافته  سازمان 

ایجادسرمایه   و  بر    سوسیالیسم   داری 
 .ویرانه های آن است

آگاه آمری مبارزه واقعی    هک  دکا میدانن مردم 
علیه خشونت پلیس، مستلزم بسیج توده  

دیگر   و  آگاه  جوانان  کارگر،  طبقه  ای 
نیروی   یک  شکل  به  جامعه  محرومان 

و متحد  علیه    اجتماعی  دولت،  از  مستقل 

که نظام سرمایه داری است. آنها میدانند  
در این راه باید همه تالشهای طبقه حاکم  

ا  ختالف  او    ن محرومانیجاد تفرقه میابرای 
و   انداختن  سیاه  دانشجو،  و  کارگر  بین 

سفید، زن و مرد، شهروند و مهاجر و ... را  

 .بی تاثیر کنند
 1399بهمن 

 سهیال 
 :زیرنویسها

از  ب(1) فقر   31یش  زیر خط  درصد جمعیت 
سر   در   به  "روچستر"  شهر  در  آمریکا 

شهرهای   محرومترین  از  یکی  که  میبرند 

 .یورک استنشین ایالت نیوفقیر
لینک زیر میتوانید فیلم این واقعه را   در(2)

ببینید.  این فیلم حاوی صحنه گریه و زاری  
های دلخراش دختربچه ایست که در 

وحشی اسیر گشته   چنگال نیروی پلیس 

است.  
atch?apphttps://www.youtube.com/w

top&v=iphOWjHUFWQkesd= 

 !سم ! پیروز باد سوسیالزنده باد انقالب

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=iphOWjHUFWQ
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=iphOWjHUFWQ
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که   فردی  اگر  و  است  مرگ دشوار  به  باور 

از افراد   ، یکیکرده برای همیشه ما را ترک
نایان باشد  شخانواده، نزدیکان، دوستان و آ 

باور دشوارتر   آن دشوارتر  این  تحمل  تاب  و 
شود. در چنین مواقعی بیشتر خواهان می

را به    دآن فرآن هستیم که ویژگیهای نیک  
در  آد  ای درخشانی  نکات  آنچه  بر  و  ورده 

او   بندیم.  باشند نمیزندگانی  فرو  چشم   ،

درگذشتهاما   فرد  که  جرم  زمانی  های  به 
است  گوناگون متهم  آن    ،سیاسی  دیگر 

نادرست توده "پشت سر  که  های ما  پندار 
چهارچوب  مرده   این  در  زد!"  حرف  نباید 

 .گیردجای نمی

 
اینجا   پیام    سخندر  فرج  "از 

حمزه  "در سوگ دوستش    "یه سرکو
فردیاست  "فراهتی پرونده    ،  در  که 

چون   ناهنجاری  مسائل  زندگیش 
در   داشتن  رمز  مرگ  دست  و  راز  پر 

بهرنگی  دصمد  اشتراک  رهبری    ر، 

و اکثریت  خائن  با    سازمان  همکاری 
اطالعاتی قتلیها وزارت  که  های  ی 

را   آلمان  در  میکونوس  رستوران 
وج کردند،  داشت.  سازماندهی  و  اود 

اعالمیه  ه در  که  سازمان  مانطور 

شده   تاکید  وی  رثای  در  در  "اکثریت" 
بود کامل  "اکثریتی"  یک  حال  ،  عین 

نه  فردی   خود  یاران  دیگر  همانند  که 
حساسنت از  یکی  در  دورا ها  ن  ترین 

های ما  تاریخی در ایران در فریب توده
نیز دستش  بلکه  داشت  نظیر    نقش 

م جریان  این  رهبران  تا  نحط  سایر 

تودهبق  فمر خون  آغشته  ه  ما  های 
بود. با این حال اگر به خاطر یک جمله  

هم   من  نبود  سرکوهی  فرج  پیام  در 
 .گذشتممانند بسیاری دیگر از آن می

 

دادن  یپ از دست  درد  در  فرج سرکوهی  ام 
)در   خود  تمامیت  در  فراهتی   18حمزه 

چهره  2021فوریه   همان در  یا  کتاب 
 :تسا ه( بدینگون بوک، آمده استفیس 

و  " رفت  هم  حمزه 
به   دستم  من 

نمی   .رودنوشتن 
با   رفت  هم  حمزه 

ها و  بسیاری حدیت

آن  داستان و  ها 
قصه ی  زخِم 

که  رغصهپُ  ارس  ی 
د به    رزمانی  آدینه 

 .تفصیل نوشتم 
 

داخل   در  حمزه 

کارنامه ای  کشور 
روشن و در خارج از  

کارنامه ای  کشور 
اما  پُ  داشت  رحدیث 

جدا  من،  از  برای  ی 

دوستی    ،مهه این  
یادگار   بود،  قدیمی 

بهترین   از  یکی 
زندگی  دوره های 

بوی   من  برای  من. 
و   کاظم  و  صمد 

روح  و  حسین بهروز  و  رضا  علی  و  انگیز 

م و  مینغالم  را  و..  محفل  اف  بوی  داد. 
تبریز در  نیسان  روزهای  در  بر   .صمد  ما 

برگ خزاِن  ناگزیر  خود  آستانه  ریزِ 
مایستاده و سپری  بایایم  های  دیا  شویم 

زخم و  زخمی  امیدهای  های  خورشیدی، 

 مان چکانهنوز خون
." 

فراهتی   او  حمزه  بود.  آشنا  افسری  فردی 
ه  د یاش در رابطه با مرگ پوشبود که نقش 

نوشته   از  پس  بهرنگی  صمد  رمز  و  راز  در 

شدن دو مقاله در آدینه دوره رفسنجانی از  
"برادرم   کتابهای  سرکوهی،  فرج  طرف 

از  زت  یرنگی، روا صمد به او"  ندگی و مرگ 
از زنده "راز مرگ صمد"  و  بهرنگی    یاد اسد 

سال آن  "از  و  دهقانی  .اشرف  و  ها   ..
ار  رقهای دیگر" از خود او مورد گفتگو  سال

است فرج جمله  .گرفته  پیام  در  که  ای 

این   تا  داشت  آن  بر  را  من  سرکوهی 
که   بود  این  درآورم  تحریر  به  را  نوشته 

"برا  بوی  ]حمزه[  من  و   مد صی  کاظم  و 
حسین   و  رضا  علی  و  انگیز  روح  و  بهروز 

می را  و..  مناف  و  من    داد".غالم  پرسش 

این است: آقای سرکوهی، کدام بو؟ بوی  
 خون؟ 

به پُ ن رصمد  شکل  آن  به  که  و گی  راز  از  ر 
و روح  از میان ما رفت  را  رمز  انگیز دهقانی 

همان که  که  هم  کشیدند  خون  به  هائی 
بود  ییک   زه فراهتیاکثریت که حم آنان   از 

را  و ضدامپریالیست می  آن  و    نامید خلقی 

قرار   آنها  رکاب  در  "اتحاد"  سیاست  با 
که  داشت نبود  اینگونه  به  واقعیت  آیا   .

بود   تاکثری آنان  از  که حمزه فراهتی یکی 
از میان  به  را  حکمرانان جمهوری اسالمی 

انگیز در میان آنها بردن "ضدانقالب" که روح

 ؟ دخوان رامیبود ف
 

زیر   در  که  توضیحی  در  سرکوهی  فرج 
نوشته به  "ابراهیم  پیامشان  از  ای 

  " درج شده "تریبونسایت  در  که  ساواالن"  

و  *) مهامی"  (  درآنر"طاهر  پیام    ا  زیر 
 :اند از جمله آورده آورده است،سرکوهی 

و  " آمد  تبریز  به  حمزه  غرق شد  که  صمد 
و کاظم  و  داد  دوستان صمد  به  را  .. .  خبر 

آن وقت نمی    دجس  رفتند در  اما  آوردند  را 

سخو تا  کنند  علنی  را  روابط  ک  ااو استند 
را   روابط  نخ  سر  است[  ساواک  ]منظور 

و در  ..  بگیرد  خودم  من  زم.  تبریز اآن  در  ن 
 ".بودم و می دانم

 
اسد بهرنگی، برادر صمد،    !آقای سرکوهی

پس   سالها  را  دیگر   ازکتابش  که  این 

نبود  تحری  ساواک  درآورده به  در    ت اس  ر  و 
کتابش این حرف را که حمزه به تبریز آمد و  

تکذیب   داد  صمد  دوستان  به  را  خبر 
ا می حرف  چرا  بهرنگیکند.  با    سد  را 

و  دالیل  میامد  تمامی  که  باور  رکی  آورد 

شما   حرف  و  آنکه  را  نکنیم  دلیل  به  ـ 
گذشته  باور کنیم؟  "،دانم می"نویسید  می

ی  رشاهد دیگ  اشرف دهقانی هم ،    از این 
ست که پس از اطالع از مرگ صمد همراه  ا

بهرنگی   صمد  خانه  به  خواهرش  و  مادر 
که   فراهتی  حمزه  که  شده  مطلع  و  رفته 

در از  را  سشاخانه  بصمد  ماشین  ون  ار 

از  ،  کرد که آنکه  پس  "صمد  شما  قول  به 
و   نکرده  مراجعه  خانه  آن  به  شد"،  غرق 

 .خبر را به خانواده صمد نداده بود
 

د  فرج همین  ب ا  ر سرکوهی  تدای 

 :پانوشت آورده است
صمد  " محفل  عضو  که حمزه  این  اول 

محفل   با  مخفی  کارهای  در  بود، 
من    همراه بود، دوست صمد هم بود.

را خو  آن  داین  در  بودم. اسد  م شاهد 

سال ها آدمی بود که دنبال زندگیش  
برادری   رابطه  فقط  او  با  صمد  و  بود 

فعال  جریانی  هیچ  در  اسد    داشت. 
ای  ندیده    هک   ننبود.  را  می گوید حمزه 

از   خیلی  چون  باشد  درست  شاید 
همه    ،/. ندیده  را  صمد  دوستان 

گرفته   از ساعدی  زنده صمد  دوستان 

ب دولت  تا  نوشته  دبا آ هروز  و  گفته  ی 
و   بوده  صمد  دوست  حمزه  که  اند 

 ."عضو محفل
 

از همه اینجا هم بیش  چیز  فرج سرکوهی 

می شاهد  را  آقای  خود  سرکوهی،  آورد. 
مورد  اض  رف در  شما  نوشته  یاد زندهینکه 

"هیچ   در  او  و  باشد  درست  بهرنگی  اسد 
نبود" فعال  کاظم اما    ، جریانی  رفقا 

د بهروز  علیرضسعادتی،  نابدل،    اهقانی، 
)نمیروح فلکی  مناف  دهقانی،  دانم  انگیز 

منظور فرج سرکوهی از حسین غالم کدام  

اشرف   آن  منطقی  ادامه  در  و  است(  فرد 
چه؟د چیزی    اآی  هقانی  نیز  آنان 

نامهنمی از  یکی  در  اتفاقاً  های  دانستند؟ 
به جا مانده از همان دوران که در کتاب "راز  

شده   درج  صمد"  کمرگ  گشته   همعلوم 

 حمزه فراهتی را نمی  کاظم سعادتی اصالً 
است به)  !شناخته  شود  "راز  کتاب  رجوع 

صفحه   صمد"  همین    . (271مرگ  در 
 :تسی آورده ا پانوشت فرج سرکوه

شد.  " فدائی  سازمان  عضو  آزادی  از  بعد 

بود  حاضر  فدائی  سازمان  کنید  می  تصور 

 سالخی حقیقت در پوشش یک مرگ!
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کسی را عضو کند که مشکوک به کشتن  
 .".چریکی ن هم در دورانصمد باشد؟ آ

 
نکنم   اشتباه  اگر  آزادی!  از  پس  عضویت 

از زندان آزاد    135۶حمزه فراهتی در سال  

و  و  ا  .شد رفت  کشور  از  خارج  به  سپس 
بعد از قیام بهمن    ،ز خارجا ت  شپس از برگ

درآمد سازمان  عضویت  سازمانی    .به  اما 
سازمان   آن  دیگر  شد،  عضوش  وی  که 

دیدیم که پسفدائی   و  نبود  پیشین    مبارز 
فرخ   چون  افرادی  گرفتن  قرار  رهبری  در  از 

نگهدار و ماشاهللا فتاپور بر آن چه گذشت.  

چنین   که  گفت  باید  سرکوهی  فرج  به 
دیگر    سازمانی چریکی  سک  ی که  ازمان 

عناصری چون حمزه فراهتی اتفاقاً  را    نبود 
الزم داشت که سیاست های ضد انقالبی  

د. کما این که بالفاصله بعد  ن آن را پیش ببر

برای خلع  ا را  ز قیام بهمن، حمزه فراهتی 
که   ارتشی  مقابل  در  ُکرد  مردم  سالح 

کُ  به  روستاهای  را  و  ردستان  خون  خاک 
آ به  کشید  فرستامی  به   ندد نجا  او  و 

  .مأموریتش عمل کرد
  

وهی ادعای خودش  در اینجا هم فرج سرک

"در   فراهتی  حمزه  گویا  که  این  بر  مبنی 
است را    هدوران چریکی" عضو سازمان بود

که   حالی  در  آنهم  است.  زده  جا  واقعیت 
ف حمزه  آن  خود  "از  کتابش  در  راهتی 

ادعائی  های دیگر" چنین  .. و سالها .سال

است.  نک وی آ ر  درده  کتاب  صفحات    ن  در 
و  233و    232 "منتظر  است:  صل  نوشته 

در  که  اکنون  و  بود  سازمان  به  شدن 
قرار  آستانه آن  به  یافتن  دست  احتمال  ی 

نمیبگرفته   در  ود،  که  شوقی  با  دانست 

نوشته است  اما    دوید چه کند."  تنش می
وصل  که   سازمان  به  و  شده  دستگیر  بعد 

م   نشده طور  به  ادبود.  در  این    مهاشخص 
آمده است: "ساعت    233صفحه  مطلب در  

بعدازظه سرد  پنج  روزهای  از  یکی  ر 

سال   در  ها  ضداطالعاتی  1352زمستانی 
این به گفته خود راش ریختند." بناببه خانه

ضداطالعاتی ریختن  هنگام  به  ها  فراهتی 
" خانه  زمستان  به  در  داستان"  قهرمان 

سال)  1352سال   این  اسفند  تا  او دی   )
در    به  هنوز سازمانی که گویا "شوقی که 

آتنش می به  تا  وصل  دوید"  وصل شود،  ن 

   .نشده بود
بی   پرده،  "بی  برنامه  در  فراهتی  حمزه 

آمریک صدای  از  اتعارف"  یکی  را  خود   ،
کادرهای   "از  و  کادرها"  "معتمدترین 

کرد.   معرفی  سازمان  این  باید  مسئول" 

که   بگوییم  سازمان  حداقل  مورد  در 
ادعایی    1353و    1352لهای  سا چنین 

همزمان  اما  است،  سئوال  تحت    دستکم 
او در سازمان امی کثریت صاحب  دانیم که 

 .هائی بودچنان مقام
 

ک توجه  باید  اینجا  فرج سرکوهی ردر  که  د 

اش حمزه فراهتی  همچون دوست قدیمی
چریکهای  سازمان  اسم  بودن  یکسان  از 

ایران   خلق  قیام   پس و    پیش فدائی  از 
ه کرده و عضویت حمزه  دفاتمن سوء اسبه

سازمان   در  پس فراهتی  قیام    دوران  از 

که واقعیتی است  تحت رهبری فرخ نگهدار  
چریک سازمان  در  عضویت  جای  به  ی  را 

  !ددهاول دهه پنجاه جلوه می نیمه
حرفهای   همه  علیرغم  سرکوهی  فرج  اما 

پا  نادرستش  در  در  مهامی  طاهر  به  سخ 

)چهره ککتاب  بوک(  ر فیس  لینکش    ر د  اه 
باال ذکر کردم حرف درستی هم زده است.  

نوشت استاو  فراهت  ه  حمزه  از  که  بعد  ی 
"انقال آمد،  ایران  به  خارج  ب  به  دوباره  بعد 

ماجراهائی رخ داد که به نظر   رفت و این بار

دادگاه  در  و  بود  بزرگ  خطاهای  من 
عضو   عنوان  به  اما  شد  علنی  میکونوس 

رهبران   اطالع  با  و  ای اکثریت    ناکثریت 
کرد"اک را  خطا  یادآور شوم اما    .رهای  باید 

گویا   سرکوهی  که  فرج  تماس  برای  در 
حم وزارت بودن  مأموران  با  فراهتی  زه 

های  فاجعه قتل  نروی داد  از  پیش اطالعات  

شدن ریخته  به  منجر  که    خون   میکونوس 
اسالمی   جمهوری  مخالفین  از  تعدادی 

عنوان    صرفاً   ،شد  با  کاغذ  روی  عبارتی 
 !است گ"رخطاهای بز"

 

دست  از  را  دوستش  سرکوهی  فرج  آری 
  .خوردتاسف از دست دادن او را میداده و  

فرج سرکوهی برای به جا  طبیعی  این حق  
دوستی   حق  "دیرینها  بآوردن  اش"  یار 

دروغهایی  تکرار  با  ندارد  او حق  اما  است. 
به شواهد و    ءبا اتکانادرست بودن آنان  که  

ث انکارناپذیر  شدهاسناد  به    د، ن اابت  خاک 

به سالخی حقیقت  و  بپاشد  چشم مردم 
به  کار فقط  این  بپردازد!  ورای یک مرگ  در 

ر"حدیث" و سیاه آدینۀ خود ایشان پرونده پُ 
 کند!دیگری اضافه می برگ سیاه

(*) https://www.tribun.one/tarikh-

adbyyat/tarikh/3007-2021-02-19-12-
43-43 

 نادر ثانی 
  22 برابر با 1399اسفندماه  ۴دوشنبه 

 2021فوریه 

 شکستگی صندوقهای نامی ورسو"

 3از صفحه         ...و    "بازنشستگی
   فروشانه سران جمهوری اسالمی ندارد. و مملکت

اض آنها به  بازنشسته و اعتر  و کارمندانمبارزات کارگران  

چالش"  جمهوری   "ابر  یک  و  حق  بر  مبارزه  یک  اسالمی 
این  برای   از  باید  توان  تمام  با  ست.  اسالمی  جمهوری 

  تحقق خواستهای بر حق بازنشستگان  در جهت مبارزات  

و شرایط جهنمی آفریده    و نابودی رژیم جمهوری اسالمی
حاکم   نظام  و  رژیم  این  توسط  ها   برایشده  توده 

       .پشتیبانی نمود
 

 زیرنویس: 

مورخ   "  سایت -1 آنالین"    1399شهریور    6اقتصاد 
به    مطلب توجه  "با  است:  داده  گزارش  را  زیر 

بازنشستگان لزوم حقوق  شرایط   افزایش  در 
برای  دور از ذهن نیست که شرایط    تورمی فعلی،

آتی  سال توانایی  های  عدم  و  شده  دشوارتر 
بازنشستگیصندوق مناسب    های  ایفای  در 

بحران از  یکی  به  خود  آیندتعهدات  اقتصهای  اد  ه 

باعث که  آنچه  شود.  مبدل  این  می  ایران  از  شود 
عنو تحت  تآثیر  موضوع  تحت  شود،  یاد  بحران  ان 

باشد. به عنوان مثال  بودن درصد باالی جامعه می
تبع  تعداد و  اصلی  سازمان افراد  پوشش  تحت  ی 

است که  نفر رسیدهمیلیون    43تأمین اجتماعی به  

راین  . بنابشوددرصد جمعیت ایران را شامل می  52
انتظار داشت که هر  می گونه مشکل در این  توان 

های متعدد اجتماعی و  ر را با بحرانسازمان، کشو
 ساخت."سیاسی روبرو خواهد 

 

 

سیون اعتراضی در گزارشی از یک آکآمستردام هلند: 

   مبارزات خلق بلوچ  حمایت از

شنبهر از  ،  2021مارس    سیزدهم  وز  حمایت  خلق    در  مبارزات 
که  ب ستمدیده   اخدلوچ  های  هفته  قت ر  علیه  سوختبران  یر  عام  ل 

پا    زحمتکش  و  به  رژیم ضد خلقی خاستند  به طور وحشیانه توسط 

اسال  سرکوب  جمهوری  حرکتشدندمی  یک  میدان    ،  در  اعتراضی 
"دام" آمستردام برگزار شد. این آکسیون به فراخوان "کمیته حمایت  

لین چریکهای  " که فعاداز مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران در هلن 
 ت. د شکل گرف بخشی از آن هستن در هلند  یران فدایی خلق ا

ز همه گیری کرونا و  به رغم تداوم و تشدید محدودیت های ناشی ا
ین شرایط بسیار بد جوی که باعث کاهش آمد و شد عابران  همچن

رفقای شرکت کننده در این حرکت با استقامت و پیگیری    شده بود،

  کمیته یون، اعالمیه  . در جریان این آکسکردندبرگزار    ا این آکسیون ر
 های  به زباندر هلند  ارگران و زحمتکشان ایران  مبارزات کحمایت از  

ی خوانده شد و ترانه سرودهای مردمی  هلندی و انگلیس  ،فارسی  
 .  ندو انقالبی پخش شد

در   و  شروع  ظهر  از  بعد  دقیقه  پانزده  و  یک  ساعت  در  حرکت  این 

    دقیقه پایان یافت.  هل و پنجچساعت سه و 
قاتل خلق ستمدیدۀ  می جمهوری اسالددمنش رگ بر رژیم م 

 ! بلوچ و سایر خلقهای تحت ستم ایران
 بلوچ!   جانباختۀن گرامی باد یاد سوختبرا 

زنده باد مبارزات کارگران و خلقهای ستمدیده برای  

 سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی! 
 زنده باد انقالب! 

 
 خلق ایران در هلند   ای فداییکهفعالین چری

 2021مارچ  دهم چهار

 

https://www.tribun.one/tarikh-adbyyat/tarikh/3007-2021-02-19-12-43-43
https://www.tribun.one/tarikh-adbyyat/tarikh/3007-2021-02-19-12-43-43
https://www.tribun.one/tarikh-adbyyat/tarikh/3007-2021-02-19-12-43-43
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/461730-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/461730-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/461730-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
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ایتکار جمهوری اسالمی با  بار دیگر رژیم جن
به خاک و خون کشاندن فقیرترین و محروم  

بلوچستان   و  سیستان  استان  مردم  ترین 

به   نزدیک  مرزی  منطقه  سراوان،  در 
پرده  شهم اسکان"،   " و  پشت"  "بم  به  ور 

از   سرکوب  دیگری  و  دیکتاتوری  و  جنایت 
را در مقابل چشم مردم ایران و جهان  خود  

دوشنبه چهارم    به نمایش گذاشت. در روز 
فاسد   رژیم  نظامی  نیروهای  ماه،  اسفند 

بستن   رگبار  به  با  اسالمی  جمهوری 

رخمی  و  کشته  باعث  بلوچ،  بران  سوخت 
ت زیادشدن  زحمتکشان  ی  عداد  این  از 

و زحمتکشان  که  شدند،  گناه    مردمی 
شغل این  به  آوردن  روی  خطر،    شان  پر 

  جهت تامینبرای بدست آوردن لقمه نانی  

 خانواده اشان بوده است.  وخود زندگی 
    

جنایت این  روز سه، بدنبال  پنجم  در  شنبه 
رگبار   به  از  بعد  روز  یعنی  ماه،  اسفند 

ز بران  سوخت  بلوبستن    چ، حمتکش 
زحمتکش  مردم  و  ها  شهر    در  خانواده 

جنایتسراوان   به  اعتراض  صورت     در 

در مقابل فرمانداری شهر دست به گرفته،  
ز اعتراضی  این  د تجمع  نیز  ند که  اعتراضات 

شد.   داده  پاسخ  آور  اشک  گاز  و  گلوله  با 
نفرت  و  خشم  باعث  رژیم  وحشیگری  این 

گردید،   بلوچ  معترض  های  توده  بیشتر 

آن  وریبط حمله   هاکه  شهر  فرمانداری  به 
آنج و  آوردند.  کرده  در  خود  اشغال  به  را  ا 

حق به  و    مردم  تسخیر  با  بلوچ  خشمگین 
نآبه   که  فرمانداری شهر  ماد تش کشیدن 

حاکم  ارتجاعی  رژیم  حکومت  و  قدرت 

روی   بر  انگشت  درستی  به  میباشد، 
دم بلوچ گذاشتند.  مر  عامالن قتل و کشتار

شجاع،  مردم  ادامه    این  و  اعدر  تراضات 
قهرمانانه خود،   مدتی  بمبارزات  نیمی  رای 

خود  کنترل  به  را  سراوان  آوردند.    از  در 
از    بطوری رژیم  مزدوران  و  کارگزاران  که 

پا ترک   ترس  را  شهر  و  گذاشته  فرار  به 

 کردند. 
 

منتشر   گزارشات  برخی  اساس  بر 
بستن   رگبار  به  جریان  در  شده، 

بلوچ،  بران  ر  نف  37حدود    سوخت 

و   زخمی  تعکشته  زیادی  بسیار  داد 

از   یکی  شدند. 
فعاالن بلوچ در این  

گفته است:   زمینه 
از آمار کشته    هنوز

خبر   شدگان 

دست   در  درستی 
که   چرا  نیست، 

کشته  تعدا از  دی 
به   را  شدگان 

پاکستان   سمت 
که   اند  کشانده 

دست    آمار از  آن 

در   است.  خارج  ما 
از   همین حال پس 

سوخت   کشتار 
از یکی  آنها    بران، 

بیمارستانی    به که  

در پاکستان منتقل  
م گوید:  شده  ی 

در    40تا    30 نفر 
ته و زخمی شدند  حوادث سراوان کش 

ماموران   بودند،  جوان  نو  بیشتر  که 
حت می  سپاه  کتک  را  مجروحان  ی 

 زدند.  

 
و  بلوچستان  بین  مرز  در  سوخت  فروش 

با این  شبکه    در کنترلکه عمدتاً    پاکستان 
نیروه به  وابسته  سرکوبگهای  رژیم  ر  ای 

و   حرص  اما  دارد،  قرار  اسالمی  جمهوری 

ها     طمع نیرو  ندارد  این  اه  سپ  .پایانی 
فروش سوخت   رژیم می خواهد  پاسداران 

د انحصاری  بطور  بگیرد.  را  خود  دست  ر 
امنیت   پاسداران  سپاه  رژیم،  خود  بگفته 

گرفته   عهده  بر  را  منطقه  این  مرزهای 

دیگر   )بخوان با  و  قاچاق(   سودآوری 
امنیتی نظنیروهای   و  قرارگاهی   ، امی 

بوجود   بلوچستان  و  سیستان  در  مشترک 
ال امروز سپاه پاسداران  آورده اند. در هر ح

د از در آمد  درص  70  ، های دیگر رژیم  رگانو اُ 
تنها  و  داده  اختصاص  بخود  را  سوخت بری 

بلوچ   30 بران  سوخت  برای  آن  از  درصد 

است. ولی نیروهای سرکوبگر باقی مانده  
خ  رژیم را  30همین    هندوامی  هم    درصد 

بیاورند.   در  خود  انحصار  این  به  از  قبل  تا 
حاکمرژی   ، درگیری غارتگر  و  دزد  مدعی    ،م 

بنام   ن"  رزاق "طرحی  مرز  بود.    شینانبرای 

طرح این  اساس  کارتی  بر  نشینان  مرز   ،
بر    می کردند. برای فروش سوخت دریافت  

یک    5هر  به    " رزاق"طرح    اساس  خانوار 
البته  ق  تعلتردد    کارت که  گیرد  باید  می 

آن   بپرداز  5برای  تومان  بدیننمیلیون    د. 
  3  روز  5در هر    ه می تواند طریق هر خانواد

از مرز عبو را  ر دهد و آن هزار لیتر سوخت 

مررا   سوی  آن  برساند  زدر  البته  بفروش   .
نیست کار  پایان  بران    سوخت  زیرا  ؛این 

ازبایستی    زحمتکش  بزرگی  ارزی    بخش 
را    ت به دست می آورندوخاز فروش س  که

بدهند تحویل  پاسداران  کارت  ز  مجو  تا    به 

شته باشند. بنابراین بر  فروش سوخت را دا 
ی برای  تنها مبلغ ناچیز  ،اساس طرح رزاق 

ماند. می  بر  و  اما    سوخت  دزد  پاسداران 
بران    عارتگر از همین در آمد ناچیز سوخت

بطوری نگذشتندهم   چهارم    ،  روز  در  که 

ر  ،نداسف سوختا  مرز  روی  بلوچ   به  بران 

پاسداران   آنان،  اعتراض  پی  در  و  بسته، 
رژیم  زحمتکش م  ،جنایتکار  رگبار    ردم  به  را 

ا کشته بران ر  ن از سوختها ت  دهبسته و  
کردند زخمی  داد    .و  نشان  که  آنها امری 

بلوچستان در  فقیرنشین    ،حتی  عنوان  به 

منطق برای    هترین  هم  منافع ایران   تامین 
برای مردم    یکوچکترین حق د  خو  انۀتگرغار

آنان   معاش  و  زندگی  به  و  و  نیستند  قائل 
س به  دست  مردم  راحتی  کشتار  و  رکوب 

 می زنند.  
 

بی که  شدیدی  درگیری  پی  و  در  مردم  ن 

دست   آمد،  وجود  به  سرکوبگر  نیروهای 
اسال جمهوری  طبق  اندرکاران  بر  می، 

سرکوبگرانه و  سیاستهای    جهت  خود 
آوردن   وحرُ بوجود  و  میان  د  شتعب  ر 

این   شهروندان  از  زیادی  تعداد  به  مردم، 

ند  تاداستان، پیامک های هشدار آمیز فرس
 که نمونه آن چنین است:

 "تذکر و هشدار؛ 
غیر قانونی شما در انتشار    فعالیتهای 

و باز نشر محتوای مجرمانه در فضای  
اجتماعی   شبکه  بخصوص  مجازی 

واتس آپ محرز شده است. در صورت  

عدمتک و  تحت  وج ت  رار  هشدار،  به  ه 
 ت. پیگرد قانونی قرار خواهید گرف 

 .مرکز مقابله با جرائم سایبری"
 

از اهالی در    برایاین پیام ها   تعداد زیادی 

ب گردیدشهرهای  ارسال  نشین    ه لوچ 
و  خیزشها  تجربه  طبق  زمان  هم  است. 

نقاط  در  قبل  در  گرفته  صورت  های  قیام 
مبارز گسترش  با  ایران،  مردم  مختلف  ات 

استان    چ،لوب این  در شهرهای  حاکم  رژیم 

فض تشدید  با  کامل  هم  بطور  امنیتی،  ای 
ای بتواند    منطقهن  اینترنت  تا  کرده  قطع  را 

سرکوبگر اهداف  به  وحشیانه  بهتر  و  انه 
مردم   راستا  همین  در  آید.  فائق  اش 

پرواز   شاهد  زاهدان  و  ایرانشهر 
  شدند هلیکوپترهای نظامی در این منطقه  

ضین در حال گشت  ترمع ای سرکوب  که بر

مب و  نفرت  و  خشم  اما  بودند.  ارزات  زنی 
جو وجود  با  مردم  سنگین    سلحشورانه 

زاهدان،   شهرهای  در  امنیتی  و  نظامی 
ج و...ایرانشهر،  بهار  چاه  ادامه    اسک، 

داشته و خبرها حاکی است که در چندین  

وجود  با  روستایی  نواحی  و  شهر 
وسیع  همچن  ،سرکوبهای  در  اعتراضات  ان 

 رش است.  ستگ حال
 

واقعیت این است که رژیم منفور جمهوری  
و   مردم  آوری  روی  مسبب  اسالمی، 

و جو خطر  پر  کارهای  به  بار   انان  مشقت 

می   بری  سوخت  و نظیر  مردم  باشد. 
امکانی   کوچکترین  از  مناطق  این  جوانان 

برای داشتن شغل و یا درآمدی برای امرار  
حدا از  و  نیستند  برخوردار  قل  معاش 

نیز    یک ت  امکانا نمیر  و  بخور  حتی  زندگی 

در   باشند.  می  که    صورتیمحروم 
رژیم جنای این  آمدهای  وابستگان  در  با  تکار 

از  که  شان  کشیده  بفلک  سر  و  نجومی 
و  کارگران  همین  دسترنج  و  استثمار 

بانک های  حساب  میباشد،  ی  زحمتکشان 

و ُپر  را  را    خود  هایشان  برای زرادخانه    نیز 

 به   بلوچآزادۀ  خلق دلیرانهاسخ پ

 ددمنشی های جمهوری اسالمی 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

به دست مزدوران  که وچ لب  زحمتکش ران بویر شماری از سوختتصا

 به قتل رسیدند رژیم جمهوری اسالمی
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ه  مقسرکوب  گونه  مبارزۀ    متاور  و 
تجهیز آشکار    مردمی  دیگر  امروز  اند.  کرده 

دست   و  سردمداران  که  است  شده 
جمهوری  اندرک غارتگر  و  دزد  رژیم  اران 

دزد که  امروز    هاییاسالمی  آنها  میلیاردی 

همگان   باشد،برای  می  چند    معلوم  طی 
کشور  از  دالر  میلیارد  صدها  گذشته  سال 

ه ضاعی است کخارج کرده اند. در چنین او
نیروهجم دست  اسالمی  ای هوری 

خونین   سرکوب  برای  را  خود  سرکوبگر 
ای ستم  تحت  و  رنجدیده  به ران  مردم  که 

نیز   را  معترضند  نابسامان  وضع  باز  این 

سوخت   بلوچستان،  در  حال  و  گذاشته 
و  خود  زندگی  تأمین  برای  که  را  برانی 

برای به دست   واقع  در  و  خانواده هایشان 
آب و آتش می  ه  ب  انی خود راآوردن لقمه ن

 رگبار گلوله می بندند. زنند، به 

جمهوری   امپریالیسم  به  وابسته  رژیم 
قرار اسال و  توده ها  با چپاول دسترنج  می 

در آنها  و    دادن  فالکت  و  فقر  مرداب 
در  مردم  ددمنشانه  سرکوب  همچنین 

ایران رنجبران    ،سراسر  استخوان  به  کارد 
هر هم  دلیل  همین  به  و  چند    رسانده  از 

ی منفجر  شم و نفرت مردم در جایخ هیگا

  تراضات و مبارزات شده و سیل خروشان اع
حت ستم را سبب می  به حق توده های ت 

 شود. 
 

بران بلوچ،    تدر پی کشتار وحشیانه سوخ 

و  اعتصابات، شعارنویسی  اعتراضات،  موج 
از آنان شکل   غیره در حمایت و پشتیبانی 

روز   چنانچه  گرفت،  بخود  از  سراسری  بعد 
بچ  ارکشت اعتراضات  اسفند،  ه هارم 

کشیده   بلوچستان  و  سیستان  سراسر 

لعه بید،  شد و مناطقی چون ایران شهر، ق
در  زاهدان، شورو، سرجنگل، و میر جاوه را  

در   مناطق  این  در  همزمان  و  برگرفت 
از سوخت و پشتیبانی  بلوچ،    حمایت  بران 

مغازه ها و بازارها بطور کامل بسته گردید.  
این  در   کرمانشاه  تراعادامه  در  نیز  اضات 

با  م درآوردن  ردم  صدا  پیاپی  به  بوقهای 

پشتیبانی   به  هایشان  مردم  ماشین 
 .رنجدیده بلوچ پرداختند

 
از  در   کُ شهرهابرخی  استان    و  ردستانی 

در   کرمانشاه همچنین  کرج،    و  تهران، 

و....  شعار     مشهد  و  اعتراضات  با  مردم 
بلوچ   مردم  مبارزات  از  پشتیبانی  نویسی 

روی  ه  ردک بر  تهران  متروهای  از  یکی  در  و 
این مضمون:دیوار   به  نوشتند  ما  "  شعاری 

 . همه بلوچیم"
 

که    است  این  سال   42تجربه  واقعیت 

کشت و  دارچپاول  رژیم  شکنجه    ار  و 
کارگران،   امروز  اسالمی،  جمهوری 

به   را  ایران  خلقهای  تمامی  و  زحمتکشان 
کوچکت آنها  که  است  رسانده  رین  جایی 

ت و  که  یدردشک  ندارند  واقعیت  این  در  ی 

و   آزادی  به  آنها  رسیدن  اصلی  مانع 
فقر و فالکت دمکراسی و جامعه ای رها از  

اسالمی  جمهوری  همانا  ستم  و  ظلم    و 
به باشد.  با    می  مردم  هم  دلیل  همین 

این جرثومه  همه وجود خواهان سرنگونی 

که   خواستی  باشند.  می  تباهی  و  فساد 

و   حشم  کجا  مردم  هر  کند  ب  سرنفرت  از 

دهد.   می  نشان  آشکاری  به  را  خود 
شاهد  همانطور که این روز ها در سراوان   

وظیفه همه به همین دلیل هم    آن بودیم.
بی و مبارز یروهای انقالمردم ستمدیده و ن

است که در حمایت از مبارزات حق طلبانه 
مقابل  در  بلوچ  رنجبران  و  زحمتکشان 

هی  که  به  رژیمی  زبانی  زوچ  زبان  و ر  جز 

  می فهمد، بپا خیزند و با توسل به نگلوله  
پاسخ قهر ضد  ،  قهر انقالبی سازمان یافته  

و  انقالب داده  را  اسالمی  رژیم جمهوری  ی 
جهت را  این   شرایط  رژیم    سرنگونی 

 ددمنش آماده سازند. 
 1399اسفند  -اکبر نوروزی

   های در چنگال سی دیگرک زندانی سیامرگ ی 

 جمهوری اسالمی!  خونین                
 در سوم   سیمحجوبی از زندانیان سیا ناممرگ به

 بار دیگر چهره ، مان  قدر بیمارستان لُ  1399اسفند ماه  

 جنایتکار جمهوری اسالمی را در مقابل دید همگان  
 مسئولین   ،قرار داد. بر اساس اظهارات خانواده بهنام 

 دادن دارو های مورد نیاز این زندانی اختیار قرار زندان از در 
 ، ده و بر اساس برخی گزارشاتکر سیاسی خودداری

 ه وی  حتی آگاهانه و به عمد دارو های نادرست ب

 جه طبیعی آن تشدید بیماری وی  ی می دادند که نت
 و سرانجام مرگ این زندانی سیاسی بود.  

که   است  زن جالب  کل  وداناداره  در  تهران  خبر  های  به  زندانی  اکنش  این  مرگ 
او   که  شد  مدعی  مسمومیت"دسیاسی  خودسرانه  از  چار  مصرف  دارطریق    و"ی 

 .شده است 

جمهوبرخ  تجربۀ وحشیانۀ  درسیاهچالهاوردهای  اسالمی  خودری  زندانیان    ی  با 
در موارد مشابه  شفاف سازی    سیاسی و همچنین دروغگویی سیستماتیک و عدم

مقامات اخیر  ایی برای باور ادعاهای  یان سیاسی، جیعنی مرگ های مشکوک زندان
ب اسالمی  گذارد  اقیجمهوی  مطر  .نمی  مسائل  آن  اما  بیانگر  همگی  شده  ح 

اخبار   ،ه اند دبو  به بهنام  درست  از دادن دارو های ناحاکی  ه  که گزارشاتی کهستند  
باش  یدرست باد.  نمی  واقعیت  این  تائید  یاددر  به  که    ید  در داشت  بهنام  همسر 

شدهگ  1399  ماههرم فلج  دچار  داروهایش  قطع  دلیل  به  وی  که  بود    . است  فته 

زندانی این  اینکه  "  اعالم کرده که:  1399بهمن    2۶روز یک شنبه    همچنین مادر  با 
پزشکی و پزشک قانونی تأیید کردند که بهنام تحمل حبس را ندارد، ولی  سیون  یکم

 . دادستان آزادی او را رد می کند."
جوابهنام   و    33ن  یک  در زمستان سال  ساله  که  بود  گنابادی  دراویش  در    139۶از 

جمریاج امنیتی  های  نیرو  حمله  گلستان  ن  خیابان  در  دراویش  به  اسالمی  هوری 

بازداشت شد. بعد ها بیدادگاه رژیم وی را به اتهام تبانی علیه امنیت  فتم تهران  ه
با  زاد شد.  ه طور موقت آبا گذاشتن وثیقه باو  و    محکوم نمود   شور به دوسال زندانک

حمل زندان را  توان ت   ،ام به دلیل بیماریبهناینکه  پزشک قانونی اعالم کرده بود که  
خرداد امسال دستگیر و به زندان    31در    المی وی راندارد اما ماموران جمهوری اس 

 . اوین منتقل نمودند
دیکتاتوری زندانهای  در  که  داد  نشان  دیگر  بار  یک  بهنام  دردناک  جان    ،حاکم  مرگ 

خوفناک و غیر انسانی    ایط در شرندانیان سیاسی از هیچ امنیتی برخوردار نیست.  ز

جدا از کشتن اسرا    م ولی فقیهناسربازان بدبر زندانهای جمهوری اسالمی،    حاکم
در زیر شکنجه های وحشیانه، از تمام راه های ضد مردمی و غیر انسانی دیگر از  

و اخالل در کار درمان و    برای زندانیان  کانات درمانیجمله عدم مهیا کردن کمترین ام
اسر و    استفادهبیمار  ای  معالجۀ  و  ط  شرایکرده  برداشتن  میان  زندانیان مرگ  از 

 سازند. فراهم می ا رسیاسی  

د که مسئولیت مرگ بهنام محجوبی بر عهده  ن نشان می ده ی موجود همگی فاکتها
همچون  ها    یز انساننزندانهایش    دررژیم جنایتکار جمهوری اسالمی می باشد که  

زورگوئی هایش    هک  رژیم سرکوبگراین    .یستندر نکل جامعه از هیچ امنیتی برخوردا
چنان شرایط ظالمانه و دهشتناکی در جامعه به وجود   ،را به لب رسانده جان مردم  

که  آورده است زند  فریاد می  روز  زندگی هر  این وضعیت   که خود  از    برای خالصی 

قق  تحامری که  نابود گردد،    تمام دارو دسته های درونیش با  باید  می  جمهوری اسال
ایران باید    جوانان انقالبی  وابسته است. افته توده های  به قهر انقالبی سامان یآن  

برای سازماندهی خود در گروه های سیاسی   به    –راهی  یازیدن  نظامی و دست 
خود علیه این رژیم  رزه مسلحانه  جنگ پارتیزانی علیه این رژیم بیابند تا در جریان مبا

توده  ،   به سازماندهی مسلح  نیروهاها  قادر  با  مؤثر  مقابله  این  جهت  ی سرکوبگر 
 .ند رژیم سراپا ننگ و جنایت گرد

 ! زندانی سیاسی آزاد باید گردد 

 ! جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد 
 چریکهای فدایی خلق ایران

 2021فوریه   25برابر با   1399اسفند  7
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تن از   ۶، با اعدام 1350اسفند سال  11ر د

کمونیس جنب پیشتازان   توسط  یرا  تیش  ان 
پر   قلب  امپریالیسم شاه،  به  وابسته  رژیم 

کمونیستی  تپش   جنبش  فروزان  ستارۀ 
کبیر   ایران، رفیق  خلق،  فدایی    چریک 

  او   ز حرکت بازایستاد.ا  ،مسعود احمد زاده 

چریکهای  ن  تئوریسی افتخار  پر  سازمان 
ان این  بنیانگذار  و یکی از  فدایی خلق ایران 

کنبود.     سازمان وی،  در  اس  عبق  فیرار 
سازمان   ،مفتاحی بنیانگذار  رفیق  به    دیگر 

خلق    4  همراه فدایی  نامهای  چریک  به 

،حمید   مفتاحی  اسدهللا  احمدزاده،  مجید 
گ  ، غالمتوکلی از    لویرضا  آکنده  قلبی  با 

توده های محروم   و  کارگر  عشق به طبقه 
حال که  در  هراس ی  و  بهت  میان  در 

ف  چریک  "من  فریادهای  با  دایی  دشمن، 
،  !"چون من هزاران فدای خلق  انج  م،خلق

به سخرحکومت   را  بودند،    هابلیس  گرفته 

 .  ندبه خاک افتاد
رفیق   شدن  جاودانه  سالگرد  در 

  یاد رفیق انش،  مسعود احمدزاده و یار 
می    احمدزادهمسعود   گرامی  را 

انقالبی    ؛ داریم کمونیست،  فدایی 

مبارز    قاطع که  و  ای  وارسته  و  آگاه 
کارگران  رنجبر  درد  تمام  ا  ر  ان و  با 

با اندیشه و ایمانش،   وجود درک کرد و 
بخش   رهایی  انقالب  تئوری  نهال 

ایرا  شوره مردم  در  را  خونین    ن  زار 
عمل با  و  کاشت،  ما  از  سرزمین  ش، 

خود،   ای  خون  بارور  چشمه  برای 

نیز در  کردن آن نهال آفرید و سرانجام  
دریغی جان  بی هیچ  پیشاپیش صف،  

 ۀ رشد و را وثیقشیفته اش  

در خدمت  نهال  ی آن  ای وفشک
ها توده  انقالب  پیروزی    به 

نظیر یاد    نمود. کم  نابغۀ  این 
ایرانجنبش   از ،  کمونیستی 

عشق   انبنیانگذار سازمان  کبیر 

چریکهای فدایی   ید توده ها،و ام
آخرین   سالگرد  در  را  ایران  خلق 

اش   سرفرازانه  و  حماسی  نبرد 
داریم می  گرامی  تیر  میدان  ؛  در 

گر داو  می  این  خام  ریامی  طرۀ 
زحمتکشان،   شایستۀ  بر فرزند 

و پاس می ؛  راپا کننده طوفانها  

میراث   اندیشه داریم  گرانبهای 
نبردهای   اش را که پژواک آن در 

صدها زن و مرد چریک  حماسی  
تن   به  لرزه  خلق  فدایی 

می  پاس  انداخت؛  استثمارگران 

احترام   عشق  داریم  عمیق و 
به   کننده  قیام  های  و توده  او 

های  ا  ر   نش یارا فریاد  با  که 
مایی  افتخار  تو    ، ""فدایی فدایی 

جالد زمان،  با    زمان  دژخیم  را 
تخت  از  خواری  و  خفت 

کشاندند،   برزمین  پادشاهی 

دار  می  افروز یم  پاس  جان  آتش 
  و حقانیت اش  تأئید   پیامش را که

نه   "بهار آزادی به اصطالح "در    را
میهنمان،   پایدار     از چندان 

د خلنبردهای  و  د  کرق  لیرانه 

بلوچ   و  عرب  و  و ترکمن  گرفت 
به درفش  تئوری انقالبی او را یک بار دیگر  

بدل   سرزمینمان  مردمان  خواهی  آزادی 
 . نمود

ایمان    ما  راهبه  او  از  می    پیروزی  الهام 

  آتش فوالد گداختۀ هستی مان از    و  گیریم  
او می    اندیشۀ  تر  نیرومند  و  سرخ  و  گرم 

تود  بود  معتقد  که  سازنشود  ها    ان دگه 
پژواکت که  است  چنین  و  این   اریخند! 

پاک   های  و اندیشه  کارگران  طغیان  در 
تا  تپه گرفته  از هپکو و هفت  زحمتکشان، 

با تهران،  و  می  های    فریاد  اهواز  "کارگر 

و   می کشندشعله    میرد، ذلت نمی پذیرد"
یابند می  زنده    و  ؛زندگی  وار  ققنوس  پیام 

  ر د   ،شۀ مسعوداندی  در  باد  "قهر انقالبی"
رَ رَ  چکاوک پ  و  ها  توده  نبرد  طبل  پۀ 

و تودۀ    شمشیرها    ه گرسنهلهلۀ خوفناک 

گورخواب   همه  و    گردزباله  و  و 
پا خاستۀ  استثمارشدگان   هر    میهنمانبه 

توده   شود؛  می  زاده  خود  خاکستر  از  بار 
تا    که   شریفی گرفته  کردستان  حلبی  از 

 کازرونبهبهان و  از  و    آباد های تهران و کرج 
هر روز فریاد سراوان    ته تارفگ  انبلوچستو  

تا    :میزنند "بجنگ  فرومایه  جالد  ای 

مسلح   که  روزی  به  "وای  و  بجنگیم" 
پژواک  ما  .شویم" این  هستی،   از    پیام 

امید   به خیزش ق  شو گیریم    و  و می  می 
 خوانیم:

  
 ققنوس سرخ!

 میهنم  بیغوله های در 

 آنک که خون 

 

 کشد،از پنجه های پست دژخیم فواره می  

 لچااهسی وقتی

 زندگی ست  و هر گونه شور فرجام

 تو  "قهر "چکاوک شمشیر و بانگ نبرد و 

 ! مشحون ز زندگی ست

 مرگ ستمگران، 

 آغاز زندگی ست! 

** *** 

 این فالت آنک که 

 روزی هزار بار

 پر غرور  "فوالد"در چرخ دنده های 

 "نیشکر "در رنج خفته در ساقه های 

 گرکار "تابوت"در  نانحسرت یا دفن 

 بیدار می شود  و ردمی می

 تو  "قهر "بانگ نبرد و چکاوک شمشیر و 

 مشحون ز زندگی ست! 

 مرگ ستمگران، 

 آغاز زندگی ست! 

*** 

 در هر کجا

 گرفته تشنه لب خشک و تان از سیس

 بهبهان پر ز شور  تا

 الله، اسطورۀ غرور پر از سُ کردستان

 این تودۀ صبور   ایرانِ در چارسوِی

 از ظلم جالد، 

 اد یدویرانه های ببر 

 فسانه های سرخققنوس 

 با یاد تو پدیدار می شود

 توده ها شمشیر قهر 

 کینه مقدس تو با 

 با قهقهه می رقصد و

 ! آوار می شود مخصبر جان 

*** 

 مسعود توده ها! 

 کارگر! سرخ ققنوس 

 خشم ستمکش و امید رنجبر! 

 نام تو زنده است 

 سترگ اندیشه ات 

 ت اسمرگت فسانه 

 مید ادت پر از ای

 رود و ترانه باد! س ازنامت پر  

 رزم با ستمدر 

 تو  "قهر "بانگ نبرد و چکاوک شمشیر و 

 مشحون ز زندگی ست! 

 مرگ ستمگران، 

 ی ست! آغاز زندگ

 (شفقع.)

 

 

 ققنوس سرخ!

ستارۀ سرخ و همیشه فروزان   دبه یا

ر  بش کمونیستی ایران، رفیق کبینج

 مسعود احمدزاده! 
 

 

 لحانه که تنها راه رسیدن به آزادی ست! مبارزۀ مسزنده باد 
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سرمایه  د   جابرانه  نظام  سلطه  شرایط  ر 

اداری   به  یران  در  استخوان  بن  تا  که 
ی  ور رژیم جمه  ،وابسته است  امپریالیستها

سرمایه اسال نگهبان  سگ  مثابه  به  می 
بر   ،داران تکیه  با  را  اعمال ضدمردمی خود 

پناهی   اسالم  و  ایدئولوژیک مذهبی  لفافه 
 د. توجیه می کن 

اساسب این  تقویتمردساالری    ر  در    و  آن 

ایدئولوژی پوشش  در    ، اسالمی   جامعه 
اسالمی    دست جمهوری  سردمداران 

تب  جهت حتیعیض  اعمال  کردن  پایمال    و 
تب زنان  حقوق    رین دیهی  چه  را  علیه  هر 

ب و  بیشتر  تبعیضات  این  است.  گذاشته  از 

که    اعمال می شونداجحافات در شرایطی  
آور خانوادرژیم حاکم مرد را   ه شناخته  نان 

با این   بیشرمانه ترین ظلم ها را    ،توجیهو 
زنان   کند.  در حق  در جمهوری  اعمال می 

به  شاابل کار م ا زنان در مقاسالمی نه تنه

دستمزد خیلی کمتری می گیرند    مردانبا  
با شرایط کار و استثمار وحشیانه ای    کهبل

مثالً   هستند.  روبرو  از  نیز  بزرگی  بخش 
کا هانیروی  کارگاه  در  زنان  ر  را  کوچک  ی 

دهند تشک می  حالییل  در  این  و  است    ؛ 
ر  که زمان  به  از  خاتمی  جمهوری  یاست 

طلب اصالح  ده    ، اصطالح  زیر  های  کارگاه 

از  ارک کار  گر  قانون  اند. شمول    خارج شده 
کارگر در این کارگاه ها  زنان  در نتیجه امروز  

مجبورند با کمترین دستمزد و بدون بیمه و  
تائید    دیگر کار  مزایای  قانون  در  تن    ، شده 

به استثماری وحشیانه و کمر شکن دهند.  

صورت  بی در  و  زنان  میان  در  گسترده  کاری 
کار،شت دا ب   ن  مزد  نازسیدریافت    ل، ار 

از ستمدیده    بسیاری  پناه  زنان   به را  بی 
این  قعر مرداب فقر و فالکت پرتاب نموده و  

چون   هائی  پدیده  و  امر عمالً  فروشی  تن 
و   در قاچاقچی گری  را  دیگر  بین    خالفهای 

رواج   استآنها  داران    اگر  .داده  ،  سرمایه 

ز و  کارگر  اقتصزنان  حوزه  در  را   اد حمتکش 
مضاعف   استثمار  می  قرتحت    ، دهند ار 

دولت حامی آنان یعنی جمهوری اسالمی  
منافع   تأمین  دارانبرای  اعمال    سرمایه  با 

قوانی  آوردن  در  اجرا  به  با  و  ن  دیکتاتوری 

وسطائی   زنقرون  کارد    ،ضد  به عمال 
و   تهیدست رسانده  زنان  زندگی  استخوان 

آنان طاقت فرسا کرده است. اما این    را بر
زحمتکش ا  تنه و  کارگر  از  یستند  ن  زنان  که 

چنین شرایطی رنج برده و تحت فشار قرار  

بلکه و   دارند  اقشار  دیگر  به  متعلق  زنان 
و شدیداً از تبعیض  طبقات تحت سلطه نیز  

به سر لی در رنج و عذاب  ستم های تحمی
جمله   از  برند.  زنان،   ستمانواع  می    بر 

از  س پوشش  آزادی  حق  می  لب  آنان 
ولی ستم  باشد.  فشاره  این  همه  و  ا  با 

مخربش  تأثی آشکارترین    یکیتنها  رات  از 

 . می باشد ستم های اعمال شده بر زنان 
انعکاس واقعیت استثمار و  به دلیل  درست  

م و ستم  و شدت ظل  زنان  ستم مضاعف بر
علیه  مبارزه  در هر میدان  که  است  بر آنان  

زنان مبارز در صف    ،سالمیرژیم جمهوری ا

عل  مبارزه  قرااول  حاکم  دیکتاتوری  ر  یه 
را  و  گرفته   خود  دوش  رزم  به  مردان  دوش 

ای طبقه  برند.    خود  های  همه  می  پیش 
زنان در قیام دی  برجستۀ  نگاهی به حضور  

آبان    9۶ماه   مبارزا   98و  همین  ت  و 
روز   در  قهرمانانه  بلوچ  خلق  اخیر  های 

بلسراوا شهرهای  دیگر  و  ،  وچستانن 

زنان مبارز    .رزمجوئی زنان را تأئید می کند
بای مبارزات    بدانندد  ایران  در  شرکت  با  که 

خواسته  طرح  در  کوشش  با  و  عمومی 
های برحق خاص زنان در این مبارزات می  

ا جامعه  رهائی  جهت  در  از  توانند  یران 
د نتیجهسلطه  در  و  جهت    شمنان  در 

ید به  ارند. این را هم باگام برد  رهائی زنان

که   داشت  زنیاد  مبارزات  گسترش  و با  ان 
ق غیر  آفرینی  انکاابنقش  قیام    زنانر  ل  در 

پتانسیل   شدن  آشکار  و  مردمی  های 
آنها،   نفرت  و  خشم  در  نهفته  انفجاری 

که   است  از جمهوری  طبیعی  هایی  جناح 

جاسال تا  بکوشند  این  می  کنترل  هت 
انفجاری پتا سوار    ،نسیل  آنها  مبارزات  بر 

مسی و  بیراهه شده  به  را  مبارزات  این  ر 
اخیر ی  همین دلیل هم در سالهاببرند. به  

با  ش رابطه  در  وسیعی  تبلیغات  اهد 
"یک میلیون  یا    "منشور حقوق شهروندی" 

ایم،"  امضاء سازمان که    ی فعالیتهای  بوده 

آنها کوش  دهندگان  ری  جمهو  دن می 
نظام  اسالمی داری    و  را سرمایه  ایران    در 

  . دور نمایند ن از آماج مبارزات زنا
بوده  تبلیغات  ایم که    از طرف دیگر  شاهد 

با ارائه برنامه هائی   جاعیای ارت ه  رسانه

  می کوشند "چهارشنبه های سفید"    نظیر
و برجسته منافع زنان طبقات مرفه  را بیان  

تا به اکثریت    ه در تالش اند. آنها همواردنکن
محروم  زن طبقات  به  متعلق  که  ایران  ان 

هستند   شرایط  نبقبوالن جامعه  در  که  د 

سرمای نظام  دیکتاتوری  سلطه  و  داری  ه 
ه جمهوری اسالمی می توان  گسیخت  املج

زنان   خواستهای  به  اصالحات  و  رفرم  با 
صرفا   و برای این منظور می کوشند   رسید

یا   و  نهایدئولوژی مذهبی  و  را  نظم    مردان 
طبق زنان  ظالمانه  ادبار  عامل  را  حاکم  اتی 

بز اما،نجا  مخالف  آن  ند.  را  خود  اگر  ان 

اسالمی   در  هم  جمهوری  بزنند، حتی  جا 
منیلفظ   در  سرمایه  ز  سیستم  با  خالفت 

می   زن  بر  ستم  اصلی  عامل  که  داری 
باشد، سخنی نمی گویند؛ و به این ترتیب  

ظ  زیر  از  زنان  رهایی  راه  ستم  در  و  لم 

کرد  موجود اندازی  کوشند  سنگ  می  و  ه 
بخش تداوم  را  موجود  ظالمانه  ند.  شرایط 

فاکت    خود زندگی با هزارانواقعیت این که  
استنشان   اسالمی    جمهوریه  ک  داده 

و   نیست  پذیر  رژیم  اصالح  مهمترین  این 
تحقق ستم    مانع  تحت  زنان  خواستهای 

داده   نشان  اسالمی  باشد. جمهوری  می 

ت که   در  حتی  فعالیت  های  حمل  کارگاه 
شی جهت آگاهی رسانی به زنان در  آموز

خ قوانین  و چهاچوب  ندارد  هم  را  ود 
در اخیراً  یافت    همانطور که  انعکاس  خبرها 

کهزن،   انجام    انی  را  هایی  فعالیت  چنین 

مدت   طوالنی  زندانهای  به  را  دهند  می 
کند. می  هم   محکوم  دلیل  همین  به 

خلق   فدائی  چریکهای  که  همواره  هست 
ژیم تاکید نموده  ت سرنگونی این ربر ضرور

نا با  تنها  که  اند  داده  نشان  بودی  و 

داری   جمهوری  سرمایه  نظام  و    اسالمی 
الب توسط زنان و  نق حاکم که با توسل به ا

گردد،  می  عملی  متحد  و  مبارز  مردان 

ما   ستم  تحت  مردم  که  به است  قادر 
ستم   و  ظلم  از  رها  ای  جامعه  برپائی 

خواهند گشت و آزادی واقعی زنان تنها در  
 چنین جامعه ای امکان پذیر خواهد بود. 

با   زنان زحمتكشمتحد  پیروز باد رزم  

 !  ه ای خود مردان هم طبق 
زنان   ن تر باد مبارزاتوا هر چه پر ت

 تحت ستم برای رهایی و  
 !  برابری واقعی

جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته  
 !   نابود باید گردد

 !   زنده باد كمونیسم  !  پیروز باد انقالب 

 !  با ايمان به پیروزی راهمان 
 چريكهای فدائی خلق ايران
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 کنفرانس  ی ازگزارشاتریش: 

 همبستگی  و  "زا لوکزامبورگرُ" 

 "گروپ یوروم " هنری بین المللی با گروه 
تاریخ   ،  2021مارس    ششم  و  پنجمدر 

لوکزامبور رزا  کنفرانس  درسومین   گ 

با    که نفرانس  این ک   در  .شدوین برگزار  

ی  گیرهمه    ناشی از  مشکالتتوجه به  
ساعت    کرونا بصورت    بعدازظهر  3از 

سازمان و حزب   20  ،شروع شد آنالین  
در روز   کمونیست و چپ شرکت کردند.

  یکصد و پنجاُهمین نخست به مناسبت  

تولد   لوکزامبورگ،سالگرد  برنامه    رزا 
متنوع شد  یهای    جمله  از،  دن برگزار 

مه های باقی مانده  نابرخی از  خواندن  
و   لوکزامبورگ  رزا  های  اجاز  آهنگ  رای 

سنتی    انقالبی موسیقی  گروه  توسط 

   .""جشنواره آواز سیاسی 
برنامه   دوم  در  با  روز  ایجاد  که  هدف 

و های  سازمان    بین بیشتر  ارتباط   چپ 
  آغاز شد،   14.30کمونیست در ساعت  

کل   داشت  9در  وجود  که    ندکارگاه 
کت  خواندن  سمینار،  کارشامل   اب، 

تبادل  و  بحث  گروه  فکری،  و  گروهی 

"گروه  ن توسط  برنامه  اجرای  و  ظر 
 . ندد بوموزیک وین" 

برنامهدر   این  از  از  ،  بخشی  یکی 
خلق   فدایی  چریکهای  در  ایران  فعالین 

مناسبت وین   رزا    به  تولد  سالروز 

های که  لوکزامبورگ   چهره  از  یکی 
کارگر برجسته   اروپا،  جنبش  ی 

انترناسی  و  ونالیسم  مارکسیسم 
  ،نروز جهانی ز  همچنین   وبود  پرولتری  

مورد وضعیت زنان و کارگران ایران در    در
رژیم   دیکتاتوری  حاکمیت  شرایط 

جمهوری   امپریالیسم  به  وابسته 

ایرادسخن  اسالمی مورد    کرد  انی  که 
شرکت کنندگان غیر ایرانی  همه  توجه  

گرفت. گز  قرار  این  کامل  از  متن  ارش 
 ترسی ست:س طریق لینک زیر قابل د

-https://siahkal.com/index/right
-Roza-Conference-col/gozareshe

20210305.pdf-Austria-Vienna-Luxamburg 
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 در هلند  روز جهانی زنت زرگداش گزارشی از ب 
امسال  8 ،2021) مارس  بزرگدا   (  روز در  زن   شت  رسم  جهانی  به   ،

ی   8ۀ  ، "کمیتهای گذشته    سال بین  مارس آمستردام" که  ک تشکل 

در   را  مراسمی  باشد،  هلند می  در کشور  زنان  حقوق  محل  المللی 

ادی از نیروهای سیاسی و برگزار کرد که تعد  موزیوم پلین"  "آمستردام
کردند.    تشکل شرکت  آن  در  زن  حقوق  فعالین  و  به ها  توجه  با 

نفر در    400حدود    ،وس کروناهمه گیری ویر  های ناشی از  دیتمحدو
  رکت کردند.  این گردهمایی ش

که   هلند"  زحمتکشان  و  کارگران  مبارزات  از  حمایت  "کمیتۀ  فعالین 

ایران در هفعال لند بخشی از آن هستند، با  ین چریکهای فدایی خلق 
و کارگر  زنان  بویژه  و  زنان  حقوق  از  حمایت  در  فراخوانی    صدور 

 ت کردند.  رکش  گردهمایی این  در ،زحمتکش
جریا مدر  سخنرانان  مراسم،  این  و ن  گوناگون  کشورهای  از  ختلفی 

ن و پودیومی که  منجمله کشورهای آمریکای التین، با استفاده از تریبو

از منظور  همین  در    به  بود،  پا شده  بر  مراسم  کنندگان  برگزار  سوی 
میت نظام  حاک  ۀزیر سای،    رابطه با تجارب زنان در کشور های مختلف

تنیده  مردساال  یه داری کهسرما آن  با  و  استشده  ری  ، سخن گفته 
نظام ستیزانه  زن  از    قوانین  و  نموده  محکوم  و  افشاء  را  حاکم  های 

که  مبا نظامی  برپایی  برای  زنان  ستیزرزات  زن  قوانین  آن  و    ،در  محو 
 برابری واقعی زن و مرد تضمین شده باشد دفاع می کردند.   

چریکهای  ای  فعالین  خلق  هلنفدایی  در  بران  نیز  بنرد  عکس    ا  حاوی 

تصاویر  مبارهای   همچنین  و  زنان  رهایی  راه  از  زان  زیادی  تعداد 
های    ی خلق ایران که در مصاف با رژیم جانباختگان زن چریکهای فدای 

و شاه  ستیز  زن  و  امپریالیسم  به  جان    وابسته  اسالمی  جمهوری 
نانی  که در یاد تمامی ز  و  نموده  اسم شرکتدر این مر  باخته بودند،

زنمبارز و  جامعه  رهایی  برای  امپریالیست  ه  ستم  سرمایه    از  و  ها 

   خته اند را گرامی داشتند.داران جان با
نوا  ،مراسم در طول   زندگان مختلف نواخته  موزیک های مترقی توسط 

و   قوانین  به  توجه  با  پرداختند.  پایکوبی  و  رقص  به  جمعیت  و  شد 
ا  ودیتمحد پلیس حاض  ،شیوع کرونا  زهای ناشی  ر در محل  مامورین 

متعددی را بر شرکت کنندگان اعمال می    های  یریسخت گ  ،تظاهرات
اط چادر  نصب  اجازه  جمله  از  و  کنندگان  کردند  شرکت  به  را  العاتی 

  ، دهندگان مراسم نیز برای جلوگیری از دخالت پلیس  د. سازمانندادن 

رعایت    مستقالً خود   امر  بهدا به  های  از سوی شرشپروتکل  کت تی 
 نظارت می کردند.  فظ فاصله اجتماعی و ...  کنندگان نظیر ح

 
 روز جهانی زنان کارگر و زحمتکش!  ، مارس 8گرامی باد 

به مثابه عامل   ، ریبارزات زنان علیه نظام سرمایه دا زنده باد م 

 اصلی استثمار و نابرابری 
 در سراسر جهان! 

 
 د هلنلق ایران در فعالین چریکهای فدایی خ

 2021مارس  10

 

 

 مارس روز جهانی زن   8       

 گرامی باد!                   

 مارس روز جهانی زن 8ر آستانه  د
 هو آگا می باشیم. روزی که زنان مبارز

 اشکال های مختلف به  در کشور
  و پاس داشته را  گوناگون آن

 به می کوشند در این روز با نگاهی
 دستاوردهای مبارزاتشان جهت

ت  به  و رسیدن  با مردانرهایی  کامل  همه  نابودی  و    ساوی 

و را روشن و خود را  راه مبارزه در پیش ر  ،اشکال ستم بر زن 
از سال   آماده سازند.  راهی  پیمودن چنین   که   1910برای  

به پیشنهاد   در کپنهاکنگره زنان سوسیالیست  در دومین ک
آلما برجسته  زتکین   -نی  کمونیست  به  م  8   -کالرا  ارس 

ن مبارز و  وده که زناروزی نب،  تعیین شد مثابه روز جهانی زن 

ظل  علیه  جهان  گوشه  چهار  در  های  آگاه  نابرابری  و  ها  م 
ه نکرده ذاتی نظام سرمایه داری علیه زنان اعتراض و مبارز

زن روزی است که زنان مبارز با    روز جهانی  در واقع،    باشند.
برای رسیدن به   ویشبر عزم خ ، رزمندگی خود نمایش قدرت 

 .  کید می کنندرهایی تا

استواقع این  دار که    یت  سرمایه  مردساالری  نظام  با  ی 
کارگران،  تنیده   استثمار  روند  در  نظام  این  رو  این  از  است. 

.  تحمیل می کند  کارگر  زنان  ی را برعفستم و استثمار مضا
ظلم مضاعفی  درست بر این پایه و در جهت برقراری چنین  

نیز زنان  اجتماعی  و  انسانی  حقوق  که  تعرض   است  مورد 
چه در جوامع تحت  این تعرض    قرار دارد.  مایه داری  نظام سر 

امپریالیستیسلط جوامع  خود  در  چه  و  امپریالیسم  به    ه 

د پنهان،  و  آشکار  های  ر  طور  زنان  ر عُ عرصه  بر  قوانین  و  ف 
، اجتماعی اعمال می شود و آنها انواع ستم های اقتصادی 

رمایه دار ها با اگر در دوران رونق، سرا متحمل می شوند.  
ره  شی  ،زد برابر در مقابل کار مشابه با مردانم پرداحت معد

کشند  می  را  کارگر  زنان  ذاتی    ،جان  های  بحران  دوران  در 

ظا نظم  اول  ،انه لماین  بیکار ی زنان  قربانیان  های  سازن  ی 
باش می  صفت  زالو  داران  سرمایه  واقعیت  ند.  الزامی  این 

مایه در اقتصاد سرتورم    توأم بارکود    توجه به شدتبا  امروز  
ه است،  که شیوع اپیدمی کرونا نیز بر شدت آن افزودداری  

ما   با  برجستگی در مقابل چشم همگان قرار گرفته است.  
ستند که در  این زنان هاهدیم که  شهمه کشور ها    درامروز  

بر  ستم سرمایه داری را  بحران های ذاتی سیوهله اول بار  

درجدوش می کشند.   در  رابیکاری  آنها  دامن  اول  گرفته   ه 
 ای مذهبی    و پیام های اتو در توجیه این امر مرتب آی است

اصوالً زن برای انجام کارهای    مطابق آنها که    ندذکر می شو

 23ۀ ادامه در صفح متولد شده است.  نه و بچه داریخا
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